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«Μ
ε αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτά-
κης θα… γεράσει πρωθυπουργός»,
λένε στα καφενεία όχι κατ’ ανάγκην
«γαλάζιοι» ψηφοφόροι, περιγράφον-

τας λαϊκά και λακωνικά την πολιτική κατάσταση που επι-
κρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Όσο απλουστευμέ-
νο και αν είναι αυτό το συμπέρασμα, λέει την αλήθεια. Κι
ας αδικεί την προσπάθεια που γίνεται από κυβερνητικής
πλευράς, έως ένα σημείο, βέβαια, γιατί και λάθη γίνονται
και αγκυλώσεις παραμένουν και καθυστερημένα ανα-
κλαστικά, ιδίως σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του
πολίτη, καταγράφονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυόμισι χρόνια μετά την απώλεια της
εξουσίας, παραμένει ακόμη δέσμιος της κυβερνητι-
κής θητείας του. Συχνά πυκνά βγαίνουν τα «φαντά-
σματα» της τετραετίας 2015-2019 και στοιχειώνουν

ακόμη και τα ελάχιστα που συμβαίνουν και δίνουν
ώθηση προς τα εμπρός στην Κουμουνδούρου. Διαμά-
χες και συγκρούσεις τού χθες επανέρχονται με δριμύ-
τητα στο σήμερα. Συνέβη με τον Κοτζιά και τον Κοντο-
νή την εβδομάδα που πέρασε και συνέβαινε κατ’ επα-
νάληψη στο παρελθόν. Εσωκομματικές διαφωνίες
παίρνουν στο «άψε σβήσε» διαστάσεις εμφυλίου, με
τον Τσίπρα να καλείται να λειτουργήσει ως πυροσβέ-
στης. Όμως, αυτός ο ρόλος είναι που αδυνατίζει και το
ηγετικό προφίλ του, εμφανιζόμενος ως ισορροπιστής,
μεταβατικός πρόεδρος και όχι ως ο αποφασιστικός
ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει το κόμμα του σε νέα
εκλογική νίκη. Και όπου υπάρχουν ρωγμές εύκολα
βρίσκει χώρο οποιοσδήποτε διαθέτει αυτοπεποίθηση
ή ερείσματα στον κομματικό μηχανισμό ή ακόμη και
συμπάθειες ένθεν κακείθεν του εσωκομματικού συ-

στήματος για να εξελιχθεί ως δυνάμει δελφίνος. Αλλά
και στην κοινωνία πόσο περνούν τα μηνύματα του κόμ-
ματος; Σε ποιους τομείς έχει αναπτύξει προγραμματι-
κή πολιτική ως «πακέτο προτάσεων» για τη χώρα και
την κοινωνία; Σε ποιες περιπτώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε
δική του ατζέντα στην κυβέρνηση, αναγκάζοντάς τη να
τον ακολουθήσει; Πέραν της «μονοκαλλιέργειας» της
πανδημίας και κάποιων επιμέρους ζητημάτων, που
καλύπτουν περισσότερο την κομματική ιδεοληψία και
όχι το σύνολο των πολιτών, το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν έχει να επιδείξει καμία πρωτο-
βουλία ευρύτερης αναφοράς.

Και κάπως έτσι, από το καφενείο μέχρι τα social me-
dia, θα επικρατεί η εικόνα ότι «ο Κυριάκος κάνει πάρτι»
κι ας μην είναι αυτό απαραιτήτως καλό για την κυβέρ-
νηση. 
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Όροι Χρήσης Συμμετοχής
Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργα-

νώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με έπαθλο το iPhone 13
128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. O Διαγωνισμός αφορά τους
χρήστες των κοινωνικών δικτύων Facebook, Instagram & Twitter και
θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές.

1. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 02/11/2021 και ώρα 8

π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30/11/2021 και ώρα 9 μ.μ. Ως έπα-
θλο ορίζεται το iPhone 13 128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. Σε πε-
ρίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού
τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή
με σχετική δημοσίευση στο Facebook, Instagram & Twitter. O Διορ-
γανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευ-
χέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με
άλλα πρόσφορα μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρο-
νικού μηνύματος.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρό-

σωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες
του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυ-
νατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Από-
πειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυ-
πόστατη. Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέ-
χων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγρά-
φονται στο post που θα δημοσιευτεί στους επίσημους λογαριασμούς
του political.gr στο Facebook, Instagram & Twitter κατά το χρονικό
διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ερ-
γαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως και 2ου βαθμού.

3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευ-

θύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων τους. Ελλιπής ή εσφαλμένη ή αναληθής συμπλήρωση των
στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να
ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώ-
σει κάποιος συμμετέχων, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, εφό-
σον δηλωθεί, δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο, αλλά μόνο στον ίδιο τον δηλούντα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην
προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή
προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρη-
στά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλ-
λουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποι-

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

4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν στον Διοργανωτή

τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
γνωστοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην καταχώριση των προσωπικών
τους στοιχείων, ήτοι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονο-
ματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που
τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί
τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμέ-
νη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στην κλήρωση για το
έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Περαιτέρω, ο νικητής του διαγωνισμού, συγκατατίθεται ρητώς σε
επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από πλευράς του Διοργα-
νωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο political.gr, καθώς και
στα social media του political.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυ-
μου και, ενδεχομένως, δηλώσεών του, για διαφημιστικούς σκοπούς,
αλλά και για λόγους διαφάνειας.

Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του
Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με
τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και για τους σκοπούς των έννο-
μων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων
στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημε-
ρωτικών και newsletter του political.gr, νόμιμη βάση της σχετικής
επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται απο-
κλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για
άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση εί-
ναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστι-
κά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού
και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από αυτούς στο πλαί-
σιο του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή
τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επι-
λέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατη-
ρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νο-
μοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.
4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέ-
γουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακα-
λούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

5. Διακριτική ευχέρεια Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, να

ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμ-
μετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα
στοιχεία τα οποία καταχώρισαν είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή αναληθή,
καθώς και σε περίπτωση που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει σε όρους
της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της
εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή με τρόπο που αντιβαίνει σε διάταξη νό-
μου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς
τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει,
παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα
προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται
στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις αναφερόμε-
νες στο παρόν διατυπώσεις.

6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματο-

ποιηθεί μέσω του online εργαλείου https://www.random.org στις
01/12/2021 και ώρα 11 π.μ.

Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στους λογαριασμούς του politi-
cal.gr στο Facebook, Instagram & Twitter μετά την ολοκλήρωση της
κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.

Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυ-
τήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συ-
νεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την
ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επι-
κοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώ-
νυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρί-
βωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η
επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής
αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πίστωση του επάθλου που του
αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης του διορ-
γανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επι-
κοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδο-
ση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέω-
ση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει
ευθύνης ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια
με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διορ-
γανωτή ή/και συνεργατών του.

Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε κα-
μία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε δίδεται η αξία
του σε χρήμα ή άλλως.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μπορεί να
απολέσει την ιδιότητά του και να ακυρωθεί η συμμετοχή του, σε περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους πα-
ρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται

ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλε-
ται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω
προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν πα-
ραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδο-
μένα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργα-
νωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (inter-
net) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμε-
τάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης
ενημέρωσης ή καταβολής ανταλλάγματος ή/και αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να
συνεχιστεί η επικοινωνία του με τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Δια-
γωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέ-
ρω σκοπούς ή επιθυμεί να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του
αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τον
Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατά-
θεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρη-
σή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@political.gr

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη απο-
δοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Δια-
γωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτι-
κής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από
κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-

σμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την πα-
ρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά
τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθη-
νών.

9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με

τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-
σμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου info@political.gr
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Κ
άθε μέρα το υπουργείο Υγείας
και το Μέγαρο Μαξίμου περιμέ-
νουν ως νωρίς το μεσημέρι τα
πρώτα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

για τον αριθμό των κρουσμάτων, το πώς θα
κινηθεί η επιδημία στο τέταρτο κύμα, το
οποίο δείχνει τα δόντια του ειδικά στους
ανεμβολίαστους πολίτες. Και καθημερινά
εδώ και μέρες τα μαντάτα που έρχονται εί-
ναι κακά. Το χειρότερο, όμως; Αυτά τα
μαντάτα θα συνεχίσουν να επαναλαμβά-
νονται και τις επόμενες εβδομάδες, όπως
επιβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές στην
«Political». 

Αυτό που κατέστη σαφές στις συσκέ-
ψεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου τη
Δευτέρα και την Τρίτη, πριν από την ανα-
κοίνωση των μέτρων από τον υπουργό
Υγείας Θάνο Πλεύρη, είναι ότι η κατάστα-
ση έξαρσης ήρθε για να μείνει. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Political» από το
εσωτερικό αυτών των συσκέψεων, όταν ο
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ρωτήθηκε
ως προς το πότε θα κάνει το peak το τέ-
ταρτο κύμα της πανδημίας, η απάντηση
ήταν λιτή και σιβυλλική: «Δεν ξέρω». Ο δε
καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, άμεσος

συνεργάτης του κ. Τσιόδρα, φέρεται να
εκτιμά ότι με αυτά τα υψηλά επίπεδα
κρουσμάτων θα πορευτούμε ως και το νέο
έτος. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι στην
κυβέρνηση περιμένουν αρκετές ακόμα
εβδομάδες με πολλά κρούσματα, με αρ-
κετούς θανάτους και με μεγάλη αλλά σχε-
τικά διαχειρίσιμη πίεση στο Σύστημα Υγεί-
ας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι σα-
φές, δε, ότι οι χιλιάδες των κρουσμάτων
θα οδηγήσουν και σε αυξημένες διασω-
ληνώσεις, με κάποιους να εκτιμούν ότι θα
προσεγγίσουμε τους 600 διασωληνωμέ-
νους το επόμενο διάστημα.

Ήδη, δε, χθες τα κρούσματα άγγιξαν για
πρώτη φορά το υψηλό των 7.000 χιλιάδων,
έστω και αν είναι σαφές πως αν είχαμε
πέρυσι, χωρίς το εμβόλιο, 7.000 κρού-
σματα, η κατάσταση στο Σύστημα Υγείας
θα ήταν χαώδης και θα βλέπαμε… σκηνι-
κά Ρουμανίας. Τώρα η πίεση είναι υψηλή,

ειδικά από τη Θεσσαλία και πάνω, αλλά
χωρίς να έχει χαθεί ο έλεγχος. Τις επόμε-
νες εβδομάδες, όμως, τα κρούσματα μπο-
ρεί να γίνουν και 8.000, ενώ κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει και το σενάριο των
10.000 κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση,
στην κυβέρνηση περιμένουν μια μεγάλη
και παρατεταμένη πίεση, όπερ σημαίνει
και μεγαλύτερο αριθμό διασωληνώσεων
και θανάτων, χωρίς όμως να κλείνει η χώ-
ρα, όπως έγινε πέρυσι. 

Βεβαίως, υπάρχει και ανησυχία για το τι
θα γίνει την περίοδο των εορτών, όταν τα
πάντα θα είναι ανοιχτά και χωρίς να έχει
προηγηθεί «κλείσιμο». Και αυτό οδηγεί
κάποιους από τους ειδικούς να είναι της
άποψης ότι πιο ουσιαστική αποκλιμάκω-
ση θα δούμε από το… 2022. 

Αν υπάρχει, πάντως, μια θετική εξέλιξη,
είναι ότι το υψηλό ποσοστό κρουσμάτων
έχει «τρομάξει» αρκετούς, με αποτέλε-
σμα να έχουμε μεγάλη κινητικότητα στα
εμβολιαστικά κέντρα. 

Συγκεκριμένα, στις 2 Νοεμβρίου ο
αριθμός των πρώτων ραντεβού που κλεί-
στηκαν άγγιξε τις 19.000, ενώ διαδοχικά
τις επόμενες ημέρες ο αριθμός ανέβηκε

πάνω από τις 25.000 και την Πέμπτη κατε-
γράφη σημαντική αύξηση φτάνοντας τον
αριθμό των 29.872 πρώτων ραντεβού.

Παράλληλα και με δεδομένο ότι η χώρα
δεν πρόκειται να ξανακλείσει γενικώς και
οριζόντια μέτρα που θα θίγουν τις ελευθε-
ρίες των εμβολιασμένων δεν είναι στην
ατζέντα της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μα-
ξίμου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην
αύξηση των ραντεβού για τρίτη δόση του
εμβολίου. Ως προς την τρίτη δόση, καθη-
μερινά γίνεται σταθερά σε 30.000 πολίτες,
αριθμός διπλάσιος από τους 14.000 ανά
ημέρα το προηγούμενο διάστημα.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στο «κόκκινο» μέχρι τις γιορτές

Σχέδιο διαχείρισης για μέχρι και
10.000 κρούσματα ημερησίως
- Θεαματική αύξηση 
στα ραντεβού για εμβολιασμό 
- Τι εισηγούνται Τσιόδρας, 
Μαγιορκίνης στο Μαξίμου 



Μ
ια νέα σελίδα στο βιβλίο της
πράσινης ανάπτυξης γράφτηκε
χθες στη Χάλκη, με τον πρωθυ-
πουργό να δείχνει στην πράξη

τι σημαίνει η μετατροπή ενός νησιού ενεργει-
ακά αυτόνομου για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του. Προηγουμένως είχε περιη-
γηθεί σε όλα τα καινοτόμα που γίνονται στο
νησί, από το ιατρείο που μέσω της τηλεϊατρι-
κής θα παρέχει ποιοτική πρωτοβάθμια φρον-
τίδα υγείας σε κάθε κάτοικο μέχρι τα ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα που διαθέτουν πλέον δήμος
και αστυνομία αλλά και το φωτοβολταϊκό πάρ-
κο που μειώνει δραστικά το κόστος των λογα-
ριασμών ρεύματος.

«Από σήμερα η Χάλκη και τα Δωδεκάνησα
θα είναι τόποι δυναμικών επενδύσεων στην
πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονο-
μία, πράγμα που σημαίνει φθηνό ρεύμα και
νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους»,
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
ομιλία του στην εκδήλωση για την ένταξη της
Χάλκης στην πρωτοβουλία GR-eco islands.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι σε συνεργασία
με τον δήμο θα παράγουν την ενέργεια που
καταναλώνουν, πρακτικά μηδενίζοντας το
κόστος της ενέργειας. «Αυτό το μοντέλο
ενεργειακής δημοκρατίας μπορεί και πρέπει
να αποτελέσει πρότυπο για κάθε νησί, μει-
ώνοντας τα κόστη στους λογαριασμούς των
κατοίκων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μάλιστα, ενδεικτικά ανέφερε ότι ένας
λογαριασμός των 407 ευρώ πέφτει στα 157
ευρώ, σημειώνοντας πως «πρόκειται για

μια τολμηρή απάντηση όχι μόνο στην πρό-
κληση της κλιματικής αλλαγής αλλά και
στις αυξήσεις των τιμών σε πετρέλαιο και
φυσικό αέριο».

Με την πεποίθηση ότι οι ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας είναι η μοναδική βιώσιμη λύ-
ση για τον τόπο μας, ο πρωθυπουργός εξήγη-
σε πως η ενεργειακή κρίση θα γίνει ευκαιρία
και ένα επιπλέον «όπλο» είναι η στρατηγική
θέση της χώρας μας που την καθιστά κόμβο
μεταφοράς ενέργειας. «Αυτό το νόημα έχει
και η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο.
Τέτοιες συμφωνίες μετατρέπονται και σε
ασπίδες για τα σύνορά μας. Πρωτοβουλίες
όπως το GR-eco islands γίνονται και διπλω-
ματικοί βραχίονες, αναβαθμίζοντας τη θέση
της χώρας, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ΕΕ
προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα

στην κατεύθυνση της στρατηγικής της αυτο-
νομίας, εξέλιξη που δεν νοείται χωρίς τη δια-
σφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας», συμ-
πλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυτό που επίσης αναδείχθηκε από αυτή
την προσπάθεια είναι πόσα μπορούν να πε-
τύχουν από κοινού ιδιωτικός και δημόσιος
τομέας.

«Το ελληνικό Δημόσιο θα δαπανήσει τα επό-
μενα χρόνια περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ και
βεβαίως η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων θα
επιταχύνει τη συγκεκριμένη προσπάθεια», εξή-
γησε ο πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι ανα-
βαθμίζεται το τουριστικό προϊόν. «Είναι δεδομέ-
νο πως η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να είναι
βιώσιμη. Και τα νησιά που θα κινηθούν ταχύτε-
ρα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση θα έχουν
συγκριτικό πλεονέκτημα».

«Εδώ στη Χάλκη το πράσινο μέλλον της
ανάπτυξης για όλους χαράζει για μια Ελλάδα
που αλλάζει. Μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί
στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ακόμη
πιο υγιές περιβάλλον, φροντίζοντας ταυτό-
χρονα την εθνική οικονομία. Στο Αιγαίο δεν
υπάρχουν πλέον άγονες γραμμές», κατέληξε
ο πρωθυπουργός.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
μίλησε για τις δυναμικές 
επενδύσεις στο ακριτικό νησί, 
οι οποίες φέρνουν φθηνό ρεύμα
και νέες θέσεις εργασίας

Ο Τσίπρας κλείνει το… μάτι στους πυρόπληκτους της Εύβοιας 
Ένα δείγμα του «σκληρού ροκ» και της «σκληρής γλώσσας»

που εγκαινιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυ-
βέρνηση έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Εύβοια όπου περιο-
δεύει. Σε συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας χαρακτήρισε
τον πρωθυπουργό «Γκόρτσο την ώρα της πανδημίας», υποστη-
ρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αντιμετωπίζει την κρίση του
κορονοϊού με βάση την πολιτική του επιβίωση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατήγγειλε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να μη δυσα-
ρεστήσει την εκλογική του «πελατεία», η οποία σε μεγάλο βαθ-
μό ανήκει στους λεγόμενους «αντιεμβολιαστές». Παράλληλα,
με την όξυνση της αντιπολιτευτικής του ρητορικής ο Αλέξης Τσί-
πρας, προτάσσοντας λύσεις στα κατά τόπους προβλήματα, στο-
χεύει να φέρει τις τοπικές κοινωνίες σε επαφή με το κόμμα του

ενόψει του επερχόμενου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και με
τις προγραμματικές του θέσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στη
Πανελλαδική Συνδιάσκεψή του.

Σχέδιο ανοικοδόμησης
Την ανάγκη να υπάρξουν σοβαρή προσπάθεια ανοικοδόμη-

σης και αναδάσωσης αλλά και στήριξη στα νοικοκυριά για να
σταθούν στα πόδια τους επισήμανε καθ’ όλη τη διάρκεια της πε-
ριοδείας του στην πυρόπληκτη και πλημμυροπαθή Εύβοια ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Επανέλαβε ότι έχει
προτείνει 400 ευρώ για τον πρώτο ενήλικα κάθε οικογένειας,
200 ευρώ για κάθε δεύτερο και επιπλέον από 100 ευρώ για κάθε
παιδί «για να μπορούν να σταθούν οι οικογένειες αυτές στα πό-
δια τους», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για να «μην

αναγκαστούν ολόκληρες οικογένειες να γίνουν πρόσφυγες
στον ίδιο τους τον τόπο».

Ταυτόχρονα κατήγγειλε για πλήρη απουσία την κυβέρνηση,
χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός ότι «τρεις μήνες έπειτα
από αυτή την καταστροφή ο κ. Μητσοτάκης δεν ήρθε ούτε να
σφίξει ένα χέρι, να χτυπήσει την πλάτη, να πει ένα “κουράγιο”
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους δημάρχους, στους ανθρώ-
πους, στους πολίτες».

Τέλος, κάλεσε τους κατοίκους να ενώσουν δυνάμεις για να
μην ξεχαστεί η Βόρεια Εύβοια, καθώς, όπως εκτίμησε, «ο χει-
μώνας που έρχεται είναι ένας κρίσιμος και δύσκολος χειμώνας.
Θα είναι σκληρός για όλη την Ελλάδα, θα είναι ακόμη σκληρότε-
ρος για τους κατοίκους της Εύβοιας».

Γ. Σπ. Π.

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Το θαύμα της «πράσινης» Χάλκης 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Προσκλήσεις για
το νέο ΕΣΠΑ έως 
το τέλος του έτους»

Τ
ην εκτίμηση ότι σύντομα η αγο-
ρά θα ισορροπήσει, μετά την
πληθωριστική έκρηξη, εκφρά-
ζει μιλώντας στην «Political» ο

υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης. Εξηγεί το σχέδιο στή-
ριξης των επιχειρήσεων με κοινοτικούς
πόρους που έχει καταρτίσει το υπουρ-
γείο, ενώ τονίζει ότι οι αιτήσεις για το νέο
ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν το πολύ έως τις αρ-
χές του νέου έτους. 

Κύριε υπουργέ, σας προβληματίζει το
κύμα ανατιμήσεων σε μια σειρά βασι-
κών αγαθών, από τα ράφια του σου-
περμάρκετ έως τα πρατήρια βενζίνης;
Μήπως έτσι «σβήσουν» οι μειώσεις
φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός;
Δυστυχώς, η αύξηση της ζήτησης μετά

την πανδημία οδηγεί σε πληθωρισμό
παντού. Σε εθνικό και παγκόσμιο επίπε-
δο. Ο πληθωρισμός μέχρις ενός σημείου
είναι ένα φυσικό φαινόμενο του συνή-
θους οικονομικού κύκλου. Η οικονομία
όταν προχωράει καλά και υπάρχει ζήτη-
ση, δηλαδή είμαστε σε άνοδο του κύκλου,
προφανώς υπάρχει και πληθωρισμός. Ο
μεγάλος πληθωρισμός δεν είναι υγιής,
όπως αντίστοιχα δεν ήταν υγιής ο απο-
πληθωρισμός που είχαμε επί πολλά χρό-
νια. Άρα, οι πληθωριστικές πιέσεις που
ασκούνται είναι μια φυσική συνέπεια της
οικονομικής ανάπτυξης και νομίζω ότι η
κυβέρνηση έχει λάβει τα κατάλληλα μέ-
τρα, έτσι ώστε να τον διατηρήσει σε επί-
πεδα που δεν επηρεάζουν αρνητικά την
οικονομία. Πάντως, ο πληθωρισμός είναι
ένας «επισκέπτης» τον οποίο είχαμε ξε-
χάσει εδώ στην Ελλάδα επί πολλά χρόνια
και που τώρα μας ξαναεπισκέπτεται. Σύν-
τομα, ελπίζουμε ότι η αγορά θα ισορρο-
πήσει και θα επανέλθουμε στην κανονι-
κότητα.

Η βασική ανησυχία της αγοράς μετά τα
lockdowns είναι πώς θα πέσει χρήμα
για να κινηθεί. Ποιες δράσεις σχεδιά-

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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ζετε για να στηρίξετε την επιχειρημα-
τικότητα; 
Καθ’ όλη την περίοδο της πανδημίας, οι

υπηρεσίες του υπουργείου κατέδειξαν
την ικανότητά τους και την αποτελεσματι-
κότητά τους στο να διαχειρίζονται τους
κοινοτικούς πόρους και να στηρίζουν την
αγορά. Τώρα διαβαίνουμε την επόμενη
μέρα. Στο σχέδιο που στείλαμε πριν από
λίγες μέρες προς έγκριση στις κοινοτικές
αρχές, γίνεται εκτενής αναφορά και για
την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης
και της ανταγωνιστικότητας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και της επιχειρημα-
τικότητας, καθώς και της δημιουργίας
θέσεων εργασίας από αυτές, σε συνδυα-
σμό με την υλοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων. Αυτή την πρωτοβουλία, η
οποία μάλιστα αποτελεί και «ειδικό στό-
χο» εντός του ΕΠΑνΕΚ, το οποίο πλέον
ονομάζεται «Ανταγωνιστικότητα», ανα-
μένεται να αποσπάσει σημαντικό μέρος
των κονδυλίων του προγράμματος που
ανέρχονται περίπου στα 4 δισ. ευρώ,
όπως πολύ σωστά είπατε. Μέσα από τον
ειδικό στόχο που έχουμε θέσει, επιδιώ-
κεται η συνεχής προσαρμογή των ελληνι-
κών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες
επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και
ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνον-
ται σε όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και διε-
θνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται
ότι θα καταφέρουμε πλέον να αντιμετω-
πίσουμε βασικά θέματα που εμποδίζουν

τόσα χρόνια την παραγωγικότητα και την
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσε-
ων, αφενός προωθώντας νέα επιχειρημα-
τικά και οργανωτικά πρότυπα και συνερ-
γασίες που δημιουργούν κρίσιμα μεγέθη
και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφε-
τέρου αναπτύσσοντας μηχανισμούς που
συντονίζουν την πρόσβαση των επιχειρή-
σεων στις διεθνείς αγορές.

Μπορείτε να μας περιγράψετε ποιες
θα είναι οι βασικές κατευθύνσεις και
στοχεύσεις του νέου ΕΣΠΑ και σε ποι-
ους τομείς θα κατευθυνθούν οι πόροι
τα επόμενα χρόνια;
Το νέο ΕΣΠΑ διαθέτει ως βασικούς

στρατηγικούς πυλώνες τον καινοτόμο και
έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την
ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και
γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μετα-
φορών, το ανθρώπινο δυναμικό, τις χωρι-
κές επενδύσεις, καθώς και δύο ειδικούς
στόχους για «Δίκαιη Μετάβαση» και «Τε-
χνική Βοήθεια». Το στοίχημα, πάντως,
αυτήν τη στιγμή για τη χώρα μας δεν είναι
μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το ευ-
ρωπαϊκό πακέτο του ΕΣΠΑ, που θεωρεί-
ται δεδομένο, αλλά να το αξιοποιήσει κα-
τάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Να θυμίσω ότι, στο παρελθόν,
κονδύλια της ΕΕ για τις συνδυασμένες
μεταφορές, λιμενικές και μεταφορικές
υποδομές αξιοποιήθηκαν πλημμελώς, εν

αντιθέσει με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, οι
οποίες σήμερα στηρίζουν την περαιτέρω
ανάπτυξή τους στις βάσεις που τέθηκαν
τότε, προβάλλοντας ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα. Οι προκλήσεις και οι ευκαι-
ρίες, όπως αντιλαμβάνεστε, που ανοίγον-
ται για τη χώρα μας πλέον είναι τεράστιες.
Η πράσινη και η ψηφιακή Ελλάδα θα είναι
σίγουρα η επόμενη μέρα της χώρας μας.

Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το
νέο πακέτο του ΕΣΠΑ και πότε εκτιμά-
τε ότι θα έχετε εκταμιεύσεις έτοιμες;
Στόχος μας είναι οι πρώτες προσκλή-

σεις να αρχίσουν να δημοσιεύονται τέλη
του έτους ή το αργότερο στις αρχές του
επομένου. Αμέσως μετά θα αρχίσει η
υποβολή των αιτήσεων. Έχουμε συμπυ-
κνώσει τις διαδικασίες στο ελάχιστο. Για
πρώτη φορά έχουμε καταφέρει να πλη-
ρώνουμε τους δικαιούχους πριν ολοκλη-
ρωθούν τα προγράμματα. 

Εκτός από το ΕΣΠΑ, ποιες άλλες λύ-
σεις χρηματοδοτικών εργαλείων επε-
ξεργάζεστε, προκειμένου να στηρίξε-
τε την αγορά;
Όπως θα γνωρίζετε, εκτός από το

ΕΣΠΑ, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα τον τελευταίο καιρό έχει σημαντικό-
τατη συμβολή στην ενίσχυση και οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας. Η ΕΑΤ αναμέ-
νεται να προχωρήσει σε ένα μεγάλο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα περίπου 2 δισ.
ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.

Σε επεξεργασία είναι και ένα εγγυοδο-
τικό για τον πρωτογενή τομέα και χρημα-
τοδοτικό εργαλείο για τη νησιωτική επι-
χειρηματικότητα, καθώς και ένα mezza-
nine χρηματοδοτικό προϊόν το οποίο θα
λειτουργεί ως δανειακό χρηματοδοτικό
εργαλείο. Επίσης αρκετά σημαντικά χρη-
ματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζονται στην
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύ-
σεων και αφορούν επενδύσεις επιχειρη-
ματικού κεφαλαίου (private equity, ven-
ture capital) ειδικά για καινοτόμες και τε-
χνολογικές εταιρείες.

POLITICAL

«
Το στοίχημα αυτήν τη στιγμή 
για τη χώρα μας είναι 
το ευρωπαϊκό πακέτο 
να το αξιοποιήσει κατάλληλα,
σύμφωνα με τις ανάγκες 
που δημιουργήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε
ότι η αντιμετώπιση 
της πανδημίας 
είναι εθνική υπόθεση» 

Γ
ια την πορεία εκτέλεσης του κυβερ-
νητικού έργου εν μέσω διαρκών
κρίσεων, για το πώς θα διαχειριστεί
την πανδημία από εδώ και πέρα αλ-

λά και για τους στόχους που έχουν τεθεί σε
άλλους τομείς μίλησε στην «Political» ο γενι-
κός γραμματέας συντονισμού της κυβέρνη-
σης Θανάσης Κοντογεώργης. 

Ο κ. Κοντογεώργης εξαπολύει δριμεία επί-
θεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας στελέχη
του ότι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. Μάλι-
στα, όπως αναφέρει, η αξιωματική αντιπολί-
τευση αποδεικνύεται ανεπαρκής και κατώτε-
ρη των περιστάσεων σε μια σειρά ζητημάτων
όπως η πανδημία, η αστυνόμευση και τα
εθνικά μας θέματα.

Η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια
της εν μέσω πανδημίας και ύστερα από
μια οικονομική κρίση, η οποία μας ταλαι-
πώρησε για πολλά χρόνια. Πόσο ανασταλ-
τικά λειτούργησε αυτό για τομείς του κυ-
βερνητικού έργου;
Σχεδόν από την αρχή της διακυβέρνησής

μας, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα
πρωτόγνωρο υγειονομικό φαινόμενο και
ταυτόχρονα να αναχαιτίσουμε τις συνέπειες
αυτής της πανδημίας στην κοινωνική και οι-
κονομική δραστηριότητα της χώρας, να κρα-
τήσουμε την κοινωνία όρθια. Η κυβέρνηση
έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση
του υγειονομικού κινδύνου και ταυτόχρονα
την υποστήριξη όσων πλήττονται από την κρί-
ση, ενώ στη συνέχεια οργανώθηκε ένα άρτιο
εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η κρίση, μάλιστα,
λειτούργησε επιταχυντικά σε αλλαγές όπως
ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας, η ενίσχυ-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της
Πολιτικής Προστασίας και η διεύρυνση του
πλέγματος κοινωνικής προστασίας. Ταυτό-
χρονα, σας υπενθυμίζω ότι τα περίπου δύο
αυτά χρόνια η κυβέρνηση υλοποίησε σημαν-
τικό μέρος των προεκλογικών της δεσμεύσε-
ων. Ενδεικτικά αναφέρω τη δημιουργία του
gov.gr με πάνω από 1.300 πλέον υπηρεσίες
και την ψηφιακή βίβλο, τη μετάβαση σε τε-
χνολογία 5G, τον νέο πτωχευτικό κώδικα για
τη δεύτερη ευκαιρία και το σχέδιο «Ηρα-
κλής» για την εξυγίανση των τραπεζών, την
απλοποίηση του επενδυτικού και επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος καθώς και της αδει-
οδοτικής διαδικασίας, την ενίσχυση του ψη-
φιακού σκέλους της δικαιοσύνης, τον εκσυγ-
χρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και τη
μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης,

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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τις μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης με ταυτόχρονη ενίσχυση
των πρότυπων και πειραματικών σχολείων,
την αναβάθμιση των πολιτικών κοινωνικής
προστασίας και στήριξης των πιο ευάλω-
των και πολλά άλλα. Και μέσα σε όλα αυτά η
χώρα κατέθεσε ένα πλήρες σχέδιο για την
ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της ελλη-
νικής κοινωνίας και οικονομίας εξασφαλί-
ζοντας 32 δισ. για τα επόμενα έξι χρόνια,
που σε συνδυασμό και με το ΕΣΠΑ της νέας
προγραμματικής περιόδου, ύψους 20 πε-
ρίπου δισ., δημιουργούν τις προϋποθέσεις
ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτό που τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο
πρωθυπουργός είναι ότι η οικονομία
δεν θα ξανακλείσει. Όμως, η πανδημία
καλπάζει. Ποιες παρεμβάσεις θα μπο-
ρούσαν να γίνουν σε επίπεδο μέτρων,
ώστε να ανασχεθούν τα ολοένα και αυ-
ξανόμενα κρούσματα αλλά και οι θάνα-
τοι; Ο χειμώνας πόσο σας τρομάζει;
Με τον κορονοϊό δεν τελειώσαμε. Οφεί-

λουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Ο σχε-
διασμός της κυβέρνησης προσαρμόζεται
ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της πανδημίας και πάντα σε συνεργασία με
την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει η οικονομική
και η κοινωνική ζωή να προχωρήσουν
εφόσον πλέον δύο στους τρεις πολίτες
έχουν θωρακιστεί μέσω του εμβολιασμού.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το υπουρ-
γείο Υγείας, προχωρούμε σε πλήρη αποκα-
τάσταση της κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας για την εμβολιασμένη
πλειονότητα των συμπολιτών μας και ταυ-
τόχρονα ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας
για τους ανεμβολίαστους αυξάνοντας τη
συχνότητα των διαγνωστικών τεστ για τους
εργαζόμενους, θέτοντας προϋποθέσεις για
την είσοδό τους σε κλειστούς χώρους, πέ-
ραν αυτών της άμεσης ανάγκης. Επιπρο-
σθέτως, η κυβέρνηση έχει εντείνει την εμ-
βολιαστική προσπάθεια ειδικά στις περιο-
χές της Βόρειας Ελλάδας όπου παρατηρεί-
ται αύξηση κρουσμάτων και άνοδος στις
νοσηλείες.

Επιπλέον, προχωράμε σε έναν δεύτερο
κύκλο εμβολιαστικής επικοινωνιακής εκ-
στρατείας το επόμενο διάστημα για την τρί-
τη δόση, που είναι απαραίτητη, αλλά και
γιατί υπάρχουν περίπου 600.000 συμπολί-
τες μας άνω των 60 ετών, οι οποίοι κινδυ-
νεύουν περισσότερο. Με τη συνδρομή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονι-
κής κοινότητας, της Eκκλησίας και της το-
πικής κοινωνίας, αλλά όσο προχωράμε και
στους επιδημιολογικά κρισιμότερους χει-
μερινούς μήνες, πιστεύω ότι και οι πιο επι-
φυλακτικοί πολίτες θα σπεύσουν να εμβο-
λιαστούν. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα θετικά

αποτελέσματα, αφού μέσα σε λίγες ημέρες
τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των νέων
ραντεβού.

Ποιοι είναι οι τομείς του κυβερνητικού
έργου που εκτιμάτε ότι χρήζουν βελτίω-
σης;
Θεωρώ ότι σε κανέναν τομέα του κυβερ-

νητικού έργου, όσο επιτυχημένος και αν εί-
ναι, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός.
Ακόμα και όταν επιτυγχάνεται ο στόχος,
πάντα υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελ-
τίωσης και χώρος για νέες προτάσεις, βελ-
τιώσεις και αναπροσαρμογές.

Πώς σχολιάζετε τη στάση της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης σε μια σειρά από
κρίσιμα ζητήματα, όπως πανδημία,
αστυνόμευση, εθνικά και αμυντικές
συμφωνίες;
Δυστυχώς, σε μια περίοδο παγκόσμιας

κρίσης τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οι-
κονομικό επίπεδο, η αξιωματική αντιπολί-
τευση αποδεικνύεται ανεπαρκής και κατώ-
τερη των περιστάσεων, ανήμπορη να ορ-
θώσει συμπαγή και ρεαλιστικό δημόσιο
λόγο, απρόθυμη για διάλογο και συναινέ-
σεις και κυρίως ανίκανη να συνεργαστεί ή
έστω να συνεισφέρει στην πολιτική ζωή
του τόπου με γόνιμες προτάσεις. Αντιθέ-
τως, στηρίζεται σε μια ανερμάτιστη πολιτι-
κή, γεμάτη κλισέ και ανακρίβειες, και πα-
ραμένει προσκολλημένη σε ερμηνευτικά
σχήματα του προηγούμενου αιώνα, με μο-

ναδικό στόχο να δημιουργεί εντυπώσεις
μέχρι του σημείου στελέχη της να διασπεί-
ρουν ψευδείς ειδήσεις. Χρησιμοποιεί διαι-
ρετικό λόγο και δεν έχει τη δυνατότητα να
συμμετάσχει σε μια δημόσια συζήτηση για
το τι συμφέρει την ελληνική κοινωνία. Ακό-
μα και στο θέμα της πανδημίας και του εμ-
βολιασμού οι παλινωδίες της αντιπολίτευ-
σης και η αδυναμία της να αντιληφθεί ότι
πρόκειται για μια εθνική υπόθεση αποδυ-
νάμωσan το ενιαίο κοινωνικό και πολιτικό
μέτωπο που θα έπρεπε να υπάρχει και για
την αντιμετώπιση της κρίσης και για την
ενίσχυση του εμβολιαστικού μηνύματος.

Οι νέοι είναι μια πληθυσμιακή ομάδα
στην οποία έκανε εκτενή αναφορά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σχεδιάζε-
τε κάποια παρέμβαση για το επόμενο
διάστημα;
Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα Εθνικό

Σχέδιο για τη Νεολαία, το οποίο περιλαμ-
βάνει ένα πλαίσιο σύγχρονων πολιτικών
και το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει ένα
νέο συμβόλαιο μεταξύ των μεγαλύτερων
και των νεότερων. Το σχέδιο εκτείνεται σε
όλο το εύρος της ζωής των νέων: από την
οικογένεια και την κατοικία έως την εκπαί-
δευση, την εργασία και την πολιτική συμ-
μετοχή. Δεν επιδιώκει να πει στους νέους
πώς να ζήσουν τη ζωή τους αλλά να τους
δημιουργήσει δυνατότητες για να επιλέ-
ξουν την πορεία που εκείνοι θεωρούν ότι
τους ταιριάζει. Θέλουμε, όμως, να μην τους

προβληματίζει η απόκτηση ενός παιδιού ή
η εύρεση στέγης και να τους παρέχουμε
κάθε εφόδιο για να πραγματοποιήσουν τα
όνειρά τους αλλά και να αισθάνονται ότι
ζουν σε μια χώρα που τους σέβεται και αξί-
ζει να μείνουν σε αυτή και να δημιουργή-
σουν.

Το σχέδιο επικεντρώνεται σε πέντε στό-
χους προς όφελος των νέων: να έχουν αυ-
τονομία, πρόσβαση στη γνώση, ισότητα ευ-
καιριών, εξωστρέφεια και να συμμετέχουν
στην οικονομία, στην πολιτική και την κοι-
νωνική ζωή.

Κατέχετε ένα πόστο το οποίο από τη φύ-
ση του είναι περίπλοκο. Είστε, με άλλα
λόγια, ένας άνθρωπος που συντονίζει
υπουργεία και ξέρει κάθε λεπτομέρεια
κάθε κυβερνητικής απόφασης. Πόσο
απαιτητικό είναι; Έχετε έρθει ποτέ σε
δύσκολη θέση;
Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό που

μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω
στην κυβέρνηση και να συμβάλλω και εγώ
με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να κάνουμε
πράξη τις ιδέες μας και αυτό που θεωρού-
με σωστό και συμφέρον για την πατρίδα
μας και τους πολίτες της. Η συνεργασία
μου με όλους τους υπουργούς και συνα-
δέλφους γενικούς γραμματείς είναι άρι-
στη, ενώ έχω την τύχη να εργάζομαι καθη-
μερινά μαζί με τον άοκνο υπουργό Επικρα-
τείας κ. Άκη Σκέρτσο που έχει την ευθύνη
του συντονισμού του κυβερνητικού έργου.

«Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε
ένα πρωτόγνωρο υγειονομικό
φαινόμενο. Με τον κορονοϊό 
δεν τελειώσαμε. Οφείλουμε 
να είμαστε σε επαγρύπνηση. 
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
προσαρμόζεται ανάλογα με 
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες
της πανδημίας και πάντα 
σε συνεργασία με την Ειδική 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων



ΟΟ Ν. Παναγιωτόπουλος
για τον Μπογιόπουλο
«Αρκετό δηλητήριο έχει χυθεί και αρκετό μί-
σος έχει στάξει. Να αφήσουμε πίσω αυτά που
μας δίχασαν στο παρελθόν», ζήτησε ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, μιλώντας στο Κοινοβούλιο με αφορμή
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αιτωλοα-
καρνανίας του ΚΚΕ Νίκου Παπαναστάση με
θέμα «Να σταματήσει η δίωξη σε βάρος του
δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου». Κα-
τά τον βουλευτή, ο γνωστός δημοσιογράφος
είναι εναγόμενος από την Ένωση Αποστρά-
των Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) για όσα
ανέφερε σε ραδιοφωνική εκπομπή και άρ-
θρο του σχετικά με τις «ανιστόρητες αντικομ-
μουνιστικές φιέστες της Ένωσης στον Γράμ-
μο και το Βίτσι».

Πυρ των προεδρικών 
κατά Τζανακόπουλου

Πλέον η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ με τον ρόλο
και τη στάση του Δημήτρη Τζανακόπουλου έχει
ξεφύγει. Ήταν έτσι κι αλλιώς κακές οι σχέσεις
του Δημήτρη με τον Τσίπρα, έγιναν ακόμη χει-
ρότερες αφού πλέον στα πηγαδάκια της Κου-
μουνδούρου έχουν αρχίσει και λένε ότι ο Δημή-
τρης λειτουργεί μόνο για να προωθεί τα συμφέ-
ροντα της συζύγου του Έφης Αχτσιόγλου, ότι
κόβει την προοπτική της διεύρυνσης και της
επανασυσπείρωσης των δυνάμεων του ευρύτε-
ρου χώρου στο κόμμα και ότι λειτουργεί εις τρό-
πον ώστε να μπορεί να έχει λόγο στη μετα-Τσί-
πρα εποχή. Όλα βεβαίως ξεκίνησαν από το κό-
ψιμο του Κοτζιά από εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ηλι-
ούπολης. Κάτι που έγινε με εντολή Τζανακό-
πουλου.

Ο Πάπας στην Ελλάδα 

Την Κύπρο και στη συνέχεια την Ελλάδα
στο διάστημα από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου
θα επισκεφτεί ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως
ανακοίνωσε το Βατικανό. Πρόκειται για το
35ο ταξίδι του Πάπα στο εξωτερικό μετά την
εκλογή του το 2013, το οποίο θα σηματοδοτη-
θεί από την επιστροφή του Ποντίφικα στη Λέ-
σβο, νησί εμβληματικό της μεταναστευτικής
κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας είχε
πραγματοποιήσει αποστολικό ταξίδι στο νησί
και το 2016. «Ο Πάπας θα μεταβεί στην Κύπρο
από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου και θα επισκε-
φθεί τη Λευκωσία, και την Ελλάδα από τις 4
έως τις 6 Δεκεμβρίου, όπου θα μεταβεί στην
Αθήνα και στο νησί της Λέσβου», ανέφερε σε
ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Πάπα Ματέο
Μπρούνι.

Ο ΓΑΠ θέλει 
να προσφέρει 
στην παράταξη 
Με συγκίνησε
ο άτιμος (χαρι-
τωμένα το γρά-
φω) ο Γιώργος.
Δεν κατεβαίνει
υποψήφιος για
την καρέκλα,
είπε σε συνέν-
τευξη που πα-
ραχώρησε
στον Χατζηνι-
κολάου. «Εγώ
και υπουργός
ήμουν και
πρωθυπουρ-
γός ήμουν και
αρχηγός κόμματος ήμουν. Δεν έχω καμία φι-
λοδοξία να πιάσω κάποια καρέκλα. Τα έχω
δει, τα έχω ζήσει όλα», είπε χαρακτηριστικά.
Τότε γιατί κατεβαίνεις, ρε Γιώργο; Ρωτάω
εγώ… Το κάνει, λέει, μόνο για να προσφέρει
στην παράταξη. Σαν να λέμε πράξη αγάπης.
Όπως κάνουν με τις ΜΚΟ… Δεν ξέρω για
εσάς, εμένα με έπεισε.
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Ο Μηταράκης 
και οι μπριζόλες
του Salt Bae

Ο
Σοϊλού θέλησε να φάει με τον Μηταρά-
κη και στο εστιατόριο του περιβόητου
Salt Bae, εκείνου που κόβει το κρέας

και το πασπαλίζει με χοντρό αλάτι με τον δικό
του τρόπο, που προσφέρει χρυσές (πανάκρι-
βες) μπριζόλες «Τόμαχοκ». Όχι, ο Νότης Μη-
ταράκης δεν έφαγε «Τόμαχοκ», άλλωστε πολύ
ακριβή ήταν για τα γούστα όλων, αλλά ο Τούρ-
κος υπουργός, την ώρα που έτρωγαν μπριζό-
λες, τηλεφώνησε στον Νουσρέτ Γκιοκτσέ (Salt
Bae) που βρισκόταν στο Μαϊάμι και τον πλη-
ροφόρησε ότι στο εστιατόριό του βρίσκεται
ένας Έλληνας υπουργός. Όπως αντιλαμβάνε-
στε, το γεύμα το κέρασε ο Salt Bae προς τιμήν
του Νότη.

Επιδοτήσεις
ρεύματος και
Βρυξέλλες

Ελπίζω να είναι ψέμα η ιστορία που ακολου-
θεί… Μετά τις διεθνείς ανατιμήσεις στην ενέρ-
γεια η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τα 9 ευρώ
ανά μήνα για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες, τα
οποία πράγματι πιστώθηκαν από τους προμηθευ-
τές στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Έναν
μήνα μετά, στις αρχές Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε
και πάλι ο διπλασιασμός της επιδότησης στα 18
ευρώ τον μήνα για τις ίδιες κιλοβατώρες. Τώρα,
λοιπόν, και ενώ το πρόβλημα είναι εντονότερο, οι
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομι-
κών, με το που έλαβαν από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), διαπίστωσαν ότι δεν μπορεί να
εκδοθεί αν δεν υπάρχει πρώτα έγκριση από την
ΕΕ, γιατί πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις. Δη-
λαδή; Τι δηλαδή; Απλώς ευελπιστούν ότι δεν θα
υπάρξουν παρατράγουδα από τις Βρυξέλλες και
θα δοθεί η πολυπόθητη εξαίρεση… Ας αποφύγω
να σχολιάσω…

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος
βρέθηκε θετικός στον κορο-
νοϊό έπειτα από διενέργεια τυ-

πικού διαγνωστικού ελέγχου. Ο
κ. Παυλόπουλος διενήργησε rapid

test ενόψει ταξιδιού του προς την Κύ-
προ, ωστόσο το αποτέλεσμα έδειξε πως είναι θετι-
κός στον ιό και πλέον αναμένει τα αποτελέσματα του
μοριακού ελέγχου.
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Στο πένθος έχουν βυθιστεί ο Πάνος
Καμμένος και η οικογένειά του, κα-
θώς έφυγε το βράδυ της Πέμπτης
από τη ζωή η αγαπημένη του μητέ-
ρα. Μάλιστα, ο ίδιος θέλησε να την
αποχαιρετήσει και μέσω των social
media, γράφοντας χαρακτηριστικά
στο Twitter: «Μαμά μου γλυκιά, κα-
λό παράδεισο στην αγκαλιά των Αγ-
γέλων, σε ευχαριστούμε για όλη την
αγάπη που μας έδωσες…».

LOCK

Αστυνομικοί
εναντίον
πυροσβεστών
Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Πρέ-
πει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τα
επεισόδια σημειώθηκαν σε συγκέν-
τρωση των πυροσβεστών, οι οποίοι εί-
χαν αποκλείσει την οδό Κηφισίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες
των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, ενώ
χρησιμοποιήθηκε και η αύρα που
εκτόξευσε νερό κατά των πυροσβε-
στών. Πρόκειται για συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας ενστόλων ύστερα από κάλε-
σμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος, του Πανελλήνιου Σωματείου
Συμβασιούχων Πυροσβεστών και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταε-
τούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων
Πυροσβεστών.

Όπου γάμος και χαρά, 
ο Παυλάρας πρώτος
Μόλις έμαθε ότι θα κατέβουν συντοπί-
τες του αγρότες στην Αθήνα, έτρεξε να
τους υπερασπιστεί. Ο λόγος για τον
Παύλο Πολάκη, ο οποίος, παρά το γεγο-
νός ότι έχει πέσει σε δυσμένεια από την
ηγεσία του κόμματος για τις συνεχείς
γκάφες που εκστομίζει δημοσίως, δεν
έχασε την ευκαιρία να βγει μπροστά
στις κάμερες. Έκανε τις δηλώσεις του
με ύφος τιμωρού και έφυγε. Το ’βγαλε
το μεροκάματο.

Αλαλούμ με την εγκύκλιο 
της Εκκλησίας

Η
κατάσταση εξελίσσεται πλέον σε παρωδία. Αφού ειπώθηκαν όσα ειπώθη-
καν μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και αφού υπήρξε και η παρέμβαση του Ιερώνυ-
μου, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν τα μικροκομματικά παιχνίδια, έρχε-

ται ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου και μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα
μπλεγμένα. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου, μητροπολίτης Θεσσαλιώτι-
δος Τιμόθεος, είπε ουσιαστικά ότι η Σύνοδος αποφάσισε μόνη της στις 3 Νοεμβρί-
ου να ζητήσει από κληρικούς και πιστούς να κάνουν rapid test προκειμένου να ει-
σέρχονται στους ναούς και η κυβέρνηση ήρθε στις 4 του μήνα να τους πει να εκδώ-
σουν γραπτώς αυτή την απόφαση. Πρώτα αποφάσισε η ΔΙΣ να εκδώσει εγκύκλιο
με την οποία θα προέτρεπε τους πιστούς να κάνουν rapid test ή μοριακό για να πά-
νε στην εκκλησία και μετά το έμαθε η κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται να λέει ξεκάθαρα
ο Τιμόθεος στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ο Κεδίκογλου και η κρητική μαχαίρα…
Οι αγρότες από την Κρήτη έγιναν δεκτοί στο υπουργείο από τον αρμόδιο υφυπουρ-

γό Σίμο Κεδίκογλου, ενώ η είσοδός τους στο κτίριο για τη συζήτηση των προβλημά-
των που φέρεται να τους ταλανίζουν έγινε ευτυχώς χωρίς απρόοπτα. Στην αρχή φά-
νηκαν να πηγαίνουν με άγριες διαθέσεις, αλλά τελικά προτίμησαν να θυμίσουν το
πνεύμα της κρητικής φιλοξενίας και γενναιοδωρίας, προσφέροντας έτσι καλούδια
από τον τόπο τους πριν από τη συνεδρίαση. Μεταξύ άλλων, του έφεραν τυριά, κρα-
σιά, καλτσούνια, ρίγανη, ανθότυρο και λάδι. Μπαίνοντας, ο υφυπουργός ήπιε μαζί
τους μια τσικουδιά, άκουσε το τραγούδι που του αφιέρωσαν και φόρεσε τα δώρα
τους, ένα λευκό σαρίκι και ένα κρητικό μαχαίρι, το οποίο έζωσε αμέσως πάνω του
λέγοντας: «Αυτό θα το πάρω μαζί μου».

