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Μ
ε τη μετάλλαξη Όμικρον να είναι θέμα
χρόνου να έρθει και στη χώρα μας, η
κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει ένα
σκληρό αλλά αναγκαίο μέτρο: να κατα-

στήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τους πολίτες
άνω των 60 ετών, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν κά-
νει την πρώτη δόση του εμβολίου. Και αυτοί δεν είναι
λίγοι, καθώς μιλάμε για πάνω από 500.000 συμπολί-
τες μας, οι οποίοι αυτή την ώρα δεν έχουν ασχοληθεί
για να κλείσουν το ραντεβού τους.

Κάποιοι θα πουν ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο πει-
θούς. Αυτό είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κα-
τηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως «σαμ-

ποτέρ του εμβολιασμού». Από πού και ως πού, όμως,
δεν έγινε προσπάθεια να πειστούν οι μεγαλύτερης
ηλικίας πολίτες; Δεν έγινε καμπάνια; Δεν άκουσαν
τους επιστήμονες; Δεν τους παρακάλεσε σχεδόν η
Πολιτεία; Δεν έκανε ακόμη και τη ζωή τους πιο δύ-
σκολη με τους περιορισμούς των μέτρων; Κι όμως,
μισό εκατομμύριο πολίτες δεν... χαμπάριασαν.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 9 στους 10 θανά-
τους από Covid είναι πολιτών άνω των 60 ετών. 7
στους 10 διασωληνωμένους είναι ασθενείς 60+ ετών.
8 στους 10 είναι ανεμβολίαστοι. 

Τον τελευταίο μήνα η αύξηση των νέων ραντεβού
στην πληθυσμιακή ομάδα 60+ είναι μόλις 35 έναντι

5%-15% στις υπόλοιπες ηλικίες, ενώ ο κίνδυνος είναι
αντιστρόφως ανάλογος για τη μερίδα αυτή του πλη-
θυσμού. Και, βεβαίως, χώρες που εμβολίασαν τους
ηλικιωμένους με συντριπτικά ποσοστά, άνω του 90%,
όπως η Πορτογαλία, η Δανία και η Σουηδία, έχουν
έως και 10 φορές μικρότερη απώλεια ζωών σε σχέση
με την Ελλάδα, όπου το ποσοστό κάλυψης είναι στο
83% του πληθυσμού.

Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να παίρνουν και
σκληρές και δύσκολες αποφάσεις. Μια τέτοια ήταν η
χθεσινή απόφαση του κ. Μητσοτάκη. Και καλώς ελή-
φθη. Ίσως να άργησε κιόλας.
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Μ
ονόδρομος ήταν η υποχρε-
ωτικότητα του εμβολιασμού
στους άνω των 60 ετών για
την κυβέρνηση και προσω-

πικά τον πρωθυπουργό, καθώς υπήρχε
μεγάλη στασιμότητα και απροθυμία στην
ηλικιακή αυτή ομάδα να θωρακιστεί απέ-
ναντι στον κορονοϊό.

Μάλιστα, η κυβέρνηση, πριν φτάσει να
λάβει το έσχατο αυτό μέτρο, είχε καταβά-
λει μέσα από άλλα μέτρα πολλές προσπά-
θειες για να πείσει τους ανεμβολίαστους
να κάνουν το επόμενο βήμα.

Μεταξύ αυτών, η υποχρέωση στους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους να κά-
νουν δύο rapid tests την εβδομάδα, αλλά
και ο αποκλεισμός τους από κλειστούς
χώρους. 

Επίσης, με τα προγράμματα κατ’ οίκον
εμβολιασμού που έχουν τεθεί σε εφαρμο-
γή από το καλοκαίρι εμβολιάστηκαν περί-
που 19.000 πολίτες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αιφνιδίασε
χθες τους πάντες με την ανακοίνωση μέ-
τρων που, όπως διευκρίνισε, είναι μέτρα
προτροπής και όχι καταστολής αλλά και
δίκαια μέτρα. Και αυτό γιατί, όπως εξήγη-
σε, δεν είναι οριζόντια προς όλους αλλά
αφορούν πρωτίστως εκείνους τους οποί-
ους τελικά έχουν σκοπό να περιφρουρή-
σουν.

Σε προσωπικό τόνο, ο πρωθυπουργός
εξομολογήθηκε ότι βασανίστηκε και ο
ίδιος μέχρι να πάρει την απόφαση να γίνει
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους άνω
των 60 ετών, αλλά τόνισε ότι δεν έχει αμ-
φιβολία πως με αυτή την απόφαση θα σω-
θούν ζωές.

Εκτός από την απόφαση να δοθεί προ-
θεσμία στους ανεμβολίαστους άνω των 60
έως τις 16 Ιανουαρίου να εμβολιαστούν,
αλλιώς θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο 100 ευρώ τον μήνα, ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε και τη διάθεση σε δύο χρονι-
κές στιγμές, μία πριν από τα Χριστούγεννα
και μία μετά την Πρωτοχρονιά, δύο self
tests σε κάθε ενήλικα προκειμένου να
παρακολουθηθεί η πορεία μετάδοσης της
πανδημίας.

Συγκεκριμένα, από τις 6 έως τις 12 Δε-
κεμβρίου και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρί-
ου, κάθε ενήλικας εμβολιασμένος ή ανεμ-
βολίαστος θα πάρει δύο self tests.

Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί μέσα από
την Πολιτική Προστασία ακόμα 20 εκα-

τομμύρια self tests και για τις ανάγκες των
σχολείων.

Όσο για το ποσό των 100 ευρώ που θα
βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ σε κάθε ανεμ-
βολίαστο άνω των 60 ετών, θα κατατίθεται
σε ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα χρηματο-
δοτεί τα νοσοκομεία.

Αλλάζουν τα δεδομένα
Σύμφωνα με πληροφορίες της «P»,

πέντε παράγοντες οδήγησαν την κυβέρ-
νηση να αποφασίσει την υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού στους άνω των 60. Τα δεδο-
μένα ήταν εφιαλτικά και αφορούσαν αυτή
την ομάδα του πληθυσμού.

Σύμφωνα με αυτά, 9 στους 10 θανάτους
από κορονοϊό αφορούν πολίτες άνω των
60 ετών. Επίσης, 7 στους 10 διασωληνω-
μένους ασθενείς είναι άνω των 60. Άλλο
ένα στοιχείο που συνηγόρησε υπέρ της

απόφασης αυτής είναι ότι 8 στους 10
ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι.

Στους άνω των 60 ετών δεν
υπήρχε τον τελευταίο μήνα
καμία προθυμία να εμβο-
λιαστούν. Η αύξηση των
ραντεβού στους συγκε-
κριμένους ήταν μόλις 3%

έναντι 5-15% στις υπόλοι-
πες ηλικίες. Μάλιστα, όπως

έχουν τονίσει επανειλημμένα,
οι άνω των 60 είναι αυτοί που κιν-

δυνεύουν περισσότερο.
Άλλος ένας παράγοντας που επέδρασε

καταλυτικά στην απόφαση για τον υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό ήταν το γεγονός ότι σε
χώρες με παρόμοια πληθυσμιακά χαρα-
κτηριστικά με την Ελλάδα, όπως η Πορτο-
γαλία και η Δανία, με ποσοστό εμβολια-
σμών 99%, τόσο η πίεση στο σύστημα υγεί-
ας όσο και οι θάνατοι από κορονοϊό είναι
δέκα φορές λιγότεροι από ό,τι στην Ελλάδα.

Συντριπτικά τα στοιχεία
Οι άνω των 60 ετών στην Πορτογαλία

που είναι εμβολιασμένοι αγγίζουν το 96%,
στη Δανία το 99,1% και στη Σουηδία το
93,1%. Στην Ελλάδα είναι δυστυχώς 83%.

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Έως 16 Ιανουαρίου 
η προθεσμία στους άνω
των 60 να εμβολιαστούν,
αλλιώς θα επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο 
100 ευρώ τον μήνα

Το παρασκήνιο
της απόφασης
Μητσοτάκη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Μονόδρομο χαρακτήρισε την απόφαση
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω
των 60 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μιλών-
τας στη Βουλή επισήμανε ότι «εμείς θα ει-
σπράξουμε το πολιτικό κόστος, αλλά θα ξέ-
ρουμε ότι κάναμε το καθήκον μας απέναντι
στους συνανθρώπους μας και την πατρίδα».

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού έκανε λόγο για
μια απόφαση που δεν ήταν πολιτικά εύκο-
λη και βολική για την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό, ανέφερε ότι υπάρχουν
στιγμές που το εθνικό συμφέρον ξεπερνά
το πολιτικό κόστος, σημειώνοντας ότι
«προφανώς και θα γίνουμε προσωρινά δυ-
σάρεστοι, αλλά θα έχουμε σώσει χιλιάδες

συνανθρώπους μας από τον θάνατο, χιλιά-
δες οικογένειες από το πένθος και το ΕΣΥ
από την ανυπέρβλητη πίεση που δημιουρ-
γεί η πανδημία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεωργιά-
δης στην οικονομική διάσταση του θέμα-
τος, λέγοντας ότι η οικονομία δεν αντέχει
ένα νέο lockdown ούτε την κατάρρευση του
συστήματος υγείας.

Καταλήγοντας, απευθύνθηκε στους βου-
λευτές όλων των κομμάτων, λέγοντας ότι
«όσοι έχουμε στοιχειώδη αίσθηση πατριω-
τισμού και ανθρωπιάς αντιλαμβανόμαστε
ότι η απόφαση αυτή είναι μονόδρομος και
θα κριθούμε όλοι για τις θέσεις μας στην τε-
λική ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή».

Γεωργιάδης: «Εμείς κάναμε το καθήκον μας»
Στη γωνία περίμενε το Μαξίμου τον

πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα με
αφορμή το σχόλιό του για τα νέα κυβερ-
νητικά μέτρα και την πρότασή του να
δοθούν οικονομικά κίνητρα για να εμ-
βολιαστεί ο πληθυσμός. Ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος του… θύμισε τι έλεγε
στις 28 Ιουλίου για το Freedom Pass:
«Η σύνδεση του εμβολίου με το χαρτζι-
λίκι των 150 ευρώ, πέρα από εξευτελι-
στική για τη νέα γενιά που μέχρι σήμερα
ο κ. Μητσοτάκης έχει στοχοποιήσει, εί-
ναι και ενδεικτική του τρόπου που σκέ-
φτεται: τα πάντα αγοράζονται». Σήμερα,
όμως, ο κ. Τσίπρας προτείνει «αντί να
βάζεις πρόστιμα, θα έχει αξία να σκε-

φτεί κανείς να ενθαρρύνει ακόμη και με
οικονομικά κίνητρα αυτούς που θα κά-
νουν την πρώτη και την τρίτη δόση».

«Τότε ήταν χαρτζιλίκι και εξαγορά.
Σήμερα εισηγείται οικονομικά κίνητρα.
Από το μένος του απέναντι στον πρω-
θυπουργό και την εμμονή του να κάνει
αντιπολίτευση με την πανδημία, ο κ.
Τσίπρας χωρίς δισταγμό και φραγμό
φάσκει και αντιφάσκει. Άλλα τότε, τα
εντελώς αντίθετα τώρα. Αδυνατεί να
κατανοήσει ότι έτσι υπονομεύει τη δη-
μόσια υγεία, βλάπτει την πατρίδα και
τους ανθρώπους της, σαμποτάρει την
εθνική προσπάθεια», σημείωσε ο κ. Οι-
κονόμου.

Τότε «εξαγορά», τώρα οικονομικά κίνητρα!

Ο
ευρωπαϊκός συναγερμός που
έφερε η μετάλλαξη Όμικρον
αντιμετωπίζεται πλέον από όλες
τις κυβερνήσεις με σκληρά μέ-

τρα σαν αυτά που πήρε η ελληνική κυβέρ-
νηση. Η Αθήνα βαδίζει πρακτικά στη γραμ-
μή που χάραξε η κυβέρνηση της Αυστρίας,
που είναι και η πρώτη που έχει ανακοινώ-
σει υποχρεωτικό εμβολιασμό του συνόλου
του πληθυσμού από την 1η Φεβρουαρίου,
ενώ τα πρόστιμα θα φτάνουν ακόμη τις
7.200 ευρώ για όσους δεν συμμορφώνον-
ται με την απόφαση της Πολιτείας.

Μένει, πάντως, να υπάρξει και κεντρι-
κός ευρωπαϊκός συντονισμός για το ζή-
τημα σε μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
που είναι υπό συζήτηση για το τέλος της
εβδομάδας, μιας και τα κράτη-μέλη θέ-
λουν να εναρμονίσουν τις πρακτικές τους
ενόψει της κοινής απειλής που διαφαίνε-
ται στον άμεσο ορίζοντα. Δεν είναι, δε,
μυστικό ότι η Αθήνα εκτιμά ότι πολύ σύν-
τομα και η μετάλλαξη Όμικρον θα εντο-
πιστεί στη χώρα μας.

Ήδη το μέτρο του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού των ηλικιωμένων άνω των 60
ετών εδράζεται σε ευρωπαϊκά στατιστικά
στοιχεία. Όπως φαίνεται από χώρες που
έχουν εμβολιάσει άνω του 90% των πολι-
τών 60+, όπως η Πορτογαλία, η Δανία και
η Σουηδία, αυτές έχουν από 7 μέχρι και

18 φορές λιγότερους διασωληνωμένους
και θανάτους σε σύγκριση με την Ελλάδα
και άρα τα συστήματα Υγείας πιέζονται
με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με δεδο-
μένο συνεπώς ότι οι εδώ ηλικιωμένοι δεν
προσήλθαν αυτοβούλως στα εμβολιαστι-
κά κέντρα, επιστρατεύτηκε η απειλή του
προστίμου.

Πάντως, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστι-
κό, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Po-
litical», είναι ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ

δεν έχει ακυρώσει και δεν προτίθεται να
ακυρώσει την τριμερή με Ελλάδα και Κύ-
προ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα,
στις 7 του μήνα, και πριν από το ταξίδι του
πρωθυπουργού στη Ρωσία. Και αυτό είναι
καινοφανές, με δεδομένη την απόφαση
των Ισραηλινών να κλείσουν τα σύνορα,
αλλά και ενδεικτικό της ισχυρής σχέσης
με την Ελλάδα που παραμένει ανθεκτική,
ακόμη και στη μετάλλαξη Όμικρον και
στους περιορισμούς μετακινήσεων.

Σκληρή γραμμή της ΕΕ για την «Ο»

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής
στο τέλος της εβδομάδας 
θα θέσει τις βάσεις για κοινές
πρακτικές στην αντιμετώπιση
της νέας απειλής

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Αντιμέτωπες με το τέταρτο κύμα της πανδημίας του κο-
ρονοϊού και τη νέα μετάλλαξη Όμικρον, ευρωπαϊκές χώ-
ρες θέτουν σε ισχύ μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό συγκεκριμένων ομάδων, με στόχο να μπει ένα φρένο
στην αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων και στα αρνητικά
ρεκόρ σε νοσηλείες και θανάτους.

Η Αυστρία είναι η πρώτη χώρα της δυτικής Ευρώπης
που καθιστά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού υποχρεωτικό
για όλους από το 2022, ενώ προβλέπονται πρόστιμα χιλιά-
δων ευρώ, μέχρι και φυλάκιση, σε όσους αρνηθούν τον
εμβολιασμό.

Στη Γερμανία η αρχή του υποχρεωτικού εμβολιασμού
θα γίνει στο ξεκίνημα του νέου έτους, από τις ένοπλες δυ-
νάμεις, το νοσηλευτικό προσωπικό και για όσους εργά-
ζονται σε δομές περίθαλψης ηλικιωμένων και άλλων ευ-

παθών ομάδων. Σε ό,τι αφορά τον γενικευμένο υποχρεω-
τικό εμβολιασμό, ο νέος καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν τον
απέκλεισε, τονίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί όταν κριθεί
αναγκαίο.

Η κοινή γνώμη, πάντως, τάσσεται υπέρ της υποχρεωτι-
κότητας. Χαρακτηριστική είναι η δημοσκόπηση που πα-
ρουσίασε πριν από λίγες ημέρες το περιοδικό «Spiegel»,
όπου το 72% των ερωτηθέντων δηλώνει υπέρ του μέτρου
του υποχρεωτικού εμβολιασμού, με μόνο το 20% να έχει
αρνητική γνώμη.

Εκτιμάται ότι, αν η πανδημία συνεχίσει να σαρώνει τη
Γερμανία και να πιέζει ένα από τα καλύτερα συστήματα
υγείας του κόσμου, η νέα κυβέρνηση της χώρας θα
αναγκαστεί να προσφύγει στον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό. Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει χαμηλό ποσοστό

εμβολιασμένων, που δεν ξεπερνά το 68% του συνολικού
πληθυσμού.

Στη Γαλλία, η αναμνηστική δόση του εμβολίου θα γίνει
υποχρεωτική τον Δεκέμβριο για όλους τους πολίτες άνω
των 65 ετών. Η χώρα έχει επιβάλει τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό στους υγειονομικούς και στους υπαλλήλους
εστίασης, ψυχαγωγίας και των μέσων μεταφοράς.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβάλει τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος
Υγείας της Αγγλίας (NHS). Όσοι εργαζόμενοι δεν εμβολια-
στούν απολύονται. Ο μεγαλύτερος υγειονομικός οργανι-
σμός της Ευρώπης -με περισσότερους από 1,3 εκατομμύ-
ριο εργαζόμενους- είναι ο δεύτερος κλάδος στην Αγγλία
που του επιβάλλεται εμβολιασμός, μετά τους υπαλλήλους
σε οίκους ευγηρίας.

Αυστρία, Γαλλία και Γερμανία εφαρμόζουν τη «γραμμή» Μητσοτάκη

«Β
ούτυρο στο ψωμί» της
αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης αποδεικνύονται τα
νέα μέτρα που εξήγγειλε

ο πρωθυπουργός για την υποχρεωτικότη-
τα των εμβολιασμών και τα πρόστιμα
στους άνω των 60. Πήραν φωτιά τα πλη-
κτρολόγια σε Κουμουνδούρου και Λεωνί-
δου, με δεκάδες αναρτήσεις σε Facebook
και Twitter εναντίον του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αλήθεια βέβαια
είναι πως φωτιά πήραν τα πληκτρολόγια
όλης της Ελλάδας, μιας και 100 ευρώ τον
μήνα, σε πολίτες άνω των 60, στην πλει-
οψηφία τους συνταξιούχους, με τους λο-
γαριασμούς ρεύματος να έχουν φτάσει
στον Θεό και την ακρίβεια στην αγορά να
επελαύνει, δεν το λες και σοβαρό μέτρο. 

Η πρόταση 
Ο πρόεδρος αλλά και οι βουλευτές της

αξιωματικής αντιπολίτευσης, το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα, με αφορμή τα
τελευταία μέτρα Μητσοτάκη, θα προτά-
ξουν την αντιπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, ως σοβαρή
και άμεσα αποτελεσματική, εν αντιθέσει
με τα κυβερνητικά ως τώρα μέτρα. 

Έτσι, λοιπόν, η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση ζητά από την κυβέρνηση να προχωρή-
σει άμεσα σε προσλήψεις στο ΕΣΥ και σε
επιτάξεις των ιδιωτικών κλινικών, καθώς
και σε σοβαρή καμπάνια για αύξηση του
ποσοστού εμβολιασμών. Πόρτα πόρτα σε
όλες τις πόλεις και την περιφέρεια, σε συ-
νεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και κοινωνικούς φορείς, δωρεάν
μαζικά τεστ για όλους, εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους, άμεσα προσλήψεις
αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να «σπά-
σουν» τα σχολικά τμήματα καθώς και να
αλλάξει το πρωτόκολλο, έτσι ώστε το σχο-
λικό τμήμα να κλείνει σε πολύ μικρότερο
αριθμό κρουσμάτων και όχι στο 50%.

Μέτρα και στις εκκλησίες προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ, με την επίδειξη τεστ από τους πι-
στούς για την είσοδό τους στους ναούς,
ενώ ζητά και τη διεξαγωγή ελέγχων για
όσους πιστούς δεν έχουν εμβολιαστεί.

Εφαρμογή μέτρων και για την αστυνομία
ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση. «Είναι
τουλάχιστον οξύμωρο να σε ελέγχουν
αστυνομικοί για το αν έχεις ή όχι πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού, την ώρα που πολλοί
από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι», αναφέ-

ρουν πηγές της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ. 

ΜΜΕ και εργασία
Άμεση ενίσχυση του στόλου των λεωφο-

ρείων, ακόμα και με επιτάξεις οχημάτων,
και εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού
στο μετρό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να σπά-
σει ο συνωστισμός και κατ’ επέκταση η
διασπορά του κορονοϊού στα ΜΜΜ. 

Τέλος, το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ζητά επαναφορά όχι μόνο του

κυλιόμενου ωραρίου αλλά και της τηλερ-
γασίας για όσο χρειάζεται και όπου μπορεί
να εφαρμοστεί.

«Παντιέρα» ΣΥΡΙΖΑ με 
την υποχρεωτικότητα!

Πήραν φωτιά τα πληκτρολόγια
από τους αρνητές της λογικής
στην Κουμουνδούρου
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Λ
ίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα
της Δευτέρας, η αυλαία του
ντιμπέιτ μεταξύ των υποψή-
φιων αρχηγών του ΚΙΝΑΛ

έπεσε. Τα φώτα έσβησαν και οι υποψήφιοι
για την ηγεσία, ανακουφισμένοι από την
πίεση της τηλεοπτικής βραδιάς και με λί-
γες ώρες ξεκούραση, σήκωσαν πρωί πρωί
και πάλι τα μανίκια για να τα δώσουν όλα
στην τελική ευθεία προς τον πρώτο γύρο
της Κυριακής.

Για ακόμη μία φορά η τηλεοπτική ανα-
μέτρηση υποψήφιων πολιτικών αρχηγών
δεν κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεα-
τών. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και
το σχετικά καλό τηλεοπτικό αποτέλεσμα,
τα νούμερα τηλεθέασης ήταν χαμηλά. Δεν
έπιασαν καν διψήφιο ποσοστό. Στο σύνο-
λο της τηλεθέασης συγκέντρωσε 8,2%,
ενώ στις ηλικίες 18-54 η τηλεθέαση έφθα-
σε μόλις στο 4,4%. Καλύτερο ήταν το σκη-
νικό στα social media, όπου για αρκετό
διάστημα μονοπώλησε τα σχόλια των χρη-
στών, φιγουράροντας στην πρώτη θέση
στο Twitter.

Σε γενικές γραμμές ήταν μια ήπια αντι-
παράθεση θέσεων και απόψεων χωρίς
ακρότητες και υπερβολές, που αν μη τι
άλλο απέδειξε πολιτική ωριμότητα. Ειδή-
σεις δεν βγήκαν. Προφανώς δεν ήταν και
στις προθέσεις τους. Και οι πέντε υποψή-
φιοι αποδείχτηκαν ιδιαίτερα προσεκτικοί
τόσο στην προβολή των θέσεών τους όσο
και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν
τις «λακκούβες». Οι καινοτομίες που είχε
η διοργάνωση αποδείχθηκαν ωφέλιμες
για τη διαδικασία και έδωσαν την ευκαιρία
στους υποψήφιους να απαλλαγούν από το
άγχος τους και να είναι λιγότερο αποστει-
ρωμένο το όλο περιβάλλον. 

Ενωτικός Καστανίδης
Από τα κορυφαία στιγμιότυπα της βρα-

διάς ήταν αυτό του Χάρη Καστανίδη, όταν,
στο όνομα της ενότητας, αποποιήθηκε το
δικαίωμά του να θέσει ερώτηση σε κάποι-
ον από τους πολιτικούς του αντίπαλους,
λέγοντας ότι τους αγαπά όλους και δεν
έχει καμία απορία. Η ατάκα της αναμέτρη-
σης ανήκει στον Παύλο Χρηστίδη, που στη
θεματική ενότητα για τους θεσμούς παρο-

μοίασε τη Δημοκρατία με
τον έρωτα: «Η Δημοκρατία
είναι σαν τον έρωτα. Πρέ-
πει διαρκώς να την κρα-
τάς ζωντανή». 

Τα φαβορί όπως προ-

κύπτουν από τις δημο-

σκοπήσεις: Ανδρουλά-

κης, Λοβέρδος επιχείρη-

σαν να κυριαρχήσουν στο

παιχνίδι ξορκίζοντας με κά-

θε τρόπο το οποιοδήποτε

στραβοπάτημα. Ο Νίκος Αν-

δρουλάκης άργησε κάπως να

απαλλαγεί από το άγχος του, αλλά και

στην πορεία της διαδικασίας δεν κατάφε-

ρε να υπερνικήσει τη νότα εσωστρέφειας

που τον διακρίνει. Αυτό ενδεχομένως να

του περιόρισε κάπως την εμβέλεια των

μηνυμάτων που ήθελε να περάσει. 