Ο πρακτοράκος-επενδυτής 
Κοίταξε τι μαθαίνω… Το τελευταίο διάστημα έχει έρ-

θει στην Ελλάδα ένας επενδυτής από το εξωτερικό, ο
οποίος διακινεί δεξιά και αριστερά ότι έχει πολύ χρήμα
και θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο… Θέλει, λέει, να
δει υπουργούς και γενικούς γραμματείς για να χαρίσει
τα πετροδόλαρά του. Βεβαίως, ο δυστυχής δεν ξέρει ότι
σαν και του λόγου του έχουν περάσει πολλά λιγουρά-
κια/πρακτοράκια από την Ελλάδα και πλέον τους έχου-
με μάθει. Συναντήθηκε, έμαθα, και με δύο μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, οι
οποίοι δεν είναι γατάκια και έμαθαν αμέσως το ποιόν του επενδυτή. Τελικώς, για
να μη σας τα πολυλογώ, ο κύριος είναι πρακτοράκος και ήδη τον έχουν σαρώσει η
ΕΥΠ και η CIA… Καλή τύχη να έχει…
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Το μετέωρο βήμα των G20

Ο
λοκληρώθηκε μετά βαΐων και κλάδων η
διήμερη συνάντηση κορυφής των ηγετών
της Ομάδας των G20 στη Ρώμη με τον

Μάριο Ντράγκι σε κεντρικό ρόλο, μιας και η Ιταλία
είχε στη φάση αυτή την προεδρία των G20. Το πα-
νηγυρικό κλίμα που επικράτησε στη Ρώμη στις
30-31 Οκτωβρίου 2021 δεν μπόρεσε όμως να απο-
κρύψει ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό δεν ήταν
άλλο από το γεγονός ότι τόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν
όσο και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σνομ-
πάρισαν τη διάσκεψη κορυφής και δεν πήγαν στη
Ρώμη. Αντίθετα, αρκέστηκαν στο να καταθέσουν
τις απόψεις τους μέσω βιντεοκλήσης. Το γεγονός
αυτό καταδεικνύει το μεγάλο πολιτικό ρήγμα που
έχει επέλθει στους κόλπους των G20, κυρίως ως
αποτέλεσμα της ψυχροπολεμικής πολιτικής που
σηματοδότησε το περίφημο «America is back»
του Τζο Μπάιντεν.

Ως γνωστόν, οι G20 σε επίπεδο πληθυσμού αντι-
προσωπεύουν συνολικά τα 2/3 του παγκόσμιου
πληθυσμού, ενώ στο πεδίο της οικονομίας αντι-
προσωπεύουν περίπου το 90% του παγκόσμιου
ΑΕΠ και το 80% του παγκόσμιου εμπορίου. 

Τα μέλη των G20 που εκτείνονται και στις πέντε
ηπείρους είναι τα παρακάτω: Αργεντινή, Αυστρα-
λία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Νότια
Κορέα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική,
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες
και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται, λοιπόν, για 19
κράτη συν την ΕΕ. Έτσι, η Ενωμένη Ευρώπη έχει
τέσσερις παρουσίες στους G20 με Γαλλία, Γερμα-
νία, Ιταλία και ΕΕ, γεγονός που της προσδίδει ιδι-
αίτερα σημαντικό ρόλο, πολύ δε περισσότερο κα-
θώς η μεν Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη και μόνι-
μο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
ενώ η ίδια η ΕΕ κατατάσσεται τρίτη μετά την Κίνα

και την Ινδία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6%
του παγκόσμιου πληθυσμού και δεύτερη σε σχέ-
ση με την οικονομική δύναμη, αντιπροσωπεύον-
τας το 18,5% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ μετά
τις ΗΠΑ που αντιπροσωπεύουν το 24% του παγκό-
σμιου ΑΕΠ (ec.europa.eu/info).

Στη Διακήρυξη της Ρώμης οι ηγέτες των G20
επιχειρούν να καλύψουν όχι μόνο τα θέματα της
οικονομίας αλλά σχεδόν όλη τη σύγχρονη ατζέντα
που απασχολεί την υφήλιο. Με μια εκτεταμένη
διακήρυξη σχεδόν 9.500 λέξεων στα αγγλικά ανα-
πτύσσουν τη ρητορική τους σε σχέση με την παγ-
κόσμια οικονομία (σημείο 3), την υγεία με κύρια
έμφαση στην πανδημία (σημ. 4-8), τη βιώσιμη
ανάπτυξη (σημ. 9), την υποστήριξη σε ευάλωτες
χώρες (σημ. 10-12), τη διεθνή χρηματοοικονομική
αρχιτεκτονική (σημ. 13-14), τα συστήματα επισιτι-
στικής ασφάλειας, διατροφής, γεωργίας και τρο-
φίμων (σημ. 15), το περιβάλλον (σημ. 16-19), τις
πόλεις και την κυκλική οικονομία (σημ. 20), την
ενέργεια και το κλίμα (σημ. 21-29), τις πολιτικές
για τη μετάβαση και τη βιώσιμη χρηματοδότηση
(σημ. 30), τη βιώσιμη χρηματοδότηση (σημ. 31), τη
διεθνή φορολογία (σημ. 32), την ισότητα των φύ-
λων και την ενδυνάμωση των γυναικών (σημ. 33-
34), την απασχόληση και την κοινωνική προστα-
σία (σημ. 35), την εκπαίδευση (σημ. 36-37), τη με-
τανάστευση και την αναγκαστική μετακίνηση
(σημ. 38), τις μεταφορές και τα ταξίδια (σημ. 39),
τον δημοσιονομικό κανονισμό (σημ. 40-41), το εμ-
πόριο και τις επενδύσεις (σημ. 42-43), τις επενδύ-
σεις σε υποδομές (σημ. 44), την παραγωγικότητα
(σημ. 45), την ψηφιακή οικονομία, την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και την έρευνα (σημ. 46-48), την
οικονομική ένταξη των ευάλωτων (σημ. 49), τα
κενά δεδομένων (σημ. 50-54), τον τουρισμό (σημ.
55), τον πολιτισμό (σημ. 56), την καταπολέμηση

της διαφθοράς (σημ. 57-59), τους χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Παραολυμπιακούς
στο Πεκίνο το 2022 (σημ. 60).

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι G20 φιλοδοξούν
πλέον να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στο
λεγόμενο κοινωνικό πεδίο με ιδιαίτερη έμφαση
στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία
αλλά και στην προστασία των γυναικών. Ενόψει
των παραπάνω διερωτάται κανείς ποιος μπορεί να
είναι ο ρόλος των G-20 στη μετα-πανδημία εποχή,
καθώς η υπέρμετρη υπερέκθεση των G20 σε πολ-
λά πεδία εκτός της οικονομίας οδηγεί εν μέρει και
σε επικάλυψη της δράσης του ΟΗΕ και άλλων διε-
θνών οργανισμών.

Και ενώ η Διακήρυξη των Ηγετών των G20 στη
Ρώμη δεν ικανοποίησε σε σχέση με τα διαλαμβα-
νόμενα για το κλίμα, ενόψει μάλιστα και της Διά-
σκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
(COP26) στη Γλασκόβη, αξίζει να σημειωθεί η
πρόοδος στο ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυ-
γής και φοροαποφυγής των πολυεθνικών, καθώς
ήδη με το νέο πλαίσιο που δρομολογήθηκε και,
παρά τις εκτεταμένες βέβαια αβελτηρίες τα κενά
και τα διάφορα παραθυράκια, τελικά αφενός μεν
επιβάλλεται ανακατανομή των δικαιωμάτων φο-
ρολόγησης ανά χώρα των κερδών των πολυεθνι-
κών ύψους 125 δισ. δολαρίων, αφετέρου δε επι-
βάλλεται από το 2023 φορολογία 15% επί των κερ-
δών των πολυεθνικών, γεγονός που θα οδηγήσει
σε φορολογικά έσοδα ύψους 150 δισ. δολαρίων
ετησίως για τις διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες
(m.naftemporiki.gr 9/10/2021).

Και το μετέωρο βήμα των G20 αναμένεται να
συνεχιστεί στις επόμενες Συνόδους Κορυφής των
Ηγετών της Ομάδας που θα γίνουν στην Ινδονησία
το 2022, στην Ινδία το 2023 και στη Βραζιλία το
2024.

του
Νότη Μαριά

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



της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Ο
ι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα πρόκειται να ανακάμψουν κοντά στα επί-
πεδα που βρίσκονταν πριν από την Covid, σε

ένα εύρημα που έχει εκπλήξει τους επιστήμονες.
Η ποσότητα αερίου θέρμανσης των πλανητών που

απελευθερώθηκε το 2020 μειώθηκε κατά 5,4%, καθώς
η πανδημία ανάγκασε τις χώρες να κλειδώσουν.

Ωστόσο, μια επιστημονική έκθεση του Global Car-
bon Project προβλέπει ότι οι εκπομπές CO2 θα αυξη-
θούν κατά 4,9% φέτος.

Δείχνει ότι το παράθυρο κλείνει για την ικανότητά
μας να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας.

Το καλοκαίρι του 2021 ήταν το θερμότερο που έχει
καταγραφεί στην ήπειρο με μέσες θερμοκρασίες πάνω
από τις κανονικές. Η αυξημένη ζέστη προκάλεσε πυρ-
καγιές και πρόωρους θανάτους.

Για τα τελευταία 150 χρόνια η αναμενόμενη συχνό-
τητα ενός ευρωπαϊκού καλοκαιριού τόσο ζεστού όσο
το 2021 δεν ήταν μεγαλύτερη από μία φορά κάθε
10.000 χρόνια.

Αλλά από τη δεκαετία του 1990, καθώς οι εκπομπές
άνθρακα συνέχισαν να αυξάνονται, η αναμενόμενη
συχνότητα έχει εκτοξευθεί.

Η ανάλυση της κλιματικής αλλαγής είναι μια έντονη
υπενθύμιση στους ηγέτες που συναντήθηκαν στη Σύ-
νοδο Κορυφής Cop26 για το κλίμα στη Γλασκόβη, με
αφορμή το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί
τρομερή ζημιά σε ζωές και βιοποριστικά μέσα.

Αν οι χώρες δεν επιτύχουν δραστικές μειώσεις στις
εκπομπές άνθρακα έως το 2030 και μηδενίσουν το κα-
θαρό έως το 2050, η θερμοκρασία-ρεκόρ του 2021 θα

χτυπά κάθε χρόνο μέχρι το τέλος του αιώνα, λένε οι
επιστήμονες.

«Το Cop26 είναι μια ευκαιρία για να μας επαναφέρει
σε καλό δρόμο», είπε ο Taalas. 

Η ανάλυση χρησιμοποίησε 14 κλιματικά μοντέλα και
βαθμολογίες μοντέλων για να υπολογίσει πόσο συχνά
αναμένεται να συμβεί το καλοκαίρι ρεκόρ του 2021 στο
σημερινό κλίμα που επηρεάζεται από τον άνθρωπο, σε
σύγκριση με ένα κλίμα χωρίς ανθρώπινη επίδραση.

Η έρευνα έγινε την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον
Αύγουστο και κάλυψε όλη την Ευρώπη, μέχρι το Γεκα-
τερίνμπουργκ στη Ρωσία.

Για μεγάλα διαστήματα του 20ού αιώνα η εκτιμώμε-
νη συχνότητα ενός τόσο ζεστού καλοκαιριού σε έναν
κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή ήταν μεγαλύτερη από
μία στα 10.000 χρόνια.

Η ίδια επιστημονική προσέγγιση έχει δείξει σαφείς
δεσμούς μεταξύ της παγκόσμιας θέρμανσης και άλ-
λων έντονων καιρικών συνθηκών.

Ο καύσωνας που έσπασε ρεκόρ στην Αρκτική της Σι-
βηρίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020
ήταν τουλάχιστον 600 φορές πιο πιθανός, ενώ οι τρο-
μερές πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο τον Ιού-
λιο ήταν έως και εννέα φορές πιο πιθανό. 

Ο καθηγητής Peter Stott, επίσης στο Met Office, δή-
λωσε: «Μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι από ποτέ
για τη σύνδεση των ακραίων καιρικών φαινομένων με
την κλιματική αλλαγή. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη ότι
όσο πιο γρήγορα μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου τόσο περισσότερο μπορούμε να αποφύ-
γουμε τις πιο σοβαρές επιπτώσεις».

Ο Bob Ward, διευθυντής πολιτικής στο Grantham
Research Institute on Climate Change στο London
School of Economics, δήλωσε: «Η μελέτη δείχνει
ξεκάθαρα ότι η σοβαρή ένταση του καύσωνα αυτού
του καλοκαιριού οφειλόταν στην ανθρωπογενή κλι-
ματική αλλαγή που προέκυψε από την καύση απολι-
θωμάτων, τα καύσιμα και άλλες ανθρώπινες δρα-
στηριότητες.

Το κόστος για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή
ήταν σημαντικό, με τις συνθήκες καύσωνα να σκο-
τώνουν ανθρώπους σε όλη την ήπειρο και την ενι-
σχυμένη εξάτμιση των υψηλότερων θερμοκρασιών
που μετατρέπουν τα δάση σε καύσιμο για καταστρο-
φικές πυρκαγιές.

Αυτά τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα στην Ευ-
ρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε σοβαρότητα και
συχνότητα για τα επόμενα 30 χρόνια, έως ότου ο κό-
σμος φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου».

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο πιεστικά
προβλήματα του κόσμου. Οι κυβερνήσεις πρέπει να
υποσχεθούν πιο φιλόδοξες περικοπές στα καύσιμα, αν
θέλουμε να αποτρέψουμε μεγαλύτερες αυξήσεις της
παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Η Σύνοδος Κορυφής στη Γλασκόβη είναι όπου μπο-
ρεί να συμβεί αλλαγή.

Σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε τις υποσχέσεις
που δίνουν οι μεγαλύτεροι φορείς ρύπανσης του κό-
σμου, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, και αν οι φτωχότερες
χώρες λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για
τη λύση του συγκεκριμένου θέματος.

Κλιματική αλλαγή: Η Γη έχει 11 χρόνια 
να αποφύγει τα χειρότερα σενάρια
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Ε
πιτέλους ξεκίνησε με πρωτοβουλία του εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου Β. Πλιώτα η νομική
και δημόσια συζήτηση για τις γυναικοκτονίες.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Β. Πλιώτας διαβίβα-
σε εγκύκλιο προς τις εισαγγελίες της χώρας με σαφείς
οδηγίες που «στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγ-
κληματικότητας που εμφανίζεται με την ειδική παθο-
γένεια της ενδοοικογενειακής βίας. Ταυτόχρονα, ζητά
να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιστατικά ενδοοικογε-
νειακής βίας και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στο αυτό-
φωρο».

Χωρίς να μασάει τα λόγια του, αναφέρεται στη γυναι-
κοκτονία και, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, για
πρώτη φορά πραγματοποιείται ρητή αναφορά από τον
ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό στον όρο «γυναικοκτο-
νία». Να που έφτασε η ώρα οι γυναικείες οργανώσεις,
όλοι και όλες εμείς που απαιτούσαμε τη νομική ανα-
γνώριση του όρου και αρθρογραφούσαμε με επιμονή
και υπομονή, να εισακουστούμε.

Καταθέτοντας μια εμπεριστατωμένη νομική προσέγ-
γιση, ο κ. Πλιώτας σημείωσε ότι υπάρχει ήδη νομικό
πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, υπογράμμισε

όμως την ανάγκη προσαρμογής περαιτέρω αυτής «σε
διεθνή κείμενα με την ουσιαστικοποίηση της παρεχό-
μενης προστασίας και την αναδιαμόρφωση των σχετι-
κών ποινικών διατάξεων του νέου ΠΚ».

Ο ίδιος θεσμικά αναδεικνύει «τη μεγάλη έξαρση των
εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας με ποικίλες, και-
νοφανείς και ποιοτικά μεταλλαγμένες μορφές εμφάνι-
σής τους, κυρίως, σε βάρος των γυναικών». Και συνε-
χίζει λέγοντας ότι «δεν είναι λίγες οι φορές που εξελίσ-
σονται ακόμη και σε κατάφωρη περιφρόνηση και αυ-
τού του υπέρτατου όλων έννομου αγαθού της ζωής με
ακραίες, δυσνόητες, χωρίς αναστολές, απεχθείς και με
ιδιαίτερη σκληρότητα ανθρωποκτονίες που συνταράσ-
σουν την κοινωνία».

Περιγράφοντας γλαφυρά τα παραπάνω, επιμένει και
διαχωρίζει «τις περιπτώσεις αφαίρεσης της ζωής γυ-
ναίκας, ιδίως από σεξιστικά κίνητρα, “λόγους τιμής”,
σκοπούς εμπορίας ανθρώπων και οικονομικής εκμε-
τάλλευσης και επανέρχεται υπογραμμίζοντας απερί-
φραστα τον όρο “γυναικοκτονία”, καθώς γίνεται λόγος
για “ανάγκη διακριτής τυποποιημένης ποινικής πρό-
βλεψης ή και για αναγωγή αυτής ως διακεκριμένης

παραλλαγής της ανθρωποκτονίας του άρθρου 299
ΠΚ”». Είναι από τις περιπτώσεις που η δικαιοσύνη
αφουγκράζεται την κοινωνία, τις ανάγκες και τις νέες
προκλήσεις που αφορούν στα γυναικεία δικαιώματα
άρα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνοντας βήματα -
έστω και σταδιακά- μπροστά. 

Αν η Φώφη Γεννηματά ήταν σήμερα μαζί μας, θα επι-
κροτούσε πανηγυρικά τα παραπάνω, γιατί ήταν και η
ίδια μια από τις δυνατές γυναικείες φωνές που μίλησαν
ανοιχτά για τη γυναικοκτονία. Σε δήλωσή της
(18/7/2021) αναφέρεται συγκεκριμένα: «Μετά και τη
νέα γυναικοκτονία είναι ώρα ο κ. Μητσοτάκης να ανα-
λάβει τις ευθύνες του για δράση. Ο φόβος είναι πια μέ-
σα στα σπίτια για τις γυναίκες. Φτάνει πια. Κανένας δεν
έχει δικαίωμα να θεωρεί τη δική του ζωή ανώτερη ή να
αφαιρεί τη ζωή μιας γυναίκας που νομίζει ότι του ανή-
κει. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μιλά για κακιά στιγ-
μή. Πλήρης εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης τώρα».

Παραμένουμε στις επάλξεις, παρακολουθούμε τις
εξελίξεις και δεν εφησυχάζουμε, γιατί η βία ήταν και
παραμένει η σκιώδης πανδημία της εποχής μας. 

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και οι γυναικοκτονίες 

της
Ζέφης

Δημαδάμα

Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (ΕΔΙΠ),

Τμ. Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών 

Σπουδών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

Αντιπρόεδρος 
Γυναικών Ευρωπαϊκού 

Σοσιαλιστικού 
Κόμματος
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Ο ξενοδόχος που 
σαρώνει τα βραβεία

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 14

O
Αθηναγόρας Ανδριαδάκης είναι ο άν-

θρωπος που τα τελευταία χρόνια έχει σα-

ρώσει τα βραβεία στον τουρισμό. Ο ιδιο-

κτήτης του Royal Marmin Bay Boutique & Art Ho-

tel στον διάσημο κόλπο του Μιραμπέλου πάλεψε

πολύ για να γίνει πρεσβευτής της ελληνικής φι-

λοξενίας στο διεθνές στερέωμα. Ασχολείται με

τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία από 13 ετών και

μέχρι σήμερα έχει στην κυριολεξία σαρώσει όλα

τα βραβεία, φτάνοντας τα 17!

Μεγάλη στιγμή για τον Αθηναγόρα, η βράβευσή

του από τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό στα

βραβεία «Maria Callas Monaco Gala & Awards»

στη Salle Empire του Hotel Paris στο Μόντε Κάρ-

λο. Βέβαια στη ζωή του δεν του χαρίστηκε ποτέ τί-

ποτα, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του, ο Μηνάς

Ανδριαδάκης, ήταν ξενοδόχος και ο πρώτος διευ-

θυντής της Ιντεραμέρικαν. Από εκεί ο Αθηναγό-

ρας κόλλησε το μικρόβιο της αγάπης για τον του-

ρισμό. Τα χρόνια της εφηβείας του κατάφερε να

σπουδάσει. Αφού τελείωσε το Ιδιωτικό Λύκειο

«Κοραής» (το πρώτο ιδρυθέν πρώην οικοτροφείο

Κρήτης) και το Ελληνικό Κολλέγιο Λονδίνου,

έφυγε για Ελβετία όπου τελείωσε το τμήμα La

Roche (Lauzanne) of Swiss Hotel Association.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Babson College,

Boston University, Management Courses και στο

BCA College, Management Courses.

Αθηναγόρας 
Ανδριαδάκης
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Αν τον ρωτήσεις τι αγαπά περισσότερο στη ζωή,
θα σου πει χωρίς περιστροφές: τον Θεό, την Ελλά-
δα και τον γιο του τον Μηνά, ο οποίος βαδίζει στα
βήματά του. Τον παίρνει μαζί του σε όλα τα επαγ-
γελματικά ταξίδια στο εξωτερικό. Του δείχνει τον
δρόμο στο επιχειρείν και στη στάση ζωής που
οφείλει να έχει ένας σώφρων άνθρωπος. «Για να
επιβιώσεις στη ζωή, πρέπει να μάθεις να διαχειρί-
ζεσαι τις καταστάσεις και περισσότερο τα πάθη
σου», είναι το μότο του Αθηναγόρα. Έχει πολύ κα-
λές σχέσεις με τη θρησκεία και ιδιαίτερα με κάποι-
ες μονές στο Άγιο Όρος, το οποίο επισκέπτεται συ-
χνά για να καθαρίσει η ψυχή του. Λατρεύει τον τόπο
του, τα Ανώγεια, και ζει ως γνήσιος Κρητίκαρος. Οι
επιτυχίες δεν θάμπωσαν ποτέ το καθαρό του βλέμ-
μα και την ντομπροσύνη του.

Επιχειρηματικά δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Έχει

κάνει πολλά, από τότε που ήταν υποδιευθυντής To-
ur Operator στην εταιρεία Y Grek, μέχρι το Elounda
Marmin και την εταιρεία ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΑΕ, την
οποία αγόρασε στο παρελθόν. Τώρα ετοιμάζει δυ-
νατές επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων στην πε-
ριοχή της Σητείας και είναι αποφασισμένος να πε-
τύχει. Παράλληλα έχει ξεκινήσει την ανακαίνιση
στο παλιό Santa Marina που αγόρασε από την οικο-
γένεια Παπαγεωργίου. 

Πρόκειται για το παλιό «Ξενία» και η ανακαίνιση
θα είναι της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Αφορά 43 δωμάτια, χώρους σπα, γυμναστήρια και
άλλες εκπλήξεις.

Πορεύεται με πίστη και ήθος, κι όπως λέει, αυτό
που έχει διδάξει στον γιο του τον Μηνά είναι ότι «η
ευλογία που έχουμε από τον Θεό είναι να δίνουμε
δουλειά στους συνανθρώπους μας».

� Παρά το βαρύ βιογραφικό του δεν τα βρήκε όλα
εύκολα. Για πολλά χρόνια εργάστηκε προκειμέ-

νου να βοηθήσει τον πατέρα του στην αποπληρωμή
παλαιοτέρων χρεών της οικογένειας. Όταν τα κατά-
φερε, άλλαξε ρότα. Με τα τέσσερα αδέρφια του χώ-
ρισαν όπως λέμε τα τσανάκια τους και ο καθένας τρά-
βηξε τον δρόμο του. Ο Αθηναγόρας με 1,3 εκατομμύ-
ρια από το μερίδιό του, ξεκίνησε στην κυριολεξία από
την αρχή και ρίσκαρε επιχειρηματικά. Του… βγήκε.
Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να πενταπλασιάσει τα
κέρδη του και να γίνει ένας από τους ισχυρότερους
επιχειρηματίες στην Κρήτη. Στο διάβα του υπήρξαν
περίεργα χτυπήματα της μοίρας. Ένας εκ των αδερ-
φών του αρρώστησε από χρόνια ασθένεια, όμως ο
Αθηναγόρας δεν τον εγκατέλειψε ούτε μία στιγμή.
Ακόμα και σήμερα ο αδερφός του αποτελεί για αυτόν
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Μια από τις ιστο-
ρίες που τον τσάκισαν αλλά δεν τον λύγισαν, είναι η
μαφιόζικη βομβιστική επίθεση εναντίον του, που τον
έστειλε για πολύ καιρό στο νοσοκομείο και τον πήγε
πολύ πίσω επιχειρηματικά. Με τη βοήθεια του Θεού
και της κρητικής λεβεντιάς, ο Αθηναγόρας βγήκε νι-
κητής και από αυτό.

Η αγάπη για τη θρησκεία 
και την πατρίδα

Ένας νέος επιχειρηματίας 
που πορεύεται με ήθος και πίστη

Οι βραβεύσεις διαδέχονται η μια την άλλη
Κατά τη διάρκεια της βράβευσης στο Μονακό

Με τον γιo του Μηνά, ο οποίος 
ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 17 βραβεία

Το διαμάντι της Ελούντας

Εργάζεται στον χώρο του τουρισμού από 13 ετών…Στη ζωή του δεν του χαρίστηκε τίποτα Οι τιμητικές διακρίσεις κοσμούν το ξενοδοχείο του



ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ16

Ο
υποψήφιος για την ηγεσία του
Κινήματος Αλλαγής Παύλος
Χρηστίδης φιλοδοξεί να δώσει
μια νέα ώθηση στην κούρσα

διαδοχής. Είναι ο πιο νέος από τους υπο-
ψηφίους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εί-
ναι ένας εύκολος αντίπαλος. Όπως λέει
χαρακτηριστικά, η ιστορία έχει δείξει ότι
πολλές φορές τα αουτσάιντερ έγιναν δυ-
νατά φαβορί!