Η εμπειρία Λοβέρδου
Ο Ανδρέας Λοβέρδος από την αρχή

έδειξε την εμπειρία του και προσπάθησε
να «γεμίσει τον χώρο» με την παρουσία
του. Επιχείρησε να δείξει μια ηγετική φυ-
σιογνωμία που διατηρεί το προβάδισμα. Η
πιο δύσκολη στιγμή του ήταν στην ερώτη-
ση που του έθεσε ο Παύλος Χρηστίδης για
την αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα,
στην οποία όμως απάντησε με ειλικρίνεια.
Ήταν ο τελευταίος από τους υποψήφιους
που αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις
της ΕΡΤ, γράφοντας τον επίλογο της βρα-

διάς στο FB: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενω-
μένο δυνατό».

Άνετος ο Γερουλάνος
Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκε

άνετος. Χωρίς γραβάτα και άγχος. Παρου-
σίασε το σχέδιό του, μας προϊδέασε για
τους φόβους του περί νέας χρεοκοπίας
και με το βλέμμα στη Χαριλάου Τρικούπη
άφησε τις αιχμές του περί κομματικής
«μούχλας», στέλνοντας σαφές μήνυμα
προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ο Χάρης Καστανίδης έδωσε πολύ θετι-
κές εντυπώσεις. Το επιβλητικό ηχόχρωμα
της φωνής του, η πολιτική του εμπειρία
και οι ξεκάθαρες θέσεις του έκαναν την
παρουσία του έντονη.

Ο Παύλος Χρηστίδης μόλις ξεπέρασε το
αρχικό τρακ ξεδιπλώθηκε. Απευθύνθηκε
σε ένα πιο νεανικό ακροατήριο, το οποίο
γνωρίζει καλά και μίλησε στη γλώσσα
τους. Ήρεμος λόγος, ρεαλιστής, φρέσκια
φυσιογνωμία, άφησε πίσω του ένα ισχυρό
πολιτικό αποτύπωμα. 

Η απουσία του Γιώργου
Ο έκτος υποψήφιος Γιώργος Παπανδρέ-

ου έλαμψε διά της απουσίας του. Διαφω-
νώντας με τους όρους διεξαγωγής του ντιμ-
πέιτ, δεν έλαβε μέρος, προτιμώντας να
συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση με
νέους στο «Ρομάντσο». Πάντως στο πολιτι-
κό παρασκήνιο των ημερών οι κακές γλώσ-
σες έλεγαν ότι αυτό ήταν μια κίνηση επιβε-

βλημένη για να μη βρεθεί αντιμέτωπος
με δυσάρεστες ερωτήσεις που θα

αφορούσαν μια σειρά πολιτικών
του επιλογών τόσο για τη χώρα

όσο και για το κόμμα. 
Σε κάθε περίπτωση, από

τα επιτελεία των μονομά-
χων εκπέμπονται μηνύ-
ματα ικανοποίησης και
αισιοδοξίας. Κυρίαρχος
στόχος μέχρι και να
κλείσουν οι κάλπες της
Κυριακής είναι να μη χα-

θεί ούτε μία ψήφος. Εκεί-
νο που προκαλεί έντονο

προβληματισμό είναι η έξαρ-
ση της πανδημίας που δρα ανα-

σταλτικά σε σημαντικό κομμάτι
πολιτών που έχουν την πρόθεση να

συμμετάσχουν στις εκλογές της 5ης Δε-
κεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί
σαφείς κατευθύνσεις σε όλους όσοι
έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης στα
εκλογικά τμήματα, να φροντίζουν να τη-
ρούνται ευλαβικά οι αποστάσεις και τα
μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να μην προ-
καλούνται εστίες συνωστισμού, καθώς η
μετάδοση τέτοιων εικόνων θα λειτουργή-
σει αποτρεπτικά για τους πολίτες.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
της τηλεμαχίας που
κατέγραψε μονοψήφια
ποσοστά τηλεθέασης
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ΚΙΝΑΛ: Ντιμπέιτ ήταν και πέρασε 
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο  Όθωνας «αδειάζει»
την επιτροπή εκλογών 

Καθαρό άδειασμα στην αρμόδια επιτροπή του ΚΙΝΑΛ που
έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών,

επιφύλασσε ο πρώην διευθυντής του γραφείου της Φώφης Γεννη-
ματά, Μανώλης Όθωνας. Λίγες ώρες μετά το ντιμπέιτ, ο κ. Όθωνας με

ένα tweet έθεσε ανοιχτά το κενό που υπάρχει στη διαδικασία αναφορι-
κά με τα μέτρα προστασίας για την πανδημία και ειδικά για τη μη υποχρέ-
ωση των πολιτών να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή να
έχουν πιστοποιητικό self test ή rapid. Ειδικότερα ο κ. Όθωνας με λίγες
λέξεις στο Twitter έφερε στην επιφάνεια όλο τον προβληματισμό που
προκαλεί πονοκέφαλο στο ΚΙΝΑΛ:

«Είναι ρεαλιστικό να τηρηθεί το ένας ένας μέσα να ψηφίζει και
μάσκα με αποστάσεις έξω στην ουρά; Γιατί όχι πιστοποιητικό

ή rapid για όλους; Μιλάμε για το κόμμα που έχει τηρήσει
τόσο υπεύθυνη στάση στην πανδημία και ζητά επέ-

κταση της υποχρεωτικότητας. Υπάρχει
ακόμα χρόνος».



της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ
ε νύχια και με δόντια προσπα-
θεί ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το
αφήγημά του περί παρατυ-
πιών στη διαχείριση των κρα-

τικών κονδυλίων για την καμπάνια του κο-
ρονοϊού μέσω των καταθέσεων των μαρ-
τύρων, που προσέρχονται στις συνεδριά-
σεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Παρά τις
επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερή-
σιου Τύπου Αλέξανδρος Σκαναβής χαρα-
κτήρισε επιτυχημένη και απαραίτητη την
καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, ενώ
ανέφερε πως δεν γνωρίζει τα αντικειμενι-
κά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία δόθη-
καν χρήματα σε ΜΜΕ, καθώς αφορά τη
σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της
διαφημιστικής εταιρείας. Εκτίμησε, ωστό-
σο, πως σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβά-
νονται υπόψη η κυκλοφορία της εφημερί-
δας, η επισκεψιμότητα των ιστότοπων και
η τηλεθέαση ενός τηλεοπτικού σταθμού
στη ζώνη, π.χ., υψηλής θεαματικότητας.
Επέμεινε πως δεν υπήρξε χρηματοδότη-
ση, ούτε επιχορήγηση και σημείωσε πως
είναι σύνηθες να υπάρχουν «παράπονα»
από ορισμένα Μέσα για το ποσό που έλα-
βαν. Αναγνώρισε ακόμη πως σε μια καμ-
πάνια δεν μπορούν όλα τα μέσα ενημέρω-
σης μιας χώρας να λάβουν χρήματα.

«Καλώς έγινε, σαφέστατα όταν υπάρχει
κρίση κάποιος πρέπει να ενεργεί γρήγορα
και καλώς έγιναν όλα αυτά. Δεν είδα κάτι
που δημιούργησε πρόβλημα, πρέπει να
βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο», είπε
ο κ. Σκαναβής, ο οποίος ήρθε σε κόντρα με
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις απαντή-
σεις που έδινε σχετικά με τα κριτήρια βάσει
των οποίων δόθηκαν τα χρήματα.

«Κάνει τον Κινέζο», σχολίασε η Θεοδώ-
ρα Τζάκρη, ενώ ο Μάριος Κάτσης αμφι-

σβήτησε την καταλληλότητά του ως μάρ-
τυρα, γεγονός που τον εξόργισε, απειλών-
τας να αποχωρήσει.

Η Εξεταστική συνεχίζει σήμερα τις ερ-
γασίες της με την κατάθεση της προέδρου
της ΕΣΗΕΑ Μαρίας Αντωνιάδου.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να δια-
τηρήσει την κόντρα για τη «λίστα Πέτσα»,
έβαλε στο στόχαστρο τροπολογία που κα-
τατέθηκε και αφορά το νέο θεσμικό πλαί-
σιο για την κρατική διαφήμιση. Με μια μα-
κροσκελή ανακοίνωση έκανε λόγο για
ομολογία ενοχής της κυβέρνησης, θεω-
ρώντας ότι η ρύθμιση έρχεται να καλύψει
εκ των υστέρων τις παρατυπίες της σε ό,τι
αφορά τη διασπάθιση του δημοσίου χρή-
ματος. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρ-
νησης, μέσω του Γ. Οικονόμου, που συνυ-
πογράφει την τροπολογία και κάνει λόγο
για ρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια,
καθώς τα χρήματα θα τα διαχειρίζονται
απευθείας τα υπουργεία με τα συμβαλλό-
μενα μέσα ενημέρωσης χωρίς μεσολάβη-
ση κάποιου media shop. Επικαλέστηκε,
δε, την ανάγκη επιτάχυνσης της διαφημι-
στικής καμπάνιας για την πρώτη και την τρί-
τη δόση αλλά και τη συνέχιση των διαδικα-
σιών χωρίς ασάφειες και γραφειοκρατία.

Πάντως από τις εργασίες της Εξεταστι-
κής αποχώρησε το ΜέΡΑ 25, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας γιατί δεν έγινε αποδεκτή η
λίστα των μαρτύρων που είχε καταρτίσει
το κόμμα.

Αποφασισμένοι να στηρίξουν τον φι-
λόδοξο μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ
στον νέο ενεργειακό χάρτη, εμφανί-
ζονται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία,
συμβάλλοντας έτσι στις νέες απαιτή-
σεις για επέκταση των ΑΠΕ και στην
επίτευξη του προγράμματος Vision
2025. Ο πρόεδρος του πανελλήνιου
σωματείου εργαζομένων στα Ελληνι-
κά Πετρέλαια Παναγιώτης Οφθαλμί-
δης, σε συνέντευξη Τύπου, επεσήμα-
νε: «Ως ένας μεγάλος όμιλος στη ΝΑ
Ευρώπη, μπαίνουμε δυναμικά στο
παιχνίδι». Και ξεκαθάρισε: «Οι εργα-
ζόμενοι υπερασπίζονται τον δημόσιο
χαρακτήρα των ΕΛΠΕ που προϋποθέ-
τει την αποφασιστική συμμετοχή του

Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση και
τη διοίκηση». Όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Προστατεύουμε τα δι-
καιώματα και συμφέροντα της εται-
ρείας, του Δημοσίου και των εργαζο-
μένων. Θα διαφυλάξουμε ως κόρην
οφθαλμού τον δημόσιο χαρακτήρα
των ΕΛΠΕ».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρό-
εδρος της ΠΕΠΕΚΟ Σάκης Σπυράντης,
επεσήμανε ότι η πρόταση για συμμε-
τοχή των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων με δύο θέσεις στο ΔΣ «δεν έχει
συντεχνιακό χαρακτήρα, αλλά πρό-
κειται για ευρωπαϊκή καλή πρακτική
που θα διασφαλίσει απόλυτα την καλή
λειτουργία της εταιρείας». 

Όπως σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, έτσι και
στο κέντρο της Αθήνας, το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιδει-
νώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς όλο και λιγότεροι
επιβάτες χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ, εξαιτίας της πανδημίας.

Αυτός ήταν και ο λόγος της εφαρμογής του «καθαρού» δα-
κτυλίου, με ελεύθερη μετακίνηση οχημάτων όπως τα ηλε-
κτρικά, τα εκ κατασκευής φυσικού αερίου και υγραερίου, τα
υβριδικά, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας Euro6 που εκ-
πέμπουν κάτω από 120 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.
«Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όχι

μόνο το κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά και το περιβαλλοντι-
κό», σημείωσε ο κ. Καραμανλής στη Βουλή, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα ότι στόχος είναι η χρήση των ΜΜΜ να φθάσει
στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 30% των μετακινήσεων.

Μάλιστα, όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η κατάσταση
είναι σαφώς βελτιωμένη μετά την εφαρμογή του μέτρου.
«Δεν έχει καμία σχέση το τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας
σήμερα με το τι γινόταν πριν εφαρμοστεί αυτή η διαδικα-
σία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, έμφαση δίνεται στη χρήση των ΜΜΜ, καθώς

τον Ιούλιο του 2019 κυκλοφορούσαν 850 λεωφορεία στην
Αθήνα, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στα 1.320.
Την ίδια χρονική περίοδο σε λειτουργία ήταν 32 συρμοί του
μετρό και σήμερα 38. Επιπλέον έγιναν περισσότερες από
χίλιες τρακόσιες προσλήψεις, επανήλθε το τραμ στο Σύν-
ταγμα και σύντομα θα επεκταθεί και προς τον Πειραιά.

Τέλος, όπως δήλωσε ο κ. Καραμανλής: «Η δήθεν φιλολαϊ-
κή αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήγε το εισιτήριο στο
1,40 και η Νέα Δημοκρατία το επανέφερε στο 1,20».

Ηλίας Παλιαλέξης

Κώστας Καραμανλής: Βελτιώνεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Αποδομούν το αφήγημα ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΠΕ: Στήριξη των εργαζομένων
στον πράσινο μετασχηματισμό
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Ο πρόεδρος της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ημερήσιου Τύπου
Αλέξανδρος Σκαναβής, που
κατέθεσε στην Εξεταστική,
χαρακτήρισε επιτυχημένη και
απαραίτητη την καμπάνια



ΠΠοιοι χάρηκαν από τις
ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Καταρχάς, να σημειώσω ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο
ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν
πρόκειται να πάει σε καθολικό lockdown
παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται. Το
δεύτερο που έχω να καταγράψω είναι ότι
τρεις άνθρωποι χάρηκαν με όσα άκουσαν
στο Υπουργικό και χαμογελούσαν μέχρι και
τα αυτιά τους: ο Άκης Σκέρτσος, ο Άδωνις
Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Για
τον πρώτο, ΟΚ, το καταλαβαίνω. Ο Άδωνις
και ο Χατζηδάκης γιατί χάρηκαν τόσο πολύ;

Η συγκίνηση της Ντόρας 
για τη Μαρίκα

Με λόγια συγκινητικά μίλησε η Ντόρα
Μπακογιάννη για τη μητέρα της, η οποία
υπήρξε «πάντοτε γενναία και
αποφασιστική», όπως είπε κατά την
παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίκας
Μητσοτάκη «Συνταγές με ιστορία», που
επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Ψυχογιός. Περιγράφοντας την
προσωπικότητα της Μαρίκας Μητσοτάκη και
τη ζωή της από τη στιγμή που διαγνώστηκε
με πολιομυελίτιδα, η Ντόρα Μπακογιάννη
είπε χαρακτηριστικά πως «της είπαν να μην
περπατήσει και περπάτησε, της είπαν να μην
κάνει παιδιά και έκανε τέσσερα».

Οι δύσκολες δουλειές
ταιριάζουν στον Σκέρτσο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
δείχνει να εμπιστεύεται αρκετά τον Άκη
Σκέρτσο και τούτο διότι ο υπουργός
Επικρατείας είναι οργανωτικός. Ξέρει,
δηλαδή, να βάζει τα πάντα σε «κουτάκια», να
ζητάει χρονοδιαγράμματα και να επιβάλλει
την τήρησή τους από υπουργούς και
κρατικούς παράγοντες. Για αυτό και το
τελευταίο διάστημα ασχολείται όχι μόνο με
την αποτελεσματική διαχείριση της
πανδημίας, αλλά, όπως μαθαίνω, θα πάρει
επάνω του και το δύσκολο project των
απορριμμάτων. Εκεί έχουν υπάρξει αρκετές
αρρυθμίες, τις οποίες ο κ. Σκέρτσος θα
κληθεί να «τρέξει» γρήγορα και
αποτελεσματικά.

Οι αλλαγές του Στυλιανίδη

Μαθαίνω ότι ο υπουργός Χρήστος
Στυλιανίδης σκέπτεται πολύ σοβαρά να
προχωρήσει σε αλλαγές και στη
μετεωρολογία… Ο υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι
δυσαρεστημένος με το επίπεδο πρόγνωσης
στην Ελλάδα και έχει καταστήσει σαφές ότι
είναι άλλο πράγμα να κάνεις τον
μετεωρολόγο στα κανάλια και άλλο να
εργάζεσαι ως σοβαρός επιστήμονας στην
Πολιτική Προστασία. Να πω ότι έχει άδικο ο
Στυλιανίδης, θα πω ψέματα… Άλλο
μετεωρολόγος μάχιμος και άλλο
τηλεμαϊντανός. Προβλέπω λοιπόν να
έρχονται αλλαγές!

H Ματίνα ήταν, λέει,
extreme από μικρή

Η
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε για τις...
στιλιστικές επιλογές της αλλά και σχο-
λίασε σαρκαστικά τις δηλώσεις του

Γρηγόρη Πετράκου για τα εμβόλια. «Από μαθή-
τρια ντύνομαι extreme. Είχα κάνει μια συμφω-
νία, ότι θα είμαι πρώτη μεταξύ των πρώτων μα-
θητών αλλά θα έκανα ό,τι ήθελα στο ντύσιμο
και τα λοιπά. Έχω πολλά ζευγάρια γυαλιά. Μό-
νο 15 ζευγάρια γυαλιών έχω; Γενικά δεν με εν-
διαφέρουν τα σχόλια. Μου ζητούν να βγάλουμε
φωτογραφίες. Αφού ξέρει ο Πετράκος από εμ-
βόλια και έδωσε τις οδηγίες, το ίδιο είναι. Θα
κάτσουμε να σκάσουμε;».

Η Παρθένα Κουτμερίδου, δικη-
γόρος και κόρη του πρώην
βουλευτή Σερρών του ΠΑΣΟΚ
Στάθη Κουτμερίδη, η οποία

δεν είχε εμβολιαστεί, διαγνώ-
στηκε με κορονοϊό ενώ βρισκόταν

στον 7ο μήνα της κύησής της. Αρχικά νοσηλεύτη-
κε στο Ιπποκράτειο, ωστόσο εν συνεχεία μετα-
φέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς». Οι
γιατροί πήραν το έμβρυο με καισαρική και πλέον
αγωνίζονται να σώσουν την 38χρονη, η οποία πα-
ρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια. Μακάρι να
πάνε όλα καλά.

Χ
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Η Κύρα Κάπη έκλεψε 
τις εντυπώσεις

Στην παρουσίαση του βιβλίου για τις συντα-
γές της Μαρίκας, που έγινε στο Μουσείο Μπε-
νάκη, ξεχώρισε ένα πρόσωπο από το γραφείο
του πρωθυπουργού. Για τη ζωή, την προσωπι-
κότητα και τον χαρακτήρα της Μαρίκας Μητσο-
τάκη, εκτός από την Ντόρα Μπακογιάννη, μίλη-
σαν η διευθύντρια του Sylvia Ioannou Founda-
tion Άρτεμις Σκούταρη, η διευθύντρια Επικοι-
νωνίας του πρωθυπουργού Κύρα Κάπη, ο σεφ
Άκης Πετρετζίκης και ο Θάνος Ψυχογιός, εκ
μέρους των εκδόσεων Ψυχογιός που έχουν
επιμεληθεί το βιβλίο. Η Κύρα Κάπη, μου έλε-
γαν, έκλεψε τις εντυπώσεις…



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό
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Κατά τρόπο ανεξήγητο η εταιρεία
«Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπου-
λος», στις εγκαταστάσεις της οποίας
στο Κερατσίνι βρήκε τραγικό θάνατο
στις 17 Νοεμβρίου η 8χρονη Όλγα,
τηρεί αιδήμονα σιγή. Δύο ολόκληρες
εβδομάδες μετά το τραγικό συμβάν,
κατά το οποίο ένα 8χρονο παιδί ψυ-
χορραγούσε αβοήθητο για περισσό-
τερα από 70 λεπτά, η εισηγμένη στο
χρηματιστήριο εταιρεία «Κυλινδρό-
μυλοι Κ. Σαραντόπουλος» δεν έχει
αξιωθεί να κάνει κάποια δήλωση.
Πρωτοφανές και μαθαίνω ότι η στά-
ση της εταιρείας απασχολεί ιδιαίτε-
ρα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς…

LOCK

Ο εκλεκτός του Αλέξη
έμεινε εκτός…
Στον δεύτερο γύρο των εκλογών στον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πέρασαν
ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης
Βερβεσός (ποσοστό 29,37%) και ο
Δημήτρης Αναστασόπουλος (ποσοστό
21,63%). Οι επαναληπτικές εκλογές θα
διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή
και Δευτέρα 5 και 6 Δεκεμβρίου. Η
διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων
είναι στο 7,74%. Ο εκλεκτός του
ΣΥΡΙΖΑ Αθανάσιος Καμπαγιάννης
ήρθε τρίτος, καθώς αρκετά στελέχη
του κόμματος, ειδικά τα ΠΑΣΟΚογενή,
τάχθηκαν έμμεσα ή άμεσα υπέρ της
υποψηφιότητας του Δημήτρη
Βερβεσού. Τρίτος και καταϊδρωμένος
ο εκλεκτός του προέδρου Αλέξη…

Κίνηση Μελών:
Ψάχνοντας το αφήγημα

Γκρίνια ακούμε ότι επικρατεί στην προ-
εδρική τάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τους επικε-
φαλής της. Σε εσωτασικές συνελεύσεις μα-
θαίνουμε ότι ρίχνουν ευθύνες της αποδυ-
νάμωσης της τάσης στους Παππά και Σπίρ-
τζη. Μιλώντας με μέλη της Κίνησης Μελών
από το 2015, μας είπαν πως ούτε ο Παππάς
ούτε ο Σπίρτζης ασχολήθηκαν σοβαρά με
τους συντρόφους τους, ενώ η δυσαρέσκεια
που δημιούργησε ο πρώτος σε πολλά στε-
λέχη ήταν η αιτία της διάσπασης Σκορίνη -
Κοτσακά, που επέφερε τη δημιουργία της
ΡΕΝΕ. Μάλιστα, οι δύο βαρόνοι του ΣΥΡΙΖΑ
βάζουν τώρα στο παιχνίδι και νεότερα στε-
λέχη. Προσοχή μόνο, γιατί το μάρμαρο θα
είναι βαρύ και ποιος θα το πληρώσει…

Θ
ετικός στον κορονοϊό είναι ο
δήμαρχος Τρικκαίων και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-

παστεργίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος
μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Ο
κ. Παπαστεργίου ανακοίνωσε το απο-
τέλεσμα του PCR τεστ που έκανε, ενώ
με χιούμορ περιέγραψε τις πρώτες
στιγμές της καραντίνας αλλά και όσα
αναμένεται να κάνει όσο θα βρίσκεται
στο σπίτι. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι
έχει εμβολιαστεί με AstraZeneca, ενώ
προτρέπει τον κόσμο να κάνει το εμβό-
λιο για τον κορονοϊό.

«Καλώς το παιδί! Και επίσημα θετι-
κός στην Covid από σήμερα (με PCR),
αρχίζω να σκέφτομαι πώς θα περάσω
τόσες μέρες στο σπίτι. Έκανα ήδη bac-
kup στον υπολογιστή, έβαλα τα λαμπά-

κια στο μπαλκόνι (με on/off από το κι-
νητό!), που τόσες μέρες με κυνηγούσε
η Σούλα και δεν τα έβαζα, έφτιαξα τρίτο
προφίλ στο FB γιατί χρωστάω 2.000-
3.000 αιτήματα φιλίας (sorry, ναι ξέρω,
πρέπει να φτιάξω σελίδα) και πάτησα
ήδη το πολύμπριζο που τροφοδοτεί πι-
κάπ και ενισχυτές.

Το YouTube παραδόξως μου βγάζει
διαφημίσεις για πλέξιμο (!!!) αλλά προς
το παρόν πατάω το skip adv. Φυσικά,
κάθε εναλλακτική πρόταση, δεκτή!
Συμπτώματα πλην ενός συναχιού δεν
έχω, αλλά ξέρω πως είναι νωρίς ακό-
μη. Παράλληλα, έχω εμπιστοσύνη και
στον Astra και στον Zeneca. Τι τους πή-
ραμε δύο μαζί; Εμβολιαστείτε, προσέ-
χετε και όλα θα πάνε καλά!», αναφέρει
ο κ. Παπαστεργίου.

Η μπηχτή του Θεμιστοκλέους 
Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρωση του εθνικού
σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο Covid-19
πέταξε το καρφί του για διάφορα ειδησεογραφικά sites που
στηρίζουν τους ανεμβολίαστους. Ο κ. Θεμιστοκλέους δεν
άντεξε και είπε: «Προτού μου κάνετε την ερώτηση, θα ήθελα
να σας πω ότι αυτό που θα τονώσει το εμβολιαστικό
πρόγραμμα και θα το βοηθήσει είναι το site σας να μη γράφει
τόσα πολλά άρθρα που να στηρίζουν τις απόψεις των
αντιεμβολιαστών».