Ήταν ένας από τους πιο στενούς συ-
νεργάτες της Φώφης Γεννηματά. Μιλών-
τας για τη «δική του Φώφη», λέει με
αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Για μένα, εί-
ναι ο άνθρωπος που με το χαμόγελο αλ-
λά και το τσαγανό της μου άλλαξε τη
ζωή». Όσον αφορά το τι ήταν αυτό που
τον οδήγησε στην αφετηρία της κούρσας
διαδοχής, υποστηρίζει πως πήρε μια
απόφαση «η οποία βάζει την αποφασι-
στική, νέα γενιά στο προσκήνιο, μακριά
από ίντριγκες και μηχανορραφίες». Στο
πλαίσιο αυτό παίρνει ξεκάθαρη θέση
στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από
την «προοδευτική διακυβέρνηση», υπο-
γραμμίζοντας την αυτόνομη πορεία του
Κινήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«δεν θα γίνουμε πατερίτσα κανενός».

Ποια είναι η πολιτική παρακαταθήκη
της Φώφης Γεννηματά και πώς μπορεί να αξιο-
ποιηθεί για την επόμενη μέρα του Κινήματος;
Η Φώφη Γεννηματά αφήνει πίσω της τη βαθιά αγά-

πη και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.
Πάντοτε φρόντιζε όλους τους υπόλοιπους και στο
τέλος ασχολούνταν με τον εαυτό της. Αυτή ήταν μια
πολιτική στάση που είχε η ίδια, έτσι λειτουργούσε.
Ήταν η ανθρώπινη πλευρά της πολιτικής και αυτή εί-
ναι η διαρκής πολιτική της παρακαταθήκη. Η πίστη
στο «εμείς» και όχι στο «εγώ», στη μεγάλη εικόνα και
όχι στην ίντριγκα. Ήταν ο τρόπος που μας έμαθε να
κοιτάμε τα πράγματα. Κατάφερε, σε έναν χώρο στον
οποίο ελάχιστοι είχαν δώσει προοπτική, να την ξανα-
στήσει μαζί με δύναμη και ενότητα, ανανέωση και
δυναμική. Για μένα είναι ο άνθρωπος που με το χα-
μόγελο αλλά και το τσαγανό της μου άλλαξε τη ζωή.
Τώρα, είναι στόχος ζωής να ακολουθήσω πιστά αυτή
την παρακαταθήκη, με επίκεντρο την ενότητα και τη
διεύρυνση της παράταξης. 

Θεωρείτε ότι στο «πολιτικό πόκερ» για την ηγεσία
του Κινήματος Αλλαγής υπάρχουν «σημαδεμένα
χαρτιά» και «ανίερες συμμαχίες;»
Στο πόκερ, η μπλόφα θριαμβεύει και κυριαρχεί,

στην πολιτική πρέπει να κυριαρχούν η πρόταση, η κα-
θαρή θέση και η λύση που προτείνεται. Η υποψηφιό-
τητά μου θέλει να εκφράσει τις αγωνίες των Ελλήνων
και ειδικά της νέας γενιάς της πατρίδας μας: για κοι-
νωνική δικαιοσύνη, για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στην εκπαίδευση και την εργασία, για καλύτερες συν-
θήκες και καλύτερους μισθούς όπως αρμόζει στην
πιο καταρτισμένη γενιά, για να σταματήσουμε να εί-
μαστε η πρώτη μεταπολεμική γενιά που ζει χειρότερα
από τους γονείς τους. Οι λαοί της Ευρώπης αλλά και ο
ελληνικός λαός έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ύστε-
ρα από μια πολύ δύσκολη δεκαετία ότι μόνο η επανα-
φορά της Σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί την
προοδευτική κοινωνική, πολιτική και οικονομική
ανασυγκρότηση. Το restart για τη μεγάλη Δημοκρατι-
κή και Προοδευτική Παράταξη με όραμα και σχέδιο
απέναντι στη συντήρηση. Για να κάνουμε τα όνειρά
μας πράξη. Είναι στο χέρι μας.

Πώς σχολιάζετε την προ-
σπάθεια δημιουργίας εντυ-
πώσεων για φαβορί και αου-
τσάιντερ; 

Τα καλύτερα αουτσάιντερ
μετατράπηκαν στα πιο δυνα-
τά φαβορί στην πολιτική
ιστορία διαχρονικά. 

Πώς βλέπετε την αντιπαρά-
θεση γύρω από το περιεχό-
μενο της «προοδευτικής
διακυβέρνησης»;

Η παράταξή μας είναι και
προοδευτική και δημοκρα-
τική και για μένα «προοδευ-
τική διακυβέρνηση» του τό-
που μπορεί να γίνει με εμάς
πρωταγωνιστές, με κανέναν
άλλον. Εμάς δεν μας αφορά
να γίνουμε πατερίτσα κανε-
νός, η αυτόνομη πορεία του
Κινήματός μας έχει προσ-
διοριστεί από το συνέδριο
του 2019. Ο πρωταγωνιστι-
κός ρόλος του Κινήματος θα
μπορούσε να αλλάξει τις
πολιτικές συνθήκες της χώ-
ρας και αυτό είναι το διακύ-
βευμα. 

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να διεκδικήσετε
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και πώς απαντάτε σε αυ-
τούς που σας βλέπουν πολύ νέο για να κερδίσετε
ένα τόσο μεγάλο πολιτικό στοίχημα;
Πήρα μια απόφαση η οποία βάζει την αποφασιστι-

κή, νέα γενιά στο προσκήνιο, μακριά από ίντριγκες
και μηχανορραφίες, στερεότυπα και διαγενεακούς
διαχωρισμούς και κανιβαλισμούς. Είμαστε εδώ για
να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που
νιώθουν οι καθημερινοί άνθρωποι. Πρέπει να κά-
νουμε μια επανεκκίνηση ως μια συνέχεια της πολιτι-
κής η οποία υπήρξε και ως μια νέα αρχή που θα είναι
κοινωνική, ηθική, αξιακή και θα μπορεί να διασφα-
λίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της παράταξης.
Υπάρχουν δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν
μας ψηφίζουν στο Κίνημα, γιατί θεωρούν ότι όλο αυ-
τό δεν τους αφορά. Πρέπει, λοιπόν, να απευθυνθού-
με κυρίως στη νέα γενιά, στις νέες γυναίκες, στους
καθημερινούς ανθρώπους που ζουν με πολύ μικρά
ποσά ή είναι στην ανεργία, και να τους δώσουμε να
καταλάβουν ότι μέσα από την πολιτική μπορούν να
βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό υπηρετεί η δική μου
παρουσία στα πράγματα.Π
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«Τα καλύτερα αουτσάιντερ
γίνονται τα πιο δυνατά φαβορί»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Κ
λιμακώνει τη ρητορική ένταση η
Τουρκία με νέες απειλές εναν-
τίον της Αθήνας και της Λευκω-
σίας, προμηνύοντας «θερμό»

χειμώνα στα Ελληνοτουρκικά. Λίγες
εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι γεωτρή-
σεις της ExxonMobil και της Total στα οι-
κόπεδα 10 και 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου φρόντισε να «ζεστά-
νει» τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου
επικαλούμενος το αφήγημα της «Γαλάζιας
Πατρίδας».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μι-
λώντας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού
του τουρκικού Κοινοβουλίου, υποστήριξε
ότι «στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογεί-
ου δεν υπάρχει καμία πιθανότητα υποχώ-
ρησης», ενώ για μία ακόμη φορά κατέφυ-
γε στους προκλητικούς χάρτες με τους
οποίους η Τουρκία αξιώνει θαλάσσιες ζώ-
νες της Ελλάδας και της Κύπρου. «Έχουμε
καθορίσει τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας
και τα κοινοποιήσαμε στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών. Θα προστατεύσουμε
την υφαλοκρηπίδα μας. Η Ελλάδα επιχεί-
ρησε πολλές φορές να εισέλθει και εμείς
την εμποδίσαμε», είπε ο Τσαβούσογλου
απειλώντας με νέες γεωτρήσεις στην κυ-

πριακή ΑΟΖ. «Ανάλογα με τα ευρήματα
των πλοίων που διενεργούν σεισμικές
έρευνες, μπορούμε να κάνουμε οπουδή-
ποτε γεωτρήσεις και δεν θα επιτρέψουμε
σε κανέναν να εισέλθει στις περιοχές
μας».

Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο
Τούρκος πρέσβης Μπουράκ Οζούγκεργ-
κιν, ο οποίος άνοιξε ολόκληρη τη βεντάλια
των παράλογων διεκδικήσεων της Άγκυ-
ρας. Ο κ. Οζούγκεργκιν δεν δίστασε να θέ-
σει ακόμη και ζητήματα κυριαρχίας, μι-
λώντας μάλιστα σε συνέδριο στη Θεσσα-
λονίκη. « Έχουμε το εύρος των χωρικών
υδάτων, την υφαλοκρηπίδα, τα θέματα του
εναέριου χώρου. Οι βράχοι και νησίδες
που απλώς βρίσκονται εκεί. Και οι δύο
πλευρές σκέφτονται ότι αυτό μπορεί να εί-
ναι δικό μου. Επίσης, ένα καυτό θέμα είναι
η αποστρατιωτικοποίηση».

Έμπειροι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι
«η αδιέξοδη ρητορική της Άγκυρας ακυ-
ρώνει κάθε απόπειρα διαλόγου και συνεν-

νόησης με την Τουρκία». Η Αθήνα, άλλω-
στε, έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο ότι το
μόνο ανοιχτό ζήτημα ανάμεσα στις δύο
πλευρές είναι ο καθορισμός των θαλάσ-
σιων ζωνών, όσο και αν η Άγκυρα θέλει να
βάλει στο τραπέζι τη λίστα των παράνομων
διεκδικήσεών της. Η ελληνική απάντηση
στις προκλητικές «κραυγές» της Τουρκίας
ήρθε διά στόματος Νίκου Δένδια από τη
Ρουάντα, όπου ο υπουργός Εξωτερικών
πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη
επίσκεψη. «Η χρήση βίας, ακόμη και η
απειλή της χρήσης βίας δεν ανήκουν στον
21ο αιώνα, δεν ανήκουν στην εποχή μας»,
διεμήνυσε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας
τη δέσμευση της Ελλάδας στο Διεθνές Δί-
καιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Φαρμάκι για 
το αμερικανικό 
κογκρέσο
Η Τουρκία το φυσάει και δεν
κρυώνει μετά το «ναυάγιο» της
Ρώμης στο θέμα των F-16. 
Ο κίνδυνος πλήρους απαξίωσης
του τουρκικού Στόλου μαχητικών
προκαλεί τρομερό εκνευρισμό
στην προεδρία, με τον Ερντογάν
να εξαπολύει απειλές ακόμη και
μέσω των συνεργατών του. Αυτήν
τη φορά ήταν η σειρά του Ιμπρα-
χίμ Καλίν να ρίξει τα βέλη του στο
αμερικανικό Κογκρέσο. Το δεξί
χέρι του Ερντογάν έσταξε «φαρ-
μάκι» μιλώντας για τους γερου-
σιαστές και τα μέλη της Βουλής
των Αντιπροσώπων που, μέσω
επιστολής στον πρόεδρο Μπάιν-
τεν, προσπαθούν να μπλοκάρουν
την πώληση νέων F-16 στην
Τουρκία.
«Τα μέλη του Κογκρέσου, οι βου-
λευτές, όσο ακόμη θα βρίσκονται
στην πολιτική, εύχομαι να δουν
την Τουρκία που τους αξίζει», εί-
πε ο Καλίν και συμπλήρωσε: «Η
Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Σή-
μερα υπάρχουν 4 - 5 περιοχές
που επηρεάζουν την παγκόσμια
πολιτική, όπως το Αφγανιστάν, η
Ανατολική Μεσόγειος, η Συρία, η
Λιβύη και ο Καύκασος. Σε όλες
αυτές τις περιοχές υπάρχει η
Τουρκία. Κανένα σχέδιο δεν μπο-
ρεί να προχωρήσει εκεί χωρίς την
Τουρκία».
Ωστόσο, η Τουρκία θα είναι απού-
σα από τη Διάσκεψη για τη Λιβύη
που διοργανώνει την επόμενη
εβδομάδα ο Εμανουέλ Μακρόν
στο Παρίσι, ενώ θα συμμετέχουν
η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισ-
ραήλ. Μπροστά στον κίνδυνο να
μείνει χωρίς συμμάχους, ο Ερντο-
γάν απέσυρε τη συμμετοχή της
χώρας του, ενώ δεν έλαβε πρό-
σκληση ούτε για τη Σύνοδο για τη
Δημοκρατία που διοργανώνει ο
Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν.

Τορπιλίζει τον διάλογο η Άγκυρα

Οι νέες απειλές Τσαβούσογλου
εναντίον Αθήνας και 
Λευκωσίας προμηνύουν 
«θερμό» χειμώνα 
στα Ελληνοτουρκικά



Δ
υνατά στο παιχνίδι του χαπιού
κατά του κορονοϊού μπαίνει και ο
φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer
24 ώρες μετά την έγκριση από τις

βρετανικές Αρχές του φαρμάκου της Merck
κατά της Covid-19. Σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική
φαρμακευτική εταιρεία, το χάπι που ανα-
πτύσσει στα εργαστήριά της είναι αποτελε-
σματικό έως και κατά 89% ως προς τη μεί-
ωση του κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου.
Πρόκειται για το δεύτερο αντιιικό χάπι που
βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης μετά την
έγκριση από τον αρμόδιο βρετανικό φορέα
τού χαπιού τής επίσης αμερικανικής φαρ-
μακευτικής εταιρείας Merck.

Η Pfizer, μετά τα ενθαρρυντικά αυτά απο-
τελέσματα, σκοπεύει να καταθέσει αίτημα
αδειοδότησης του σκευάσματος στον Αμε-
ρικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA) «το ταχύτερο δυνατόν», όπως η
ίδια αναφέρει. Το χάπι με την προσωρινή
κωδική ονομασία PF-07321332, όταν χορη-
γηθεί συνδυαστικά με ένα ήδη γνωστό
σκεύασμα για τον ιό HIV, τη ριτοναβίρη, μπο-
ρεί να μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοση-
λείας ή θανάτου των ατόμων που έχουν
εκτεθεί στον κορονοϊό.

Ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων
πρωτεάσης και δρα αναστέλλοντας ένα έν-
ζυμο του κορονοϊού SARS-CoV-2, που είναι
αναγκαίο για τον πολλαπλασιασμό του εντός
των ανθρώπινων κυττάρων. Οι αναστολείς
πρωτεάσης ήδη χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση άλλων ιογενών παθογόνων,

όπως ο HIV και η Ηπατίτιδα C.
«Το χάπι PF-07321332 χορηγείται συν-

δυαστικά με φάρμακο για τον HIV, διότι το
δεύτερο σκεύασμα έχει την ιδιότητα να επι-
βραδύνει τον μεταβολισμό ή τη διάσπαση
του πρώτου, βοηθώντας έτσι το χάπι για την
Covid-19 να μείνει ενεργό για περισσότερο
διάστημα μέσα στον οργανισμό σε συνθήκες
υψηλού ιικού φορτίου», εξηγεί η αμερικανι-
κή φαρμακευτική εταιρεία.

Από τα στοιχεία της ενδιάμεσης κλινικής
μελέτης σε 1.219 ενήλικες που είχαν τουλά-
χιστον ένα υποκείμενο νόσημα και εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19,
προέκυψε ότι όταν έλαβαν χαμηλής δοσο-

λογίας ριτοναβίρη και PF-07321332, κατα-
γράφηκαν έξι νοσηλείες και κανένας θάνα-
τος μεταξύ των 607 ασθενών που έκαναν τη
συνδυαστική αγωγή εντός πέντε ημερών
από την απαρχή των συμπτωμάτων της Co-
vid-19. Στην ομάδα ελέγχου καταγράφηκαν
41 νοσηλείες και 10 θάνατοι μεταξύ των 612
ασθενών που είχαν υποβληθεί σε εικονική
αγωγή.

O επικεφαλής της Pfizer Άλμπερτ Μπουρ-
λά σε αναρτήσεις του ανέφερε ότι, εφόσον
το συγκεκριμένο σκεύασμα εγκριθεί από τις
αρμόδιες Αρχές, «φαίνεται πως έχει τις
προϋποθέσεις να αλλάξει τους όρους του
παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές,

μειώνοντας τη σοβαρότητα της νόσησης από
Covid-19 και αποτρέποντας έως και 9 στις 10
νοσηλείες». Σημειώνεται ότι, όπως ο ίδιος
είπε σε συνέντευξή του στο CNBC, η Pfizer
πρόκειται να καταθέσει τα στοιχεία της
έρευνας στον FDA προκειμένου να λάβει
έγκριση πριν από τις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή
τη φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική εταιρεία 
σκοπεύει να καταθέσει αίτημα
αδειοδότησης του σκευάσματος
«το ταχύτερο δυνατόν»

Αντι-Covid χάπι και από τη Pfizer

Σε διαρκή ανοδική τροχιά παραμένουν τα κρούσματα
κορονοϊού, με επιστήμονες να προειδοποιούν πως
ακόμη δεν έχουμε δει την κορύφωση του 5ου κύματος
της πανδημίας, προβλέποντας ακόμη και 10.000 κρού-
σματα ημερησίως.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟ-
ΔΥ είναι 6.909, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 48, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.200 θάνατοι.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 450 (59,3% άνδρες). Μεταξύ αυτών, 378
(84%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 72 (16%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας είναι 356.

Ήδη πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα βρίσκονται σε
κατάσταση κόκκινου συναγερμού, χωρίς μάλιστα να
φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τα συνολικά 6.909 κρούσματα,
στην Αττική εντοπίστηκαν 1.519, στη Θεσσαλονίκη 1.124

και στη Θεσσαλία 958. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι
πλέον πολλές οι περιφέρειες της χώρας με τριψήφιο
αριθμό κρουσμάτων. 

Στο μεταξύ, κατηγορηματικά «όχι» σε lockdown είπε
και χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης από τη Λά-
ρισα, την οποία επισκέφτηκε λόγω της έξαρσης της
πανδημίας στη συγκεκριμένη περιοχή. «Δεν τίθεται θέ-
μα ούτε τοπικών ούτε γενικών lockdowns. Όποιος πε-
ριορισμός υπάρξει, θα είναι στη φιλοσοφία που υπάρ-
χει και τώρα, δηλαδή θα περιορίζονται οι δραστηριότη-
τες για όσους επιλέγουν να μην εμβολιαστούν», δήλω-
σε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως υπάρχει σχέδιο για την ενί-
σχυση των νοσοκομείων, ενώ μιλώντας για τα κίνητρα
προς τους ιδιώτες γιατρούς, σημείωσε πως, αν δεν
υπάρξει ανταπόκριση, τότε η κυβέρνηση θα υποχρεω-
θεί να προχωρήσει σε επίταξη.

Νέο θλιβερό ρεκόρ στα κρούσματα - Στους 450 οι διασωληνωμένοι
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«Π
υρετός» επικρατεί τις τε-
λευταίες ώρες τόσο στο
Αρχηγείο της ΕΛΑΣ όσο
και στις κατά τόπους

Αστυνομικές Διευθύνσεις, καθώς από σή-
μερα (6/11) τίθεται σε εφαρμογή το νέο,
αυστηρότερο, πλαίσιο ελέγχου της τήρη-
σης των μέτρων για την αποφυγή της διά-
δοσης του κορονοϊού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επί ποδός θα
βρεθούν περίπου 8.000 αστυνομικοί, οι
οποίοι θα συνεπικουρούνται από 400 στε-
λέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για
να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγ-
χους σε όλη τη χώρα. Δύο είναι οι βασικοί
άξονες που θα καθορίζουν τον σχεδιασμό
της ΕΛΑΣ για τους ελέγχους: πρώτον, τα
επιδημιολογικά δεδομένα στην περιοχή
και, δεύτερον, ο αριθμός των παραβάσεων
που θα διαπιστώνεται. Σύμφωνα με πηγές
της Κατεχάκη, «ο σχεδιασμός και η στό-
χευση των μέτρων είναι κάτι δυναμικό,
κάτι που θα αλλάζει ανάλογα με τα δεδο-
μένα που θα παίρνουμε καθημερινά στα
χέρια μας». Οι ίδιες πηγές, μιλώντας στην
«Political», ανέφεραν πως «σκοπός δεν
είναι η επιβολή των προστίμων αλλά η
προστασία της δημόσιας υγείας».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφά-

νειας Άγγελος Μπίνης έδωσε μια πρώτη
εικόνα για τη στόχευση των ελέγχων, επι-
σημαίνοντας ότι «θα γίνονται κατά προτε-
ραιότητα στα καταστήματα που έχουν ήδη
παραβιάσει τη νομοθεσία», ενώ υπενθύ-
μισε ότι «οι κυρώσεις και τα πρόστιμα δι-
πλασιάζονται με κλείσιμο καταστημάτων
για 15 ημέρες και διοικητικό πρόστιμο
ύψους 5.000 ευρώ». Σε πρώτο στάδιο, αυ-
τό το Σαββατοκύριακο, οι έλεγχοι θα επι-
κεντρωθούν σε κέντρα διασκέδασης,
μπαρ, εστιατόρια, υπεραγορές λιανικής
πώλησης, μεγάλα εμπορικά κέντρα και
σουπερμάρκετ και γενικότερα σε σημεία
υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Σε
δεύτερο στάδιο, οι έλεγχοι θα επεκταθούν
σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα
και σε κομμωτήρια. Η εντολή που έχει δο-
θεί προς τους αστυνομικούς που θα επαν-
δρώσουν τα κλιμάκια ελέγχου είναι να
μην υπάρξει καμία ανοχή ήδη από το
πρώτο 24ωρο, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη ση-
μασία στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας,
δηλαδή τα πιστοποιητικά να συνοδεύονται
από ταυτότητα.

Τέλος, μεγάλο βάρος πέφτει στο κομ-
μάτι των ελέγχων στην περιφέρεια, όπου
θα κλιμάκια (είτε αμιγώς με αστυνομικούς
είτε και με άλλους κρατικούς λειτουρ-

γούς) θα πραγματοποιούν… επισκέψεις
και σε γειτονικούς νομούς. Αυτό προκει-
μένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα
γίνεται κανονικά, καθώς αποτελεί κοινό
μυστικό ότι στις μικρότερες πόλεις και τα
χωριά υπάρχουν προσωπικές σχέσεις
που «μεταφράζονται» αυτόματα σε πίεση
προς τους αστυνομικούς να κάνουν τα
στραβά μάτια σε τυχόν παρατυπίες.

Βρέφος 13 ημερών νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 
Ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις νοσηλείας παιδιών με
κορονοϊό σε κλινικές Covid, την ώρα που η πανδημία χτυπά
«κόκκινο». Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έξι βρέφη
και παιδιά, ηλικίας από 13 ημερών (!) μέχρι 15,5 χρόνων, νο-
σηλεύονται σε απλές κλίνες Covid στο Ιπποκράτειο Νοσο-
κομείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς η ζωή τους να διατρέχει
κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, σε τρεις ανέρχονται οι εγκυμονούσες γυ-
ναίκες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο ίδιο νοσο-
κομείο, μετά την απώλεια της 38χρονης εγκύου, η οποία
ήταν ανεμβολίαστη. «Οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη
για να σώσουν την 38χρονη έγκυο από την Πιερία. Στο Ιππο-
κράτειο πραγματικά επικρατεί μεγάλη θλίψη για το περι-
στατικό αυτό, ενώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται άλλες
τρεις εγκυμονούσες, οι δύο από τις τρεις από Πέλλα και

Ημαθία», σημείωσε ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-
Θράκης, μιλώντας στον Real FM.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι νοσηλείες παιδιών
με Covid-19 αποτελούν το 1,5% των συνολικών ενεργών νο-
σηλειών και είναι σταθερές, δηλαδή δεν παρατηρήθηκε
αύξηση μετά το άνοιγμα των σχολείων. Υπενθυμίζεται ότι
την Πέμπτη, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το
υπουργείο Υγείας, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιο-
λογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα
Παπαευαγγέλου, τόνισε πως «το γεγονός ότι δεν υπάρχει
σημαντική ενδοσχολική μετάδοση, εκτός από τις επιβαρυ-
μένες περιοχές, φαίνεται και από στοιχεία του υπουργείου
Παιδείας που μιλούν για μόνο 8 κλειστά τμήματα λόγω κο-
ρονοϊού, στα 80.000», καθώς και πως τα κρούσματα στα
παιδιά αποτελούν το 25% των συνολικών κρουσμάτων.

Συναγερμός στο Αρχηγείο 
της ΕΛΑΣ - Σκοπός 
η προστασία 
της δημόσιας υγείας 
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Κορονοϊός: Στη μάχη
των ελέγχων 8.000
αστυνομικοί 



Δυτική Ελλάδα

Συντονιστικό όργανο 
για προστασία του καταναλωτή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συντονίζει τις συναρ-
μόδιες υπηρεσίες της με στόχο να αποφεύγεται η παρα-
πλάνηση του καταναλωτή. Προς τούτο, έγινε ειδική σύ-
σκεψη, με θέματα συζήτησης τις ελληνοποιήσεις τροφί-
μων ζωικής και φυτικής προέλευσης, και αποφασίστηκε
η δημιουργία συντονιστικού οργάνου για ανταλλαγή πλη-
ροφοριών μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών και τη διε-
νέργεια ελέγχων στην αγορά. Όπως τόνισε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπου-
λος, «πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι
όλοι ανεξαιρέτως οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε
ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα, τα οποία πωλούνται
σε μια αγορά ανοικτή και διαφανή, που ανταποκρίνεται
στις προτιμήσεις κάθε καταναλωτή». 