Θετικός στον κορονοϊό και 
ο δήμαρχος Παπαστεργίου
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Τα εύσημα στον Πλεύρη
Το εγκώμιο του Θάνου Πλεύρη πλέκουν -

όπως πληροφορείται η στήλη- οι επιστήμονες,
μέλη της επιτροπής για την πανδημία. «Ξέρει
να ακούει», λένε και προσθέτουν ότι «αποδίδει
σεβασμό στους επιστήμονες». Καλό είναι αυ-
τό, καθώς στις κρίσιμες ώρες που περνάμε
από διχογνωμίες και ανέξοδες εσωτερικές
κρίσεις χορτάσαμε. Και φανταστείτε ότι ο κ.
Πλεύρης μπήκε στην κυβέρνηση από σπόντα
προκειμένου να αντισταθμίσει την είσοδο του
προερχόμενου από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Αποστολά-
κη, η οποία δεν ευοδώθηκε.

Ο γαλάζιος που «την πάτησε»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη έχει εκ-

δώσει «απαγορευτικό» προς υπουργούς, βουλευτές
και στελέχη του για όσο διαρκεί η προεκλογική μάχη
στο ΚΙΝΑΛ. Κάποιοι όμως πρόλαβαν να εκτεθούν
πριν από την οδηγία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη που αναλαμβάνει «δύ-
σκολες» -και ενίοτε περίεργες- αποστολές, ο οποίος
συνομιλώντας με συνδαιτυμόνα του σε γνωστό
εστιατόριο της πλατείας Κολωνακίου με πάθος υπο-
στήριζε ότι αρχηγός του ΚΙΝΑΛ θα εκλεγεί ο κ. Αν-
δρουλάκης. Μάλιστα, δεν απέκλειε να γίνει και σύν-
τομα πρωθυπουργός!

Μ
πορεί ο πλανήτης να... χορεύει στους ρυθ-
μούς της μετάλλαξης Όμικρον, αλλά υπάρ-
χουν και άλλα σημαντικά. Για τη χώρα
μας, μάλιστα, πολύ σημαντικά.

Ένα από αυτά, για απολύτως ευνόητους λό-
γους, είναι η επικείμενη συνάντηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Το υπερατλαντικό
ταξίδι του πρωθυπουργού προσδιορί-
ζεται για τον Μάρτιο και τα επιτελεία
των δύο ηγετών συνομιλούν εδώ και
εβδομάδες προκειμένου να βρουν τις
κατάλληλες ημερομηνίες. Η στήλη πληρο-
φορείται ότι αυτό που προκρίνεται, έπειτα
από πρόταση της Αθήνας, είναι να συνδυαστεί η
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο

με την εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου. Κάτι τέτοιο,
όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, θα είχε ισχυρό-

τατο συμβολισμό και ταυτοχρόνως θα έδινε την ευ-
καιρία στον κ. Μητσοτάκη να παρευρεθεί με

την πολυπληθή ελληνική ομογένεια σε μέ-
ρες εθνικής επετείου, που για τους Έλ-

ληνες της διασποράς είναι ιερές. Λέτε
να δούμε τους Μπάιντεν - Μητσοτάκη
να ανοίγουν την παρέλαση των ομο-
γενών στη Νέα Υόρκη; Αφρούς θα
βγάλει ο Ερντογάν. Για την ακρίβεια,

ακόμη μεγαλύτερους αφρούς από αυ-
τούς που ήδη βγάζει με τα συνεχή, ηχη-

ρά μηνύματα στήριξης της Ελλάδας από
τις ΗΠΑ και τα αντίστοιχα μηνύματα δυσθυ-

μίας προς την Άγκυρα και την πολιτική που ακο-
λουθεί ο Τούρκος πρόεδρος. 

Το ΚΙΝΑΛ «βάζει 
τα γυαλιά» στον ΣΥΡΙΖΑ 

Ένα μεγάλο αριθμητικό πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ σε σχέση με το ΚΙΝΑΛ. Στις εκλογές της Κυρια-
κής για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αναμένεται να προ-
σέλθουν άνω των 200.000 ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει 54.000 εγγεγραμμένα μέλη! Κάποιοι φωνά-
ζουν ότι ο Τσίπρας δεν κατάφερε να κεφαλαιοποι-
ήσει τη δύναμη του εκλογικού σώματος και να εν-
τάξει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα
και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Επισημαί-
νουν, δε, ότι χωρίς να είναι «δεμένη» στο κόμμα η
εκλογική βάση, εύκολα ανοίγει πανιά για επιστρο-
φή στις θάλασσες και στο λιμάνι από το οποίο προ-
ήλθε. Και, ως γνωστόν, οι περισσότεροι ψηφοφό-
ροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώην του ΠΑΣΟΚ.

«Σύννεφα» πάνω 
από τον EastMed

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα σε-
νάρια κάνουν την εμφάνισή τους που κάνουν λόγο
για οριστική ματαίωση του EastMed. Tα σενάρια
αυτά λένε ότι το έργο κρίνεται ασύμφορο από πολ-
λές απόψεις. Ειδικότερα, σημαντικό ανάχωμα
φαίνεται να αποτελεί το υψηλό κόστος κατα-
σκευής και συντήρησης του αγωγού, ο οποίος
πρόκειται να μεταφέρει φυσικό αέριο από κοιτά-
σματα της Αν. Μεσογείου μέσω της Κύπρου της
Κρήτης και της Ιταλίας προς την ηπειρωτική Ευ-
ρώπη. Υπάρχουν πάντα οι αντιδράσεις της τουρκι-
κής πλευράς για τις έρευνες του «Nautical Geo»,
ενώ στη δύσκολη εξίσωση έρχεται να προστεθεί
και η έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων από όλη την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση,
οριστικές αποφάσεις δεν πρόκειται να ληφθούν
πριν από το 2022, ενώ αναμένονται περαιτέρω κι-
νήσεις παικτών στην ενεργειακή σκακιέρα. Πάν-
τως, από ελληνικής πλευράς το έργο εξακολουθεί
να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο
μιας πολυσχιδούς ενεργειακής πολιτικής, με το
ΥΠΑΝ να εκφράζει τη δυσφορία του για πρωτοσέ-
λιδο εφημερίδας που έφερε τον EastMed σε
«κόντρα ρόλο» με την ελληνοαιγυπτιακή συμφω-
νία για υποθαλάσσιο αγωγό.

ΗΗ «Political» μοιράζει... εγκεφαλικά
Πανικός έπεσε την προηγούμενη Παρασκευή σε προέδρους
οργανισμών, όταν η εφημερίδα έγραψε για πρόεδρο
οργανισμού και ξανθιά συνεργάτιδα, υπαινισσόμενη
πικάντικη ερωτική σχέση. Τουλάχιστον τρεις πρόεδροι
οργανισμών μάθαμε ότι πάγωσαν όταν είδαν τον τίτλο, επειδή
νόμισαν ότι το δημοσίευμα αναφερόταν σε αυτούς. Τελικά
αποφεύχθηκαν τα εγκεφαλικά όταν διάβασαν το
περιεχόμενο του ρεπορτάζ. Βλέπετε, είναι και σε κρίσιμη
ηλικία, τρομάρα τους, ορισμένοι εξ αυτών. Συμπέρασμα; Οι
φιλελεύθεροι πρόεδροι οργανισμών προτιμούν τις ξανθιές!

Ο Μπάιντεν, ο Μητσοτάκης, 
ο Ερντογάν και η 25η Μαρτίου

Αν εκλεγόταν
στη Λάρισα, θα

ξανάβγαινε σίγουρα
βουλευτής η «γαλάζια»
πολιτικός που εσχάτως
επισκέπτεται συχνά πυκνά
κεντρικό ξενοδοχείο της
πόλης για να συναντηθεί με
γνωστό γαλακτοβιομήχανο.
Τώρα, τι ακριβώς
περιλαμβάνουν τα μενού των
συναντήσεων και αν αυτές
γίνονται στο καφέ, στο
εστιατόριο ή αλλού, μένει να
αποδειχτεί. Πάντως, τα
σούσουρα ακούγονται σε
όλους τους ορόφους…
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Τελικά τι παίζει με τη μετάλλαξη Όμικρον;

Η
μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού ενδέχεται
να προήλθε από ασθενή με HIV, λόγω του εκ-
πληκτικά υψηλού αριθμού των παραλλαγών

της! Ειδικά σε χώρες της Αφρικής, όπως η Ζιμπάμπουε
και η Μποτσουάνα, ο αριθμός των φορέων του Συνδρό-
μου Ανοσολογικής Ανεπάρκειας είναι τεράστιος!

Στα σώματα αυτών των ανθρώπων ο ιός ενδέχεται να
διεξήγαγε όλες τις δοκιμές και τα… πειράματά του, εν-
τελώς ανενόχλητος, μιας και σε αυτούς τους αδύνα-
μους ανοσολογικά ασθενείς ούτε τα εμβόλια έχουν
αποτελεσματικότητα, και στη συνέχεια να βγήκε πιο
ισχυρός και σίγουρα πιο μεταδοτικός -για πιο θανατη-
φόρος όμως, δεν νομίζω!

Ο ιός μπορεί να αναπαράγεται για εβδομάδες στον
οργανισμό ανθρώπων με πολύ εξασθενημένο ή σχεδόν
ανενεργό ανοσοποιητικό σύστημα και κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να δημιουργούνται
συνεχείς, επαναλαμβανόμενες μεμονωμένες μεταλ-
λάξεις, που πιθανότατα δεν προσδίδουν στον ιό κάποιο
ιδιαίτερο πλεονέκτημα, ωστόσο ενίοτε συνεχίζουν να
πολλαπλασιάζονται, εξαιτίας της αδυναμίας του ανο-
σοποιητικού συστήματος να τις ελέγξει!

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία των συνεχών και επανα-
λαμβανόμενων μεταλλάξεων θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε επιπρόσθετες μεταλλάξεις, όπου ο συνδυασμός
τους δύναται να προσδώσει εντέλει κάποια πλεονεκτή-
ματα στον ιό. Προς το παρόν, όμως, δεν είναι σαφές τι
αποτέλεσμα θα έχει ο συγκεκριμένος συνδυασμός με-

ταλλάξεων, διότι κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις εί-
ναι γνωστό πως συνδέονται με υψηλότερη μεταδοτικό-
τητα και άρα ευνοούν τη διασπορά! 

Σε σύγκριση με την αρχική μορφή της Γουχάν στην
Κίνα, η νέα παραλλαγή που ονομάστηκε Όμικρον έχει
ασυνήθιστα υψηλό αριθμό μεταβολών -πάνω από 30-
μόνο στα αμινοξέα της λεγόμενης πρωτεΐνης ακίδας
και καμιά 20αριά στον υπόλοιπο ιό -σύνολο δηλαδή γύ-
ρω στις 54!

Το ερώτημα που τίθεται, είναι τι μπορούμε να κάνου-
με για να εμποδίσουμε τη διασπορά του νέου στελέ-
χους του ιού και την εξάπλωσή του:

Για να αποτραπεί η εξάπλωση παραλλαγών τόσο με-
ταλλαγμένων όσο η μετάλλαξη Όμικρον, είναι σημαντι-
κό να εντοπίζονται οι ανοσοκατεσταλμένοι και να απο-
μονώνονται μέχρι να μην μπορούν πλέον να τις μετα-
δώσουν στον υπόλοιπο πληθυσμό, διότι ακόμα κι αν ο
ιός μεταλλάσσεται σε ακραίο βαθμό στον οργανισμό
ενός ανθρώπου, αυτό που είναι αληθινά επικίνδυνο εί-
ναι η μετάδοση και η διασπορά τού μεταλλαγμένου
πλέον ιού!

Δεν πρέπει -τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομά-
δες- να ανησυχούμε για την Όμικρον, μιας και η Δέλτα
είναι ήδη εδώ, προκαλεί πάρα πολλά κρούσματα Covid-
19, διασωληνώνονται άνθρωποι και καθημερινά κατα-
λήγει μια εκατοστή εξ αυτών! Η Όμικρον απλώς θα προ-
σθέσει κάποιες επιπλέον ανασφάλειες και φόβους,
όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πυροδοτή-

σει μια νέα πανδημία εκ του μηδενός! Τα υπάρχοντα εμ-
βόλια, από την άλλη, θα συνεχίζουν να μας προστα-
τεύουν αποτελεσματικά από σοβαρή νόσηση εξαιτίας
αυτής της νέας παραλλαγής του ιού SARS-CoV2!

Αν παρατηρήσουμε πού βρίσκονται οι περισσότερες
μεταλλάξεις, θα δούμε πως βρίσκονται σε περιοχές της
πρωτεΐνης ακίδας παρόμοιες με εκείνες που έχουν
ήδη παρατηρηθεί σε άλλες παραλλαγές μέχρι σήμερα.
Αυτό ακριβώς δείχνει ότι, παρά τις μεταλλάξεις που
υπήρξαν και σε άλλες παραλλαγές του ιού, τα εμβόλια
συνέχισαν να αποτρέπουν την πολύ σοβαρή νόσηση
καθώς κινούμασταν από την Άλφα στη Bήτα, στη Γάμα
και τη Δέλτα… και ούτω καθεξής!

Είναι, λοιπόν, κατά την άποψη των συναδέλφων μου
και εμού προσωπικά, εξαιρετικά απίθανο να πυροδοτη-
θεί μια επανεκκίνηση της πανδημίας σε έναν εμβολια-
σμένο πληθυσμό όπως είδαμε πέρυσι… Αρκεί βέβαια
να συνεχιστούν οι μαζικοί εμβολιασμοί που είναι και το
μοναδικό όπλο πρόληψης που διαθέτει προς το παρόν η
φαρέτρα μας, συν βέβαια τη θωράκιση του ανοσοποι-
ητικού μας συστήματος με ορθολογική λήψη ενδεδειγ-
μένων ορθομοριακών πολυθρεπτικών και βιταμινικών
σκευασμάτων, συν την τοποθέτηση σε σπίτια και γρα-
φεία εκείνων των ειδικών μηχανημάτων που έχουν κα-
τασκευαστεί από Έλληνες στην Ελλάδα, που αποδε-
δειγμένα και με πιστοποίηση Δημόκριτου και Ινστιτού-
του Παστέρ προστατεύουν αποτελεσματικά όλους τους
εσωτερικούς χώρους από το ιικό αερόλυμα!

του

Θεόδωρου
Γιάνναρου 

Μοριακός 
βιολόγος, 

Ph.D rer. nat.
Ph.D phil (h.c.)
M.Sc. rer. nat. 

Η ατομική και συλλογική υπευθυνότητα 
ενάντια στον φόβο και την ιδεοληψία

Τ
ο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα
μας αυξήθηκε για έκτο συνεχή μήνα, φτά-
νοντας το 3,4% τον Οκτώβριο του 2021, το

υψηλότερο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2011. Εί-
ναι σαφές ότι η κυρίαρχη πίεση προέρχεται από
δύο παράγοντες, τη στέγαση και τις υπηρεσίες κοι-
νής ωφέλειας, 11,7% έναντι 4,7% τον Σεπτέμβριο και
την εφοδιαστική αλυσίδα 9,2% από 7,8% αντίστοιχα,
που ήδη επιβάρυνε σημαντικά τον δείκτη εδώ και
αρκετούς μήνες.

Την ίδια στιγμή ο δείκτης ανάπτυξης είναι ο 3ος
καλύτερος στην ευρωζώνη, αλλά το δημόσιο χρέος
άγγιξε το 206% του ΑΕΠ και το πρωτογενές έλλειμα
το 7%, με τάσεις να πλησιάσει -λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης- το 9,9%, δηλαδή 10% μέχρι το τέλος
του χρόνου. Η συνεχής -όπως φαίνεται- αύξηση
του ΑΕΠ αναμένεται το 2022 να παρουσιάσει -λογι-
στική- αποκλιμάκωση του ελλείμματος στο 1,4%,
πράγμα που πρέπει να φανεί -αν φανεί- στην πραγ-
ματική οικονομία και όχι στα στατιστικά δεδομένα
μόνο.

Παράλληλα, έχοντας χάσει το μέτρημα το 4ο κύ-
μα και με φόβους εμφάνισης και 5ου κύματος της

Covid-19 στις αρχές του 2022, σε απόλυτη συνάρ-
τηση με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση οδηγούν
κοινωνία και οικονομία, με έμφαση τη ΜμΕ, σε νέα
αχαρτογράφητα νερά.

Όλα αυτά αποτελούν σημαντικά προβλήματα που
η λύση τους δεν βρίσκεται σε κάποιο εγχειρίδιο ή
σε «καλές πρακτικές» άλλων χωρών. Η πολιτική
αντιπαράθεση δεν αποτελεί ορθή πρακτική διατή-
ρησης της συνοχής τόσο της κοινωνίας όσο και της
οικονομίας. Με 70 θανάτους μέσο όρο τη μέρα (για
τον μήνα Νοέμβριο) πρέπει να επιλέξουμε τη βιο-
λογική και οικονομική επιβίωση με την εργαλει-
οθήκη που έχουμε στα χέρια μας και μας παρέχε-
ται από την ιατρική κοινότητα και την ευρωπαϊκή
ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν προτρέπει τους Ευρωπαίους
να κάνουν την αναμνηστική δόση έξι μήνες μετά
τον αρχικό εμβολιασμό τους, επισημαίνοντας ότι οι
οργανισμοί της ΕΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νό-
σων έχουν συστήσει αυτή την οδηγία για να διατη-
ρήσει (όσο είναι δυνατόν) την ανοσία. Είναι εμφα-

νές πλέον ότι η οικονομία της ευρωζώνης δεν αν-
τέχει άλλη στασιμότητα. Ένα ενδεχόμενο κλείσιμο
της οικονομίας, το περίφημο lockdown, δεν αποτε-
λεί λύση για κανέναν και θα εκτοξεύσει τους δεί-
κτες ανεργίας, τη στιγμή που δείχνουν τάσεις ανά-
καμψης.

Ο φόβος και η ιδεοληπτική άρνηση στον εμβο-
λιασμό πλήττει τα θεμέλια της οικονομίας και της
δημοκρατίας. Η ζωή πρέπει να κυλά όσο το δυνα-
τόν ομαλότερα και είναι προτιμότερο να υπάρχουν
επιχειρήσεις ανοιχτές με μικρότερο τζίρο, παρά
επιχειρήσεις κλειστές με μηδενικό τζίρο. Οι οικο-
νομίες δεν έχουν πλέον αποθέματα στήριξης με
επιδοματικές πολιτικές, παρά μόνο στήριξη μέσω
της ανάπτυξης και της παραγωγής πλούτου.

Οι παγκόσμιες διαταραχές στην ενέργεια, τις
εφοδιαστικές αλυσίδες, τον πληθωρισμό και τη
βιομηχανική παραγωγή αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού
κεκτημένου, όποιο και να είναι αυτό.

Η ατομική και συλλογική υπευθυνότητα θα δώ-
σει το έναυσμα για προφύλαξη των κοινωνιών και
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

του

Νίκου
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
& διευθύνων
σύμβουλος 
OnLine Data AE,
executive 
director YES 
Advisory, μέλος
Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος ΕΒΕΠ
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Σ
ε διπλωματική και στρατιωτική
ετοιμότητα βρίσκεται η Αθήνα,
με την οικονομική κατάρρευση
της Τουρκίας να απειλεί και τις

ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες ει-
σέρχονται σε νέα περίοδο αβεβαιότητας.
Τα μηνύματα που φτάνουν στο ελληνικό
Επιτελείο προκαλούν ανησυχία, καθώς
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδε-
χόμενο η κυβέρνηση Ερντογάν να επιδιώ-
ξει την «εξαγωγή» της κρίσης, κλιμακώ-
νοντας την ένταση στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κα-
τάσταση ετοιμότητας, ενώ ο Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, μιλώντας στο newsbomb,
επισήμανε ότι μια στριμωγμένη Τουρκία
είναι απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Στην
Αθήνα υπάρχει η εκτίμηση ότι το επόμενο
διάστημα θα είναι κρίσιμο, ενώ πολιτικοί
και στρατιωτικοί αναλυτές προεξοφλούν
την έντονη αντίδραση της Άγκυρας στις
γεωτρήσεις που προγραμματίζουν η Ex-
xonMobil και η Total στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Μάλιστα, ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος μεταβαίνει σή-
μερα στη Λευκωσία για την τριμερή Ελλά-
δας - Κύπρου - Ιορδανίας, ενώ θα έχει δι-
μερή συνάντηση με τον ομόλογό του, για
τον συντονισμό των ενεργειών στη σκιά
των εξελίξεων στην Τουρκία.

Ουδείς γνωρίζει, βέβαια, αν η τουρκική
αντίδραση θα εκδηλωθεί στο πεδίο, μέσω
της απόπειρας παρενόχλησης του πλωτού
γεωτρύπανου ή δημιουργίας τετελεσμέ-
νων στις περιοχές που διεκδικεί η Άγκυ-
ρα, ή αν θα έχει υβριδικό χαρακτήρα, με
τη γείτονα να καταφεύγει και πάλι στην
εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού. Σε
κάθε περίπτωση, η Αθήνα βρίσκεται σε
ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει οποιαδή-
ποτε τουρκική πρόκληση, διαμηνύοντας
ότι διαθέτει και την ικανότητα και τη βού-
ληση να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της
δικαιώματα. 

Ταυτόχρονα, η χώρα ενισχύεται στρα-
τιωτικά, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να
τονίζει ότι «έχουμε κοστολογημένο σχέδιο
βάσει των αναγκών των τριών κλάδων. Εί-
ναι η πρώτη φορά που ακόμα και η ίδια η
κοινωνία ζητά από την κυβέρνηση να ξο-

δέψει χρήματα για την Άμυνα». Το τεχνο-
λογικό άλμα στις Ένοπλες Δυνάμεις και η
θωράκιση της χώρας με τις αμυντικές
συμφωνίες που υπέγραψε η Αθήνα με τις
ΗΠΑ, τη Γαλλία, τα ΗΑΕ και τη Μεγάλη
Βρετανία προκαλούν νευρικό κλονισμό
στην Άγκυρα. Το τουρκικό υπουργείο
Άμυνας, διά της εκπροσώπου του, κατηγό-
ρησε την Ελλάδα για «προκλητικές εξο-
πλιστικές δραστηριότητες», βάζοντας για
μία ακόμη φορά στο στόχαστρο την αμερι-
κανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.
«Από τις αρχές του 2021, η Ελλάδα έχει
διαπράξει 2.321 παραβιάσεις στα νησιά με
αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, με
πολεμικά πλοία και αεροσκάφη», υποστή-
ριξε η Σεμπνέμ Ακτόπ, διαστρεβλώνοντας
και πάλι την πραγματικότητα. Τα στοιχεία,
άλλωστε, μιλούν από μόνα τους. Από τις
αρχές του έτους, η Τουρκία έχει πραγμα-

τοποιήσει 2.283 παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου, 30 υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικά νησιά, ενώ έχουν σημειωθεί
114 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. 

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθη-
κε και στην πιθανή συμμετοχή της χώρας
σε επιχειρήσεις στο Σαχέλ, ζήτημα που
βρίσκεται υπό εξέταση από την ελληνική
πλευρά. Η Αθήνα διερευνά τις δυνατότη-
τες συνεισφοράς σε πρωτοβουλίες και
δράσεις της Γαλλίας και άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ασφάλεια στην περιοχή, η οποία κρίνεται
ζωτικής σημασίας για τα ευρωπαϊκά συμ-
φέροντα, όπως είχε διαμηνύσει ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας σε πρόσφατη τηλε-
διάσκεψη με τους ομολόγους του της ΕΕ.  

Aντεπίθεση Δένδια
Η ελληνική διπλωματία επιδίδεται σε

μαραθώνιο ενημέρωσης εταίρων και συμ-
μάχων για τις εξελίξεις στην περιοχή και
τις ανησυχίες της Αθήνας για περαιτέρω
κλιμάκωση στα Ελληνοτουρκικά. Ο Νίκος
Δένδιας βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας
για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών
του ΝΑΤΟ, ενώ είχε τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον ομόλογό του από το Μπα-
χρέιν, με βασικό αντικείμενο τη διμερή
συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα.
Ιδιαίτερη αξία ωστόσο, θα έχει το ραντε-
βού του κ. Δένδια με τον Αζέρο ομόλογό
του, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνό-
δου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που
πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη
Στοκχόλμη. 

Απρόβλεπτη
μια Τουρκία
στριμωγμένη 

Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς
αναλυτές προεξοφλούν την έντονη αντίδραση
της Άγκυρας στις γεωτρήσεις της ExxonMobil
και της Total στην ΑΟΖ της Κύπρου

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σ
τα μέσα Δεκεμβρίου ξεκινούν
οι συζητήσεις ανάμεσα στην
Πολεμική Αεροπορία και το
Joint Program Office, την υπη-

ρεσία του αμερικανικού Πενταγώνου που
είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τις
πωλήσεις του «αόρατου» μαχητικού F-35. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», η αμερικανική «task force» αναμέ-
νεται να φτάσει στην Αθήνα στις 13 Δεκεμ-
βρίου και να ξεκινήσει αμέσως τις δια-
πραγματεύσεις με τα στελέχη του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας και της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων. Πρόκειται για την επίσημη
έναρξη των συζητήσεων ανάμεσα στις
δύο πλευρές, ώστε η Ελλάδα να μπει το
συντομότερο δυνατόν στο κλαμπ των χω-
ρών που έκαναν το άλμα στην 5η γενιά μα-
χητικών αεροσκαφών. 