ΠΟΠ-ΟΤΑ

Νέα σωματεία εντάχθηκαν
στη δύναμή της

Το σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ του Δήμου Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης «Η Ενότητα» και τον σύλλογο εργαζο-
μένων του Δήμου Βέλου-Βόχας που προστέθηκαν καλω-
σόρισε η ΠΟΠ-ΟΤΑ. Η ΠΟΠ-ΟΤΑ μετά την ένταξή τους ανα-
κοίνωσε πως «σύντομα, σε συνεννόηση με το ΔΣ, θα επι-
σκεφτούμε και θα βρεθούμε κοντά στους εργαζόμενους
του νομού, για να τους ενημερώσουμε και να ενημερωθού-
με από τους ίδιους για τα προβλήματά τους». 

Τη γενική πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Σίβυλλα Μπέντικ, και τον πρόεδρο του Ελ-
ληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνο Μαραγκό, δέχτηκε ο περιφερειάρ-

χης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η συνάντηση είχε θέμα το «Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας», καθώς η γερμανική πλευρά εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για την πορεία του έργου, κα-

θώς και για το επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας στην Ήπειρο. «Για το Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογίας ενδιαφέρονται ήδη τέσσερις γερμανικές εταιρείες, που ασχολούνται με τον

τομέα της πληροφορικής. Έχοντας την αρχική έγκριση για το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε στεί-
λει ό,τι στοιχεία μας ζητήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, τις αρχιτεκτονικές κατόψεις και

τα φωτορεαλιστικά σχέδια. Στη συνέχεια θα πάρουμε την έγκριση δόμησης από την Πολεοδομία
Ιωαννίνων και προχωράμε. Θεωρώ πως θα είναι μια επανάσταση στην περιοχή, στο θέμα της

απασχόλησης ανθρώπων με υψηλά προσόντα», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Έξι εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-
2020 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατίθενται για την
ενεργειακή αναβάθμιση του στρατηγείου της 1ης
Στρατιάς, ενώ ολοκληρώνεται η ενεργειακή ανα-
βάθμιση και του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Λάρισας. Παράλληλα, δημοπρατείται η ενεργει-
ακή αναβάθμιση του Στρατοδικείου στο κέντρο
της Λάρισας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκα-
τάσταση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος στον χώρο του στρατοπέδου «Νικολάου
Πλαστήρα». Για όλα αυτά τα έργα, ο οικείος περι-
φερειάρχης Κώστας Αγοραστός ενημέρωσε τον
διοικητή της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγο Πέτρο
Δεμέστιχα. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει
έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και την 1η Στρα-
τιά, χρηματοδοτώντας με περισσότερα από 6
εκατ. ευρώ την ενεργειακή αναβάθμιση εγκατα-
στάσεων και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Αποτελεί απόδειξη σεβασμού και αναγνώρισης
στο σημαντικό επιχειρησιακό και κοινωνικό έργο
που επιτελούν», δηλώνει ο περιφερειάρχης.

Περιφέρεια

Έξι εκατ. από το ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας για την 
ενίσχυση της 1ης Στρατιάς

Γερμανικό ενδιαφέρον για το «Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογίας»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

OTA A’ και Β’ Βαθμού

Πότε παραγράφεται 
η αστική ευθύνη των αιρετών

Επί του θέματος που αφορά αιρετούς, δήμων και
περιφερειών, καθώς και μέλη διοικητικών συμβου-
λίων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, γνωμοδοτεί ότι:
Οι διατάξεις της παρ.3 του αρ.141 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και του αρ.71 του Κώδικα Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την τριετή παραγραφή
της αστικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Α’ και Β’ βαθμού παραμένουν σε ισχύ και με-
τά την έναρξη ισχύος του ν.3852/2010, με τη διάταξη
του αρ.232 του οποίου προβλέπεται, συνεκτικά, η
αστική ευθύνη τόσο των αιρετών και των δύο βαθμών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και των μη αιρετών
μελών της διοίκησης των Νομικών Προσώπων των
ΟΤΑ, ενώ δεν προβλέπεται ο χρόνος παραγραφής
στον οποίο υπόκειται η ευθύνη αυτή. Η παραγραφή
της αστικής ευθύνης των μελών των συλλογικών ορ-
γάνων που διοικούν τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ και
δεν έχουν την ιδιότητα του αιρετού, ρυθμίζεται από τις
διατάξεις του αρ.937 ΑΚ, ή του αρ.102 του ν.4548/2018
(ή 22Α του ν.2190/1920, για τις πριν από την έναρξη
ισχύος του περιπτώσεις), ανάλογα με τη νομική μορ-
φή του Νομικού Προσώπου ΟΤΑ, στη διοίκηση του
οποίου συμμετέχουν.
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Τ
ον σχεδιασμό της κυβέρνησης όσον αφο-
ρά τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Αυ-
τοδιοίκησης, ώστε να μπορέσει να παίξει

τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, που, όπως τόνι-
σε, θα είναι αναπτυξιακός, κοινωνικός και πολι-
τιστικός, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας κατά την ομι-
λία του στο Thessaloniki Summit 2021.

Ο κ. Πέτσας, αφού παρέθεσε τα αποτελέσμα-
τα από τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έγιναν, κα-
τέθεσε το σχέδιο για ένα «άλμα στο μέλλον για
την Αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά τον αναπτυξια-
κό ρόλο της».

Όσον αφορά τα οικονομικά, έκανε λόγο για
τρία επίπεδα. Για την τακτική χρηματοδότηση
για την οποία τόνισε ότι «το 2022 θα είναι ένα
έτος αναμόρφωσης των ΚΑΠ, με σκοπό να
άρουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να βελτιώσουμε
περαιτέρω σημεία τα οποία έχουν αποδειχθεί
ότι δουλεύουν, να διορθώσουμε σημεία τα
οποία έχουν αποδειχθεί ότι δεν δουλεύουν,
προκειμένου να έχουμε μία πιο δίκαιη κατανο-
μή και, ταυτόχρονα, να αυξήσουμε το ποσό για
τους ΚΑΠ, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να αν-
τιστρέφεται η πορεία συρρίκνωσης των τελευ-
ταίων ετών». Αναφέρθηκε στις έκτακτες χρη-
ματοδοτήσεις, οι οποίες είτε σχετίζονται με την
πανδημία του κορονοϊού είτε σχετίζονται με τις
φυσικές καταστροφές, υπενθυμίζοντας ότι
«σταθήκαμε δίπλα στους δήμους για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Διαθέσαμε 237,1
εκατ. ευρώ προκειμένου να στηρίξουμε τις
απώλειες εσόδων και την αύξηση δαπανών για
να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Και αν χρειαστεί,
μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα είμαστε εδώ να

βοηθήσουμε τους δήμους ξανά». Όσον αφορά
τα χρηματοδοτικά προγράμματα, ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών έκανε σαφές ότι «το
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” από τον Μάρτιο
του 2021 έχει ονομαστικό προϋπολογισμό 3,1
δισ. ευρώ για εντάξεις έργων» και υπενθύμισε
ότι «αυξάνουμε και άλλο τον χώρο που έχει αυ-
τό το πρόγραμμα. Είναι γεγονός ότι ο χώρος αυ-
τός δεν μπορεί να αυξηθεί στα επίπεδα του 6,1
δισ. ευρώ, που ανέρχονται οι προτάσεις των έρ-
γων που έχουν υποβάλει οι δήμοι και οι περι-
φέρειες της χώρας, αλλά μιλάμε για επιπλέον
τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ».

Ακόμη ο κ. Πέτσας έκανε αναφορές στο πρό-
γραμμα για τις «έξυπνες πόλεις» (smartcities),
το οποίο ενισχύθηκε με το ποσό των 130 εκατ.
ευρώ, τις χρηματοδότησεις έργων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας και την προστασία της
δημόσιας υγείας, καθώς και τη χρηματοδότηση
έργων για τη βιώσιμη διαχείριση και την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών αναφέρθηκε στον κοινωνικό ρόλο που
πρέπει να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά
και στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που προ-
ωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι σε αυτήν εν-
τάσσεται και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Μά-
λιστα, επισήμανε ότι υπάρχει ήδη μία επεξερ-
γασμένη πρόταση από τον Μάρτιο του 2021, από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κυρίως για
τον έναν άξονα αυτών των αρμοδιοτήτων, ο
οποίος έχει να κάνει με τη σχέση ανάμεσα στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α’ και Β’
Βαθμού και το κράτος.

Πράσινο 
στα πεζοδρόμια   

Στη φύτευση 200 δένδρων προ-
χωρά ο Δήμος Ζωγράφου, μετά
τις εργασίες αναβάθμισης των
πεζοδρομίων στους δρόμους της
πόλης. Ήδη συνεργεία της Υπη-
ρεσίας Πρασίνου αντικατέστησαν
στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου
όσα δένδρα είχαν απομακρυνθεί
λόγω των έργων με νέα. Στη δρά-
ση συμμετείχε ο δήμαρχος Ζω-
γράφου Βασίλης Θώδας, ο οποίος
φύτεψε συμβολικά τρία δένδρα.
Το επόμενο διάστημα θα φυτευ-
τούν νέα δένδρα και σε άλλα ση-
μεία του Δήμου Ζωγράφου, με
σκοπό την ενίσχυση του αστικού
πρασίνου και την αισθητική ανα-
βάθμιση της πόλης.

Εκπαίδευση 
στην προστασία 
των ρεμάτων
Στην προστασία των αστικών ρε-
μάτων και ιδιαίτερα στη λήψη μέ-
τρων για την αντιπλημμυρική προ-
στασία τους επικεντρώθηκε ο Δή-
μος Αλίμου στη διάρκεια τετραή-
μερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου
σχετικά με την προστασία και ανά-
δειξη υγροβιότοπων, που πραγ-
ματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες στο Knin της Κροατίας. Ο
Δήμος Αλίμου είναι ο Έλληνας
εταίρος του νέου ευρωπαϊκού έρ-
γου «Πρέσβεις των ευρωπαϊκών
υγροβιότοπων (ΑΜΗΕ)», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα κατάρτισης
«Erasmus+» και εντάσσεται στο
πλαίσιο κοινωνικών δράσεων για
την αντιμετώπιση της μακροχρό-
νιας ανεργίας. Στο σεμινάριο
υπήρξε ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειριών από τους αντιπροσώ-
πους των επτά χωρών που συμμε-
τείχαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν
πρακτικές ασκήσεις στο πεδίο.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος που δεν φημίζεται
και για τις καλύτερες σχέ-
σεις με τους εργαζόμενους,
θα υποχρεωθεί να στηρίξει
εργαζόμενους στη διεκδίκη-
ση για τη μονιμοποίησή τους;
Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει
να γίνει, αν εφαρμόσει την
απόφαση που πήρε το Δημο-
τικό Συμβούλιο της πόλης,
παρά το γεγονός ότι ο ίδιος
και το μεγαλύτερο μέρος της
παράταξής του αντιστάθηκαν
σθεναρά…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Να μην ατονήσουμε» 
Τη μετουσίωση σε πράξη των δε-
σμεύσεων και υποσχέσεων που κα-
τέθεσαν οι αρμόδιοι υπουργοί στο
πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά
και την προώθηση των πολλών άλυ-
των θεμάτων που απασχολούν την
Αυτοδιοίκηση, δρομολογεί το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο στό-
χος της απόφασης που πήρε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης προ-
κειμένου να διατυπώσει αιτήματα συ-
νάντησης τόσο με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τους
αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων.
«Το πιο σημαντικό την ώρα αυτή είναι
να μην αφήσουμε να ατονήσουν τα
πράγματα και να πιάσουμε το νήμα
των υποσχέσεων και δεσμεύσεων
προκειμένου να μπουν συγκεκριμέ-
να χρονοδιαγράμματα», επισήμανε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου.

«Άλμα στο μέλλον 
με τις μεταρρυθμίσεις 
στην Αυτοδιοίκηση»

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Σ Α Σ



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Καταγγελία για βιαιοπραγία
Ο πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων του

Δήμου Μεσολογγίου Βασίλης Μπραμπετάκης κατήγ-

γειλε τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Λύρο για χειροδικία

και εξύβριση στο γραφείο του. Σύμφωνα με την κα-

ταγγελία, ο δήμαρχος ζήτησε από τον συνδικαλιστή

να αλλάξει στάση στο θέμα του ΧΥΤΑ της περιοχής.

Στην άρνησή του συνδικαλιστή, ο δήμαρχος φέρεται

να αντέδρασε βίαια και σε έξαλλη κατάσταση να απώ-

θησε και να εξύβρισε τον κ. Μπαρμπετάκη και να τον

χτύπησε με γροθιές στο στήθος. Ο κ. Μπαρμπετάκης

υποστηρίζει πως αντέδρασε ψύχραιμα και δεν αντα-

πέδωσε, ενώ δηλώνει πως θα καταθέσει μήνυση σε

βάρος του δημάρχου. Από την πλευρά της, η δημοτική

αρχή υποστηρίζει ότι «υπήρξε έντονη αντιπαράθεση,

η οποία όμως επ’ ουδενί δεν οδήγησε σε άσκηση βίας

και χειροδικία εκ μέρους του δημάρχου».

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του 
Τη διακοπή της λειτουργίας της δομής φιλοξενίας αι-

τούντων άσυλο στον Ελαιώνα ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Κώστας Μπακογιάννης από τον υπουργό Νότη Μητα-
ράκη και την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη, υποστηρίζον-
τας πως «ο Ελαιώνας έχει κλείσει τον κύκλο του». Ο δή-
μαρχος δικαιολόγησε την απόφαση που οδήγησε τη διοί-
κηση Καμίνη το 2015 να αποδεχθεί το αίτημα της τότε κυ-
βέρνησης για τη δημιουργία μιας τόσο εκτεταμένης προ-
σφυγικής δομής, υποστήριξε όμως ότι πλέον δεν υφί-
στανται. Μάλιστα ενημέρωσε τους υπουργούς ότι δεν
προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβαση παραχώρησης του
χώρου, η οποία λήγει στο τέλος του, ωστόσο φαίνεται ότι
συζητά το ενδεχόμενο μετατροπής της δομής σε ενταξια-
κή. Ακόμη, ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε την ετοιμότητα
του δήμου να υλοποιήσει σχέδιο για τη δημιουργία δομής
μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων προσφύγων. 

Ηχηρή παραίτηση   
Ένας ακόμη πονοκέφαλος προστέθηκε στον δήμαρχο Λυκό-

βρυσης-Πεύκης Τάσο Μαυρίδη, καθώς πήρε τέλος η σύμπρα-

ξη με την παράταξη της αντιπολίτευσης του Παναγιώτη Ιωάν-

νου και μάλιστα με πολύ ηχηρό τρόπο. Ο κ. Ιωάννου παραιτήθη-

κε από τη θέση του αντιδημάρχου, βγάζοντας, μάλιστα, μια

ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τον δήμαρχο από αθέτηση

συμφωνιών και έλλειψη συνεργασίας μέχρι «απόπειρα δωρο-

δοκίας» δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για να εξα-

σφαλίσει την συνεργασία τους. Αυτοί που ξέρουν βέβαια υπο-

στηρίζουν ότι ο κ. Ιωάννου, ακόμα και καλή συνεννόηση να είχε

με τον δήμαρχο (που δεν είχε), και πάλι θα διαχώριζε τη θέση

του, καθώς θέλει να έχει ανοιχτό δρόμο για τη διεκδίκηση του

δήμου στις εκλογές του 2023. 

Παράταση για 
τα τραπεζοκαθίσματα 
Παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου το
«κατά παρέκκλιση νομικό πλαίσιο» που δίνει τη
δυνατότητα στους δήμους να παραχωρούν δωρε-
άν σε καταστήματα πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η σχετική
τροπολογία της κυβέρνησης κατατέθηκε σε νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών και οι συνυπογράφοντες υπουργοί επικα-
λούνται ότι προκαλείται η απώλεια εσόδων των
ΟΤΑ Α’ βαθμού από την παραχώρηση ατελώς
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυ-
ξη τραπεζοκαθισμάτων. Το ύψος της απώλειας
των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Αυξήσεις 
Μεγάλη γκρίνια έχει προκαλέσει στον Δήμο Πε-
τρούπολης η απόφαση της δημοτικής αρχής του
Στέφανου Βλάχου να αυξήσει το αντίτιμο που πλη-
ρώνουν οι πολίτες για τη συμμετοχή τους σε αθλη-
τικά και πολιτιστικά προγράμματα που προσφέρει
ο δήμος. Όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση, οι
αυξήσεις σε κάποιες υπηρεσίες φτάνουν το
600%(!), χωρίς μάλιστα να υπάρχει αντίστοιχη αύ-
ξηση στην ποιότητά τους και χωρίς να υπάρχει κά-
ποια σχετική οικονομική μελέτη στη λογική του
κόστους - οφέλους. Ενδεικτική του εκρηκτικού
κλίματος που έχει δημιουργηθεί είναι η διακοπή
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο
οποίο θα συζητούνταν το επίμαχο ζήτημα για δύο
συνεχόμενες φορές, λόγω των έντονων διαφω-
νιών και της πλήρους διαφωνίας σύσσωμης της
αντιπολίτευσης.

Σε ποιον Δήμο της
Αττικής φαίνεται
έχουν ξεκινήσει
διαδικασίες για
επαναφορά

πρώην δημάρχου
που βρέθηκε στη διοί-

κηση για αρκετές θητείες; Ο εν λό-
γω, έπειτα από μεγάλη και επιτυχη-
μένη θητεία, έχασε από «στενό συ-
νεργάτη του», αλλά κι εκείνος με τη
σειρά του έχασε τον δήμο που έχει
περάσει στα χέρια αντίπαλου πολιτι-
κού χώρου. Προκειμένου, λοιπόν, να
επιτευχθεί η «ολική επαναφορά»,
φαίνεται ότι προκρίνεται και η «με-
γάλη επιστροφή». 

Ξ
εκίνησε η υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης με
43.678 «έξυπνα» φωτιστικά και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναί-
ων, αντικαθιστώντας τον «παραδοσιακό» τρόπο λειτουργίας του φωτισμού της πόλης

με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που στόχο έχουν να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τον δημό-
σιο φωτισμό σε κάθε σημείο της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του δημάρχου Κώ-
στα Μπακογιάννη, με την οποία γίνεται το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνει η Αθήνα, μέσω του
ηλεκτροφωτισμού, για τη μετάβαση στην εποχή των smart cities. Το έργο δημοπρατήθηκε
πριν από λίγες εβδομάδες και οι πρώτες εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι
του 2022. Με την υλοποίηση του έργου, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιαχείρισης κάθε φω-
τιστικού σώματος, μέσω ενός Κέντρου Ελέγχου, ενώ περιλαμβάνει σημαντικές τεχνολογικές
καινοτομίες, πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα, όπως δυνατότητα δυναμικού φωτι-
σμού ανάλογα με το σημείο και την ώρα, άμεσο έλεγχο οποιουδήποτε φωτιστικού στην πόλη,
χρήση αισθητήρων παρουσίας και κίνησης και αυτόματη σηματοδότηση βλαβών.

Κλείνει το πάρκο
σκύλων 
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από

τους πρώτους ΟΤΑ που αντιμετω-

πίζει τις συνέπειες του πρόσφατου

νόμου που ψηφίστηκε σχετικά με

τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα

και προκάλεσε πολλές αντιδρά-

σεις από τους δημάρχους. Όπως

ανακοίνωσε, σταματά η λειτουργία

του 1ου Πάρκου Σκύλων της πό-

λης, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι

τα πάρκα σκύλων πρέπει να απέ-

χουν 50 μέτρα από σχολεία ή κα-

τοικίες. Πάντως, η δημοτική αρχή

δεσμεύεται ότι θα βρει νέο χώρο

για τη δημιουργία νέου πάρκου, ο

οποίος θα καλύπτει τις προδιαγρα-

φές του νέου νόμου.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, η παραίτηση ενός αντιδημάρχου έχει γίνει αντικείμενο ανα-
ζήτησης πολιτικών εξελίξεων στην πόλη; Φαίνεται ότι η παραίτηση έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία», τόσο στη διοι-
κούσα παράταξη όσο και στην αντιπολίτευση, και ότι θα επηρεάσει τις πολιτικές διεργασίες που έτσι κι αλλιώς είναι
«πολύ ζωηρές» στον συγκεκριμένο δήμο εδώ και αρκετό καιρό. 
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Ε
πεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέ-
ρι στη λεωφόρο Κηφισίας, έξω από το
κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας στο Μαρούσι, κατά τη

διάρκεια διαμαρτυρίας των εποχικών πυροσβε-
στών. Οι πυροσβέστες είχαν συγκεντρωθεί από νω-
ρίς το πρωί έξω από το κτίριο «Φάρος», προκειμέ-
νου να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους αλλά και
προσλήψεις προσωπικού.  Τα επεισόδια σημειώθη-
καν όταν η αστυνομία επιχείρησε να περιορίσει
τους πυροσβέστες, προκειμένου να μην κλείνει ο
δρόμος και προκαλείται κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Μάλιστα, χαρακτηριστικό της έντασης ανάμεσα σε
αστυνομικούς και πυροσβέστες ήταν πως επιστρα-
τεύτηκε μέχρι και η αύρα, προκειμένου να απομα-
κρυνθούν οι διαμαρτυρόμενοι! Λόγω της συγκέν-
τρωσης είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα εκτροπή
της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κη-
φισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Helexpo.
Από τα επεισόδια η ΕΛΑΣ προχώρησε σε πέντε
προσαγωγές. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-
τικής σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μεσημέρι
περίπου 600 άτομα είχαν αποχωρήσει, ενώ όσοι
απέμειναν κατέλαβαν το οδόστρωμα της λεωφόρου

Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Οι συμβασιούχοι
πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι ακρωτηριάστηκε
συνάδελφός τους από κροτίδα που εκτόξευσαν τα
ΜΑΤ. Με κεντρικό σύνθημα «Ήρθε η ώρα να βγά-
λουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές»,
οι συγκεντρωμένοι εποχικοί πυροσβέστες, που ήρ-
θαν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, αντιδρούν,
όπως τόνισαν, «στις εξελίξεις που επηρεάζουν άμε-
σα την πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά
και την ιδιαίτερα δύσκολη φετινή αντιπυρική περίο-
δο», ενώ ζήτησαν την ενίσχυση του Πυροσβεστικού
Σώματος.

«Απόβαση» από... Κρήτη
Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε χθες η «απόβα-

ση» στο κέντρο της Αθήνας αγροτών από την Κρήτη.
Συγκεκριμένα, 300-400 αγρότες έφτασαν στο λιμά-
νι του Πειραιά στις 06.00 και στη συνέχεια βρέθη-
καν έξω από το κτίριο του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, στην Αχαρνών. Ζητούν να μην υπάρξει
καμία περικοπή στις επιδοτήσεις τους, αλλά αντίθε-
τα περισσότερη στήριξη λόγω του αυξημένου κό-
στους παραγωγής, ενώ θέτουν και το ζήτημα των
δασικών χαρτών.

ΕΛΑΣ: «Σαφάρι» για τις ηλεκτρονικές απάτες   
Δικογραφίες για δέκα διαφορετικές περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών στον τομέα

του διαδικτυακού εμπορίου σχημάτισε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαί-
σιο μεγάλης επιχείρησης υπό την αιγίδα της Europol. Όλες οι υποθέσεις σχετίζονται
με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με το συνολικό χρηματικό ποσό ζημίας που καταγγέλθηκε
να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης των
υποθέσεων αυτών, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί επτά εμπλεκόμενα άτομα, ενώ
το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική
Αρχή. Στην πρώτη περίπτωση εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, οι δράστες πραγ-
ματοποίησαν συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα με χρήση υποκλαπέντων στοι-
χείων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, τα οποία απέκτησαν μέσω επιθέσεων ηλε-
κτρονικού ψαρέματος (phishing), με χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emails), με μηνύματα κειμένου (s-mishing), διαφημίσεων που παραπέμπουν σε
ιστοσελίδες οι οποίες προσομοιάζουν -έχουν παρόμοια εμφάνιση- με ιστότοπους
τραπεζών (ηλεκτρονικές τραπεζικές - ebanking) και υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών.

Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισημαίνουν ότι σε άλλες περιπτώσεις οι
δράστες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα θύματα, απέσπασαν τα στοιχεία
των καρτών τους. Υπήρχε, βέβαια, και η… κλασική μέθοδος όπου οι πολίτες πραγμα-
τοποίησαν διαδικτυακές αγορές μέσω ιστοτόπων ηλεκτρονικών εμπόρων (τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό), καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό της συναλλαγής
αλλά ουδέποτε έλαβαν τις παραγγελίες τους.

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία που ση-
μειώθηκε στο Βέλγιο, όπου μια 33χρονη
γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη έχα-
σε τη ζωή της όταν έπεσε από ύψος 30 μέ-
τρων, ενώ πόζαρε για μια φωτογραφία,
κατά τη διάρκεια εκδρομής με τον σύζυγό
της… 
Το δυστύχημα με θύμα τη Zoe Snoeks ση-
μειώθηκε την περασμένη Τρίτη στο Λου-
ξεμβούργο, κατά τη διάρκεια εκδρομής
με τον σύζυγό της Joeri Janssen.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη
στεκόταν στην άκρη ενός γκρεμού όταν
έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε πο-
τάμι που βρισκόταν σε βάθος 30 μέτρων. Η
είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου και
σκόρπισε θλίψη σε όσους τη γνώριζαν αλ-
λά και σε όσους δεν την ήξεραν προσωπι-
κά και συγκλονίστηκαν από τον τραγικό
τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της.
Η 33χρονη Ζoe είχε καταγωγή από το Γε-

ράνι Ρεθύμνου και το επίθετό της ήταν
Μαρινάκη, ωστόσο η ίδια είχε επιλέξει να
κρατήσει το επίθετο της μητέρας της,
όταν οι γονείς της χώρισαν. Το τραγικό
παιχνίδι της μοίρας είναι ότι και η θεία της
33χρονης που μένει στο Ρέθυμνο έως και
σήμερα, είχε χάσει πριν από δύο χρόνια
τον γιο της σε τροχαίο δυστύχημα. Στην
προσωπική της σελίδα στο Facebook εί-
ναι εκατοντάδες τα μηνύματα συλλυπη-
τηρίων από ανθρώπους που την ήξεραν.
Σύμφωνα με τα social media της άτυχης
33χρονης, η ίδια είχε δημιουργήσει στο
Βέλγιο ένα κέντρο ομορφιάς για γυναί-
κες, ενώ φέτος θα συμπλήρωνε δέκα
χρόνια παντρεμένη. Όπως αναφέρει σε
ανάρτησή της μπορεί με τον σύζυγό της
να μην είχαν αποκτήσει ακόμα παιδιά,
ωστόσο την αγάπη τους τη μοιραζόντου-
σαν με τα δύο σκυλάκια τους. Το ζευγάρι
λάτρευε τα ταξίδια και τις εκδρομές.

Έβαλαν… φωτιά
στην Κηφισίας 
οι πυροσβέστες 

Τραγωδία: Σκοτώθηκε για μια selfie 
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του Ηλία Παλιαλέξη

Ο
νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος,
καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης Κυκλικής Οικονομίας, που πα-
ρουσίασε ο υπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στο
Υπουργικό Συμβούλιο, χαράσσουν τον δρό-
μο για την ενεργειακή μετάβαση, την προ-
σαρμογή της χώρας μας στις συνέπειες της
κλιματικής κρίσης αλλά και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη για τα προσεχή χρόνια. Πρόκειται για
εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές πρωτο-
βουλίες, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον
του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου
που διαμορφώνεται, θέτοντας συγκεκριμέ-
νους στόχους για τη χώρας μας με βάση και
τις αποφάσεις της ΕΕ για κλιματική ουδετε-
ρότητα μέχρι το 2050.

Το σχέδιο νόμου, που παρουσιάστηκε την
εβδομάδα που διεξάγεται και η Σύνοδος του
ΟΗΕ για την κλιματική κρίση COP26 στη Γλα-
σκόβη, αφορά, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρο-
νισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το πλαί-
σιο αδειοδότησης σταθμών αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξης υπερά-
κτιων αιολικών σταθμών. 

Εθνικός Κλιματικός Νόμος
Ορίζονται εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990
και κατά 80% στο 2040 με απώτερο στόχο την
κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Η πορεία επίτευξης και ο επιμερισμός των
βαρών στους επιμέρους τομείς γίνονται μέ-
σω της κατάρτισης τομεακών προϋπολογι-
σμών άνθρακα πενταετούς διάρκειας για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμό-
τητας, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα κτί-
ρια, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα από-
βλητα, τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων
γης και τη δασοπονία.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη λήψη συγ-
κεκριμένων μέτρων για καθέναν από τους
παραπάνω τομείς, όπως επίσης και οικονο-
μικά κίνητρα για επενδύσεις και επιχειρημα-

τικές δραστηριότητες με συνεισφέρουν έμ-
πρακτα στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης.

Ενεργειακό νομοσχέδιο για ΑΠΕ,
σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας
και υπεράκτια αιολικά

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί
στην επιτάχυνση της αδειοδότησης νέων έρ-
γων ΑΠΕ, τα οποία θα διαδραματίσουν καθο-
ριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου για
αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε ποσοστό
70% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως
το 2030.

Ειδικότερα, προβλέπονται η μείωση της
διάρκειας αδειοδότησης νέων έργων σε λι-
γότερα από δύο έτη και η επιτάχυνση του
ρυθμού υλοποίησης νέων επενδύσεων σε
ΑΠΕ εκτιμώμενου ύψους 10 δισ. ευρώ και
συνολικής ισχύος 12 GW.

Με την ψήφιση του νόμου το σύνολο των

απαιτούμενων ενεργειών για την απόκτηση
άδειας θα διενεργείται ψηφιακά, ενώ τα δι-
καιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν
οι επενδυτές μειώνονται από 91 σε μόλις 54.

Αδειοδότηση σταθμών 
αποθήκευσης ενέργειας

Σκοπός είναι η ορθολογική οργάνωση της
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατά-
σταση και λειτουργία μεμονωμένων σταθ-
μών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και
ο καθορισμός του πλαισίου ενίσχυσης που
θα διέπει τους σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που συνδυάζον-
ται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα
Στόχος είναι η εκπόνηση του νομικού και

ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη υπε-
ράκτιων αιολικών πάρκων, ισχύος τουλάχι-
στον 2 GW έως το 2030. Πρόκειται για ση-

μαντικές επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν σε 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της δε-
καετίας, θα συμβάλουν καθοριστικά στην
ενεργειακή μετάβαση της χώρας με την
αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμι-
κού και θα δημιουργήσουν νέες και ποιοτι-
κές θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με τη νομοθετική
πρωτοβουλία διασφαλίζεται το δημόσιο
συμφέρον, καθώς το κράτος ορίζει την επι-
λογή των περιοχών ανάπτυξης, οι οποίες πα-
ραχωρούνται σε επενδυτές με ανταγωνιστι-
κές διαδικασίες, ενώ διατηρεί και τον έλεγχο
της ισχύος που δημοπρατείται.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
Κυκλικής Οικονομίας 2021 - 2025

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικο-
νομίας περιλαμβάνει 71 δράσεις και εναρμο-
νίζεται πλήρως με τους στόχους και τις δε-
σμεύσεις του αναθεωρημένου σχεδίου δρά-
σης για την κυκλική οικονομία της ΕΕ. Λαμ-
βάνονται υπόψη όλες οι νέες νομοθετικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως ο νέος νόμος
για τα απόβλητα, την εναλλακτική διαχείρι-
ση, τα πλαστικά μιας χρήσης, καθώς και το
Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων. 

Περαιτέρω λεπτομέρειες πρόκειται σύν-
τομα να ανακοινωθούν από το ΥΠΕΝ, καθώς
τα εν λόγω σχέδια νόμου πρόκειται να τεθούν
σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, προτού
γίνουν νόμοι του κράτους.

Τα βήματα για τη βιώσιμη Ελλάδα

Ειδικά μέτρα αλλά και κίνητρα 
για τις μεταφορές, τη βιομηχανία,
τα κτίρια, τη γεωργία, 
την κτηνοτροφία, τα απόβλητα, 
τις χρήσεις γης και τις αλλαγές
χρήσεων γης στον Εθνικό 
Κλιματικό Νόμο και το Σχέδιο
Δράσης Κυκλικής Οικονομίας

Κ. Σκρέκας: «Το ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ, απόδειξη για τις ισχυρές προοπτικές της οικονομίας»
«Το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότη-

τας για τη ΔΕΗ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για τις ισχυρές
προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Αυτό δή-
λωσε με αφορμή την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση της
δημόσιας προσφοράς για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-
ου της ΔΕΗ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας

Σκρέκας, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση πλέον «έχει γυρίσει
σελίδα».

Όπως είπε, «με τα κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ που θα
αντλήσει η επιχείρηση, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώ-
ληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΗ θα επενδύσει στην ανάπτυξη
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευ-

σης ηλεκτρισμού, ενώ θα επιταχύνει περαιτέρω τον μετασχη-
ματισμό της με την εξαγορά παραγωγικών μονάδων πράσινης
ενέργειας πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Έτσι, θα μπορεί να
προσφέρει καθαρή ενέργεια με προσιτές τιμές σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή
ασφάλεια της χώρας».
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Σ
υναντήθηκα με τον δήμαρχο της πόλης των Ιωαννί-
νων, Μωυσή Ελισάφ, τον πρώτο Έλληνα Εβραίο
δήμαρχο στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης
Ελλάδας. Μόλις πέρασα την ξύλινη πόρτα του γρα-

φείου του, ο δήμαρχος με χαμόγελο και με ιδιαίτερη ευγένεια
και απλότητα, που τον χαρακτηρίζουν άλλωστε ως άνθρωπο,
με καλωσόρισε. Μπαίνοντας στο γραφείο του κ. Ελισάφ, εύ-
κολα κάποιος παρατηρεί την τάξη που υπάρχει στον χώρο,
ενώ πάνω στο γραφείο του βρίσκονται αρκετές σημειώσεις,
βιβλία και άλλα έγγραφα που αφορούν την τοπική κοινωνία.
Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησα τη συζήτηση, ώστε να μου αφηγηθεί
την πορεία της ζωής του από την παιδική του ηλικία έως τη
λαμπρή επιστημονική του καριέρα και την ενασχόλησή του
με την πολιτική.

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την οικογένειά σας
αλλά και για τη σχέση σας με τον εβραϊσμό;

Γεννήθηκα το 1954 στα Ιωάννινα από Εβραίους γονείς. Η
οικογένειά μου ανήκε στην ιστορική ρωμανιώτικη κοινότητα
των Ιωαννίνων. Ο πατέρας μου Σιέμος γεννήθηκε το 1913 και η
μητέρα μου Άννα το 1919. Ο πατέρας μου ασχολούνταν με το
εμπόριο ενώ η μητέρα μου με τα οικιακά, όπως άλλωστε συ-
νηθιζόταν για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Οι γονείς μου
ήταν ιδιαίτερα κοσμικοί και φιλελεύθεροι και για αυτόν τον
λόγο και εγώ ακολούθησα το παράδειγμά τους με πλήρη σε-
βασμό στις εβραϊκές παραδόσεις και τον εβραϊκό πολιτισμό.
Οι παππούδες μου ονομάζονταν από την πλευρά του πατέρα
Μωυσής και Ρεβέκκα Ελισάφ και από την πλευρά της μητέ-
ρας Ισαάκ και Μαλκούλα Λαγαρή. Ήταν έμποροι, όπως οι πε-
ρισσότεροι Εβραίοι των Ιωαννίνων. Ο παππούς Μωυσής πέ-
θανε λίγο μετά την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ
οι υπόλοιποι τρεις πρόγονοί μου ακολούθησαν, όπως και οι
υπόλοιποι συγγενείς μου, την οδό του μαρτυρίου προς τα
στρατόπεδα του θανάτου και συγκεκριμένα στο Άουσβιτς-
Μπιρκενάου, όπου και βρήκαν τραγικό θάνατο. Από πολύ νω-
ρίς προσπάθησα να αντιληφθώ τις ρίζες του αντισημιτισμού
που οδήγησαν στα στρατόπεδα του θανάτου. Για αυτόν τον λό-
γο για εμένα αποτελεί «δέσμευση ζωής» να βρίσκομαι απέ-
ναντι σε κάθε μορφή ρατσισμού και μισαλλοδοξίας με ιδιαί-
τερη μέριμνα για τους αδύνατους και τις μειονότητες. Ο
εβραϊσμός μου είναι κυρίως μια πολιτιστική ταυτότητα και όχι
απλώς μια θρησκευτική ένταξη.

Η οικογένειά σας πώς κατάφερε να διαφύγει από τους
ναζιστές; 

Όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, έτσι
και μέλη της οικογένειάς μου συμμετείχαν σε όλους τους
εθνικούς αγώνες αλλά και κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλι-
κού πολέμου επιστρατευόμενοι και πολεμώντας στο αλβανι-
κό μέτωπο. Το καλοκαίρι του 1943, με τη συνθηκολόγηση της
Ιταλίας, οι Γερμανοί εισήλθαν στα Γιάννενα και τότε ξεκίνησαν
στην πόλη τα γνωστά αντιεβραϊκά μέτρα των ναζιστών. Η συ-
στηματική οργάνωση για μια μαζική διαφυγή από μια απομο-
νωμένη περιοχή, όπως ήταν η περιοχή των Ιωαννίνων, ήταν
πολύ δύσκολη, καθώς τα χωριά όπου βρίσκονταν οι αντάρτες
ήταν αρκετά μακριά για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Πα-
ράλληλα οι οικογένειες ήταν πολυμελείς και δεμένες. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία να μην μπορέσει να εγκα-
ταλείψει την πόλη για να καταφέρει να σωθεί. Ορισμένοι, οι

πιο νέοι και θαρραλέοι, τάχθηκαν στις οργανώσεις της εθνι-
κής αντίστασης, κυρίως στο ΕΑΜ αλλά και στον ΕΔΕΣ. Άλλοι
νέοι, όπως οι γονείς μου, κατάφεραν να φύγουν από την πόλη.
Το γεγονός ότι δεν είχαν κάποιες υποχρεώσεις να τους κρα-
τήσουν πίσω τούς οδήγησε να ακολουθήσουν την οδό της
διαφυγής το φθινόπωρο του 1943 για την Αθήνα, όπου υπήρ-
χαν συγγενείς τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως στη δια-
φυγή των Εβραίων συνέβαλε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλη-
σία με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, ο οποίος θεωρείται και
«Δίκαιος των Εθνών», αλλά και ο επικεφαλής της ελληνικής
αστυνομίας Άγγελος Έβερτ. Οι γονείς μου, μέσω ενός δι-
κτύου διαφυγής που περιλάμβανε το ΕΑΜ, τη βρετανική απο-
στολή στην Ελλάδα και το εβραϊκό πρακτορείο με κέντρο την
Κωνσταντινούπολη, κατάφεραν να διαφύγουν στη Σμύρνη
και από εκεί στην υπό βρετανική κατοχή Παλαιστίνη. Εκεί, οι
γονείς μου εργάστηκαν προκειμένου να μπορέσουν να επι-
βιώσουν. Μετά το τέλος της Κατοχής και στις αρχές του εμφυ-
λίου πολέμου, επέστρεψαν στην Ελλάδα όπου ουσιαστικά
κλήθηκαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Βέβαια,
δεν ήταν λίγοι οι Εβραίοι της κοινότητας των Ιωαννίνων που
διάλεξαν τον δρόμο της μετανάστευσης.

Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με την
πολιτική και γιατί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;

Από παλιά υπήρξα ενεργός πολίτης καθώς ασχολιόμουν
για χρόνια με τα πολιτικά-κοινωνικά ζητήματα των Ιωαννί-
νων. Το 2006 εκλέχθηκα για πρώτη φορά δημοτικός σύμ-
βουλος στην παράταξη της τότε μείζονος αντιπολίτευσης.

Το 2010 εκλέχθηκα πρώτος δημοτικός σύμβουλος στην πό-
λη με την παράταξη του πρώην δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιπ-
που Φίλιου. Την περίοδο 2011-2014 διετέλεσα πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου του δήμου με ευθύνη τις πολιτι-
στικές δράσεις της πόλης. Εκείνη η χρονική περίοδος απο-
τελεί για εμένα την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής μου,
γιατί παράλληλα με τα επιστημονικά μου καθήκοντα είχα
αναλάβει να αναδείξω την πόλη των Ιωαννίνων μέσα από
ποικίλες πολιτιστικές δράσεις. Η ανιδιοτελής ιατρική μου
προσφορά επί σαράντα χρόνια στην πόλη αλλά και η ενα-
σχόλησή μου με τα κοινά αποτελούν σημαντικά πλεονεκτή-
ματα, καθώς λίγα χρόνια μετά βρήκα τη δύναμη να ξεκινή-
σω τον προσωπικό μου αγώνα για τη διεκδίκηση του αξιώ-
ματος του δημάρχου της πόλης. 

Πώς θα θέλατε να δείτε την πόλη των Ιωαννίνων τα
επόμενα χρόνια και τι θα συμβουλεύατε τη νέα γε-
νιά σήμερα;

Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, θέλω να βελτιώσω όσο πιο
πολύ γίνεται την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μου. Θεω-
ρείται αυτονόητο, αλλά πολλές φορές συναντάς ανυπέρβλη-
τες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες είναι ο εκλογικός νόμος
της απλής αναλογικής, η πανδημία του κορονοϊού αλλά και οι
υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δήμου. Η πόλη μας δεν εί-
ναι μια επαρχιακή πόλη της Δυτικής Ελλάδας, είναι ένα κο-
σμοπολίτικο κέντρο των Δυτικών Βαλκανίων. Στόχος μας,
λοιπόν, είναι να αναδείξουμε τα Γιάννενα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, καθώς έχουμε όλες τις προϋποθέσεις.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στον Μανώλη Στίνη, ιστορικό και μεταπτυχιακό φοιτητή στην Πολιτική Φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ

«Θέλω να βελτιώσω
την ποιότητα  ζωής
των συνδημοτών μου»

Μ Ω Υ Σ H Σ  Ε Λ Ι Σ A Φ



Τ
ην αναμόρφωση εκ
βάθρων του πλαισίου
που διέπει την έκδοση
και χορήγηση της φο-

ρολογικής ενημερότητας σχε-
διάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμέ-
νου να αναμορφώσει πεπαλαι-
ωμένες διατάξεις που βάζουν
εμπόδια σε επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά, χωρίς να προσδίδουν
κανένα όφελος στο Δημόσιο.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι έως το τέ-
λος Ιανουαρίου να κλειδώσουν
οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν
προκειμένου να βελτιωθεί το
κανονιστικό πλαίσιο της φορο-
λογικής ενημερότητας.

Tο πλαίσιο 
Σήμερα το πλαίσιο για το απο-

δεικτικό ενημερότητας και τη
βεβαίωση οφειλής διέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Νόμου 4174/2013. Αυτές προ-
βλέπουν τα εξής:

• Ο φορολογούμενος δύναται
να ζητήσει αποδεικτικό ενημε-
ρότητας ισχύος μέχρι και δύο
μηνών για την πραγματοποίηση
πράξεων και συναλλαγών που
ρητά ορίζονται.

• Η φορολογική διοίκηση χο-
ρηγεί αποδεικτικό ενημερότη-
τας μόνο εφόσον ο φορολογού-
μενος δεν έχει οφειλές από

οποιαδήποτε αιτία και έχει υπο-
βάλει τις απαιτούμενες φορολο-
γικές δηλώσεις των τελευταίων
πέντε ετών.

• Η φορολογική διοίκηση δύ-
ναται να μη χορηγεί αποδεικτικό
ενημερότητας, αν ο φορολογού-
μενος έχει ληξιπρόθεσμες
οφειλές σε άλλη Αρχή του δη-
μόσιου τομέα.

• Σε περίπτωση που ο φορο-
λογούμενος έχει ενταχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή
έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες
ή σε αναστολή, δύναται να εκδο-
θεί αποδεικτικό ενημερότητας
περιορισμένης ισχύος, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
ένα μήνα.

Οι πράξεις και συναλλαγές για
τις οποίες προσκομίζεται απο-
δεικτικό ενημερότητας, οι προ-
ϋποθέσεις χορήγησής του, οι
τυχόν εξαιρέσεις από την υπο-
χρέωση προσκόμισής του, οι
οφειλές που λαμβάνονται υπό-
ψη για τη χορήγησή του, οι φο-
ρολογικές δηλώσεις που απαι-
τείται να έχουν υποβληθεί για

την έκδοση του αποδεικτικού, ο
τύπος του, το περιεχόμενο, η
διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά
παρακράτησης, τα τυχόν άλλα
πρόσωπα τα οποία δύνανται να
ζητούν και να λαμβάνουν το
αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής
του και κάθε αναγκαία λεπτομέ-
ρεια εφαρμογής ορίζονται με
απόφαση του επικεφαλής της
ΑΑΔΕ.

Αν ζητείται αποδεικτικό ενη-
μερότητας για είσπραξη χρημά-
των ή μεταβίβαση ακινήτου και
δεν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις για τη χορήγησή του ούτε

συντρέχουν οι προϋποθέσεις
συμψηφισμού, εκδίδεται από
την αρμόδια για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής
υπηρεσία βεβαίωση οφειλής
προς το Δημόσιο, η οποία κατα-
τίθεται αντί του αποδεικτικού
ενημερότητας στην υπηρεσία ή
τον οργανισμό πληρωμής ή κα-
τατίθεται για τη μεταβίβαση ακι-
νήτου. Με βάση τη βεβαίωση
αυτή αποδίδεται το προς εί-
σπραξη ποσό ή το προϊόν του τι-
μήματος και μέχρι του ύψους
της οφειλής στην εκδίδουσα τη
βεβαίωση υπηρεσία.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης
βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές
που λαμβάνονται υπόψη για τη
χορήγησή της και κάθε ανα-
γκαία λεπτομέρεια εφαρμογής
ορίζονται με απόφαση του επι-
κεφαλής της ΑΑΔΕ.

Προς αναμόρφωση 
πεπαλαιωμένες 
διατάξεις - Γίνεται πιο 
εύκολη η έκδοσή τους 
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Στα 3,69 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο αυξημένη κατά 43,2%
Αύξηση 43,2% κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμ-

βριο, διαμορφούμενες σε 3.696,3 εκατ. ευρώ (4.364 εκατ.
δολάρια) έναντι 2.581,5 εκατ. ευρώ (3.051,1 εκατ. δολάρια)
το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή κατά τον Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξη-
ση κατά 475,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,9%, και η αντίστοιχη
αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά 467,9 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 22,6%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο
2020. Στο εννεάμηνο οι εξαγωγές ενισχυθήκαν κατά

27,9% και διαμορφώθηκαν στα 28.637,9 εκατ. ευρώ
(34.343,7 εκατ. δολάρια) έναντι 22.398,9 εκατ. ευρώ
(25.258,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους
2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.807,5 εκατ. ευρώ
(6.815,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.233,1 εκατ. ευρώ (4.973,2
εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρου-
σιάζοντας αύξηση σε ευρώ 37,2%. Η αντίστοιχη αξία χω-

ρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 658,2
εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή
και τα πλοία είναι μεγαλύτερη κατά 654,3 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή 17,8%, σε σχέση με τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο
ανήλθε σε 2.111,2 εκατ. ευρώ (2.451,5 εκατ. δολάρια)
έναντι 1.651,6 εκατ. ευρώ (1.922,1 εκατ. δολάρια) κατά τον
ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση σε ευ-
ρώ 27,8%.

Ανατροπές
στη φορολογική
ενημερότητα
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Ποιοι μπορούν να 
εργάζονται παίρνοντας
το 100% της σύνταξης 

Εννέα κατηγορίες συνταξιούχων εξαιρούν-
ται από την περικοπή του 30% της μηνιαίας
σύνταξής τους, εφόσον εργάζονται. Σύμφωνα
με τον ΕΦΚΑ, στο μέτρο ευνοϊκής μεταχείρι-
σης εντάσσονται οι εξής συνταξιούχοι:

1. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ
και αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα
που δεν υπάγεται στον Φορέα. Η εργασία μπο-
ρεί να παρέχεται τόσο εντός όσο και εκτός συ-
νόρων, με βάση τις διακρατικές συμφωνίες
που έχει συνάψει η χώρα. 

2. Όσοι εντάσσονται στον πρώην ΟΓΑ και
ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

3. Όσοι ανήκουν στις ειδικές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης που προβλέπονται για τα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

4. Όσοι προέρχονται από το Δημόσιο και
απολύθηκαν έχοντας συμπληρώσει 20 συντά-
ξιμα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν
τουλάχιστον 5 έτη συνεχούς πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας πριν από την απόλυση.
Στις εξαιρέσεις αυτές εντάσσονται και οι
στρατιωτικοί. 

5. Όσοι είναι συνταξιούχοι άλλων φορέων
του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά
τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως
αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνο-
τρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των
10.000 ευρώ.

6. Όσοι είναι πολύτεκνοι και έχουν τουλά-
χιστον ένα παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδά-
ζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το
24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για
κάθε εργασία. 

7. Όσοι είναι δικαιούχοι σύνταξης λόγω
ανικανότητας ή κληρονόμοι θανόντων κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, λογοτέ-
χνες και καλλιτέχνες που δικαιούνται σύντα-
ξη από το Δημόσιο.

8. Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επί-
δομα, καθώς και τα παιδιά ασφαλισμένων και
συνταξιούχων που έχουν ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%. 

9. Όσοι είναι ψυχικά ασθενείς και η δεύτε-
ρη εργασία ενδείκνυται για τη βελτίωση της
ψυχοσωματικής αποκατάστασης.

Δ
ίχτυ προστασίας με πακέ-
το μέτρων ύψους 900
εκατ. ευρώ και άμεση αν-
τιμετώπιση του αυξημέ-

νου κόστους μέσω της επιστροφής
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης σε 220.000 αγρό-
τες, συνθέτουν το πλαίσιο στήριξης
του αγροτικού εισοδήματος για το
2021. 

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι
υπουργοί Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης-Τροφίμων, Χρήστος
Σταϊκούρας και Σπήλιος Λιβανός,
ανακοίνωσαν ότι η επιστροφή του
ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης αφορά
25.000 νέους αγρότες, 170.000 μέλη
ομάδων παραγωγών και συνεταιρι-
σμών και 25.000 αγρότες συμβολαι-
ακής γεωργίας. Τις επόμενες ημέρες
θα εξειδικευτούν οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για τους δικαιούχους, κα-
θώς επίσης οι δικαιούχοι, οι ποσότη-
τες που θα αναγνωρίζονται βάσει τι-
μολογίων, η διαδικασία και ο τρόπος
ελέγχου. Όπως επεσήμανε ο κ. Λιβα-
νός, πρόκειται για την πρώτη μείωση
του ΕΦΚ στα καύσιμα από το 2016.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας αναφέρθηκε στα μέτρα
που υλοποιούνται ή πρόκειται να
υλοποιηθούν για την ενίσχυση του
αγροτικού εισοδήματος. Έτσι, πέρα

από τη μείωση του ειδικού φόρου,
συνολικού κόστους 50 εκατ. ευρώ, τα
μέτρα που εφαρμόστηκαν ή εφαρμό-
ζονται είναι τα εξής:

1. Μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών. Μειώθηκαν κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστι-
κές εισφορές για τους εργαζομένους
των αγροτικών επιχειρήσεων, εφαρ-
μόζεται φορολογικός συντελεστής
9% αντί για 22% για τα εισοδήματα έως
10.000 ευρώ, μειώθηκε ο φόρος στις
αγροτικές επιχειρήσεις στο 22% από
28%, μειώθηκε η προκαταβολή φό-
ρου στο 80% για τις αγροτικές επιχει-
ρήσεις και στο 55% για τα φυσικά
πρόσωπα, ανεστάλη η πληρωμή της
εισφοράς αλληλεγγύης και μειώθηκε
στο 10% η φορολογία των κερδών των
συλλογικών αγροτικών σχημάτων.
Επιπλέον, οι αγρότες εξαιρούνται
από την υποχρέωση καταβολής τέ-
λους επιτηδεύματος, έγινε μόνιμη η
υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντε-
λεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών που
προορίζονται για ζωική παραγωγή,

ενώ δεν επιβάλλεται συμπληρωματι-
κός ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμα-
χίων.