Το ενδιαφέρον της χώρας μας είναι δε-
δομένο, άλλωστε το επισήμανε και ο πρω-
θυπουργός στη «Washington Post», απο-
καλύπτοντας πως «υπάρχει ένα μεσομα-
κροπρόθεσμο σχέδιο να προμηθευτούμε
το μαχητικό F-35». Είχαν προηγηθεί οι

ενημερωτικές συναντήσεις του κλιμακίου
της Lockheed Martin με την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία, στις οποίες αναπτύχ-
θηκαν λεπτομερώς οι επιχειρησιακές
ικανότητες του αεροσκάφους, με την ελ-
ληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της,
ρωτώντας μετ’ επιτάσεως πότε θα είναι
έτοιμο για ένταξη στο οπλοστάσιο της Πο-
λεμικής Αεροπορίας.

Ο ρόλος του Πάιατ
Το τελευταίο διάστημα οι διαδικασίες

έχουν επιταχυνθεί, ιδίως μετά το νομο-
σχέδιο Μενέντεζ - Ρούμπιο, το οποίο
ανοίγει την πόρτα στην Ελλάδα για την
προμήθεια του μαχητικού 5ης γενιάς. Η
αλλαγή στη στάση της αμερικανικής κυ-
βέρνησης διαπιστώνεται και από τις διαρ-
ροές που θέλουν την Ουάσιγκτον να πετά-
ει την «μπάλα» στην ελληνική πλευρά.
Ενώ μέχρι τώρα η επίσημη αμερικανική
θέση, όπως την είχε εκφράσει ο πρέσβης
των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, ήταν η αναμονή
μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των
83 F-16 σε Viper, τώρα η αμερικανική κυ-
βέρνηση δηλώνει έτοιμη να υποδεχτεί ένα
επίσημο ελληνικό αίτημα (LoR για LoA),
ώστε να προχωρήσει γρήγορα η δέσμευ-
ση των θέσεων στη γραμμή παραγωγής,
εφόσον βέβαια η Αθήνα διαθέτει τα απα-
ραίτητα κονδύλια. 

Πηγές από τις ΗΠΑ, ωστόσο, υπογραμ-

μίζουν ότι, ανεξαρτήτως του πότε θα φτά-
σει η ελληνική LoR, θα πρέπει να μεσολα-
βήσουν τουλάχιστον πέντε χρόνια μέχρι
να πετάξει ελληνικό F-35 στο Αιγαίο, ξε-
καθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει σύντο-
μος δρόμος». 

Αυτό συμβαίνει διότι απαιτείται η τήρη-
ση συγκεκριμένων διαδικασιών για την
εκπαίδευση των πιλότων, η οποία θα γίνει
στις ΗΠΑ, αλλά και την κατασκευή των
υποδομών που θα φιλοξενούν τα υπερ-
σύγχρονα μαχητικά, καθώς δεν αρκούν τα
σέλτερ που διαθέτει η Πολεμική Αεροπο-
ρία στις βάσεις της. Αυτό, βέβαια, καθιστά
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να στα-
λεί όσο το δυνατόν συντομότερα το ελλη-
νικό αίτημα, που σύμφωνα με πληροφο-
ρίες προγραμματίζεται για το πρώτο τρί-
μηνο του 2022 και ενδεχομένως να συμ-
πέσει με την επίσημη επίσκεψη του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι διαδικασίες έχουν 
επιταχυνθεί, ιδίως μετά 
το νομοσχέδιο Μενέντεζ -
Ρούμπιο, το οποίο ανοίγει 
την πόρτα στην Ελλάδα 
για την προμήθεια 
του μαχητικού 5ης γενιάς
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Αρχίζουν 
οι συζητήσεις 
για τα F-35 

Μονόδρομος 
το αεροσκάφος 

Αυτό στο οποίο φαίνεται να συμ-
φωνούν οι δύο πλευρές, πάντως,
είναι ότι το 5ης γενιάς αεροσκά-
φος αποτελεί μονόδρομο για την
Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα
με υψηλόβαθμη στρατιωτική πη-
γή, το F-35 διαθέτει πλεονεκτήμα-
τα για τα οποία δεν υπάρχει εναλ-
λακτική επιλογή. Η χαμηλή παρα-
τηρησιμότητα είναι ίσως ένα από
τα σημαντικότερα. Η αεροδυναμι-
κή του F-35, ο τρόπος λειτουργίας
του ραντάρ του, οι παθητικοί αι-
σθητήρες, τα συνθετικά υλικά αλ-
λά και η επικάλυψή του, βοηθούν
στη μείωση της «υπογραφής» του
αεροσκάφους στο μέγεθος ενός
μικρού πτηνού, κάνοντάς το πρα-
κτικά «αόρατο» στα εχθρικά ραν-
τάρ. Παράλληλα, η σύντηξη δεδο-
μένων από τους αισθητήρες του F-
35 σε μια κοινή οθόνη πολλαπλών
χρήσεων αλλά και η αυτόματη
προτεραιοποίηση των απειλών και
η επιλογή του βέλτιστου τρόπου
αντιμετώπισής τους δίνουν στον
χειριστή το απόλυτο τακτικό πλεο-
νέκτημα, σε σχέση με ένα αερο-
σκάφος 4ης γενιάς όπου πρέπει να
συνθέτει τα στοιχεία στο μυαλό
του. Τα προτερήματα, όμως, δεν
σταματούν εδώ. Τα F-35 είναι εφο-
διασμένα με ραντάρ ηλεκτρονικής
σάρωσης AESA, το οποίο λειτουρ-
γεί και ως πανίσχυρος παρεμβο-
λέας για τα εχθρικά ραντάρ, ενώ η
δυνατότητα διαμόρφωσης για
αποστολές κατά εναέριων, επίγει-
ων αλλά και στόχων επιφανείας το
καθιστούν «πολυεργαλείο» στα
χέρια κάθε αεροπορίας. Χάρη
στον συνδυασμό των πλεονεκτη-
μάτων της 4ης και 5ης γενιάς, ένας
σχηματισμός F-35 μπορεί να εκτε-
λεί ταυτόχρονα αποστολές έγκαι-
ρης προειδοποίησης, καταστολής
αεράμυνας, εγγύς αεροπορικής
υποστήριξης, στρατηγικής κρού-
σης και αεροπορικής υπεροχής. 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το
γεγονός ότι 14 κορυφαίες αερο-
πορίες έχουν ήδη επιλέξει το F-35
και αρκετές ακόμη ετοιμάζονται
να μπουν στο κλαμπ των χρηστών
του, ενώ μέχρι σήμερα έχουν
συμπληρωθεί 453.000 ώρες πτή-
σης και περισσότερες από
259.000 έξοδοι.



Νέες εξελίξεις στην πορεία της υγείας του Μη-
τροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο
οποίος είχε βρεθεί πριν από μερικές μέρες θε-
τικός στην Covid-19. Τις πρώτες μέρες είχε ήπια
συμπτώματα και παρέμενε στην οικία του, ενώ
τα τελευταία εικοσιτετράωρα φαίνεται ότι η
υγεία του επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες, αρνείται να εισαχθεί στο νοσοκομείο.
Ειδικότερα, ο Μητροπολίτης Κοσμάς λέγεται ότι κόλλη-
σε στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα που ενθρόνισε τον νέο Ηγούμενο
της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος,
αφού προηγουμένως χοροστάτησε στην ακολουθία του αρχιε-
ρατικού εσπερινού, ενώ θετικός βρέθηκε την Πέμπτη 18 Νοεμ-

βρίου. Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ήρθε
να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν,

με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη 30 Νο-
εμβρίου, όπου τονίζει τα εξής: «Η Ιερά Μητρό-
πολις ενημερώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρ-

νανίας κ. Κοσμάς, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021,
κατόπιν ενδείξεων, υποβλήθηκε σε εξέταση (μορια-

κό τεστ) και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο Μητροπο-
λίτης παραμένει στην οικία του, με ήπια τα συμπτώματα και με
την καθοδήγηση των ιατρών. Ευχή όλων μας να είναι ταχεία η
ανάρρωση του Σεβασμιωτάτου».

«Δεν αφήνει ο Θεός, άνθρωπέ μου, μέσα στον Ναό να μολυν-

θείς. Δεν μολύνει ο Θεός! Ας το καταλάβουμε…», διατυμπάνιζε
τον Σεπτέμβριο του 2020 και προκαλούσε σάλο. Ο Μητροπολί-
της Κοσμάς είχε παραπεμφθεί στον εκκλησιαστικό ανακριτή
σχετικά με τη στάση που τήρησε για το ωράριο τέλεσης των ιε-
ρών ακολουθιών κατά την περίοδο του Πάσχα και για λόγους
που αφορούσαν τη μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά
του κορονοϊού. Συγκεκριμένα κατηγορήθηκε (μαζί με τον Μη-
τροπολίτη Κυθήρων) για ηθική αυτουργία για την απειθαρχία
των πιστών σε σχέση με τα υγειονομικά μέτρα και κλήθηκαν
στη Συνοδική Επιτροπή. Τελικά παραπέμφθηκε για καταφρό-
νηση της προϊσταμένης εκκλησιαστικής Αρχής, θεολογική
πλάνη για απειθαρχία των πιστών σε σχέση με τις υποδείξεις
της Πολιτείας και της Εκκλησίας σε θέματα υγείας.

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Κ
ατακόρυφη αύξηση καταγρά-
φουν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τα ραντεβού για την πρώτη
δόση από πολίτες άνω των 60

ετών μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις
για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες, ενώ προχθές όλη μέρα η
ηλικιακή αυτή ομάδα είχε κλείσει μόλις
3.373 ραντεβού, χθες κλείστηκαν 6.000
ραντεβού για 1η δόση. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι ο μέσος όρος ραντεβού των
τελευταίων δέκα ημερών για πολίτες άνω
των 60 ήταν στα 2.600. Κατά τις ίδιες πηγές,
οι ανακοινώσεις έγιναν στις 12 και από τη
στιγμή εκείνη έως τις 2 το μεσημέρι είχε
καταγραφεί υπερδιπλασιασμός στα ραντε-
βού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Κρούσματα
Σε κλοιό πανδημίας συνεχίζει να βρί-

σκεται η χώρα, με τη διασπορά να είναι με-
γάλη και τα μεγάλα αστικά κέντρα να στε-
νάζουν από τις λοιμώξεις του κορονοϊού.
Χθες από τα 7.486 νέα κρούσματα, τα 2.200
εντοπίζονταν στην Αττική. Σε ανησυχητικά
επίπεδα κυμάνθηκαν για μία ακόμη μέρα
και τα κρούσματα σε Θεσσαλονίκη και Κεν-
τρική Μακεδονία. Συνολικά εντοπίστηκαν
1.802 κρούσματα. Στο κόκκινο είναι η
Αχαΐα με 213, η Λάρισα με 233 και το Ηρά-
κλειο με 208. Μεγάλη αύξηση (80%) του ιι-
κού φορτίου στα λύματα της Πάτρας.

Στους 664 οι διασωληνωμένοι, εκ των
οποίων οι 532 είναι ανεμβολίαστοι, και 88
οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο. Εντωμετα-
ξύ, τις τελευταίες μέρες έχει ξεσπάσει πο-
λιτική κόντρα με αφορμή τον περιορισμό
των προγραμματισμένων χειρουργείων,
καθώς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη
νοσηλεία των ασθενών με Covid-19. Πολλά
χειρουργεία και άλλοι χώροι έχουν δια-
μορφωθεί κατάλληλα με αναπνευστήρες
(και high flow αναπνευστήρες) και λει-
τουργούν σε συνθήκες ΜΕΘ με την πολύτι-

μη συνδρομή αναισθησιολόγων και παθο-
λόγων των κλινικών. 

Αυτό το μοντέλο, αν και δύσκολο και επί-
πονο πολλές φορές για τους εργαζόμενους
στο ΕΣΥ, κρίνεται απαραίτητο από τις διοι-
κήσεις των νοσοκομείων δεδομένης της
πίεσης που υφίστανται τα νοσοκομεία κυ-
ρίως στις επιβαρυμένες περιοχές. Κάτι αν-
τίστοιχο συνέβη και στο Ιπποκράτειο της
Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι περισσότεροι
αναισθησιολόγοι κλήθηκαν να φροντίσουν
ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ
και σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ ακυρώθη-
καν έκτακτα χειρουργεία ογκολογικά και
παιδοχειρουργικά. Όμως το θέμα λύνεται.
Με απόφαση της διοίκησης του Ιπποκρα-
τείου της Θεσσαλονίκης τα τρία έκτακτα
χειρουργεία που ακυρώθηκαν, θα γίνουν
σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως προβλέπει

παλιότερη ΚΥΑ, χωρίς να πληρώσουν από
την τσέπη τους οι ασθενείς. 

Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες
της «Political», κάθε φορά που θα πρέπει
να εξυπηρετηθεί ένα σοβαρό, έκτακτο πε-
ριστατικό που δεν θα μπορεί να γίνει σε ένα
νοσοκομείο αιχμής, θα υπάρχει μέριμνα
ώστε να γίνεται ή σε ιδιωτικό χωρίς, φυσι-
κά, χρέωση στον ασθενή ή σε άλλο νοσο-
κομείο της 4ης ΥΠΕ, όπως θα συμβεί με
τρία ογκολογικά περιστατικά από τον Άγιο
Παύλο, τα οποία θα γίνουν με τους θερά-
ποντες γιατρούς του Αγίου Παύλου μεν αλ-
λά στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Πάντως ο
διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ιπ-
ποκρατείου, Απόστολος Καμπαρούδης,
δήλωσε χθες μετά την επίσκεψη της ανα-
πληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγ-
κα στο νοσοκομείο: «Διαχρονικά υπήρχε

πρόβλημα με τα χειρουργεία όχι μόνο στη
Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη τη Βόρεια Ελλά-
δα κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι
υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων όπως
δυστυχώς συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη
και ο δεύτερος γιατί όλοι οι γιατροί όλων
των ειδικοτήτων τα τελευταία χρόνια ασχο-
λούνται και με τα περιστατικά των ασθενών
με Covid-19. Ανάλογα με την έξαρση του
ιού και στα προηγούμενα κύματα γινόταν
μείωση των χειρουργείων, ενώ τα επείγον-
τα γίνονται με μια σειρά, με βάση τη βαρύ-
τητα του επείγοντος». Μάλιστα ο διευθυν-
τής της Ιατρικής Υπηρεσίας είπε πως χθες,
Τρίτη, έγινε χειρουργείο μεταμόσχευσης
ήπατος στο Ιπποκράτειο.

Ο κ. Καμπαρούδης τόνισε επίσης πως το
Ιπποκράτειο έχει αντιμετωπίσει πανελλα-
δικά τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με
Covid-19 σε απλές κλίνες αλλά και στις
ΜΕΘ με 38 σήμερα κρεβάτια εντατικής. Η
Μίνα Γκάγκα, η οποία επισκέφθηκε και το
Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, μίλησε για
την τρομακτική πίεση στα νοσοκομεία και
τόνισε την ανάγκη εμβολιασμού και στις
εγκύους, ώστε να μην κινδυνεύουν αυτές
και τα μωρά που περιμένουν.

Μεγάλη αύξηση (80%) του ιικού
φορτίου στα λύματα της Πάτρας
- Θα γίνουν κανονικά τα έκτακτα
χειρουργεία στην 4η ΥΠΕ

Ε Μ Β Ο Λ Ι Α  Α Ν Ω  Τ Ω Ν  6 0

Διπλάσια ραντεβού 
έφεραν τα νέα μέτρα 
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Επιδεινώθηκε η υγεία του Μητροπολίτη Κοσμά - Αρνείται να νοσηλευτεί



Συγκλονιστική η κατάθεση
της μητέρας της 14χρονης
Δέσποινας, που έφυγε από
καρκίνο ακολουθώντας τη
θεραπεία του ψευτογιατρού
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Εκλογές ΔΣΑ: 
Βερβεσός - 
Αναστασόπουλος 
στον β’ γύρο
Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου θα «ξιφουλκήσουν»
στον β’ γύρο των εκλογών του Δικηγορικού
Συλλόγου της Αθήνας ο Δημήτρης Βερβε-
σός και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος.
Ο σημερινός πρόεδρος του ΔΣΑ συγκέντρω-
σε 29,3%, ενώ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος
έλαβε 21,6%. Στην τρίτη θέση, καταγράφον-
τας σημαντικό ποσοστό, βρέθηκε ο Θανάσης
Καμπαγιάννης με 14,98%, και ακολούθησαν
οι Μιχαήλ Καλαντζόπουλος (9,93%), Αλέ-
ξανδρος Μαντζούτσος (9,36%), Θέμης Σοφός
(5,11%), Άγγελος Βρεττός (4,9%) και Χαρά-
λαμπος Κονδύλης (4,72%).
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η εκλογική αναμέ-
τρηση για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης, όπου στον β’ γύρο θα αναμετρη-
θούν ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης (24,84%) και
ο Ευστάθιος Κουτσοχήνας (23,82%), ενώ μά-
χη δόθηκε και στον Δικηγορικό Σύλλογο
Πειραιά, όπου με καταμετρημένο το 100% ο
Πολυχρόνης Περιβολάρης έλαβε το 31,07%
των ψήφων έναντι 30,67% του Ηλία Κλάππα.

Η κόντρα δικαστών -
υπουργείου πήρε 
ευρωπαϊκή διαάσαση

Ευρωπαϊκή διάσταση έχει λάβει η διαφω-
νία των λειτουργών της Δικαιοσύνης με το
υπουργείο Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο
που αφορά αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών.

Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν ήδη κα-
τατεθεί στη Βουλή και σύμφωνα με το
υπουργείο Δικαιοσύνης, «επιχειρείται η με-
γαλύτερη μεταρρύθμιση στη δικαστική εκ-
παίδευση από την ίδρυση της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, καθώς αναμορ-
φώνεται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο».

Ωστόσο, την αντίθεσή τους σε συγκεκριμέ-
νες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εξέφρασαν
οι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι προσέφυ-
γαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών που
απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύ-
νης Κ. Τσιάρα. Στη σχετική επιστολή, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Δικαστών διαμαρτύρεται
για τη νέα ρύθμιση που προωθεί τις γραπτές
αξιολογήσεις εν ενεργεία δικαστικών λει-
τουργών, η οποία, όπως αναφέρει, «πλήττει
τη δικαστική ανεξαρτησία και το κύρος δικα-
στών και εισαγγελέων».

Σ.Σ

Π
ανικός προκλήθηκε κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση του
Μεικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου της Αθήνας, όταν

στην αίθουσα εμφανίστηκε ο αποκα-
λούμενος «ψευτογιατρός». Ο βασικός
κατηγορούμενος της υπόθεσης νοση-
λευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελι-
σμός και παρά την πενθήμερη υποχρε-
ωτική καραντίνα στην οποία έπρεπε να
υποβληθεί, μετήχθη από τις φυλακές
Κορυδαλλού στη δικαστική αίθουσα.

Το δικαστήριο διέταξε την επιστροφή
του στις φυλακές για λόγους προστα-
σίας της δημόσιας υγείας και η συνε-
δρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της
μητέρας της 14χρονης Δέσποινας, η
οποία έπασχε από καρκίνο στον εγκέ-
φαλο και έφυγε από τη ζωή ακολου-
θώντας τη θεραπεία του ψευτογιατρού.

«Μόνο συγγνώμη μπορώ να του πω
του παιδιού μου. Ο Κόντος δεν είχε
σκοπό μόνο το οικονομικό όφελος,
αλλά και την ικανοποίηση της εγκλη-
ματικής του φύσης. Ήθελε να δει το
παιδί μας να αργοπεθαίνει με βασα-
νιστικό τρόπο και εμάς να είμαστε
έρμαια στα χέρια του. Κανένα κτήνος,
κανένα τέρας δεν μπορεί να λεηλατεί
τις τελευταίες στιγμές ενός παιδι-
ού. Η αλήθεια είναι γραμμένη με το

αίμα των παιδιών μας», ανέφερε η
μάρτυρας. Στη συνέχεια, περιέγραψε
την πειθώ του γιατρού αλλά και το σκη-
νικό που είχε στήσει για να υποστηρί-
ξει τον «ρόλο» του διάσημου ογκολό-
γου. Τον πρώτο καιρό υπήρξαν δείγμα-
τα ανάκαμψης, εξήγησε η μάρτυρας
λέγοντας: «Μου λέει εκείνος, “ορίστε,
επιβεβαιώνεται η θεραπεία”. Τον
Οκτώβριο μας έκλεισε ραντεβού στο
Ιατρόπολις γιατί είχε καλό μαγνητικό
τομογράφο. Μας έστειλε να βρούμε
τον γιατρό κ. Ζουρλάκη, ο οποίος είπε
στον σύζυγό μου ότι ο κ. Κόντος είναι
εξαιρετικός γιατρός. Η εμπιστοσύνη
μας εδραιώθηκε μόλις μάθαμε ότι και
ένας γιατρός τού εμπιστεύτηκε δικό
του άνθρωπο».

Mαντζούνια
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πα-

ρά τα δεκάδες προβλήματα, ο δήθεν
γιατρός επαναλάμβανε πως ο όγκος
υποχωρεί, ενώ έλαβε για τις ενέσεις και
τα μαντζούνια που χορηγούσε 19.500
ευρώ από την οικογένεια. Λίγο καιρό
αργότερα, τον Ιανουάριο του 2017, η
μητέρα της μικρής παρατήρησε αλλαγή
στην ομιλία του παιδιού της και ο… φη-
μισμένος ογκολόγος απαντούσε πως
όλα θα ξεπεραστούν. «Του έλεγα ότι το

παιδί δεν περπατάει. Μου έλεγε “μη
φοβού, παρενέργειες είναι”. Επέμενε
ότι καταστρέψαμε τον όγκο. Τον ψάχνα-
με να έρθει να τη δει και μας έλεγε ότι
χειρουργεί στο εξωτερικό. Υπολόγιζε
ότι θα πεθάνει. Σου λέει, θα καθυστε-
ρήσω, θα πεθάνει. Και πέθανε».

Σε φορτισμένο κλίμα κατέθεσε και ο
πατέρας της 14χρονης, εξηγώντας ότι
ο κατηγορούμενος του ανέφερε πως
εργάζεται στο ερευνητικό κέντρο της
Ελβετίας όπου νοσηλευόταν ο Σουμά-
χερ. «Η τελευταία φορά που είχαμε
επαφή ήταν μετά την αεροδιακομιδή
του παιδιού από την Κω. Όταν φτάσαμε
στην Αθήνα και οι γιατροί είπαν ότι
έχει έναν τεράστιο όγκο το παιδί. Ο
γιατρός του νοσοκομείου μίλησε με
τον Κόντο και κλείνοντας το τηλέφωνο
μου λέει φωνάζοντας: “Πού τον βρή-
κες αυτό τον δολοφόνο;”», κατέληξε
στην κατάθεσή του ο μάρτυρας.

«Ήθελε να δει το παιδί
να αργοπεθαίνει»
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Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά
στο κέντρο της Αθήνας και πέριξ του σχο-
λικού συγκροτήματος της Γκράβας στο Γα-
λάτσι εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, προχωρώντας
σε τρεις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες εί-
ναι Έλληνες (δύο άνδρες, μία γυναίκα),
ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικο-
γραφία για παράβαση της νομοθεσίας πε-
ρί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών
αξιοποίησαν σχετική πληροφορία που εί-
χαν για το κύκλωμα διακίνησης κάνναβης,
κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων. Αί-
σθηση προκάλεσε το γεγονός ότι, εκτός
από το κέντρο της Αθήνας και τις γνωστές
πιάτσες, είχαν πιάσει... πόστο και γύρω
από την Γκράβα, πουλώντας ναρκωτικά
ενδεχομένως ακόμη και σε ανήλικους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν σε οχήματα και οικίες, ιδιαίτερα σε οι-

κία πολύ κοντά στην Γκράβα, που χρησι-
μοποιούνταν ως «ορμητήριο» για τη διακί-
νηση των ποσοτήτων από τους κατηγο-
ρουμένους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
10 κιλά και 865 γραμμ. ακατέργαστης κάν-
ναβης, 204 γραμμ. κατεργασμένης κάννα-
βης, 45 γραμμ. κοκαΐνης κ.ά.

Παπ.