2. Ενισχύσεις σε αγρότες που
επλήγησαν από τον κορονοϊό. Έχουν
καταβληθεί 164 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη κλάδων του πρωτογενούς
τομέα που υπέστησαν σημαντικές
ζημίες εξαιτίας της πανδημίας και
θα δοθούν άλλα 40 εκατ. ευρώ έως
το τέλος του έτους. Η συνολική στή-
ριξη ανέρχεται σε 204 εκατ. έναντι
αρχικής πρόβλεψης 150 εκατ. ευρώ,
ενώ 102.000 επιχειρήσεις έλαβαν
επιστρεπτέα προκαταβολή 258 εκατ.
ευρώ. 

3. Αποζημιώσεις σε αγρότες που
επλήγησαν από φυσικές καταστρο-
φές. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις από
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ ανήλθαν
σε 84 εκατ. ευρώ πέρυσι και φτάνουν
τα 115 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ τις επό-
μενες εβδομάδες θα γίνει και νέα
εκταμίευση 170 εκατ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επιστροφή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης
πετρελαίου κίνησης 
σε 220.000 αγρότες 

Πακέτο 900 εκατ.€ για 
την στήριξη των αγροτών



Ν
τεμπούτο στην Ελλάδα θα κάνει
σύντομα η βρετανική αλυσίδα
πίτσας Franco Manca ύστερα

από συμφωνία franchise που έχει συ-
νάψει με ομάδα Ελλήνων επιχειρημα-
τιών από τον κλάδο εστίασης. Η συμφω-
νία προβλέπει σε πρώτη φάση το άνοιγ-
μα τουλάχιστον έξι καταστημάτων στη
χώρα με ορίζοντα τριετίας, με τα πρώτα
σημεία να σχεδιάζονται σε Νέα Φιλα-
δέλφεια και Περιστέρι. Η είδηση ανα-
κοινώθηκε από την εισηγμένη στο βρε-
τανικό χρηματιστήριο Fulham Shore
PLC, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας ανή-
κει η Franco Manca καθώς και η Real
Greek. Στην τελευταία, με μετοχικό κε-
φάλαιο 405.000 ευρώ, συμμετέχουν ο
James Ravano με 40%, ο Nabil Mankar-
ious με 20% και από 6,67% μοιράζονται
οι Ιωάννης και Ευάγγελος Λιάσκος,
γνωστοί επιχειρηματίες στον χώρο της
εστίασης, με εστιατόρια όπως
Cookoovaya, Τραβόλτα, Basegrill και
Hoocut. Επίσης, ποσοστό 6,66% στη νέα

εταιρεία ελέγχει η Θεοδώρα Κωνσταν-
τακοπούλου. Το υπόλοιπο 20% του μετο-
χικού κεφαλαίου μοιράζονται από 5% οι
Frederic Jakoumis, Κωνσταντίνος Πα-
τέρας και Χρυσούλα Πασχαλίδου, κα-
θώς και ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης. Στη νέα

εταιρεία τον πρώτο λόγο έχει ο James
Ravano, ένας Έλληνας με 20 χρόνια θη-
τείας στις αλυσίδες Pizza Express και
Zizzi, ενώ εμπλοκή φέρεται να έχει και ο
πρόεδρος του βρετανικού ομίλου David
Page. 

Βγαίνει στο σφυρί 
ακίνητο-φάντασμα της Βωβός

Με ακόμη έναν πλειστηριασμό θα βρεθεί αντιμέ-
τωπη πριν από τα Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα
στις 22 Δεκεμβρίου, η «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής
Τεχνική Ανώνυμη
Εταιρεία». Στο
σφυρί θα βγει ακί-
νητο της εταιρείας
στο Μαρούσι, με τι-
μή πρώτης προ-
σφοράς τα 4,8
εκατ. ευρώ και επισπεύδουσα τη Hellas Capital
Leasing. Το ακίνητο-φάντασμα είναι επαγγελματικό
και έχει μείνει στα μπετά από το 2004. Ο αρχικός
σχεδιασμός της εταιρείας Βωβός προέβλεπε τότε
την ανέγερση τετραώροφου κτιρίου γραφείων, με
ισόγειο κατάστημα, τέσσερα υπόγεια 78 θέσεων
στάθμευσης, επιφανείας 3.000 τ.μ. Σημειώνεται πως
το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρί-
σκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της κτηματι-
κής περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής,
μέσα στο τετρακόσια ενενήντα επτά ΑΛΦΑ (497Α) οι-
κοδομικό τετράγωνο, επί της λεωφόρου Κηφισίας,
της οδού Σίνα και παραχειμάρρου Σαπφούς. Έχει
συνολική έκταση 8.196 τετραγωνικά μέτρα.

Και άλλο μέλος για τα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποκτά ένα ακόμη
μέλος, την αμιγώς ελληνική εταιρεία Organic 3S ΑΕ,
η οποία ξεκινώντας από το εμπόριο βιολογικών προ-
ϊόντων και φθάνοντας στον τομέα παραγωγής τροφί-
μων, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και προ-
στιθεμένης αξίας για την ελληνική οικονομία. Η Or-
ganic 3S ΑΕ έχει έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής
και επικεντρώνεται στην παραγωγή δημητριακών,
μπαρών δημητριακών και σνακ δημητριακών, προ-
ϊόντων δημητριακών χωρίς γλουτένη και βιολογικής
καλλιέργειας, στην παραγωγή υγρών γλυκαντικών,
με γλυκαντικό από το φυτό στέβια σε συνεργασία με
την εταιρεία ΕΨΑ ΑΕ καθώς και στην εμπορία βιολο-
γικών προϊόντων.

Νέα στελέχη στο δυναμικό
της Coca-Cola 3Ε

Τρία νέα στελέχη υποδέχεται στη διοικητική της
ομάδα η Coca-Cola Τρία Έψιλον. Πρόκειται για υψη-
λόβαθμα στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα
τους που έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε διαφο-
ρετικές θέσεις μέσα στον Όμιλο Coca-Cola HBC,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Αγγελική Φωτο-
πούλου ανέλαβε διευθύντρια Legal & Security για
Ελλάδα και Κύπρο με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.
Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Ελλάδα και
Κύπρο ανέλαβε ο Γιώργος Χαντουμάκος από 1η Σε-
πτεμβρίου. Η Sonja Todorova ανέλαβε από 1η Σε-
πτεμβρίου καθήκοντα διευθύντριας Μάρκετινγκ για
Ελλάδα και Κύπρο, προερχόμενη από τον ρόλο της
ComEx & Marketing Manager για την Coca-Cola H-
BC στη Ρωσία.
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Βελτιωμένο είναι το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο παρά την περιο-
ρισμένη συναλλακτική δραστηριότητα. Οι ενεργοί παίκτες εμφανίζονται
«ζωηρότεροι», μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
ΔΕΗ και τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην αγορά
ομολόγων. Χρηματιστηριακοί παράγοντες επισημαίνουν πως η ολοκλή-
ρωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ αποτελεί ισχυρό θετικό καταλύτη και βραχυπρό-
θεσμα, και το μόνο ζητούμενο είναι αν θα προηγηθεί η διόρθωση ή θα συ-
νεχιστεί η άνοδος προς τις 935 μονάδες και τις 950 μονάδες χωρίς ενδιά-
μεση ισχυρή διόρθωση. Παράλληλα η εγχώρια αγορά θα κινηθεί με φόν-
το την προσεχή αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI Greece Standard στις 11
Νοεμβρίου, με το rebalancing να αναμένεται στις 30/11 και την αναμενό-
μενη αξιολόγηση της Moody’s, στις 19/11. Πιθανόν να υπάρξουν και αλ-
λαγές στους δείκτες FTSE, οι οποίες, επισήμως, θα ανακοινωθούν στις
24/11, με ημερομηνία αναδιάρθρωσης τη 17η Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία Lamda Development ανακοίνωσε ότι η εταιρεία με την επωνυ-
μία «Consolidated Lamda Holdings SA» (CLH), συμφερόντων του Σπύρου
Λάτση, προέβη την 1/11/2021 σε αγορά 1.000.000 κοινών ονομαστικών
μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή 7,30 ευρώ ανά μετοχή και συνολική
αξία συναλλαγής 7.300.000 ευρώ. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της
CLH στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 43,8% από περίπου 43,2%. Η CLH είναι νο-
μικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελε-
στικό μέλος ΔΣ της εταιρείας.

Ενισχύει την παρουσία του στη Lamda ο Όμιλος Λάτση

Το ΧΑ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί παίκτες»

Στην Ελλάδα η βρετανική Franco 
Manca - Ο ρόλος του James Ravano



Μ. Χατζάκου: Η ΜΕΒΓΑΛ 
βγήκε πιο δυνατή 
από την περιπέτεια

Ω
ς μια περιπέτεια που έκανε τη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ πιο δυνα-
τή χαρακτήρισε η πρόεδρος της γαλακτοβιομηχα-
νίας, Μαίρη Χατζάκου, τις δυσκολίες που επέφερε η

πανδημία του κορονοϊού στις δραστηριότητες της εταιρείας
και, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για το μέλλον της επι-
χείρησης παρά τον ανταγωνισμό, σημείωσε ότι «τόσο το γά-
λα όσο και το γιαούρτι είναι προϊόντα-πρεσβευτές σε όλο
τον κόσμο». Μιλώντας από το βήμα του 6ου Thessaloniki
Summit, η κυρία Χατζάκου επισήμανε χαρακτηριστικά ότι
«την πρώτη περίοδο εφαρμογής των μέτρων για την αποφυ-
γή διάδοσης του κορονοϊού, είχαμε σε στάση αναμονής ένα
επιπλέον προσωπικό της τάξης του 15%, τους οποίους πλη-
ρώναμε κανονικά, ώστε σε περίπτωση νόσησης κάποιου ερ-
γαζομένους μας να μη διαταραχθεί η διανομή των προϊόν-
των μας και γενικώς η δραστηριότητα της επιχείρησης». Εί-
πε ότι από τη Μακεδονία προέρχεται το 70% της παραγωγής
γάλακτος στην Ελλάδα και σημείωσε ότι στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ το
40% των θέσεων ευθύνης καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Β. Καραμούζης για ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη
έκδοση των τελευταίων ετών στο ΧΑ 
Η Εθνική Τράπεζα ενήργησε ως μοναδικός σύμβου-
λος έκδοσης και κύριος ανάδοχος για τη δημόσια
προσφορά στην Ελλάδα μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ στο
πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου
ύψους 1,35 εκατ., συμβάλλοντας καταλυτικά στην ιδι-
αίτερα επιτυχη-
μένη και έγκαιρη
ολοκλήρωσή της.
Ο Βασίλης Καρα-
μούζης, γενικός
διευθυντής Εται-
ρικής και Επεν-
δυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, δήλωσε:
«Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που σημειώθηκε για την
ΑΜΚ της ΔΕΗ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διε-
θνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας στη διοί-
κηση και τις προοπτικές της ΔΕΗ και της χώρας, ενώ
διαπιστώνεται και η αναθέρμανση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για μετοχικές εκδόσεις στην ελληνι-
κή κεφαλαιαγορά».

Θετικές επιδόσεις 
για τη Revoil στο 9μηνο

Σημαντική άνοδο κατά 45,38% κατέγραψαν τα κέρδη
προ φόρων της Revoil το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κλείνοντας στα
3,46 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. το 2020. Αιτία της ση-
μαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας, ο υπερδιπλασια-
σμός των κερδών προ φόρων του τρίτου τρίμηνου που
έκλεισαν στα 1,58 εκατ. ευρώ, κατά 122,5% υψηλότερα σε
σχέση με τα 0,71 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2020. Οι πω-
λήσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 168,48 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 127,21 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020,
σημειώνοντας άνοδο 32,44%. Αντίστοιχα συνολικά το εν-
νεάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,73%. Για το υπό-
λοιπο του 2021, η τρέχουσα περίοδος θέρμανσης έχει
ξεκινήσει αισιόδοξα, με τη ζήτηση κατά τις πρώτες ημέ-
ρες να είναι αυξημένη. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνη-
σης, η μη λήψη μέτρων που στοχεύουν στον περιορισμό
των μετακινήσεων θα διατηρήσουν τη ζήτηση στα ικανο-
ποιητικά επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Folli Follie: Εγκρίθηκε
η συμφωνία εξυγίανσης 

Την πλήρη αποδοχή του σχεδίου εξυγίανσης ενέκρινε η
έκτακτη γενική συνέλευση της Folli Follie που πραγματο-
ποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή των Δημήτρη και Τζώρτζη
Κουτσολιούτσου που είχαν καταψηφίσει το εν λόγω σχέδιο,
καθώς ασκήθηκε το δι-
καίωμα της παράστα-
σης και ψήφου. Αντί
αυτών, καθώς και άλ-
λων μετόχων, οι οποίοι
δεν συμμετείχαν ή κα-
ταψήφισαν τη συμφω-
νία στην έκτακτη γενι-
κή συνέλευση τον περασμένο Μάρτιο, όπως η Fosun, η δι-
κηγόρος Βασιλική Τσιατά ως ειδική εντολοδόχος άσκησε το
δικαίωμα παράστασης και ψήφου. Το σχέδιο εξυγίανσης
προβλέπει μεταξύ άλλων τη μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων της Folli Follie σε δύο νέες
εταιρείες με έδρα το Λουξεμβούργο (OpsCo, AssetsCo) και,
τέλος, την έκδοση νέων ομολογιών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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ΟΤΕ: Απέκτησε 513.535 ίδιες 
μετοχές την τελευταία εβδομάδα

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
ΑΕ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την περίοδο
29/10/2021 - 4/11/2021 αγόρασε συνολικά
513.535 ίδιες μετοχές. Μετά και τις προαναφερό-
μενες αγορές, ο ΟΤΕ κατέχει 6.777.444 ίδιες με-
τοχές, ποσοστό
1,484% του συνό-
λου των μετοχών
της εταιρείας. Η
ανακοίνωση εκ-
δόθηκε σύμφω-
να με τον Κανονι-
σμό (ΕΕ) αριθ.
596/2014 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Ενέργεια: Εστιάζει σε ταλαντούχο 
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία
Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
στον κόσμο στον κλάδο της ενέργειας επικεν-
τρώνουν τις επενδύσεις τους στο ταλαντούχο
δυναμικό και την τεχνολογία, ενώ ο κλάδος αν-
τιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα της
πανδημίας και της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα
με νέα έρευνα της KPMG, 2021 Energy CEO Out-
look. Στο πλαίσιο της έρευνας, ερωτήθηκαν 133
ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας σχετικά με τις
στρατηγικές και τις προβλέψεις τους σε ορί-
ζοντα τριετίας. Η έρευνα αποκαλύπτει έναν
κλάδο που παραμένει ανθεκτικός και εστιάζει
στη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, πα-
ρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο
μέλλον και μια περίοδο ταχύτατης μετάβασης.

ΟΛΠ: Περισσότερα από 700 
κρουαζιερόπλοια αναμένονται 
εντός του έτους 2022

Πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων
ποσοστό άνω του 60% αφορά αφίξεις επιβίβασης
(homeport) στον Πειραιά, αναμένεται να αφιχ-
θούν με βάση τις προκρατήσεις του έτους 2022,
όπως εκτιμά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά. Ση-
μειώνεται ότι το 2019, πριν από την έναρξη της
πανδημίας, εξυπηρετήθηκαν 622 κρουαζιερό-
πλοια. Η δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέ-
ρας είναι εμφανής, αφού έχει επιτευχθεί ποσοστό
ανάκαμψης περίπου 60% το 2021, σε σύγκριση με
το 2019 ως προς τον αριθμό των κρουαζιερόπλοι-
ων. Παράλληλα, το 2022 αναμένονται και νέες
αφίξεις εταιρειών στον λιμένα, όπως η Virgin
Cruises και η Ritz-Carlton Yacht Collection.
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Χ
ωρίς σπουδαία πρόοδο θα πε-
ράσει στην ιστορία και αυτή η
διάσκεψη του ΟΗΕ για την αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλ-

λαγής, στη Γλασκόβη. Η Κίνα, πριν καν
ολοκληρωθούν οι εργασίες της διάσκε-
ψης, αύξησε περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο τόνους την ημερήσια παρα-
γωγή άνθρακα, ανοίγοντας και πάλι τα
ορυχεία, σε μια προσπάθεια, όπως την
αιτιολογεί το Πεκίνο, να κρατήσει το σύ-
στημα ηλεκτροδότησης όρθιο. Το ζη-
τούμενο, λοιπόν, που είναι η μείωση
των εκπομπών και η συμβολή τους στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα πάει
χρονικά πιο πίσω…

Στη δική μας κλίμακα, τα καλά νέα
που αφορούν τη μείωση των εκπομπών
του θερμοκηπίου είναι η είδηση της
απόκτησης από τον Διαχειριστή Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕ-
ΣΦΑ) ΑΕ της υψηλότερης αναγνώρισης
«Gold Standard» για το έτος 2021, στο
πλαίσιο του Oil and Gas Methane Part-

nership 2.0 (OGMP 2.0), του Προγράμ-
ματος των Ηνωμένων Εθνών για το Πε-
ριβάλλον (UNEP). «Η συγκεκριμένη
αναγνώριση αναφέρεται στα υψηλότε-
ρα επίπεδα καταγραφής και αναφοράς
των εκπομπών μεθανίου μιας εταιρείας
και στον οδικό χάρτη που αυτή έχει θε-
σπίσει, για την επίτευξη των στόχων
μείωσης των εκπομπών μεθανίου» –
ενός σημαντικού αερίου του θερμοκη-
πίου που δεν μνημονεύεται συχνά, αλ-
λά έχει μεγάλη συμμετοχή στην υπερ-
θέρμανση του πλανήτη. 

Ισχυρός ρύπος 
Σημειώνεται ότι, αν και το μεθάνιο εί-

ναι ένας βραχύβιος ρύπος του κλίματος

με ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής περί-
που 12 χρόνια και η διάρκεια ζωής του
στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρότερη
από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), εί-
ναι πολύ πιο αποτελεσματικό στην πα-
γίδευση ακτινοβολίας. Ανά μονάδα μά-
ζας, η επίδραση του μεθανίου στην κλι-
ματική αλλαγή για 20 χρόνια είναι 86
φορές μεγαλύτερη από το CO2! Η γε-
ωργία είναι ο βασικός τομέας που ευ-
θύνεται για το περίπου 40% των συνολι-
κών εκπομπών. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
πάνω από το 60% των συνολικών εκ-
πομπών μεθανίου (σ.σ. εκτιμάται ότι θα
συνεχίσουν να αυξάνονται έως το 2030,
εκτός εάν ληφθούν άμεσα μέτρα) προ-
έρχεται από ανθρώπινες δραστηριότη-

τες όπως είναι: η εξόρυξη άνθρακα, η
παραγωγή και διανομή πετρελαίου και
φυσικού αερίου, η διαρροή από συστή-
ματα φυσικού αερίου, καύση βιομάζας
κ.λπ. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές μεθα-
νίου από την εξόρυξη και τον τομέα πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφω-
να με ειδικούς επιστήμονες, «θα μπο-
ρούσαν να μειωθούν περισσότερο από
65% με την πρόληψη της διαρροής αερί-
ου κατά τη μεταφορά και τη διανομή,
την ανάκτηση και χρήση αερίου στο
στάδιο της παραγωγής και με την απαε-
ρίωση και την ανάκτηση μεθανίου πριν
από την εξόρυξη κατά την εξόρυξη άν-
θρακα».

Το μεθάνιο έχει άμεση επίδραση στο

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Διάκριση ΔΕΣΦΑ 
για περιβαλλοντικό
αποτύπωμα



ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

31 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

κλίμα και έμμεσες επιπτώσεις στην αν-
θρώπινη υγεία, τις αποδόσεις των καλ-
λιεργειών, την ποιότητα και την παρα-
γωγικότητα της βλάστησης, μέσω του
ρόλου του ως σημαντικού προδρόμου
για τον σχηματισμό του τροποσφαιρι-
κού όζοντος. Οι αυξημένες εκπομπές
μεθανίου ευθύνονται «για το ήμισυ της
παρατηρούμενης αύξησης των επιπέ-
δων του όζοντος στην τροπόσφαιρα» (το
όζον είναι η αιτία για περίπου ένα εκα-
τομμύριο πρόωρους αναπνευστικούς
θανάτους παγκοσμίως. Το μεθάνιο εμ-
μέσως ευθύνεται για σχεδόν τους μι-
σούς από αυτούς τους θανάτους!).

Απόλυτος στόχος 
Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος

Φυσικού Αερίου «έχει θέσει έναν από-
λυτο στόχο μείωσης κατά 20% των εκ-
πομπών μεθανίου από τις δραστηριότη-
τες της εταιρείας έως το 2025, σε σχέση
με το έτος βάσης 2015».

Ο ΔΕΣΦΑ, που είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση
και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των δια-
συνδέσεών του, είναι ένα από αρχικά
μέλη του Oil and Gas Methane Partner-
ship 2.0 – «του μοναδικού ολοκληρω-
μένου πλαισίου αναφοράς εκπομπών
μεθανίου στον τομέα και με στόχο να
διατηρήσει την αναγνώριση του “Gold
Standard”». Όπως άλλωστε έχει τονίσει
η νέα CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli,
στις στρατηγικές προτεραιότητες του
ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνεται και η ενσωμά-
τωση νέων τεχνολογιών στην πορεία
προς την κλιματική ουδετερότητα: «H
ολοκλήρωση και η ενδυνάμωση του ελ-
ληνικού συστήματος φυσικού αερίου
έχει καθοριστική σημασία για τη μελ-
λοντική μετάβαση σε καθαρότερες πη-
γές ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαί-
τερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος των
υποδομών φυσικού αερίου στην ένταξη

των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, καθώς

και για να ανοίξει ο δρόμος για τη μετα-

φορά και χρήση ανανεώσιμων αερίων,

όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

Επίσης είναι υψίστης σημασίας να δια-

σφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες υποδομές

θα είναι κατάλληλες στο μέλλον για τη

μεταφορά υδρογόνου». Ο ΔΕΣΦΑ σκο-

πεύει «να διαδραματίσει ενεργό ρόλο

στον τομέα των ανανεώσιμων αερίων
και συμβάλλει στην ομάδα εργασίας για
την ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για
το Υδρογόνο, που έχει συσταθεί από την
κυβέρνηση, αξιοποιώντας τη σημαντική
τεχνογνωσία των διεθνών μετόχων της
εταιρείας στον τομέα».

Περιβαλλοντικό επίπεδο
Η CEO Maria Rita Galli δίνει μεγάλη

σημασία «στην αξία της υπευθυνότητας
στην εταιρική διακυβέρνηση και τη ση-
μασία της ενσωμάτωσης αρχών της
βιωσιμότητας σε περιβαλλοντικό, κοι-
νωνικό και ενδοεταιρικό επίπεδο του
ΔΕΣΦΑ», μέτοχοι του οποίου είναι: κατά
34% το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 66%
η Senfluga SA (κοινή εταιρεία των S-
nam, Enagás, Fluxys και Damco).

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου «αναπτύσσει κρίσι-

μες υποδομές και παρέχει ένα ευρύ φά-
σμα υψηλής ποιότητας ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών, επιδιώκοντας τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς φυσι-
κού αερίου (ΕΣΦΑ). Το Φυσικό Αέριο πα-
ραδίδεται, από τους χρήστες μεταφοράς
στον ΔΕΣΦΑ, σε ένα από τα τρία σημεία
εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) που
βρίσκονται στα ελληνοβουλγαρικά και τα
ελληνοτουρκικά σύνορα και από τον τερ-
ματικό σταθμό υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου στη Ρεβυθούσα. Και στη συ-
νέχεια παραδίδεται σε σαράντα τρία ση-
μεία εξόδου σε όλη την ηπειρωτική Ελ-
λάδα». 

Με την υψηλότερη αναγνώριση «Gold Standard» για 
την καταγραφή του μεθανίου, ενός αερίου του θερμοκηπίου
που δεν μνημονεύεται συχνά, αλλά έχει μεγάλη 
συμμετοχή στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Ανά μονάδα
μάζας, η επίδραση του μεθανίου στην κλιματική αλλαγή για
20 χρόνια είναι 86 φορές μεγαλύτερη από το CO2

POLITICAL

Αξιόπιστος 
μηχανισμός 
Η Oil and Gas Methane
Partnership (OGMP) –πρό-
γραμμα των Ηνωμένων
Εθνών για το περιβάλλον–
δημιουργήθηκε από το Cli-
mate and Clean Air Coali-
tion το 2014 ως εθελοντι-
κή πρωτοβουλία για να
βοηθήσει τις εταιρείες να
μειώσουν τις εκπομπές με-
θανίου στον τομέα του πε-
τρελαίου και του φυσικού
αερίου. Μέσω της συμμε-
τοχής, προσφέρεται στις
εταιρείες ένας αξιόπιστος
μηχανισμός για να αντιμε-
τωπίσουν συστηματικά και
υπεύθυνα τις εκπομπές με-
θανίου τους και να επιδει-
κνύουν αυτήν τη συστημα-
τική προσέγγιση και τα
αποτελέσματά της στους
ενδιαφερομένους.