Σκότωσε τη μάνα του μόλις αποφυλακίστηκε
Παγωμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου στην αποκάλυψη ότι ένας 35χρονος

σκότωσε την ίδια του τη μητέρα, χτυπώντας τη μάλιστα επί ώρα μέχρι αυτή να ξεψυχήσει.
Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια, κοντά στην πε-
ριοχή του παλαιού νοσοκομείου της πόλης, με τον μητροκτόνο να τραυματίζει και την κα-
τάκοιτη 81χρονη γιαγιά του.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για το σκηνικό του τρόμου λίγα λεπτά μετά
τις 6 το πρωί, με την 81χρονη γυναίκα να βρίσκει τη δύναμη και να παίρνει το «100». Ο
35χρονος αντιλήφθηκε γρήγορα τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο και κλείδω-
σε το σπίτι, σε μια προσπάθεια να μην μπουν μέσα για να τον συλλάβουν. Οι αστυνομικοί
χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να έρθουν αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα, καθώς
η 54χρονη γυναίκα κείτονταν νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος. Προχωρώντας στο εσωτε-
ρικό του σπιτιού, οι άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και τη γιαγιά του δράστη, η
οποία ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε τραύματα στο πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής προσδιό-
ρισε ότι το έγκλημα έγινε μεταξύ 10 το βράδυ της Δευτέρας και 2 τα ξημερώματα της Τρί-
της, ενώ ο 35χρονος μητροκτόνος το 2012 είχε συλληφθεί για ληστεία και το 2013 είχε συλ-
ληφθεί για βιασμό, παράνομη κατακράτηση κ.ά. Από το 2017 μέχρι το 2021 κρατούνταν στο
ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, απ’ όπου αφέθηκε ελεύθερος μόλις 8 μέρες πριν
από τη δολοφονία της μητέρας του.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Πουλούσαν ναρκωτικά δίπλα στην Γκράβα

Σ
οκάρει η καταγγελία
φοιτητών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ότι έπε-

σαν θύμα άγριου ξυλοδαρμού από
ομάδα αντιεξουσιαστών, οι οποίοι
το βράδυ της Παρασκευής (26/11)
τους περικύκλωσαν και τους επιτέθηκαν, την ώρα που
έπαιζαν το επιτραπέζιο παιχνίδι «Πέφτει η νύχτα στο
Παλέρμο».

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία 19 φοιτητών,
έγινε στο κτίριο της Σχολής Φυσικών Επιστημών του ΑΠΘ,
με τους δράστες -περίπου 30 κουκουλοφόροι- να τους
κρατούν «ομήρους» για σχεδόν μία ώρα, προτού τους χτυ-
πήσουν άσχημα και μετά τους απελευθερώσουν. Μάλιστα,
όπως κατέθεσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου οι
φοιτητές, αφορμή για την επίθεση στάθηκε η χρήση ενός
πυροσβεστήρα στο παιχνίδι. Τουλάχιστον δύο από τα θύ-
ματα κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ τα όσα περι-
γράφουν είναι συγκλονιστικά. Μεταξύ άλλων, οι δράστες
του ξυλοδαρμού φέρονται να είπαν: «Έχουμε καιρό να δεί-
ρουμε, οπότε δεν έχουμε θέμα να ξεσπάσουμε σε εσάς».

«Μη φύγει κανείς»
Σε κείμενο που ανήρτησαν σε σελίδα τους στα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης, οι φοιτητές αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά: «Ενώ καθόμασταν κυκλικά στο δάπεδο στην ανατολική
πλευρά του κτιρίου, περίπου 30 άτομα με κουκούλες και
γάντια στα χέρια μάς περικύκλωσαν από όλες τις πλευρές,
αποκλείοντας και μπλοκάροντάς μας από κάθε έξοδο και

κατόπιν άρχισαν να μας φωνάζουν
“μην τυχόν και σηκωθεί κανείς για να
φύγει”. Στη συνέχεια, μια κοπέλα απ’
αυτούς έβγαλε μια λίστα με τα τέσσερα
ονόματα των διαχειριστών της “ομάδας
του Παλέρμο” στο Facebook και διαβά-
ζοντας δυνατά τα ονόματα απαίτησε να

της υποδείξουμε ποια είναι αυτά τα άτομα».
Συνεχίζοντας την παράθεση των γεγονότων, οι φοιτητές-

διαχειριστές της ομάδας ανέφεραν ότι «παρών ήταν μόνο
ένας, τον οποίο αμέσως προσέγγισαν, περικύκλωσαν και
άρχισαν να τον χτυπούν κολλώντας τον στον τοίχο. Κατά τα
λεγόμενά τους, η αιτία ήταν ότι την περασμένη Τρίτη, 23/11,
είχε σημειωθεί ένα περιστατικό με έναν πυροσβεστήρα
που κάποιος άνοιξε θέτοντας τη ζωή ενός άλλου ατόμου σε
κίνδυνο. Δεν καταλάβαμε καν για τι ακριβώς μιλούσαν αλ-
λά, παρότι εκφράζαμε διαρκώς άγνοια για τα όσα έλεγαν,
επέμεναν ότι το έκανε κάποιος από εμάς». Η έρευνα από το
Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, που ανέλαβε την προ-
ανάκριση, είναι σε πλήρη εξέλιξη!

«Έχουμε πολύ καιρό να
δείρουμε, σειρά σας...»

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Απίστευτη καταγγελία φοιτητών,
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έφαγαν
ξύλο από αντιεξουσιαστές την ώρα
που βρίσκονταν στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια



της Εύης Πανταζοπούλου

Μ
ε νέο σύστημα που βασίζεται
σε αντικειμενικά και ποιοτικά
κριτήρια θα χρηματοδοτη-
θούν από την επόμενη κιόλας

χρονιά τα πανεπιστήμια της χώρας. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εισή-
γηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης (ΕΘΑΑΕ), το 80% της τακτικής χρη-
ματοδότησής τους θα κατανέμεται βάσει
συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων
με στόχο την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών κάθε ιδρύματος.

Θα συνυπολογίζονται ο αριθμός των
τμημάτων με συντελεστή βαρύτητας 10%, ο
συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοι-
τητών με 25%, η διάρκεια των προγραμμά-
των α’ κύκλου σπουδών με 6%, οι απαιτή-
σεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό με 15%, η
γεωγραφική διασπορά με 6%, το μόνιμο
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
με 15%, το έκτακτο προσωπικό και το κό-
στος λειτουργικών δαπανών με 15%, κα-
θώς και η κατανομή του τακτικού προϋπο-
λογισμού του προηγούμενου οικονομικού
έτους με 8%. Σε βάθος τριετίας η βαρύτητα
του τελευταίου κριτηρίου θα μηδενιστεί,
ενώ τυχόν ανακατανομή των συντελεστών
θα γίνεται με εισήγηση της ΕΘΑΑΕ.

Θα υποβάλλουν ετήσια έκθεση
Το υπόλοιπο 20% της τακτικής χρηματο-

δότησης θα κατανέμεται στα ιδρύματα με
ποιοτικά κριτήρια και δείκτες επιτευγμά-
των των ΑΕΙ. Ειδικότερα, κάθε πανεπιστή-
μιο θα υποβάλλει στην ΕΘΑΑΕ ετήσια έκ-
θεση με αντικείμενο την παρουσίαση των
ετήσιων επιδόσεών του έως το τέλος Μαρ-
τίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός των δει-
κτών θα γίνεται με τα δεδομένα του προ-
ηγούμενου της υποβολής έτους ενώ, κατ’
εξαίρεση, φέτος η ετήσια έκθεση θα υπο-
βληθεί σε διάστημα ενός μήνα και θα περι-
λαμβάνει τα πεπραγμένα του 2020. Τα κρι-
τήρια και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγ-
μάτων εντάσσονται σε πέντε ενότητες: α)
τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδη-
μαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ, β) την
αριστεία στην έρευνα και τις επιδόσεις του
επιστημονικού προσωπικού, γ) τη διασύν-
δεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας
και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώ-

σης, δ) τη διεθνοποίηση και ε) την ποιότητα
του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Αξιολόγηση βάσει τριών ενοτήτων
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε πανεπιστή-

μιο αξιολογείται βάσει τριών ενοτήτων.
Από αυτές η πρώτη ενότητα είναι υποχρε-
ωτική για όλα τα ιδρύματα, τα οποία θα κα-
λούνται να επιλέξουν δύο ακόμη από τις
υπόλοιπες τέσσερις. Συνοπτικά, η πρώτη
ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που
αφορούν σε ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως
ο ρυθμός αποφοίτησης των εγγεγραμμέ-
νων φοιτητών, ο αριθμός των παρεχόμε-
νων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ο
αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων
του συνόλου των μελών ΔΕΠ, η θέση του
πανεπιστημίου και των τμημάτων στις διε-
θνείς αξιολογήσεις κ.λπ. Η δεύτερη ενότη-
τα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που σχετί-
ζονται με την ερευνητική δραστηριότητα
του Ιδρύματος τόσο από το τακτικό προσω-
πικό όσο και από το έκτακτο ερευνητικό
προσωπικό που απασχολείται μέσω του
ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ.

Η τρίτη σχετίζεται με κριτήρια που αφο-
ρούν στη διασύνδεση των πανεπιστημίων
με την οικονομία, την κοινωνία και την
αγορά εργασίας, όπως η διοργάνωση προ-
γραμμάτων σπουδών α’ κύκλου με πρακτι-

κή άσκηση των φοιτητών, η παροχή υπη-
ρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα από πανεπιστημιακά εργαστήρια του
ιδρύματος, η οργάνωση προγραμμάτων
διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης κ.λπ. Η
τέταρτη αξιολογεί κριτήρια που σχετίζον-
ται με την εξωστρέφεια κάθε ιδρύματος,
όπως η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών,
η ανάπτυξη διεθνούς κινητικότητας των
φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύμα-
τος και η σύναψη συνεργασιών με Ιδρύμα-
τα της αλλοδαπής κ.λπ.

Η τελευταία ενότητα κρίνει το εσωτερικό
περιβάλλον του ιδρύματος κυρίως σε θέ-
ματα οργάνωσης και υποστήριξης του
προσωπικού και των φοιτητών, όπως η
ύπαρξη βασικών διοικητικών δομών εντός
του Ιδρύματος και η στελέχωσή τους με το
αναγκαίο ανθρώπινο, οι δομές απασχόλη-
σης και σταδιοδρομίας, τα γραφεία υπο-
στήριξης διδασκαλίας κ.λπ. 

Οι ανάγκες τους πλέον 
θα καλύπτονται βάσει
συγκεκριμένων
αντικειμενικών κριτηρίων 

ΑΕΙ: Αλλάζει το σύστημα 
χρηματοδότησής τους
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Από σήμερα 
οι δηλώσεις για 
τις Πανελλαδικές 

Από σήμερα και έως τις 13 Δε-
κεμβρίου καλούνται οι μαθητές της
γ’ λυκείου των γενικών και επαγ-
γελματικών λυκείων που επιθυ-
μούν να διεκδικήσουν μια θέση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να
υποβάλουν την αίτηση - δήλωση
συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μα-
θητές και απόφοιτοι παλαιότερων
ετών μπορούν να προμηθεύονται
την αίτηση - δήλωση είτε από το
διαδίκτυο είτε από το λύκειό τους
και αφού τη συμπληρώσουν θα την
υποβάλουν στις σχολικές μονάδες.
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, που
εξετάζονται προφορικά ή γραπτά
κατά περίπτωση, θα ενημερωθούν
το αμέσως επόμενο διάστημα για τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βάλουν.

Στην ίδια προθεσμία οι υποψήφι-
οι που επιθυμούν να εισαχθούν στα
τρία μουσικά τμήματα, εκτός από
την αίτηση - δήλωση για τις πανελ-
λαδικές, καλούνται να υποβάλουν
και αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για
τα μουσικά τμήματα. Όσοι υποψή-
φιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιω-
τικές και Αστυνομικές Σχολές, τις
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδη-
μίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώ-
ματος και τις Σχολές της Ακαδημίας
του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει
επιπλέον να υποβάλουν αίτηση
απευθείας στον Στρατό, την Αστυ-
νομία, την Πυροσβεστική, το Λιμε-
νικό ή το Εμπορικό Ναυτικό σε
χρονικό διάστημα που θα οριστεί
από τα αρμόδια υπουργεία και να
κριθούν ικανοί στις προκαταρκτι-
κές εξετάσεις τον ερχόμενο Μάρτιο
- Απρίλιο. Όσοι υποψήφιοι ενδια-
φέρονται για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να
δηλώσουν την επιθυμία τους αυτήν
ώστε να συμμετάσχουν και στις
πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομι-
κή εξέταση και αγωνίσματα).



Θήρα

Σε premium πιστοποιημένη
εταιρεία security η ασφάλεια 
του νησιού

Στην πιστο-
ποιημένη εται-
ρεία Vexillum
Security ανέ-
θεσε τη φύλα-
ξη δημοτικών
χώρων, κατοί-
κων και επι-
σκεπτών, και ολόκληρου του νησιού γενικότερα, η
Δημοτική Αρχή Θήρας. Πρόκειται για εταιρεία pre-
mium, αδειοδοτημένη στην παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας και μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στον
χώρο των φυλάξεων και του VIP Protection, πιστο-
ποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, διασφαλίζοντας την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται και τη διαρ-
κή συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις
των προτύπων και της νομοθεσίας. Η Δημοτική Αρχή
διατείνεται ότι εστιάζει στην «ικανοποίηση της αί-
σθησης ασφάλειας των πολιτών».

Εξελέγη νέα διοίκηση 
στο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής
Οι εκλογικές διαδικασίες στο Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής ολοκληρώθηκαν και συνήλθε σε σώμα το
νέο διοικητικό συμβούλιο. Στην πρώτη
συνεδρίαση, εξελέγη προεδρείο του συνδικάτου:
Κωνσταντάς Σπύρος πρόεδρος, Καραγιαννίδου
Θεοδώρα αντιπρόεδρος, Καμαρινοπούλου Ελένη
γενική γραμματέας, Ρεϊτζόπουλος Κωνσταντίνος
αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Τσελέντης
Γεράσιμος ταμίας.

Εκατόν εβδομήντα εννέα αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού άνω των 210
εκατ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη Θεσσαλία.
«Εάν στα προαναφερθέντα προστεθεί και το εμβληματικό έργο της ανασύστασης
της Κάρλας, ο προϋπολογισμός για την αντιπλημμυρική προστασία ξεπερνά τα
580 εκατ. ευρώ», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη
συνεδρίαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, κάνοντας έναν απολογι-
σμό της Περιφερειακής Αρχής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. «Παρά την
υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, με στρατηγικό σχεδιασμό, βάσει των εγκε-
κριμένων από την ΕΕ μελετών του υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεχίζουμε να
επενδύουμε στην πρόληψη, διεκδικώντας συνεχώς χρηματικούς και ανθρώπι-
νους πόρους, εφαρμόζοντας συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των
κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν», τόνισε ο περιφερειάρχης.

Την παράταση τεσσάρων προσκλήσε-
ων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο
του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα: Πα-
ράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
μέχρι την 30/12/2022 για «Απόκτηση
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις
πόλεις 2019». Παράταση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων
μέχρι 30/12/2022 για «Απόκτηση ελεύ-
θερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις
2018». Παράταση της χρονικής διάρ-
κειας των προσκλήσεων α) με αριθμ.
4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-
10Ζ) και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύ-
γιο-2021 και β) με αριθμ. 5360/23-07-
2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) και κω-
δικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021_Β,
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2)
«Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δρά-
σεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δρά-
σεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το
έτος 2021.

! Πράσινο Ταμείο

Δόθηκαν
παρατάσεις 
σε 4 προσκλήσεις

Κονδύλι 580 εκατ. ευρώ
για 180 αντιπλημμυρικά έργα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Δικαιώθηκε ο δήμαρχος και μιλάει 
για «σκευωρία που κατέπεσε με πάταγο»

Δικαιωμένος νιώ-
θει ο δήμαρχος Πύρ-
γου Παναγιώτης Αν-
τωνόπουλος, μετά
την απόφαση της
Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου που ανακαλεί την
65/2021 Πράξη του Ε’
Κλιμακίου του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου και
«αποφαίνεται ότι δεν
κωλύεται η υπογρα-
φή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Πύργου και της εταιρείας
“Δομοτέκα Τεχνική Τουριστική ΑΕ” για την εκτέλεση των τριών υποέργων
του έργου “Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής που προκλήθηκαν
από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2019”». «Δι-
καιωθήκαμε πανηγυρικά και κατέρρευσαν παταγωδώς όλες οι συκοφαν-
τίες και τα ψεύδη γύρω από την υπόθεση του μεγάλου έργου που αφορού-
σε αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2019 στον Δήμο Πύρ-
γου», δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος.

Πάτρα

Ο δήμος ζητά τη μονιμοποίηση 
296 συμβασιούχων
Με κεντρικό θέμα συζήτησης τη μονιμοποίηση 296 συμβασιούχων-
εργαζομένων στον Δήμο Πατρέων, συνέρχεται σε έκτακτη
συνεδρίαση αύριο, Πέμπτη, το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η
εισήγηση της Δημοτικής Αρχής προβλέπει στήριξη των
εργαζομένων-συμβασιούχων, οι οποίοι καταθέτουν παράλληλα και
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με στόχο τη μονιμοποίησή τους και
υπεράσπισή τους, ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής. Πρόκειται για
επτά συμβασιούχους στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων
Γυναικών του Δήμου Πατρέων και για 289 εργαζόμενους σε
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας απασχολούμενων.
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Θεσσαλία



Η
επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου κ. Χρυσόστομο Β’ και η απότι-
ση φόρου τιμής στα «Φυλακισμένα

μνήματα» των Κύπριων αγωνιστών ήταν οι
πρώτες ενέργειες του περιφερειάρχη Αττι-
κής και προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατού-
λη, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης
επίσκεψής του στην Κύπρο. 

Ακολούθως ο περιφερειάρχης είχε δια-
δοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Του-
ρισμού Σ. Περδίο και τον υπουργό Υγείας
Μ. Χατζηπαντέλα. Στο επίκεντρο των συζη-
τήσεων βρέθηκαν ζητήματα που σχετίζον-
ται με την ανάπτυξη του θεματικού τουρι-
σμού, με έμφαση στον τουρισμό υγείας, τις
δράσεις της περιφέρειας με στόχο την ενί-
σχυση της πρόληψης υγείας και του προ-

συμπτωματικού ελέγχου μέσα από τα ΚΕΠ
Υγείας, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και του πολλα-
πλασιασμού των προληπτικών δράσεων σε
περιφερειακό επίπεδο, στην προσπάθεια
αποτελεσματικής διαχείρισης των συνε-
πειών της πανδημίας. 

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση που
είχε με τον Κύπριο υπουργό Τουρισμού Σ.
Περδίο, ο κ. Πατούλης εστίασε στις ανα-
πτυξιακές προοπτικές του τουρισμού υγεί-
ας για την Ελλάδα και την Περιφέρεια Αττι-
κής και διατύπωσε την πεποίθησή του πως
ο τουρισμός υγείας και ευζωίας μπορεί να
αποτελέσει κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης
στη μετα-Covid εποχή, με όχημα την Αυτο-
διοίκηση.

Ξεκίνησε η ανάπλαση στην Πανεπιστημίου
Ξεκίνησαν οι εργασίες της ριζι-

κής ανάπλασης της οδού Πανεπι-
στημίου. Το πρώτο εργοτάξιο εγ-
καταστάθηκε στο τμήμα μεταξύ
των οδών Αμερικής και Σίνα και
οι εργασίες στο συγκεκριμένο
σημείο θα διαρκέσουν έως τον
Μάρτιο. Το έργο έχει προγραμμα-
τιστεί να εκτελείται τμηματικά,
για την όσο το δυνατόν μικρότερη
επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό
και στη λειτουργία των επιχειρή-
σεων της περιοχής. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα απελευθερωθούν 4.270 τ.μ. προς
όφελος των πεζών, η συνολική επιφάνεια του πρασίνου θα φθάσει τα 2.260 τ.μ., με μεγάλα
γραμμικά παρτέρια. Επίσης στα 167 υφιστάμενα πλατάνια και στις ακακίες θα προστεθούν
ακόμη 83 πλατάνια κατά μήκος του δρόμου και στη «σκιά» τους θα τοποθετηθούν δεκάδες
υπαίθρια καθιστικά. 

«Τρίποντο 
στον Σεβασμό 
στη Διαφορετικότητα»

Ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων
με Αναπηρία, που γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου,
διοργανώνει φιλικό αγώνα
καλαθοσφαίρισης με αμαξίδια και
βάζει «Τρίποντο στον Σεβασμό στη
Διαφορετικότητα». 
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 11.00 π.μ. στο Κλειστό
Δημοτικό Γυμναστήριο
Πετρούπολης «Νίκος Παξιμαδάς».
Στον αγώνα θα συμμετάσχουν
αθλητές του αθλητικού συλλόγου
Άτλας που αποτελεί μέρος του
Πανελληνίου Συλλόγου
Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ) και
αθλητές των Αθλητικών Ομίλων
Πετρούπολης Άρης, Ίρις, Κύμα-
Wave & Ολυμπιάδα.

Ποια δήμαρχος της Αττικής -
δεν είναι και πολλές- με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα Εξά-
λειψης της Βίας Κατά των Γυ-
ναικών κατήγγειλε σεξιστική
συμπεριφορά μελών του δημο-
τικού συμβουλίου απέναντί
της; Αναφερόμενη, προφανώς,
σε στελέχη της αντιπολίτευ-
σης, επισήμανε πως ορισμένοι
δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι γυ-
ναίκες πλέον μπορούν να τους
ξεπερνούν και ξεκαθάρισε:
«Δεν θα επιτρέψω τον ευτελι-
σμό των διαδικασιών, ούτε και
θα αποστώ κατά κεραία από την
αξιοπρέπεια»…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Μην το πετάς…
χάρισέ το!»
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο
Δήμος Σαλαμίνας θα γεμίσει κουτιά
αγάπης, για να μοιράσει χαμόγελα
στα παιδιά που δεν έχουν τη
δυνατότητα να έχουν ένα παιχνίδι.
Με σύνθημα «Μην το πετάς…
χάρισέ το», καλεί μικρούς και
μεγάλους να συμμετάσχουν στην
κοινωνική δράση και να δωρίσουν
παιχνίδια που κάθονται παρατημένα
στο παιδικό δωμάτιο, σε ράφια ή
ίσως και να κατευθύνονται προς
κάποιο κάδο απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό,
έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου,
από τις 08.00 έως τις 15.00 στην
είσοδο του δημαρχείου της πόλης οι
πολίτες μπορούν να προσέλθουν με
το παιχνίδι που θέλουν να δωρίσουν,
αρκεί αυτό να βρίσκεται σε καλή
κατάσταση.

Διήμερη επίσημη επίσκεψη
Πατούλη στην Κύπρο

Αναβαθμίζεται
ενεργειακά

Με στόχο τη μείωση του διοξειδίου
του άνθρακα από δημοτικές δραστη-
ριότητες κατά 40%, ο Δήμος Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννη Ρέντη ολοκλήρωσε το
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.
Η μελέτη ξεκίνησε τον Μάρτιο του
2021 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο
του ίδιου έτους. Σύμφωνα με τη με-
λέτη, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα σε δημοτικά κτίρια, δη-
μοτικό φωτισμό και δημοτικά οχήμα-
τα αγγίζουν τους 9,6 χιλιάδες τόνους.
Μόνο η αλλαγή λαμπτήρων οδοφωτι-
σμού σε led θα επιφέρει μείωση 35%.
Παράλληλα το σχέδιο δράσης περι-
λαμβάνει σταδιακή αντικατάσταση 40
παλαιών οχημάτων με καινούργια
υβριδικά, σύγχρονης τεχνολογίας,
σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων και εκπαίδευση των υπαλλή-
λων-οδηγών των δημοτικών οχημά-
των στην οικολογική οδήγηση.
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Γέμισε σκουπίδια 
ο Θερμαϊκός 

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν
οι Θεσσαλονικείς που έκαναν τη βόλτα τους στην
παλιά παραλία. Οι ισχυροί άνεμοι και η ανεβα-
σμένη στάθμη της θάλασσας ξέβρασαν στο πα-
ραλιακό μέτωπο της πόλης αμέτρητα κλαδιά και
κάθε λογής σκουπίδια κι αντικείμενα. Αμέσως
κινητοποιήθηκε η αντιδημαρχία Καθαριότητας,
με τέσσερα φορτηγά και 15 άτομα προσωπικό
για να τα περισυλλέξει.

ΑΑναβρασμός βουλευτών
στην Α’ Θεσσαλονίκης
Τον εαυτό τους μετράνε, μαθαίνουμε, εκλεγ-
μένοι και μη της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης,
υπό τον φόβο των πρόωρων εκλογών. Το όνομα
της Μαρίας Σπυράκη είναι το μοναδικό μέχρι
στιγμής που ανακατεύει την τράπουλα, χωρίς
να επηρεάζει την τετράδα των ήδη εκλεγμέ-
νων. Η μάχη θα δοθεί για τις υπόλοιπες θέσεις,
αν και τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν φαί-
νεται να «τραβάνε», πλην ενός, το οποίο μπο-
ρεί την έκπληξη, καθώς έχει μεγάλη απήχηση
στους 17+. Το ερώτημα όμως είναι: Θα συμπε-
ριληφθεί στο επόμενο ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης;

Σωφρονιστές-βασανιστές
Σ

ε ποινές φυλάκισης
τριών έως πέντε χρό-
νων, με τριετή αναστο-

λή, καταδικάστηκαν οι δώδεκα
πρώην σωφρονιστικοί υπάλ-
ληλοι των φυλακών Νιγρίτας
που κάθισαν στο εδώλιο του
Μεικτού Ορκωτού Εφετείου
Θεσσαλονίκης για την υπόθε-
ση βασανιστηρίων εις βάρος
42χρονου Αλβανού κρατούμε-
νου τον Μάρτιο του 2014. 

Ο αλλοδαπός που είχε μεταχ-
θεί στη Νιγρίτα μετά τη δολοφο-
νία του αρχιφύλακα των φυλα-
κών Μαλανδρίνου, βρέθηκε νε-

κρός στο κελί του μετά την κα-
κοποίησή του.

Από την πρωτόδικη ακόμα
απόφαση ο θάνατός του είχε
αποσυνδεθεί από τα βασανιστή-
ρια. Το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο
Θεσσαλονίκης έκρινε τους 12
κατηγορούμενους ένοχους για
βασανιστήρια στην κακουργη-
ματική τους μορφή, ενώ αθώω-
σε έναν εξωτερικό φρουρό ο
οποίος είχε καταδικαστεί πρω-
τόδικα για προσβολή αξιοπρέ-
πειας του κρατούμενου. Πρωτό-
δικα οι σωφρονιστικοί υπάλλη-
λοι είχαν καταδικαστεί για βα-

σανιστήρια του κρατούμενου
στη διακεκριμένη όμως μορφή
τους. Το δικαστήριο αυτή τη φο-
ρά έκανε δεκτή την πρόταση του
εισαγγελέα της έδρας και κατα-
δικάστηκαν για βασανιστήρια
στην απλή τους μορφή σε βαθμό
κακουργήματος. 

Το δικαστήριο επέβαλε σε δύο
ποινή 5 χρόνων, σε τέσσερις 4
χρόνων και σε έξι 3 χρόνων φυ-
λάκισης. Οι ποινές ανεστάλησαν,
με τον όρο για όσους επιβλήθη-
κε η ποινή των 3 και 4 χρόνων να
επιτηρούνται από κοινωνικό
λειτουργό.

Λίγες ημέρες πριν από την κάλπη της 5ης Δεκεμβρίου
που θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλα-
γής, και οικογενειακές ιστορίες έρχονται στα αυτιά μας.
Χαρακτηριστική είναι μια που εκτυλίσσεται στη θεσσα-
λονίκη, όπου εκπρόσωπος - υποστηριχτής του Λοβέρ-

δου ακούσαμε πως έχει αποσπασμένο τον αδερφό του
σε γραφείο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, ο οποίος είναι φανατι-
κός υποστηρικτής του Παπανδρέου.

Ποιος από τους δυο, άραγε, θα δικαιωθεί το βράδυ
της ερχόμενης Κυριακής; 

Διχάζουν οικογένειες οι εκλογές στο ΚΙΝΑΛ

Τα παράπονά τους 
στον δήμαρχο επί 3,5 ώρες
Ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις… αλλά τρεισήμι-
σι ώρες κράτησε ο ζωντανός διάλογος
μεταξύ του δημάρχου Πυλαίας -
Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και
δημοτών του. Μπορεί η επικοι-
νωνία να έγινε φέτος, λόγω
της πανδημίας, on line με τη
βοήθεια της τεχνολογίας,
ωστόσο ούτε η συμμετοχή του
κόσμου ήταν μικρότερη ούτε και η
διάθεση του δημάρχου να ακούσει όλα τα
παράπονα των κατοίκων της περιοχής του. Συ-
νολικά, πάνω από 70 ερωτήσεις και απαντή-
σεις κατατέθηκαν για όλα τα θέματα που τους
απασχολούν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση 
Ζέρβα - Ιμάμογλου 
Με τον δήμαρχο της Κωνσταντι-
νούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου συ-
ναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, στο πλαίσιο της Συνόδου
Δημάρχων Βαλκανικών Πόλε-
ων που διεξήχθη στην Τουρκία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σής τους έγινε αναφορά στη
σπουδαιότητα ανταλλαγής εμ-
πειριών, τεχνογνωσίας και κα-
λών πρακτικών και τέθηκαν οι
βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο
σχετικά με μια σειρά αυτοδιοι-
κητικών και ζητημάτων κοινού
ενδιαφέροντος.

Ραντεβού 
από τα παλιά
Ένα από τα πρώτα του ραντεβού με
την πρώην περιφερειάρχη Αττικής
Ρένα Δούρου, προ πενταετίας,
όταν ήταν υπουργός Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, θυμήθηκε ο
Σωκράτης Φάμελλος. Μάλιστα πό-
σταρε και τη σχετική φωτογραφία
στο Facebook. Ωστόσο οι δυο τους
συνεχίζουν τη συνεργασία τους,
μιας και ο Φάμελλος είναι τομεάρ-
χης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και η Δούρου υπεύθυνη για την
Κλιματική Κρίση, το Περιβάλλον
και την Ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τρίτη δόση 
για Καράογλου
Την τρίτη δόση του εμβολίου κα-
τά της Covid-19 έκανε ο Θόδω-
ρος Καράογλου. Ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
επέλεξε να εμβολιαστεί στις εγ-
καταστάσεις του Ηρακλή στο
Κατσάνειο, όπου στο πλαίσιο
της κοινωνικής ευθύνης ο Γυ-
μναστικός Σύλλογος φιλοξένη-
σε ειδικό κλιμάκιο της 4ης ΥΠΕ.

Εμβολιασμός κατ’ οίκον 
στον Δήμο Θέρμης

Αν δεν πάει ο πολίτης στο εμβόλιο, πάει το εμ-
βόλιο στο σπίτι του… σκέφτηκαν στον Δήμο Θέρ-
μης και σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας της
περιοχής, ξεκίνησαν τον νέο κύκλο του προ-
γράμματος «Εμβολιασμός κατ’ οίκον» για την
πραγματοποίηση της πρώτης αλλά και της τρίτης,
ενισχυτικής, δόσης του εμβολίου για πολίτες που
μένουν μακριά από τα εμβολιαστικά κέντρα.
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Ο ακροδεξιός εθνικιστής Ερίκ Ζεμούρ, ο οποίος ανα-
κοίνωσε χθες ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλ-
λίας στις εκλογές του 2022, αποτελεί σοβαρή απειλή
από τα δεξιά για τη Μαρίν Λεπέν.

Ο 60χρονος τηλεοπτικός σχολιαστής και πρώην αρ-
θρογράφος της εφημερίδας «Le Figaro» κατέγραψε
μια ανέλπιστη άνοδο στις δημοσκοπήσεις: από το 5%,
που είχε στις αρχές καλοκαιριού, το ποσοστό του εκτι-
νάχθηκε στο 18%. Βρέθηκε έτσι μπροστά από την επι-

κεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) Μαρίν Λεπέν
και σε απόσταση επτά μονάδων από τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν. 

Η Μαρίν Λεπέν έχει θορυβηθεί, καθώς η άνοδος του
Ζεμούρ συμβολίζει «χαμένες ευκαιρίες» για το κόμμα
της. Η σταρ της γαλλικής Ακροδεξιάς είχε πάρει κεφά-
λι από τον Μακρόν, αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο
Ζεμούρ θα της ψαλιδίσει ψήφους.

Οι καθημερινοί μονόλογοι του Ζεμούρ στο δελτίο ει-

δήσεων του δικτύου CNews είναι τόσο ακραίοι και εμ-
πρηστικοί που μαγνητοσκοπούνται και ελέγχονται από
στελέχη του καναλιού πριν από την προβολή τους.

Ωστόσο, ο θαυμαστής του στρατάρχη Πετέν έχει υπο-
πέσει σε διάφορα ατοπήματα. Το τελευταίο ήταν μια
χυδαία χειρονομία του σε έναν ακτιβιστή το Σάββατο
στη Μασσαλία, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων, με τις δημοσκοπήσεις να τον σπρώχνουν από
τη δεύτερη στην τρίτη θέση με ποσοστό 15%.

Β
λέποντας με ανησυχία τη
στρατιωτική άνοδο του Κόκ-
κινου Δράκου, οι ΗΠΑ επι-
διώκουν διαύλους επικοι-

νωνίας με την Κίνα για θέματα πυρηνι-
κών εξοπλισμών και άμυνας. Αλλά οι
σχετικές κινήσεις του Τζο Μπάιντεν δεν
βρίσκουν ανταπόκριση, καθώς η Λαϊκή
Κίνα απορρίπτει μέχρι στιγμής κάθε πι-
θανότητα διαλόγου για τα εξοπλιστικά.
Το επιχείρημα του Πεκίνου για την κα-
τηγορηματική του άρνηση αφορά τον
αριθμό πυρηνικών κεφαλών ΗΠΑ και
Ρωσίας, ο οποίος παραμένει πολλαπλά-
σιος των κινεζικών. Για πρώτη φορά ο
Λευκός Οίκος προσπαθεί να ωθήσει την
κινεζική ηγεσία προς τον διάλογο για τις
πυρηνικές ικανότητες της Κίνας, προ-
τού επεκταθούν στην πυρηνική στρατη-
γική και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώ-
ρο και το Διάστημα.

Το θέμα απασχολεί την Ουάσιγκτον,
καθώς σύμβουλοι του προέδρου
Μπάιντεν εκτιμούν ότι η νέα εξοπλιστι-
κή κούρσα αφορά τα υπερηχητικά όπλα,
τα διαστημικά οπλικά συστήματα και τον
πόλεμο στον κυβερνοχώρο, όλα ικανά
να αποσταθεροποιήσουν τις σχέσεις
ΗΠΑ - Ασίας.

Η ενισχυόμενη αμυντική ικανότητα
της Κίνας απειλεί επίσης τις προσπάθει-
ες του Τζο Μπάιντεν να περιορίσει τον
ρόλο που διαδραματίζουν τα πυρηνικά
όπλα στην αμερικανική άμυνα. Σε διαδι-
κτυακή σύνοδο που είχε πρόσφατα με
τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο
Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε
πρόταση διοργάνωσης «συνομιλιών
στρατηγικής σταθερότητας».

Η μεγάλη έκθεση για τις πυρηνικές
ικανότητες των ΗΠΑ, την οποία θα κοι-
νοποιήσει προσεχώς ο Λευκός Οίκος,

θα περιλαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις,
όπως τον εκσυγχρονισμό -ή μη- του πυ-
ρηνικού οπλοστασίου, κόστους 1,2 τρισ.
δολαρίων, για τα επόμενα 30 χρόνια. Το
Πεντάγωνο κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι ο αριθμός πυρηνικών κεφαλών του
κινεζικού στρατού θα τριπλασιαστεί μέ-
χρι το 2030, φθάνοντας τις 1.000 κεφα-
λές.

Ειδικοί στη μη διάδοση των πυρηνι-
κών όπλων δήλωσαν φέτος ότι η προ-
σπάθεια της Κίνας για την παραγωγή
καυσίμου για μια νέα γενιά πυρηνικών
αντιδραστήρων θα αποδώσει μεγάλες
ποσότητες πυρηνικών υλικών, τα οποία
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν και για τις νέες
οπλικές τεχνολογίες που αξιοποιεί το
Πεκίνο, όπως τους υπερηχητικούς πυ-

ραύλους που κινούνται με ταχύτητα
πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του
ήχου και είναι ικανοί να βυθίσουν αερο-
πλανοφόρα.

Οι ΗΠΑ και οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές
τους επιταχύνουν τις προσπάθειές τους
για την ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων.
Πρόκειται για την επόμενη γενιά των
όπλων που μειώνουν τον παραδοσιακό
χρόνο αντίδρασης των αντιπάλων αλλά και
τους αμυντικούς μηχανισμούς τους.

ΡΡιάνα, η φωνή 
της ανεξαρτησίας
Την ανεξαρτησία του από το βρετανι-
κό στέμμα διακήρυξε ύστερα από 396
χρόνια το νησί Μπαρμπάντος της Κα-
ραϊβικής, που έγινε προεδρευόμενη
κοινοβουλευτική δημοκρατία και
έπαψε να αναγνωρίζει τη βασίλισσα
Ελισάβετ Β’ ως επικεφαλής του κρά-
τους.
Η υποστολή της σημαίας που αντι-
προσωπεύει τη μονάρχη έγινε σε μια
εντυπωσιακή τελετή, στην οποία πα-
ρέστησαν ο διάδοχος του βρετανικού
θρόνου πρίγκιπας Κάρολος, η πρω-
θυπουργός του νησιού Μία Μότλεϊ
και η 33χρονη σταρ της ποπ μουσικής
Ριάνα, η οποία μάλιστα ανακηρύχθη-
κε εθνική ηρωίδα.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της με-
τάβασης του Μπαρμπάντος στο νέο
συνταγματικό καθεστώς, η βασίλισσα
Ελισάβετ έστειλε συγχαρητήρια και
τις ευχές της για αυτή τη «μνημει-
ώδη» μέρα. Εκατοντάδες άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα
Μπρίτζταουν για να παρακολουθή-
σουν την τελετή. Ακούστηκαν 21 κα-
νονιοβολισμοί και ανακρούστηκε ο
εθνικός ύμνος του νησιού.

Οι ΗΠΑ θέλουν διάλογο 
με την Κίνα για θέματα 
πυρηνικών εξοπλισμών και
άμυνας, αλλά μέχρι στιγμής
δεν βρίσκουν ανταπόκριση

Απειλή για τη Λεπέν ο ακροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Ερίκ Ζεμούρ

Την άνοδο του… Κόκκινου
Δράκου φοβάται ο Μπάιντεν
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T
ην υψηλότερη κατανομή POS
ανά κάτοικο ανάμεσα σε 14 χώ-
ρες της Κεντρικής και της Ανατο-
λικής Ευρώπης έχει η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, βάσει έρευνας που πραγ-
ματοποίησε η εταιρεία τεχνολογίας Prin-
tec, η κατανομή POS στην Ελλάδα υπολο-
γίζεται σε 76.132 ανά εκατομμύριο κατοί-
κους, καταγράφοντας αύξηση 17%. Χαμη-
λότερα στην κλίμακα κατανομής βρίσκον-
ται η Αλβανία (4.228 POS ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκους) και το Κόσοβο (7.561 POS
ανά εκατομμύριο κατοίκους). Συνολικά
στις 14 χώρες ο αριθμός των POS έχει αυ-
ξηθεί κατά 20% (περίπου 376.000 τερματι-
κά) από το 2018 έως το 2020.

Εκτιμάται πως η κατανομή των POS έχει
διαμορφωθεί σε περίπου 18.142 μονάδες
ανά εκατομμύριο κατοίκους για το 2020,
από περίπου 14.800 που ήταν το 2018.

Για το σύνολο των χωρών, ο αριθμός
POS από το 2018 έως το 2020 έχει αυξη-
θεί, με την Τσεχία (49%), την Αλβανία
(40%), την Ουκρανία (31%) και τη Ρουμανία
(25%) να καταγράφουν την υψηλότερη αύ-
ξηση.

Συναλλαγές χωρίς μετρητά
«Τα τερματικά POS που χρησιμοποι-

ούνται για την αποδοχή ηλεκτρονικών
πληρωμών έχουν καταγράψει σημαντική
ζήτηση τα τελευταία χρόνια λόγω της ευ-
κολίας χρήσης τους, της αύξησης των
ηλεκτρονικών πληρωμών, της βελτιωμέ-
νης απόδοσης επένδυσης και σε κάποιες
περιπτώσεις λόγω νομοθετικών υποχρε-
ώσεων», αναφέρει η μελέτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, ο συνολικός αριθμός
των συναλλαγών χωρίς μετρητά εντός της
Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 3,7% -ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε 101,6 δισεκατομμύ-
ρια συναλλαγές το 2020- σε σύγκριση με
το 2019, ενώ η έκδοση καρτών πληρωμών
αυξήθηκε κατά 6,5% -ποσοστό που αντι-
στοιχεί σε 609 εκατομμύρια κάρτες.

Σταθερά τα ATM
Και ενώ ο αριθμός των POS αυξάνεται,

αυτός των ΑΤΜ παραμένει σταθερός. Σύμ-
φωνα με την έρευνα, ο συνολικός αριθμός
των ΑΤΜ που έχουν εγκατασταθεί στις
χώρες όπου δραστηριοποιείται η Printec,
παρέμεινε σχεδόν σταθερός, περίπου στις
60.000 μονάδες κατά την περίοδο 2018-
2020, σημειώνοντας μια πολύ μικρή πτώ-

ση (-0,4%) από το 2018 έως το 2020. Στην
Ελλάδα, ο αριθμός των ATM την περίοδο
2018-2020 αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας
τα 5.740 το 2020.

Η κατά μέσο όρο κατανομή των ΑΤΜ
στις χώρες της Printec το 2020 υπολογί-
ζεται στις 505 μονάδες ανά εκατομμύριο
κατοίκους, με την Ελλάδα να βρίσκεται
πάνω από τον μέσο όρο (551 ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους). Στο πιο χαμηλό μέρος
της κλίμακας βρίσκεται η Αλβανία (257
ATM ανά εκατομμύριο κατοίκους) και στο
υψηλότερο η Κροατία (1.193 ATM ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους).

Η πανδημία έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2020,
με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προ-
σαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Το
κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, η

κοινωνική αποστασιοποίηση και τα lock-
downs έχουν ωθήσει τόσο τους πελάτες
όσο και τους οργανισμούς να βρουν νέους
ψηφιακούς τρόπους συναλλαγής, με τους
καταναλωτές να έχουν πλέον εκπαιδευτεί
και εξοικειωθεί με τις ψηφιακές υπηρε-
σίες και τα self service κανάλια.

Η ελληνική αποτελεί 
την αγορά με την υψηλότερη
κατανομή ανά κάτοικο
ανάμεσα σε 14 χώρες 
της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης

ΕΕπτά στους δέκα αγοράζουν λιγότερα αγαθά, ένας στους δύο με εκπρόθεσμους λογαριασμούς
Επτά στους δέκα Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν ότι

πλέον αγοράζουν λιγότερα αγαθά και επιλέγουν να ζουν πιο
απλά, ενώ το 51% αδυνατεί να πληρώσει εγκαίρως τους λο-
γαριασμούς του. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ομίλου In-
trum (European Consumer Payment Report 2021) για τις
απόψεις των Ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τις οικο-
νομικές προοπτικές και την ικανότητά τους να διαχειρίζον-
ται τα οικονομικά των νοικοκυριών τους.

Τα κυριότερα σημαντικά σημεία που αναδεικνύονται από
το European Consumer Payment Report της Intrum για την

Ελλάδα είναι:
• Διαπιστώνεται οικονομική πίεση κατά τη διάρκεια των

τελευταίων 12 μηνών εξαιτίας της κρίσης Covid-19.
• Περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντες στην Ελλάδα

δεν διαπίστωσαν αλλαγές στην εργασιακή τους κατάσταση.
• Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι η οικονομι-

κή τους κατάσταση παρέμεινε η ίδια ή βελτιώθηκε, που σε
σημαντικό ποσοστό αποδίδεται στη μείωση των εξόδων λό-
γω των περιοριστικών μέτρων (47%), στην αλλαγή εργασίας
σε καλύτερα αμειβόμενη θέση (30%) και στη βελτίωση της

προσωπικής οικονομικής διαχείρισης (30%).
• Ως κύριες πηγές ανησυχίας αναφέρονται η αύξηση του

πληθωρισμού (86%) και το ενδεχόμενο επιβολής νέων πε-
ριοριστικών μέτρων (lockdown) (77%).

• Όσον αφορά την αύξηση των λογαριασμών, διαπιστώνε-
ται μικρή μείωση της ανησυχίας σε σύγκριση με το 2020.
Ωστόσο, το 51% των ερωτηθέντων (το αντίστοιχο ποσοστό για
το 2020 ήταν 55%) δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να πληρώ-
σει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, ποσοστό που
υπερβαίνει κατά 21% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Απογείωση» των POS το 2020
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Στο 4,3% ο πληθωρισμός
τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

Τον υψηλότερο δείκτη πληθωρισμού από
την ένταξη στην Ευρωζώνη σημείωσε τον
Νοέμβριο η Ελλάδα, αλλά η χώρα μας είχε
τον 13ο υψηλότερο δείκτη σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες! Σύμφωνα με τη Eurostat,
ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα
ανήλθε στη χώρα μας στο 4,3% λόγω της
έκρηξης των ενεργειακών τιμών, ωστόσο η
κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες της Ευ-
ρωζώνης ήταν πολύ χειρότερη. Τη χειρότε-
ρη επίδοση σημείωσε η Λιθουανία με 9,3%
και ακολούθησαν οι Εσθονία 8,4%, Λετονία
7,4%, Βέλγιο 7,1%, Λουξεμβούργο 6,3%, Γερ-
μανία 6%, Ολλανδία και Ισπανία με 5,6%. Αν-
τιθέτως, το χαμηλότερο επίπεδο πληθωρι-
σμού παρουσίασαν η Γαλλία και η Φινλανδία
με 3,4%, η Πορτογαλία με 2,7% και η Μάλτα
με 2,3%. Τον περσινό Νοέμβριο ο πληθωρι-
σμός στην Ελλάδα ήταν στο -2,1%, ενώ ο
εναρμονισμένος δείκτης ήταν αρνητικός
μέχρι τον περασμένο Μάιο. Η έκρηξη του
πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση των
καυσίμων κατά 27%, ενώ ακολούθησαν σε
πολύ μεγάλη απόσταση οι υπηρεσίες και τα
βιομηχανικά προϊόντα με 2,4% και τα τρόφι-
μα αυξήθηκαν κατά 2,4%. 

JP Morgan: Σε επενδυτική
βαθμίδα το 2022

Η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμί-
δα μέσα στο 2022 και τα ομόλογά της θα
έχουν μεγάλες αποδόσεις, όπως επιση-
μαίνει σε σχετική έκθεση η JP Morgan. Ο
αμερικανικός οίκος εκφράζει την αγάπη
του στα ελληνικά και ιταλικά ομόλογα, ενώ
σε σχέση με την ελληνική οικονομία προ-
εξοφλεί σταθερά πιστοληπτική αξιολόγη-
ση το επόμενο διάστημα. Για τον λόγο αυτό
διατυπώνει την άποψη για αγορά των ελ-
ληνικών ομολόγων με σύσταση για απόδο-
ση μεγαλύτερη από αυτή της αγοράς
(overweight), ενώ προτείνει στους επεν-
δυτές να ανοίξουν μακροχρόνιες θέσεις,
ποντάροντας στη σταθερά ανοδική ανα-
πτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας τα επόμενα χρόνια. Το βασικό σενά-
ριο της JP Morgan προβλέπει συμπερίλη-
ψη των ελληνικών ομολόγων σε όποιο
πρόγραμμα εφαρμοστεί από την ΕΚΤ λόγω
της προοπτικής ισχυρής οικονομικής ανά-
καμψης και σταθερού πολιτικού τοπίου.

Σ
τα πρότυπα λειτουργίας των
κορυφαίων οργανισμών των
Ηνωμένων Πολιτειών θα λει-
τουργεί από τη νέα χρονιά ο

ΕΦΚΑ, με διευθυντές ακόμη και από την
ελεύθερη αγορά, πριμ στους αποδοτι-
κούς υπαλλήλους, προσλήψεις πολλών
νέων, καθώς και ίδρυση εταιρείας αξιο-
ποίησης ακινήτων.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χθες από το
Υπουργικό Συμβούλιο και εξειδικεύτη-
κε από τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη. Σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στο νομοσχέδιο:

11. Οι γενικοί διευθυντές και διευθυν-
τές δεν θα προέρχονται μόνο από τη Δη-
μόσια Διοίκηση αλλά και από τον ιδιωτι-
κό τομέα. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδά-
κης, οι συμβάσεις τους θα είναι τριετείς
με δυνατότητα μιας ακόμη ανανέωσης.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα
είναι απολύτως διαφανής, θέτοντας ως
στόχο την προσέλκυση των καλύτερων
στελεχών της αγοράς, ενώ αναμένεται η
εξειδίκευση μέσω της έκδοσης σχετι-
κών υπουργικών αποφάσεων.

2. Προωθείται νέα διοικητική και ορ-
γανωτική δομή του ΕΦΚΑ, καθώς αλλά-
ζει ο τρόπος επιλογής του διοικητή και
των υποδιοικητών, ενώ οι αποφάσεις θα
λαμβάνονται σε χρόνο... dt. Η εφαρμογή
του νέου οργανογράμματος θα προκύ-
ψει μέσα από μελέτη που θα γίνει από

εξειδικευμένο σύμβουλο της ελεύθε-
ρης αγοράς.

3. Θα προχωρήσουν άμεσα προσλή-
ψεις μόνιμου και έκτακτου προσωπι-
κού. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργα-
σίας, θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες
πρόσληψης 500 μόνιμων υπαλλήλων
μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να ενταχθούν στον
ΕΦΚΑ εντός του α’ εξαμήνου του 2022.
Προτεραιότητα θα έχουν οι επιλαχόντες
των προηγούμενων διαγωνισμών του
ΑΣΕΠ, ενώ δρομολογείται η πρόσληψη
100 συμβασιούχων. Επιπλέον, θα δοθεί
προτεραιότητα σε προσλήψεις οικονο-
μολόγων αλλά και «πληροφορικάριων».

4. Προβλέπεται η καθιέρωση πριμ
στους υπαλλήλους ανάλογα με την πα-
ραγωγικότητά τους. Σύμφωνα με τον κ.
Χατζηδάκη, ο στόχος αυτού του μέτρου
είναι να γίνει το πριμ περισσότερο ελκυ-
στικό αλλά και αναλογικό σε σχέση με τα
αποτελέσματα της δουλειάς τους. Αντί-
στοιχο πριμ προβλέπεται και για τους
υπαλλήλους που στελεχώνουν το back
office του τηλεφωνικού κέντρου 1555.

5. Πλήρης έλεγχος των υπαλλήλων

από μονάδα εσωτερικών υποθέσεων,
ώστε να διερευνώνται άμεσα οι καταγ-
γελίες των πολιτών. Επικεφαλής της
υπηρεσίας θα είναι πρώην ανώτατος δι-
καστικός και θα έχει αρμοδιότητες
ελέγχου ανάλογες με αυτές της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας.

6. Προτεραιότητα στην εξέταση των
πειθαρχικών διώξεων, ενώ οι ΕΔΕ θα
διενεργούνται από υπαλλήλους άλλων
υπουργείων, με ταυτόχρονη κατάργηση
της συμμετοχής συνδικαλιστών στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο.

7. Άμεση λειτουργία ευέλικτου συ-
στήματος προμηθειών, το οποίο θα προ-
βλέπει εξαιρέσεις από τις διαδικασίες
του σχετικού νόμου, αλλά εντός των
ορίων που θέτει η κοινοτική οδηγία για
την ανάθεση έργων.

8. Δημιουργείται εταιρεία ειδικού
σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας, πλην των κτιρίων που προ-
ορίζονται για ιδιόχρηση από τις υπηρε-
σίες του οργανισμού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προσλήψεις και πριμ στους
αποτελεσματικούς υπαλλήλους
- Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
εγκρίθηκε χθες από το
Υπουργικό Συμβούλιο

ΕΦΚΑ... made in USA
με 8 μεγάλες αλλαγές
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Ε
ξαιρετικά επιφυλακτική για τη
βραχυπρόθεσμη πορεία του ελ-
ληνικού χρηματιστηρίου εμφα-

νίζεται η πλειοψηφία των εγχώριων
αναλυτών, επισημαίνοντας ότι το κλίμα
μετά το ξεπούλημα της προηγούμενης
Παρασκευής είναι δύσκολο να ανα-
στραφεί και είναι σαφώς μειωμένες οι
ελπίδες για ένα year end rally. Το βέ-
βαιο είναι ότι αν τα περιοριστικά μέτρα
αυστηροποιηθούν και έχουν διάρκεια,
οι επιπτώσεις στην ανάκαμψη των οικο-
νομιών θα είναι εμφανείς, με τους διε-
θνείς οίκους να προχωρούν σε υποβαθ-
μίσεις των εκτιμήσεών τους για την ανά-
πτυξη σε πολλές χώρες. Έτσι, τα συντη-
ρητικά χαρτοφυλάκια αναμένεται να τη-
ρήσουν στάση αναμονής μέχρι να απο-
κτηθεί περισσότερη ορατότητα στο μέ-
τωπο της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
η προσοχή των ενεργών traders στο ΧΑ
θα παραμείνει επικεντρωμένη στην ει-
δησεογραφία αναφορικά με τη μετάλ-

λαξη Όμικρον αλλά και στα εταιρικά
αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι ει-
σηγμένες. Τεχνικά και ξεκινώντας από
τον Γενικό Δείκτη, όσο αυτός δίνει κλει-
σίματα χαμηλότερα της ζώνης 867 -
880, απ’ όπου διέρχονται ο εκθετικός

ΚΜΟ 30 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200
ημερών, τα επιφυλακτικά σενάρια
έχουν τον πρώτο λόγο και δεν μπορεί να
αποκλειστεί η υποχώρηση προς τις 846,
830, 802 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και
790 μονάδες. 

Jumbo: Μεγαλύτερα έσοδα, πίεση
από πανδημία και πληθωρισμό

Με αυξημένα έσοδα (+7,87%) αλλά και κέρδη
προ φόρων και τόκων (+26,71%) σε ετήσια βάση
ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2021 η Jumbo.
Στην ανακοίνωσή της, πάντως, η εταιρεία τονί-
ζει ότι αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις από
τους περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμ-
πορίου λόγω της πανδημίας, τις υψηλές τιμές
ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις αλλά και
τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για
την περίοδο 1/1/2021 - 30/9/2021 οι πωλήσεις
του ομίλου ανήλθαν σε 542,89 εκατ. ευρώ από
503,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέ-
ρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,87%.

Εθνική Ασφαλιστική: 
Στα 63,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Ισχυρή κερδοφορία παρουσίασε η Εθνική
Ασφαλιστική και το γ’ τρίμηνο του 2021, σε
συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του α’
εξαμήνου του 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα
προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής
για το 9μηνο του 2021 ανήλθαν σε 83,9 εκατ.
έναντι 53,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη
ανήλθαν σε 63,1 εκατ., έναντι 42,6 εκατ. το
9μηνο του 2020. H συνολική παραγωγή
ασφαλίστρων για το 9μηνο του 2021 παρου-
σίασε αύξηση κατά 7% έναντι του 9μήνου του
2020, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα να ανέρχονται σε 532,1 εκατ. ευρώ.

Ικτίνος: Αύξηση 38,4% 
των EBITDA

Βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο 9μή-
νου παρουσιάζει η Ικτίνος, η οποία σημειώνει
ότι άλλαξε το μείγμα πωλήσεων λόγω της κατά-
στασης με την πανδημία στην αγορά της Κίνας
και των απρόβλεπτων εξελίξεων τόσο στην
αγορά ενέργειας όσο και στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Αναλυτικά για το 9μηνο του 2021, σε
επίπεδο μητρικής κατέγραψε κέρδη προ τό-
κων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), τα
οποία ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,8
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,4%. Ο κύκλος
εργασιών στο 9μηνο του 2021 διαμορφώθηκε
στα 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας
αύξηση κατά 16,6%. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η
εξαγορά της Wind από τη United Group, με την προϋπόθεση
ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στη λήψη των απαραί-
τητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. H Γενική Διεύθυνση Αντα-
γωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) πρόκειται
να εξετάσει την υπόθεση της εξαγοράς στις 21 Δεκεμβρίου
και αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από φορείς που έχουν
έννομο συμφέρον, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καθυ-
στερήσεις, η απόφαση αναμένεται λίγο μετά την αλλαγή του
έτους. Η αξία της συναλλαγής φτάνει περίπου το 1 δισ. ευρώ
και θα ακολουθήσει η συγχώνευση των Nova - Wind, που θα
δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο «παίκτη» στην αγο-
ρά σταθερής τηλεφωνίας και τον τρίτο μεγαλύτερο στην
αγορά κινητής με μικρή διαφορά από τη Vodafone.

Αύξηση πωλήσεων και EBITDA για το εννεάμηνο του 2021
ανακοίνωσε η Intracom. Ειδικότερα, τα EBITDA για το εννε-
άμηνο διαμορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξη-
ση κατά 9,4%. Παράλληλα, οι ενοποιημένες πωλήσεις δια-
μορφώθηκαν στα 336,1 εκατ. ευρώ έναντι 312,6 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 7,5%. Στις 30/9/2021 το ανε-
κτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Intrasoft International
ανερχόταν σε 875 εκατ. ευρώ, της Intracom Defense σε 95
εκατ. ευρώ και της Intrakat σε 419 εκατ. ευρώ, ενώ έως σή-
μερα ο Όμιλος Intrakat έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα
ύψους 382 εκατ. ευρώ για τα οποία αναμένει να ολοκληρω-
θούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Intracom: Στα 10,5 εκατ. τα EBITDA, αυξημένα κατά 9,4%

United Group: Το α’ τρίμηνο του 2022 η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Wind

ΧΑ: Μειώνονται οι ελπίδες για year end rally
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Mermeren: Στα 11,12 εκατ.
ευρώ τα καθαρά κέρδη 

Σ
τα 21,98 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις της
Mermeren Kombinat το 9μηνο του 2021 σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε επίπε-

δο γ’ τριμήνου αυξήθηκαν στα 8,49 εκατ. ευρώ. Τα καθα-
ρά κέρδη ανήλθαν σε 11,12 εκατ. ευρώ το 9μηνο και 4,44
εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, με τα EBITDA στα 14,03 εκατ.
ευρώ το 9μηνο και 5,47 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο. Η εται-
ρεία αναφέρει ότι ο δανεισμός της στις 30/9/2021 περιο-
ρίστηκε στις 308.000 ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός
είναι αρνητικός. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία επισημαίνει
πως το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβάρυνε στο σύ-
νολο του 9μήνου το κόστος παραγωγής προ αποσβέσε-
ων κατά περίπου 3%.

ΕΧΑΕ: Στα 7 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Ο κύκλος εργασιών το 9μηνο του 2021 για τον Όμιλο
Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 27 εκατ.
ευρώ έναντι 22,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,2%. Το γ’
τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε στα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας
αύξηση κατά 24,6%. Για το 9μηνο του 2021 τα
ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από
φόρους διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ έναντι 2,5
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 180%.

Space: Σημαντική ενίσχυση 
του κύκλου εργασιών 

Στα 62,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών της Space Hellas την περίοδο από
1/1/2021 έως 30/9/2021 έναντι 47,9 εκατ. ευρώ της
αντίστοιχης περιόδου του 2020. Το ενοποιημένο
EBITDA την περίοδο από 1/1/2021 έως 30/9/2021
έκλεισε σε 6,1 εκατ. έναντι 3,5 εκατ. το αντίστοιχο
διάστημα του 2020, ενώ για την περίοδο 1/7/2021 -
30/9/2021 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 2,8
εκατ. έναντι 0,5 εκατ. αντίστοιχα.

ΑΝΕΚ: Σημαντική αύξηση EBITDA

Αύξηση στα 12,4 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα κέρδη προ
φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελε-
σμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομί-
λου ΑΝΕΚ στο 9μηνο του 2021, αυξημένα σε σχέση με τα
7,7 εκατ. ευρώ του 9μήνου του 2020. Παράλληλα, ση-
μαντική αύξηση 18% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του
ομίλου, ο οποίος στο 9μηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ
114,2 εκατ. ευρώ έναντι 97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε
56 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύ-
ξηση κατά 35%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Minerva: Αύξηση 43,2% στα έσοδα

Στο ποσό των 11.697 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε
στο 9μηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών της Miner-
va έναντι 8.226 χιλ. ευρώ του 9μηνου του προ-
ηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 3.471
χιλ. ευρώ, ήτοι 42,2%. Τα καθαρά κέρδη προ φό-
ρων και τόκων (ΕΒΙΤ) σε επίπεδο εταιρείας δια-
μορφώθηκαν στο 9μηνο του 2021 ποσό των 1.079
χιλ. ευρώ έναντι 121 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του προηγούμενου έτους, ενώ σε επίπεδο
ομίλου ανήλθαν σε 1.220 χιλ. ευρώ έναντι 127 χιλ.
ευρώ του αντίστοιχου περσινού 9μήνου.

ABAΞ: Ανοδικά ο κύκλος εργασιών 
Αύξηση κατά 38,7% κατέγραψε ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του
2021, φτάνοντας στα 521 εκατ. ευρώ από 375,7
εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020,
ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 196,7 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι 115,7 εκατ.
ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020. Τα
ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες
καταθέσεις του ομίλου μειώθηκαν στη
διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021 κατά 10,1
εκατ. κυρίως λόγω αποπληρωμής
βραχυπρόθεσμoυ δανεισμού και αύξησης των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και των
συμμετοχών σε επιχειρήσεις.

Θετικές επιδόσεις για την ΕΛΓΕΚΑ 
Περαιτέρω ενίσχυση των χρηματοοικονομικών

μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ σημειώθηκε στο
9μηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά, με διατήρηση του κύκλου
εργασιών σε σχετικά σταθερά επίπεδα και βελ-
τίωση της κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών στο
9μηνο διαμορφώθηκε σε 137,9 εκατ. έναντι 138,4
εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου (οριακή μείωση
κατά 0,4%), ενώ για το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε
σε 47,5 εκατ. έναντι 46,2 εκατ. (αύξηση κατά 2,8%).
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων στο 9μηνο δια-
μορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. έναντι 3,7 εκατ. (αύξη-
ση κατά 21,2%).
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O
«θαυματουργός» Λιονέλ Μέσι, απευθείας

απεσταλμένος του Θεού επί Γης, ψηφί-

στηκε ως ο κορυφαίος του πλανήτη, αγκα-

λιάζοντας μία ακόμα «Χρυσή Μπάλα» στο γκαλά

του γαλλικού περιοδικού «France Football» στο

Παρίσι. Δεύτερος καλύτερος παίκτης ψηφίστηκε

ο αρχικανονιέρης της Μπάγερν, Πολωνός Ρόμ-

περτ Λεβαντόφσκι, και τρίτος ο νατουραλιζέ Ιτα-

λός, Βραζιλιάνος Ζορζίνιο της Τσέλσι. Από την εκ-

δήλωση έλειπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που στη

σχετική ψηφοφορία ήρθε έκτος και καταφέρθηκε

με δηλώσεις του κατά του διευθυντή του περιοδι-

κού Πασκάλ Φερέ για τις δηλώσεις του «ο Κρι-

στιάνο θέλει να ξεπεράσει τον Μέσι και μετά να

αποσυρθεί». Ο Μέσι κατέκτησε τη «Χρυσή Μπά-

λα» τις εξής χρονιές: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015,

2019. O GOAT, ο καλύτερος όλων των εποχών

(Greatest Of All Time).

«Δεν ξέρω πόσα χρόνια μού έμειναν στην μπά-

λα, αλλά ελπίζω να είναι πολλά, γιατί διασκεδάζω

πάρα πολύ», τόνισε ο κορυφαίος των κορυφαίων

Λιονέλ Μέσι, που πρόσθεσε την έβδομη «Χρυσή

Μπάλα» στη συλλογή του, έχοντας μία περισσότε-

ρη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναφέρθηκε και

στον μεγάλο του αντίπαλο Λεβαντόφσκι, για τον

οποίο είπε ότι έπρεπε να πάρει αυτός τον τίτλο την

περασμένη σεζόν, όπου δεν έγινε το γκαλά λόγω

της πανδημίας. Έτσι, ο Μέσι εκπλήρωσε την προ-

φητεία του αείμνηστου Γιόχαν Κρόιφ που είχε δη-

λώσει ότι θα κατακτήσει επτά φορές τον συγκε-

κριμένο τίτλο.

Ωστόσο, αυτή τη χρονιά ήταν πολλοί που αμφι-

σβήτησαν τον Μέσι. Ο Λόταρ Ματέους τόνισε ότι

τον τίτλο έπρεπε να πάρει ο Λεβαντόφσκι, ενώ ο

Τόνι Κρόος της Ρεάλ Μαδρίτης ότι τον άξιζε ο συμ-

παίκτης του Καρίμ Μπενζεμά. Το αυτό και ο άλλοτε

γκολκίπερ των Μαδριλένων Ίκερ Κασίγιας. 

Η Ισπανίδα Αλέξια Πουτέγιας της Μπαρτσελό-

να ψηφίστηκε ως η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια

και κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα». Όπως ήταν

αναμενόμενο, το βραβείο του καλύτερου νέου

ποδοσφαιριστή το πήρε δίκαια ο Πέδρι της Μπαρ-

τσελόνα, ο αποκαλούμενος και «νέος Μέσι». 

Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα πή-

γε στον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, πρώην της Μί-

λαν και νυν της Παρί Σεν Ζερμέν. Κορυφαία ομά-

δα της χρονιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλη

από την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions

League Τσέλσι.

GOAT Lionel Messi
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Η ψηφοφορία
Μέσι ........................ 613
Λεβαντόφσκι ............ 580
Ζορζίνιο.................... 460
Μπενζεμά..................239
Καντέ........................ 186

Μέσι 2021
41 γκολ 
17 ασίστ
56 ματς
Κύπελλο Ισπανίας
Copa America
1ος σκόρερ La Liga
1ος σκόρερ Copa America
Καλύτερος Copa America

Κατέκτησε  
την 7η 

«Χρυσή Μπάλα»



Η «Political» είχε επισημάνει ότι
ήταν αδύνατος ο έλεγχος τήρησης
των υγειονομικών πρωτοκόλλων
των φιλάθλων που εισέρχονται
στην κερκίδα. Μετά το ντου των
οπαδών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστι-
κό χώρο, στο ντέρμπι με τον Άρη,
η αστυνομία έκανε τέσσερις συλ-
λήψεις, τριών Ελλήνων και ενός
Σέρβου, και αποδείχθηκε ότι όλοι
τους ήταν ανεμβολίαστοι. Το πα-
ραδέχτηκε και από βήματος της
Βουλής ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης. Και το ερώτημα είναι
πώς πέρασαν μέσα στη θύρα 4 των
σκληροπυρηνικών του ΠΑΟΚ οι
ανεμβολίαστοι; 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην
κυβέρνηση εξετάζονται τρία σε-
νάρια για τα γήπεδα. Το πρώτο κά-

νει λόγο για ολοκληρωτικό lock-
down, που δεν έχει πολλούς υπο-
στηρικτές. Το δεύτερο είναι να
μειωθεί η πληρότητα από το 90%
που είναι σήμερα στο 10%, και το
τρίτο, στην κερκίδα να έχουν δι-
καίωμα παρουσίας μόνο οι κάτο-
χοι εισιτηρίου διαρκείας. Διότι σε
αυτούς μπορεί να γίνει πιο εύκολα
ο έλεγχος. Το τρίτο σενάριο μει-

ονεκτεί ως προς το εξής: Εισιτήρια
διαρκείας έχουν και οι οργανωμέ-
νοι φανατικοί των κερκίδων.

Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με τιμωρία
μίας αγωνιστικής επιπλέον (πέραν
των δύο ως τεσσάρων για το ντου)
για τους ανεμβολίαστους, ενώ η
Εισαγγελία ψάχνει τους υπευθύ-
νους της Τούμπας, καθότι έχουν
ποινικές ευθύνες.

Γήπεδα: Τρία σενάρια για ανεμβολίαστους Αριστερός εξτρέμ ο Τσιμίκας!
Ο Τσιμίκας θα έχει ρόλο επιθετικού στη Λίβερ-

πουλ όσο θα διαρκεί το Copa Africa, από τις 9 Ια-
νουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου! Αυτό ανα-
φέρουν αγγλικά δημοσιεύματα. Διότι τότε θα λεί-
πουν ο Σαλάχ με την Εθνική Αιγύπτου και ο Μανέ
με τη Σενεγάλη. Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερ-
πουλ Γιούργκεν Κλοπ αναγκάζεται να το κάνει,
διότι έχει και πολλούς τραυματίες, όπως οι Τσάμ-
περλεϊν, Φιρμίνο, Μιναμίνο, Μίλνερ.

Διασωληνωμένος ο Κελεσίδης

Διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ στο Τζάνειο νο-
σηλεύεται ο άλλοτε θρυλικός γκολκίπερ του
Ολυμπιακού Παναγιώτης Κελεσίδης. Παρότι είχε
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, νόσησε

από τον κορονοϊό, είχε αναπνευστικά
προβλήματα, η κατάστασή του επι-
δεινώθηκε και εισήχθη στο νοσοκο-
μείο. Ο Παναγιώτης Κελεσίδης εί-

ναι 71 ετών και έχει γράψει «χρυσές
σελίδες» ιστορίας κάτω από τα γκολ-

πόστ.

Περιμένοντας 
τον Σάντος
Είναι από τα απίστευτα. Ο εκτελών χρέη προ-

έδρου στην ΕΠΟ Παναγιώτης Δημητρίου θα αφή-
σει την Εθνική χωρίς προπονητή αντικαταστάτη
του Τζον Φαν’τ Σιπ, περιμένοντας τον… Φερνάντο
Σάντος από την εθνική Πορτογαλίας! Τον Μάρτιο,
με τους αγώνες μπαράζ, θα γνωρίζουμε αν η
εθνική Πορτογαλίας θα προκριθεί ή όχι στο
Μουντιάλ. Και αν προκριθεί στο Μουντιάλ που θα
γίνει Νοέμβριο - Δεκέμβριο; 

Μπαρόβιοι…
Δεν υπάρχει αυτό που ανακοίνωσε ο μεγαλο-

μέτοχος της ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας. Τιμώρησε με
πρόστιμο 3.000 ευρώ τους παίκτες της ΑΕΛ Μπα-
τιμπάνγκα, Γκοτζαμανίδη, Γρηγορόπουλο και Αμ-
πούντ, γιατί ξημερώματα Παρασκευής διασκέδα-
ζαν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται και το μπαρ
όπου βρίσκονταν! Πλήρες ραπόρτο έδωσαν στον
Αλέξη Κούγια.

Αμερικανός ο επικηρυγμένος του Ερντογάν
Επίσημα Αμερικανός πολίτης έγινε ο διεθνής Τούρκος μπα-
σκετμπολίστας των Μπλέιζερς, Ενές Καντέρ, επικηρυγμένος
από το καθεστώς Ερντογάν. Ορκίστηκε στο αμερικάνικο σύν-
ταγμα και πλέον λέγεται Ενές Καντέρ Φρίντομ. Κι όπου
Φρίντομ (freedom) ίσον «ελευθερία». Ο Καντέρ, μέγας φι-
λέλληνας και φανατικός πολέμιος του Ερντογάν, έχει χρόνια
να επισκεφτεί την Τουρκία, γιατί εκκρεμεί εις βάρος του έν-
ταλμα σύλληψης.

Έχει Κύπελλο σήμερα

Οκτώ ματς για το Κύπελλο Ελλάδας διεξάγονται σήμερα και αύριο. Στα παιχνίδια Λεβαδειακός -
Ολυμπιακός και ΑΕΛ - ΠΑΟΚ δεν θα υπάρχει VAR, γιατί τα γήπεδα δεν έχουν τις ανάλογες υποδομές.
Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός (15.00), Άρης - ΟΦΗ (17.00), Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (17.00),
Παναθηναϊκός - Βόλος (19.00), ΑΕΚ - Κηφισιά (20.15), ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (21.30).  Αύριο: Άγιος Νικόλαος -
Αναγέννηση Καρδίτσας (15.30), Λαμία - Ιωνικός (17.00). Τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχει η Cosmote TV.
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Μ
ετά τις διθυραμβικές θεατρικές κρι-
τικές που απέσπασε το καλοκαίρι ως
«Ρήγας Φεραίος», ο Νίκος Καρα-
γιώργης εμφανίζεται στην απίθανη

κωμωδία «Αχ, αυτός ο άντρας μου» στο θέατρο
«Λύχνος», χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο κοινό. Ο
γιος του αξέχαστου Κώστα Καραγιώργη μίλησε
στην «Political» για τη ζωή του, τους συμβιβα-
σμούς και τη δουλειά στην οικοδομή για να κρα-
τήσει την οικογένειά του ενωμένη.

ΕΕντελώς ανατρεπτικό να υποδυθείτε τον πατέ-
ρα σας στη σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια»
ως «Έκτορας Ψάχος» πενήντα χρόνια μετά.

Το έκανα με μεγάλη συγκίνηση και ευθύνη. Ήταν
ευτυχία για μένα να δουλέψω σε αυτή τη σειρά, με
πολύ καλούς συντελεστές και την Όλγα Μαλέα.

Μπαμπάς και γιος μοιάζετε σαν δυο σταγόνες
νερό!

Λένε πως μοιάζουμε όχι μόνο στην όψη, αλλά
στη φωνή και τις εκφράσεις, κι αυτό βοήθησε να
πάει καλά η συμμετοχή μου.

Επιστρέφετε δυναμικά έπειτα από μια περίο-
δο έντονης απουσίας.

Ένα κενό δυόμισι χρόνων, λόγω μιας κατάστα-
σης γενικευμένης απλήρωτης και ανασφάλιστης
εργασίας στα θέατρα εξαιτίας της κρίσης, αλλά

και του πρώτου lockdown. Αναγκάστηκα να εργα-
στώ σε εργοστάσιο και στην οικοδομή για να βοη-
θήσω την οικογένειά μου. Έκανα ό,τι μπόρεσα
καλύτερο για να τα βγάλουμε πέρα και τα καταφέ-
ραμε, γιατί υπάρχει αγάπη, και είμαστε πολύ δε-
μένοι.

Τα παιδιά σας θα είναι η τρίτη γενιά ηθοποιών;
Η κόρη μου η Στέλλα σπουδάζει θεατρολογία

στο πανεπιστήμιο και θέλει να μπει σε δραματική
σχολή. Ο γιος ο Κώστας πάει για φυσικός.

Ο πατέρας σας Κώστας Καραγιώργης λέγεται
πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον καλλιτεχνι-
κό χώρο.

Ναι, ήταν περιζήτητος! Οι παρέες του ήταν τα
πιο διάσημα πρόσωπα του παλιού κινηματογρά-
φου και θεάτρου, και είχα το προνόμιο να τους ζή-
σω ως παιδί από κοντά. Θυμάμαι έντονα τους
Γιάννη Γκιωνάκη, Νίκο Ρίζο, Νίκο Σταυρίδη, Ρένα
Βλαχοπούλου, Σμαρούλα Γιούλη, Κώστα Καρα-
γιάννη, Γιώργο Οικονομίδη, Κώστα Βουτσά. Να
πω κι άλλους; 

Στο σχολείο ήσασταν ο σούπερ σταρ;
Προσπαθούσα να μην ξεχωρίζω από τα άλλα

παιδιά και αυτό εκτιμήθηκε, έτσι δεν έχασα φί-
λους. Αντίθετα, κέρδισα, γιατί δεν είχαν πάρει τα
μυαλά μου αέρα.

Με ποια παράσταση κάνατε το θεατρικό σας
ντεμπούτο;

Ήταν στην «Παναγία των Παρισίων» με τους
Τζένη Καρέζη και Κώστα Καζάκο. Απλοί άνθρω-
ποι της παρέας και ήταν χαρά Θεού η πρόβα μαζί
τους.

Στον «Αγαπητικό της βοσκοπούλας» βρεθή-
κατε στη σκηνή με τον πατέρα σας. Πώς ήταν
σαν συνάδελφος πλέον;

Αυστηρός, τρυφερός και δίκαιος ταυτόχρονα.
Και πειραχτήρι!

Στις 13 Μαΐου 1989, σε ηλικία 51 ετών, ο Κώ-
στας Καραγιώργης πέθανε σε περιοδεία στον
Καναδά. Ποιος σας ανακοίνωσε τα κακά μαν-
τάτα;

Ο συνάδελφός του Νίκος Παπαναστασίου. Θυ-
μάμαι ακόμα πως έτρεμαν από το σοκ. Η σορός
του ήρθε με κινήσεις και βοήθεια της αείμνηστης
Μελίνας Μερκούρη, που ήταν τότε υπουργός Πο-
λιτισμού. Αγαπούσε τον πατέρα μου και ενδια-
φέρθηκε. Να ’ναι καλά εκεί ψηλά που βρίσκεται!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Στην καραντίνα 
δούλευα  οικοδομή»

Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ

Ο γιος του «Έκτορα Ψάχου» μίλησε
στην «Political» για τον πατέρα του,
τη ζωή του, τους συμβιβασμούς και
τη θεατρική του δουλειά 



Κοντά στα παιδιά Blackοut

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την
πρεμιέρα του δημοφιλέστατου
τηλεπαιχνιδιού «Blackout» στον Alpha. Τα
δοκιμαστικά για τη θέση του παρουσιαστή
έχουν ήδη ξεκινήσει και όπως φημολογείται,
η Κατερίνα Ζαρίφη φέρεται να είναι η
επικρατέστερη. «Είναι πολλοί οι υποψήφιοι.
Αν με ρωτάς αν θέλω να το κάνω, θέλω με
τρέλα, γιατί το αγαπώ σαν project. Έκανα κάτι
σαν δοκιμαστικό και μακάρι, γιατί είναι κάτι
που θα το έκανα πολύ ευχάριστα», ανέφερε η
ραδιοφωνική παραγωγός στο «Happy Day».

Οικογενειακώς 
στο «Survivor»
Ο Γιώργος
Λιανός ετοι-
μάζει βαλί-
τσες για τον
Άγιο Δομίνι-
κο. Ο παρου-
σιαστής του
«Survivor»
θα ταξιδέψει
στη δομινικα-
νή πρωτεύου-
σα για τα γυ-
ρίσματα του
ριάλιτι και
έναν μήνα με-
τά θα τον ακο-
λουθήσουν η
σύντροφός
του Κωνσταν-
τίνα Καραλέξη και η 8 μηνών κορούλα τους. Ο
τραγουδιστής, τη φετινή σεζόν, θα έχει την κα-
λύτερη παρέα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης
παραμονής του, ενώ με τα τρία παιδιά από τον
πρώτο του γάμο θα έχει συχνή επικοινωνία
μέσω διαδικτύου.

Γλέντι μέχρι τα ξημερώματα
για «Τα καλύτερά μας χρόνια»!
Οι ηθοποιοί της σειράς ήταν
καλεσμένοι της Τζένης Θεωνά
στη μουσική σκηνή όπου
εμφανίζεται ο σύντροφός της
Δήμος Αναστασιάδης και τα…
έδωσαν όλα! «Δεν υπάρχει
φωτό που να δείχνει τα
τακούνια μας που λιώσανε. Το
βράδυ ήταν απλώς μαγικό.
Γιατί χορεύαμε όρθιοι αγκαλιά
μέχρι το πρωί», αποκάλυψε η
ηθοποιός στο Instagram.

Ξεθεώθηκαν
στον χορό!

Αναγνωρίζετε 
την τραγουδίστρια;

Μ
ε μια αγκαλιά γεμάτη δώρα η Εριέττα Κούρκουλου επισκέ-
φθηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας «Πρωτοβουλία για
το Παιδί» στη Βέροια που φιλοξενεί ορφανά, εγκαταλε-

λειμμένα και κακοποιημένα παιδιά. Η εγκυμονούσα κόρη της Μα-
ριάννας Λάτση, συγκινημένη από τη ζεστή υποδοχή, περιέγραψε
στο Instagram την όμορφη εμπειρία: «Τα παιδιά, γνωρίζοντας ότι θα
γίνω σύντομα μητέρα, μου έγραψαν ένα τραγούδι για τη μητρότητα.
(…) Όσο σκληρό και αν είναι, αισθάνομαι τυχερή που μου δίνεται η
ευκαιρία να γνωρίσω μια διαφορετική πραγματικότητα, γιατί αλ-
λιώς θα ζούσα με την ψευδαίσθηση της δικής μου. Δυστυχώς, δεν
έχω αυτή την πολυτέλεια. Υπάρχουν σκοτεινιά και ανάγκη εκεί έξω
και όπου υπάρχει ανάγκη, οφείλουμε να την υπηρετούμε εμείς που
γεννηθήκαμε τυχεροί. Ομάδες σαν τη δική σας, μου δίνουν ελπίδα
για ένα μέλλον με χαμογελαστά φατσάκια και γεμάτες καρδούλες».

Αλέρτας junior!
Μπαμπάς έγινε για πρώτη φορά ο «μάγος» της σοκολάτας
Διονύσης Αλέρτας. Η σύζυγός του Νάγια Αλεξοπούλου γέννησε
το μεσημέρι της Δευτέρας ένα υγιέστατο αγοράκι, με τον
διάσημο pastry chef να δημοσιεύει στο Instagram την πρώτη
φωτογραφία του μικρού. «Και κάπως έτσι αλλάζει η ζωή σου!
29/11/21… 13.50», έγραψε πανευτυχής στον λογαριασμό του
και οι χιλιάδες followers του έστειλαν ευχές.

Μια
throwback
παιδική
φωτογραφία
έφερε
χαμόγελα και
συγκίνηση
στην πιο
γλυκιά μαμά
της showbiz!
Στο
ενσταντανέ
πρωταγωνιστούν η Καλομοίρα (δεξιά) με την
αδελφή της Γεωργία Σαράντη-Αλεξάτου,
ποζάροντας στον φακό αγκαλιά με μια baby
τίγρη. «Ω Θεέ μου, έκπληξη από το
παρελθόν. Εγώ και η αδελφή μου.
Ευχαριστώ, μπαμπά, που μου έστειλες τη
φωτογραφία!», έγραψε με ενθουσιασμό η
Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια.
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Σ
υχνά υποστηρίζουμε ότι όσο μεγαλώ-
νουμε κάνουμε καλύτερο σεξ ή η ερωτι-
κή μας επαφή είναι πιο ολοκληρωμένη
καθώς κυριαρχεί η εμπειρία. Επιστημο-

νική μελέτη έδειξε ότι το 91% των ανδρών και το
86% των γυναικών παραμένουν σεξουαλικά ενερ-
γοί στα 50 τους και μάλιστα έχουν τελειοποιήσει
την τεχνική τους και ξέρουν να απολαμβάνουν πε-
ρισσότερο την ερωτική επαφή. 

Αμερικανική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο
New England Journal of Medicine και στην οποία
συμμετείχαν άνδρες ηλικίας από 57 έως 85 ετών,
διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι διατηρούν ερωτι-
κές σχέσεις και μάλιστα θεωρούν ότι η σεξουαλι-
κότητα είναι σημαντικό μέρος της ζωής τους και
της καθημερινότητάς τους.

«Είναι γεγονός ότι με την πρόοδο της επιστήμης
όλο και περισσότεροι άνδρες καταφέρνουν να πα-
ραμένουν ενεργοί ερωτικά και να χαίρονται το σεξ,
παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να ενσκήπτουν.
Υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις, που ένας εξει-
δικευμένος ιατρός μπορεί να προτείνει σε κάθε
ασθενή εξατομικευμένα.

Στα 50 του και στα 60 του ένας άνδρας είναι πα-
ραγωγικός και σεξουαλικά ακμαίος, ξέρει πώς να
ικανοποιήσει τη/τον σύντροφό του και πώς να λει-

τουργήσει καλύτερα», επισημαίνει ο χειρουργός
ουρολόγος-ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας.

Έτσι οι άνδρες στα 50, στα 60, στα 70 τους εξακο-
λουθούν να είναι σεξουαλικά ενεργοί, ακόμη και
όταν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας ή
σεξουαλικές δυσκολίες, που μπορεί να εμφανι-
στούν με την πάροδο των ετών.

Οι μελέτες έδειξαν ότι ένας βασικός λόγος για να
είναι ένας ηλικιακά ώριμος άνδρας σεξουαλικά
αδρανής, είναι όταν δεν έχει σύντροφο. Για τα άτο-
μα με συντρόφους, σεξουαλική αδράνεια μπορεί
να παρατηρηθεί λόγω κάποιου προβλήματος υγεί-
ας ή άγχους για την υγεία γενικότερα, δικού του ή
της/του συντρόφου, παρά λόγω της έλλειψης εν-
διαφέροντος για το σεξ αυτό καθαυτό. «Ακολου-
θήστε έξι απλούς κανόνες για τη διατήρηση της
σεξουαλικής σας υγείας. Κόψτε το κάπνισμα, μει-
ώστε την κατανάλωση αλκοόλ, αποφεύγετε να κα-
ταναλώνετε λιπαρές τροφές, φροντίστε να διατη-
ρείτε σε φυσιολογικά επίπεδα το σωματικό σας
βάρος, ελαττώστε το άγχος και, βέβαια, βάλτε την
άσκηση στη ζωή σας», αναφέρει ο κ. Ρόκκας. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Έχουν τελειοποιήσει την τεχνική
τους και ξέρουν να απολαμβάνουν
περισσότερο την ερωτική επαφή

Επιθυμία χωρίς ταμπού 
Ο κ. Ρόκκας μάς εξηγεί πως σεξ δεν είναι μόνο η
διείσδυση. Όταν περιορίζουμε τη σκέψη μας στο
ερωτικό κομμάτι, μπορεί να περιορίσουμε την ευ-
χαρίστηση. Ο ειδικός μάς συμβουλεύει πώς να
κρατήσουμε τη σχέση ζωντανή χωρίς ντροπή και
ταμπού. «Εξερευνήστε το άγγιγμα, τη διέγερση, το
ερωτικό μασάζ, όλους αυτούς τους οικείους τρό-
πους που συνδέουν ένα ζευγάρι. Είναι πολύ ση-
μαντικό να αυξάνεται η σεξουαλική ευχαρίστηση
χωρίς απαραίτητα να κρίνεται η έκβαση της ερωτι-
κής συνεύρεσης από τη διατήρηση της στύσης, σε
άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας». Φυσικά, δεν είναι
ταμπού να συζητάει το ζευγάρι όταν νιώθει πόνο ή
υπάρχει ξηρότητα, όπως συμβαίνει κατά την πε-
ρίοδο της εμμηνόπαυσης. Η χρήση λιπαντικού
βοηθάει στην επαφή και δεν είναι ντροπή να το ζη-
τήσει ένας από τους δύο συντρόφους. Οι ειδικοί
προτείνουν στο ζευγάρι να μη διστάζει να πειραμα-
τιστεί σε νέες στάσεις και νέους τρόπους που μπο-
ρεί να προσφέρουν χαρά και ερωτική διέγερση.

Κωνσταντίνος Ρόκκας, 
χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος

Γιατί είναι καλύτερο το σεξ μετά τα 50



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 ξεκινά ο μήνας με μια
πιο εσωτερική διάθεση, όπου δεν επιθυ-
μείτε να προαναγγείλετε τα σχέδιά σας και
γενικότερα τον τρόπο δράσης σας. Είναι
καιρός να κάνετε σχέδια χωρίς να γνωρί-
ζουν πολλοί, μόνο λίγοι και εκλεκτοί.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με την παραμονή της Αφροδίτης στο ζώδιο
του Αιγόκερου, θα έχετε κάποιο ερωτικό εν-
διαφέρον, ή μια σχέση σας θα έχει αρκετά κα-
λή εξέλιξη, αρκεί να έχετε γεννηθεί 10 και 12
Μαΐου. Γενικότερα μη χαλαρώνετε σε ό,τι
αφορά οικονομικά θέματα, όπου το επόμενο
διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές ανακατα-
τάξεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ξεκινά μια περίοδος αλλαγών σε προσωπικό
επίπεδο, κυρίως για όσους από εσάς ανήκουν
στο δεύτερο δεκαήμερο. Θα σας επηρεάσει έν-
τονα η επερχόμενη ολική έκλειψη Ηλίου, απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο και θα φέρει νέους
προορισμούς στη ζωή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς που η Αφροδίτη βρίσκεται απέναντί
σας και αφορά περισσότερο τους γεννημέ-
νους 12, 13 και 14 Ιουλίου, θα υπάρξουν συ-
ναισθηματικά σκιρτήματα για κάποιο πρόσω-
πο. Ίσως μάλιστα να πρέπει να σκεφτείτε και
να κάνετε μια αναδρομή, που αφορά τις δια-
προσωπικές σας σχέσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα τακτοποιήσετε κάποιες παλιές χρη-
ματικές οφειλές σας, αλλά και συναισθηματι-
κές, εφόσον η μέρα είναι απαιτητική για ό,τι έχε-
τε αφήσει στη μέση και δεν το έχετε ολοκληρώ-
σει. Εσείς που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο,
θα βιώσετε και τις περισσότερες εξελίξεις.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα
βοηθά τη συναισθηματική σας ζωή, αλλά δημιουρ-
γεί και μεγάλες προσδοκίες σε εσάς που έχετε
γεννηθεί 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Νέες γνωρι-
μίες θα υπάρξουν αυτή την περίοδο, στους γεννη-
μένους από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Γενικότερα έχετε ένα βάρος σε οικονομικές
υποθέσεις, που μπορεί να βρίσκονται λύ-
σεις αυτό το διάστημα, αλλά ακόμη η αστά-
θεια υπάρχει και είναι έντονη. Όσο για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν καλά
γεγονότα στο σπίτι σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο δικό σας ζώ-
διο, κάτι που σας γεμίζει με κακή ψυχολο-
γία και αδικαιολόγητες σκέψεις, που σας
ταράζουν και σας αρρωσταίνουν. Για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου τα πράγματα θα
κυλήσουν πολύ καλά, κυρίως για συναι-
σθηματικά θέματα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σημαντικές οι μέρες αυτές για εσάς τους Το-
ξότες, που έχετε γεννηθεί το δεύτερο δεκαή-
μερο. Με την ηλιακή έκλειψη που πλησιάζει,
θα βρεθείτε πρωταγωνιστές σε πολλές και
σημαντικές αποκαλύψεις, ενώ μια γνωριμία
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο δημιουργεί
ένα πολύ όμορφο τρίγωνο με τον Ποσειδώ-
να, ανανεώνοντας τη συναισθηματική σας
ζωή, αλλά και φέρνοντας κοντά σας αγαπη-
μένα πρόσωπα. Κάποιο επαγγελματικό ζή-
τημα συνεχίζει να σας απασχολεί. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε τύχη σε κάποιο οικονομικό
θέμα, αλλά και θα επιδιώξετε να ασχολη-
θείτε με την εξέλιξη μιας επαγγελματικής
πρότασης που σας έχει γίνει. Προσέξτε τυ-
χόν έκθεσή σας σε άτομα που δεν θέλουν
την επιτυχία σας, αλλά, μάλιστα, επιδιώ-
κουν το αντίθετο για εσάς.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και δεν υπάρχουν ορατά προβλήματα, νιώ-
θετε ότι κάπου ελλοχεύει ένας κίνδυνος, που
θα σκάσει την πιο ακατάλληλη στιγμή. Μην
αφήσετε τους άλλους να σας παραπλανούν με
υπερβολές, γιατί σύντομα θα καταλάβετε τον
ρόλο τους και την προσπάθειά τους να σας απο-
συντονίσουν.
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ΗΣελήνη περνά το μεσημέρι στο ζώδιο του
Σκορπιού, μια θέση άβολη αλλά και δύσκολη, όπου
επισφραγίζει τις εξελίξεις αυτής της περιόδου.

Βέβαια η Αφροδίτη σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα,
δίνοντας με τη σειρά της ένα κλίμα πιο ρομαντικό και
αρκετά συντροφικό. Λίγες μέρες πριν από την ολική
έκλειψη Ηλίου, στις 4/12, θα υπάρξει το ενδεχόμενο μιας
περιόδου με ανάκατες πληροφορίες, όπου η αλήθεια δεν
μπορεί ακόμη να κάνει την εμφάνισή της. 

Καλό μήνα



O
σοι είδαν την προχθεσινή συζήτηση
(debate) μεταξύ των υποψηφίων για
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ (βλέπε ΠΑ-
ΣΟΚ) στην ΕΡΤ, σχημάτισαν άποψη

για εκείνον που θα ηγείται του κόμματος σε λί-
γες ημέρες. Ενός κόμματος το οποίο -με τα καλά
του και τα άσχημά του- έχει σημαδέψει τη μετα-
πολιτευτική πολιτική, κοινωνική και οικονομική
ζωή του τόπου μας.

Το σημαντικότερο είναι ότι είδαμε μια ομάδα
πολιτικών «αντιπάλων» να συζητούν πολιτισμέ-
να. Και αυτό είναι σημαντικό. Όχι μόνο για τον
συγκεκριμένο χώρο, αλλά για το σύνολο της πο-
λιτικής ζωής της χώρας, με τη λογική ότι οι συμ-
περιφορές κάποιων πολιτικών προσώπων μπο-
ρούν να καθορίσουν το σύνολο της πολιτικής ή
να παρασύρουν, θετικά ή αρνητικά, συναδέλ-
φους τους. Και στους «5», λοιπόν, σε αυτό το
επίπεδο, αξίζει ένα μπράβο!

Ο έκτος υποψήφιος, ο Γιώργος Παπανδρέου,
δεν μετείχε σε αυτήν τη διαδικασία διαλόγου.
Άσχετα με το ποιους λόγους επικαλέστηκε για
να μη μετάσχει στο debate, είναι σαφές ότι ο κ.
Παπανδρέου δεν εκτίμησε σωστά τα πράγματα:
Κάποιοι πιστεύουν ότι φοβήθηκε να εμπλακεί
σε μια εσωκομματική αντιπαλότητα, κάτι που,
τελικά, δεν υπήρξε. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν
ότι δεν μετείχε επειδή θεωρεί τους συνδιεκδι-
κητές της ηγεσίας υποδεέστερους, πολιτικά,
του πολιτικού μεγέθους που ο ίδιος εκπροσω-
πεί και εκφράζει. Κάτι που επίσης δεν μπορεί
να ισχύει, γιατί όταν διεκδικείς κάτι το οποίο εί-
χες και ο ίδιος αποποιήθηκες, πρέπει να είσαι
διατεθειμένος να κατέβεις σκαλοπάτια στην
πολιτική, ώστε να ξεκινήσεις και πάλι από εκεί

που πριν από μερικά χρόνια ήσουν. Αλλά και
πάλι δεν θα ξεκινήσεις από το ίδιο σημείο, γιατί
ο δρόμος για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και πάλι αξιω-
ματική αντιπολίτευση είναι μακρύς. Και δεν
φαίνεται ότι ο 70χρονος, πλέον, κ. Παπανδρέου
έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες, τα προ-
βλήματα και το χρονικό και πολιτικό μάκρος
αυτής της διαδρομής.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κ. Παπανδρέου
έχασε με την απουσία του από το debate. Γιατί
έχασε, κυρίως, την ευκαιρία να πληροφορήσει
όσους επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της
Κυριακής για τις θέσεις του. Εκτός αν όσοι επι-
κοινωνιακά τον προωθούν ήθελαν να τον προ-
στατεύσουν, δηλαδή να μην τον εκθέσουν σε λε-
κτικές ή ρητορικές αντιπαραθέσεις όσο το δυ-
νατόν, μιας και συνηθίζει να πρωτοτυπεί και να
εκπλήσσει με θέσεις όπως αυτή για τη νομιμο-
ποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης!

Αλλά αν ο κ. Παπανδρέου είναι ο μεγάλος χα-
μένος από τη διαδικασία του debate, ποιος ή
ποιοι τελικά κέρδισαν;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ:
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο όρα-

μά του για ένα κόμμα με πρόγραμμα και στρατη-
γικό σχέδιο που θα αντιμετωπίζει άμεσα τις
όποιες κρίσεις.

Ο Παύλος Γερουλάνος σε ερώτηση για το εάν
η αντιμετώπιση των κρίσεων απαιτεί ευρύτερη
συναίνεση, απάντησε ότι η πραγματικότητα είναι
ότι θα χρειαστούν συνεργασίες σε πολλαπλά
επίπεδα.

Ο Χάρης Καστανίδης μίλησε για το «αόρατο
χέρι της αγοράς» και είπε ότι επείγει να επανέλ-
θουν ορισμένες σοσιαλδημοκρατικές αρχές.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι πρέπει να γίνει
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες πολιτών. Κατηγόρησε, δε, την
κυβέρνηση για ατολμία και εξαιρέσεις.

Ο Παύλος Χρηστίδης, αναφερόμενος γενικώς
στις κρίσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η
Ελλάδα, είπε πως τη χώρα στην κρίση έβαλε,
χωρίς αμφιβολία, η κυβέρνηση του Κώστα Κα-
ραμανλή.

Με λίγα λόγια: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πλάσα-
ρε με νέο στιλ τις ίδιες παλιές θεωρίες.

Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν ο κλασικός ρο-
μαντικός που αποφεύγει να πάρει θέση.

Ο Χάρης Καστανίδης έβγαλε από μέσα του το
παλιό ΠΑΣΟΚ, εκείνο που θέλουν να ξεχάσουν
ακόμα και οι Πασόκοι.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος διατύπωσε θέσεις, αλλά
θα μπορούσε να είναι αρχηγός οποιουδήποτε
αστικού κόμματος.

Και ο Παύλος Χρηστίδης ήταν το κλασικό τέ-
κνο του παλιού ΠΑΣΟΚ όπου για όλα φταίει ο…
καραμανλισμός!

Το ερώτημα είναι ποιος θα συγκινήσει τους
ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ. Ή για να το θέσουμε
σε πιο ρεαλιστική βάση, ποιος από τους υποψη-
φίους θα μπορέσει να ξαναφέρει -έστω και ως
συνδιαχειριστή- το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Γιατί
οι ψηφοφόροι θα πάνε σε εκείνον που ταχύτερα
μπορεί να τους οδηγήσει και πάλι στο «γκου-
βέρνο». Έτσι έμαθαν, έτσι γαλουχήθηκαν, έτσι
θα πορευθούν, γιατί αυτό τους έχει λείψει. Και
με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν με απλή
αναλογική, πολλοί είναι εκείνοι που προσβλέ-
πουν στο κυβερνητικό comeback μέσω συμμα-
χικών κυβερνήσεων.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Όλοι μαζί και ο ΓΑΠ χώρια

Αλλά αν ο 
κ. Παπανδρέου
είναι ο μεγάλος
χαμένος από τη
διαδικασία του
debate, ποιος ή
ποιοι τελικά
κέρδισαν;
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