E
κκληση για δυναμική παρέμβαση της
Άγκυρας απηύθυναν ενώσεις Βόσ-
νιων μουσουλμάνων και μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις που δραστηριοποι-

ούνται στην Τουρκία, καθώς η Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική κρί-
ση από τον τερματισμό του πολύνεκρου εμφυλί-
ου πολέμου (1992-1995). Οι μουσουλμάνοι της
Βοσνίας στρέφουν το βλέμμα στην Άγκυρα, κα-
θώς η χώρα τους βιώνει τη χειρότερη κρίση με-
τά τον εμφύλιο.

«Έχοντας υπόψη τις πικρές εμπειρίες από τη
συμπεριφορά της διεθνούς κοινότητας σε αυτή
τη γη, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει άλλον υπο-
στηρικτή και έμπιστο φίλο πέρα από την Τουρ-
κία… Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε αυτούς
που χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και σε
εκείνους που τους υποστηρίζουν παρασκηνιακά
ότι οι Βόσνιοι δεν είναι μόνοι τους», αναφέρεται
στη σχετική επιστολή. Προ ημερών, ο ύπατος
αρμοστής του ΟΗΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Κρίστιαν Σμιτ, προειδοποίησε, με επιστολή του
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι η χώρα «αν-
τιμετωπίζει υπαρξιακών διαστάσεων απειλή»,
ακόμη και τον κίνδυνο επιστροφής στον εμφύ-
λιο πόλεμο.

Ο ηγέτης της σερβικής κοινότητας Μίλοραντ
Ντόντικ απειλεί ότι οι ομοεθνείς του θα αποχω-
ρήσουν από όλους τους κρατικούς θεσμούς,
συμπεριλαμβανομένου του στρατού, και θα ανα-
συγκροτήσουν τη δική τους, αυτόνομη ένοπλη
δύναμη. Στις δύο δεκαετίες της πολιτικής του
κυριαρχίας, ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται ως

προστάτης των μουσουλμάνων της Βοσνίας-Ερ-
ζεγοβίνης, ενισχύοντας την τουρκική πολιτική,
οικονομική και πολιτιστική επιρροή στη βαλκα-
νική χώρα. 

Ωστόσο, η τουρκική κυβέρνηση έχει μείνει
μέχρι στιγμής σιωπηλή απέναντι στην υπό εξέ-
λιξη κρίση, ενώ οι ηγέτες των Βόσνιων μου-
σουλμάνων πιέζουν για πιο ενεργητική υποστή-
ριξη. Την Τρίτη, ο Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς, ηγέ-
της του κυριότερου κόμματος των Βόσνιων μου-
σουλμάνων, επισκέφθηκε την Τουρκία, συνο-
δευόμενος από τον μεγάλο μουφτή Χουσεΐν Κα-
βάζοβιτς.

Οι δύο άνδρες είχαν συνομιλίες με τον Τούρκο
πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους. Από την
πλευρά του ο Σεφίκ Ντζαφέροβιτς, ο οποίος εκ-
προσωπεί τους μουσουλμάνους στην τριμερή
προεδρία (ένας Σέρβος και ένας Κροάτης συμ-
πληρώνουν την τριάδα), επισκέφθηκε το Αζερμ-
παϊτζάν, στενό σύμμαχο της Τουρκίας. Την Τε-
τάρτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφι-
σε τελικά την παράταση κατά ένα έτος της διε-
θνούς ειρηνευτικής δύναμης EUFOR στη Βοσ-
νία-Ερζεγοβίνη.

Ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε
την πρώτη γυναίκα στην ηγεσία
της κυβέρνησης του Βατικανού,
τη Φραγκισκανή αδελφή Ραφαέ-
λα Πετρίνι, επιμένοντας στη βού-
λησή του να επιτευχθεί μεγαλύτε-
ρη ισότητα των φύλων στην Εκ-
κλησία. Ως γενική γραμματέας
της κυβέρνησης, η 52χρονη Ιταλίδα μοναχή θα
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των διοικητικών
επιχειρήσεων, κυρίως στα μουσεία του Βατικα-
νού, στο ταχυδρομείο και την αστυνομία. Γίνεται

έτσι η πλέον υψηλόβαθμη γυναίκα
στο πιο μικρό κράτος του κόσμου. 

Ο διορισμός της Πετρίνι, που
έχει πτυχίο από το LUISS, ένα ανα-
γνωρισμένου κύρους ιταλικό οι-
κονομικό πανεπιστήμιο, σηματο-
δοτεί την τελευταία χρονικά προ-
σπάθεια του Πάπα να τηρήσει την

υπόσχεση για τη βελτίωση της ισορροπίας των
φύλων που έδωσε πριν από χρόνια, η οποία
όμως σύμφωνα με γυναικείες οργανώσεις υλο-
ποιείται με μεγάλη βραδύτητα.

Έκκληση για δυναμική παρέμβαση, 
καθώς η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
αντιμετωπίζει τη χειρότερη εσωτερική
κρίση από τον τερματισμό του 
πολύνεκρου εμφυλίου πολέμου

Ζητούν προστασία
από τον Ερντογάν

Ο Πάπας διόρισε την πρώτη γυναίκα στην
ηγεσία της κυβέρνησης της Αγίας Έδρας
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Η luxury κυρία Λαγκάρντ
και η… χολή της «Bild»
Μένεα κατά της Κριστίν Λαγκάρντ πνέουν ορισμένα γερμανικά
ΜΜΕ, κατηγορώντας την επικεφαλής της ΕΚΤ για αγάπη στο ζην
πολυτελώς ενώ αδιαφορεί για τον υψηλό πληθωρισμό στην ευ-
ρωζώνη, που γονατίζει τα νοικοκυριά και ροκανίζει τις αποταμι-
εύσεις των πολιτών. «Η Λαγκάρντ αρέσκεται να φορά πολυτελή
ρούχα, όπως Chanel, βγάζει σχεδόν 40.000 ευρώ τον μήνα, αλλά
δεν δείχνει να νοιάζεται για τις ανησυχίες των κοινών ανθρώ-
πων», έγραψε η «Bild». Υπολόγισε δε ότι λόγω της ανόδου του
πληθωρισμού οι Γερμανοί αποταμιευτές θα χάσουν φέτος 1.400
ευρώ, ένα ποσό που θα προκαλεί γέλια στη Λαγκάρντ, όπως
πρόσθεσε. «Με αυτά τα λεφτά μόνον ένα μανίκι σακακιού Cha-
nel θα μπορούσε να αγοράσει. Κάποια από τα πολυτελή σακάκια
της προέδρου της ΕΚΤ κοστίζουν 7.000 ευρώ και βάλε».
«Η Λαγκάρντ που αγαπά την πολυτέλεια κάνει φτωχότερους
τους συνταξιούχους και τους αποταμιευτές», είχε γράψει την
περασμένη εβδομάδα η λαϊκή «Bild» μετά την απόφαση της ΕΚΤ
να αφήσει σε αρνητικό έδαφος το βασικό της επιτόκιο και να
διατηρήσει αμετάβλητες τις αγορές περιουσιακών στοιχείων. 

Μ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Μ Α Ν Ο Ι   Β Ο Σ Ν Ι Α Σ
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Το μποτιλιάρισμα εκτός της ρύπανσης προκαλεί και τον εκνευρισμό των οδη-
γών, που βρίσκονται ακινητοποιημένοι σε κάποιον κεντρικό οδικό άξονα, αλλά
ουδέποτε διανοήθηκε κανείς ότι προκαλεί και «αιμορραγία» στις τσέπες των ιδιο-
κτητών οχημάτων.

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της
ΕΡΑ: «Μια καθυστέρηση δεκαλέπτου στη δουλειά, υπολογίζεται ότι κοστίζει στον
καθένα από εμάς 2-3 ευρώ. Εάν αυτό το αθροίσουμε σε ετήσια βάση, χάνουμε
από 500 έως 1.000 ευρώ λόγω της απώλειας χρόνου. Με 2.500.000 αυτοκίνητα σε

αυτή την πόλη, δεν χωράνε άλλα και όσο περισσότερες εξαιρέσεις βάζουμε, τόσο
το χειρότερο. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει θαύματα από το οδικό δίκτυο, το
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι οι πολίτες να αρχίσουμε τους εναλλακτι-
κούς τρόπους μετακίνησης. 

Ορισμένα από αυτά τα πράγματα είναι ο κόσμος να περπατά εκεί που μπορεί
αντί να χρησιμοποιεί το όχημά του ή και να χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς. Άλλωστε το αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια ευκολία, ωστόσο δαπανά κα-
νείς πολλά χρήματα για αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα, δεν
υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες».
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Η κίνηση αδειάζει και τις… τσέπες των οδηγών!

H
Toyota Corolla από μόνη της αποτελεί ένα
ιστορικό όνομα για την ιαπωνική αυτοκινη-
τοβιομηχανία, καθώς έχει πουλήσει πάνω
από 46 εκατ. μονάδες στα 53 χρόνια παρου-

σίας της στην αγορά. Με λίγα λόγια, η Corolla αποτελεί
best seller μοντέλο για την Toyota.

Σήμερα, η νέα Corolla έχει περάσει στη 12η γενιά
της και παρουσιάζεται πληρέστερη από ποτέ, ενώ η
υπερτροφοδοτούμενη βασική έκδοση του 1,2 λίτρου
που δοκιμάσαμε, πραγματικά μας εντυπωσίασε με
την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, με την κορυ-
φαία ποιότητα κατασκευής, με τον εξοπλισμό της και
βέβαια με την τιμή διάθεσής της, η οποία κυμαίνεται
κάτω από τις 16.800 ευρώ και συνοδεύεται ο από πο-
λυετή εγγύηση.

Δυναμική εμφάνιση
Η νέα Toyota Corolla έχει σχεδιαστεί από την αρχή

και σίγουρα οι σχεδιαστές της ήθελαν να δώσουν έναν
δυναμισμό στο κορυφαίο τους μοντέλο και, όπως απο-
δείχθηκε, τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά.

Στο εμπρόσθιο μέρος της Corolla ξεχωρίζει ο προ-
φυλακτήρας με τις έντονες γωνίες, ο οποίος με τα δυ-
ναμικά φωτιστικά σώματα και τη μάσκα να δένουν αρ-
μονικά συνθέτουν ένα «άγριο» σύνολο!

Στο πίσω μέρος επίσης ο προφυλακτήρας κάνει έν-
τονη την παρουσία του και τα φωτιστικά σώματα δίνουν
έναν τόνο πολυτέλειας και σοβαρότητας. Επίσης το τε-
λείωμα της πίσω κολόνας προσθέτει μια περισσότερο
σπορ αίσθηση του αμαξώματος.

Hitech εσωτερικό και με ποιότητα
Η Toyota φαίνεται ότι έχει ποντάρει πολλά στη νέα

Corolla, καθώς πέραν της δυναμικής εξωτερικής σχε-
δίασης έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και στην καμπίνα
επιβατών, η οποία διακρίνεται για την υψηλή δόση τε-
χνολογίας που διαθέτει σε συνδυασμό με την ανώτερη
ποιότητα κατασκευής.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η νέα ψηφιακή οθό-
νη αφής 8 ιντσών, μέσω της οποίας ο οδηγός ή ο συνο-
δηγός χειρίζονται το σύστημα πλοήγησης, το ηχοσύ-
στημα αλλά και τα υπόλοιπα συστήματα συνδεσιμότη-
τας. Επίσης, ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, η βασική έκδοση της
Corolla διαθέτει τα πάντα και δύσκολα οι υποψήφιοι
αγοραστές θα βρουν κάποιο έξτρα αξεσουάρ για να
προσθέσουν.

Ο χώρος αποσκευών διαθέτει ικανοποιητική χωρητι-
κότητα 361 λίτρων, που θα βολέψει τις αποσκευές των
επιβατών της, ενώ εφόσον αναδιπλωθεί η πλάτη των
πίσω καθισμάτων, τότε η χωρητικότητα μέχρι την ορο-
φή αυξάνονται στα 1.024 λίτρα.

Οικονομία και «ζωντάνια»
Ο κινητήρας της βασικής έκδοσης της Toyota Corolla

είναι ο υπερτροφοδοτούμενος 1,2 λίτρου με απόδοση
116 ίππων, ο οποίος διαθέτει σύστημα διπλού χρονι-
σμού των βαλβίδων, προσδίδοντας χαμηλότερες τιμές
κατανάλωσης και ρύπων.

Στην πράξη ο 1,2 Τ κινητήρας είναι πολιτισμένος και
διακρίνεται αρχικά για την ήσυχη λειτουργία του και το

θετικό του τράβηγμα από τις χαμηλές στροφές. Τραβάει
έτσι θετικά από τις 1.500 σ.α.λ. και «κρατάει» μέχρι τις
4.000 σ.α.λ. χωρίς ξεσπάσματα αλλά και χωρίς ιδιαίτε-
ρη πτώση ισχύος και σε πιο υψηλές στροφές. Το 6τάχυ-
το κιβώτιο έχει αραιή κλιμάκωση, με αποτέλεσμα να
υπάρχει ένας αντίκτυπος στις επιδόσεις προς όφελος
της κατανάλωσης (μέση πραγματική τιμή στα 6,5
λτ./100 χλμ.).

Για τους πιο ζωηρούς οδηγούς, η θέση Sport του συ-
στήματος παραμετροποίησης «οξύνει» τις βασικές λει-
τουργίες του αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια πιο γρή-
γορη κίνηση.

Ποιότητα κύλισης
Ένα ακόμη δυνατό σημείο της νέα Corolla αφορά την

ποιότητα κύλισης που έχει αποκτήσει και είναι ξεκάθα-
ρα βελτιωμένη σε όλα τα επίπεδα. Στο εθνικό οδικό δί-
κτυο, το ιαπωνικό μοντέλο διακρίνεται για την ευθύτητα
και τη στιβαρότητά του, ενώ αν ο οδηγός κινείται στα
όρια του ΚΟΚ, η οικονομία είναι δεδομένη.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με συνεχείς στροφές, η
νέα Corolla απέδειξε πως έχει αποκτήσει υψηλότερα
περιθώρια πρόσφυσης και είναι εντελώς προβλέψιμη,
ενώ εξαιρετική ήταν και η απόδοση των φρένων αλλά
και του συστήματος διεύθυνσης.

Μέσα στην πόλη η Corolla κινείται αθόρυβα και
άκρως οικονομικά, με την ανάρτηση να φιλτράρει όλες
τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η ύπαρξη κάμερας
οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Δοκιμάζουμε την Toyota 
Corolla 1,2T με 116 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΟλυμπιακός έχασε 2-1 από την ελλιπέστα-
τη Άιντραχτ στο «Καραϊσκάκης» και πε-
ριέπλεξε τα πράγματα στους ομίλους του

Europa League όσον αφορά στην πρόκρισή του
στους «16», o ΠΑΟΚ ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από
την Κοπεγχάγη στην Τούμπα για το Conference
League και απώλεσε την 1η θέση στον όμιλο και η
Ελλάδα από το «δόξα τω Θεώ» της προηγούμενης
αγωνιστικής ξανάπεσε στο «βόηθα, Παναγιά».

Πλέον είναι στη 19η θέση της ειδικής βαθμολο-
γίας της UEFA (Ranking) από τη 16η θέση που είχε
βρεθεί, που σημαίνει πως συνεχίζει με τέσσερις
ομάδες στην Ευρώπη, μία στο Champions League,
τρεις στο Conference League και καμία στο Eu-
ropa League. Λογικό. Η γύμνια της Ελλάδας στην
Ευρώπη αποσαφηνίζεται πλήρως με τη θεώρηση
περί ποδοσφαίρου. Μπάλα είναι η… ΕΠΟ, η Super

League, οι δικαστικές αποφάσεις, φυσικά η διαι-
τησία και μετά το χορτάρι. Γαλουχήθηκαν έτσι
τουλάχιστον δύο γενιές Ελλήνων, δεν τους ενο-
χλεί πλέον το… τέρας «γιατί έχουν αρχίσει και
του μοιάζουν», όπως είπε και ο αείμνηστος Μάνος
Χατζιδάκις.

Ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης»
Κατά τα άλλα, η Ελλάδα επανέρχεται στον μι-

κρόκοσμό της (γιατί τα ευρωπαϊκά όνειρα κοστί-
ζουν ακριβά) με ντέρμπι αύριο στο «Απόστολος
Νικολαΐδης», όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται
τον ΠΑΟΚ. Κρίσιμο και για τους δύο, στην προσπά-
θειά τους για τίτλο ο «δικέφαλος», για έξοδο στην
Ευρώπη οι «πράσινοι». Ο πρωτοπόρος Ολυμπια-
κός υποδέχεται τον Ιωνικό στο Φάληρο και η 2η
ΑΕΚ πάει στη Ριζούπολη να συναντήσει τον Απόλ-

λωνα Σμύρνης. Στο Πανθεσσαλικό θα αναμετρη-
θούν οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρω-
ταθλήματος, ο Βόλος και ο Άρης. Στο γήπεδο
έχουν τους ίδιους βαθμούς, αλλά από τον Άρη
έχουν αφαιρεθεί έξι, επειδή κρίθηκε ένοχος πλα-
στογραφίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέ-
τσκοφ. Η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης προσέφυγε στο
Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) της Λοζά-
νης.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο: ΟΦΗ -
Ατρόμητος (17.15, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα -
Παναιτωλικός (17.15, Nova), Απόλλων Σμ. - ΑΕΚ
(19.30, Cosmote TV). 

Αύριο, Κυριακή: Αστέρας Τρ. - Λαμία (15.00,
Nova),  Βόλος - Άρης (17.15, Cosmote TV), Ολυμ-
πιακός - Ιωνικός (19.30, Nova), Παναθηναϊκός -
ΠΑΟΚ (19.30, Cosmote TV).

Πισωγύρισμα για την Ελλάδα
Ολυμπιακός 20

ΑΕΚ 19

ΠΑΟΚ 16

Βόλος 14

Παναθηναϊκός 11

ΠΑΣ Γιάννινα 10

ΟΦΗ 9

Αστέρας Τρ. 9

Ιωνικός 9

Άρης 8

Λαμία 6

Παναιτωλικός 5

Απόλλων Σμ. 5

Ατρόμητος 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Η τηλεοπτική κάμερα ήταν
αδιάψευστος μάρτυρας, η
συντριπτική πλειοψηφία των
θεατών στις κερκίδες του «Κα-
ραϊσκάκης» και της Τούμπας,
στα ευρωπαϊκά παιχνίδια
Ολυμπιακός - Άιντραχτ και
ΠΑΟΚ - Κοπεγχάγη αντίστοι-
χα, δεν φορούσαν μάσκες.
Μόλις την περασμένη Τρίτη ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης το είχε ξεκαθαρίσει πως οι
ΠΑΕ, πλέον, θα έχουν μερίδιο
ευθύνης, αν στην εξέδρα πα-
ρατηρηθεί το εν λόγω φαινό-
μενο και θα τιμωρούνται για
αυτό, είτε να παίξουν κεκλει-
σμένων των θυρών είτε με

πρόστιμο. Οι ΠΑΕ μπορεί να
κάλεσαν τον κόσμο τους να
συμμορφωθεί, αλλά στην πρά-
ξη αυτό δεν συνέβη. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η κυβέρνη-
ση, πλέον, εξετάζει σοβαρά το
ενδεχόμενο μείωσης της πλη-
ρότητας των γηπέδων σε ανοι-
κτούς και κλειστούς χώρους.
Με την τελευταία απόφαση του
υφυπουργού Λευτέρη Αυγε-
νάκη, σε συνεργασία με την
Επιτροπή Λοιμωξιολόγων, η
πληρότητα αυξήθηκε στο 90%.
Πλέον, μετά τα παιχνίδια του
Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ,
εξετάζεται να πέσει αισθητά,
ακόμα και στο 10%. 

Την πιο ταπεινωτική ήττα όλων των εποχών σε ευρωπαϊκό παιχνίδι γνώρισε ο Παναθηναϊ-
κός στο Βελιγράδι, 81-48 από τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague. Τα δεκάλεπτα: 21-8,
39-26, 57-36, 81-48. Έχει συντελεστή 2-6 σε νίκες και ήττες. Οι σκόρερ: Πέρι 5 (1), Μέικον
15 (2), Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 6, Φέρελ, Κασελάκης, Γουάιτ 2,
Φλόιντ 2, Έβανς, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 10.(έδιωξε τον Κούμαν), ο Λιονέλ Μέσι δεν αι-

Χωρίς μάσκες σε «Καραϊσκάκης» και Τούμπα Ξένοι και στο VAR! 
Κίνηση - κατάφωρη προσβολή (μπορεί και δί-

καιη) σε βάρος των Ελλήνων διαιτητών από τον
Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Αφού
δεν τους εμπιστεύεται στα ντέρμπι και φέρνει ξέ-
νους, τώρα κάνει το ίδιο και με τους VARίστες. Η
«Political» το επισήμανε πολλές φορές ότι οι «κα-
νονικοί» διαιτητές, πλέον, δεν είναι αυτοί που
σφυρίζουν στο χορτάρι, αλλά αυτοί του VAR
έχουν τη μεγαλύτερη εξουσία.

Μουρίνιο κατά Παπαπέτρου

Ευθεία επίθεση κατά του διαιτητή Τάσου Παπα-
πέτρου, που σφύριξε το παιχνίδι Ρόμα - Μπόντο
Γκλιμτ 2-2 για το Conference League, έκανε ο
διάσημος Πορτογάλος τεχνικός της ιταλικής ομά-
δας Ζοζέ Μουρίνιο. Τον κατηγόρησε ότι δεν έδω-
σε δυο πέναλτι στους Ρωμαίους και ότι δεν κρά-
τησε περισσότερη καθυστέρηση. 

Μίλαν για 
Αλεξανδρόπουλο

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του νεαρού διε-
θνούς μέσου του Παναθηναϊκού Σωτήρη Αλεξαν-
δρόπουλου έδειξε η Μίλαν, σύμφωνα με την ιστο-

σελίδα calciostyle.it. Στο ρεπορτάζ επιση-
μαίνεται ότι δεν υπάρχει ρήτρα στο συμ-
βόλαιο του 20χρονου μέσου, το συμβό-
λαιο του οποίου τελειώνει το καλοκαίρι

του 2024. 

Τουρκική απάντηση
στον Μαρινάκη
«Θέλουμε νίκη με τον Ολυμπιακό στην Ελλά-

δα για να απαντήσουμε στον πρόεδρό του». Αυτή
τη δήλωση έκανε ο Τούρκος παίκτης Γιαντάς της
Φενέρ, μετά το νικηφόρο 3-0 επί της Αντβέρπ στο
Βέλγιο, στους ομίλους του Europa League. Ο
Βαγγέλης Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι «πήραμε
διπλό στην Πόλη μας», μετά το 3-0 του Ολυμπια-
κού επί της Φενέρ τον περασμένο μήνα. Το ματς
στο «Καραϊσκάκης» θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου.

Εποχή Τσάβι στην Μπαρτσελόνα 
Είναι οριστικό. Η Μπαρτσελόνα θα έχει προπονητή από τα… σπλάχνα
της, τον Τσάβι Ερνάντεζ, με τη φιλοδοξία ότι θα εξελιχθεί σε «νέο
Γκουαρντιόλα» και θα την οδηγήσει σε θριάμβους. Οι Καταριανοί της
Αλ Σαντ ανακοίνωσαν ότι αποδέσμευσαν τον Τσάβι, χωρίς να αναφέ-
ρουν το ποσό που εισέπραξαν για να το κάνουν. Ενδεχομένως και σήμε-
ρα ο Τσάβι θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο Λαπόρτα σε επίσημη συ-
νέντευξη Τύπου. Όπως είναι γνωστό, ο Τσάβι υπήρξε μέλος της θρυλι-
κής Μπαρτσελόνα του πρόσφατου παρελθόντος, που κατέκτησε ό,τι
τρόπαιο υπήρχε στον κόσμο σε διασυλλογική διοργάνωση, με άξιους
παρτενέρ τον Μέσι, φυσικά, τον Ινιέστα, τον Πικέ, τον Τζόρντι Άλμπα.

Ήττα-ντροπή 
στο Βελιγράδι



HΣάντρα Βουτσά, η μοναχοκόρη του Κώ-
στα Βουτσά και της Έρρικας Μπρόγιερ,

αναπολεί τα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια στην αγ-
καλιά των διάσημων γονιών της. 
Έτσι ισορροπεί συναισθηματικά μετά τον αιφνίδιο
θάνατό τους. Ανατρέχοντας στις ευτυχισμένες ημέ-
ρες, στα ατελείωτα παιχνίδια με τη μαμά της, τις βόλ-
τες με τον μπαμπά της, τα φλας που αναβόσβηναν
στις οικογενειακές εξόδους αλλά και τα «σούρτα-
φέρτα» στα θεατρικά παρασκήνια με τους σταρ της
εποχής να τη γεμίζουν φιλιά, χαϊδεύοντας τα κατά-
ξανθα μαλλιά της. 

Η γνωστή δημοσιογράφος, βαφτιστήρι του Φιλο-
ποιμένος Φίνου και του Γιάννη Δαλιανίδη, μίλησε
στην «Political» αποκαλύπτοντας άγνωστα μέχρι σή-
μερα γεγονότα για το θρυλικό ζευγάρι, όπως το ότι η
Έρρικα Μπρόγιερ ήταν τόσο ερωτευμένη με τον
Βουτσά που βαφτίστηκε ορθόδοξη για να τον παν-
τρευτεί.

Πώς διαχειριστήκατε τη διπλή απώλεια των γο-
νιών σας;
Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ. Το πένθος δεν

σε «χτυπάει» αμέσως. Θέλει τον χρόνο του για να κα-
τανοήσεις και να πιστέψεις αυτό που συμβαίνει, πό-
σω μάλλον όταν τους χάνεις σχεδόν ταυτόχρονα.

Έχετε άρνηση να το αποδεχτείτε;
Ο θάνατος είναι τόσο απόλυτο πράγμα, που ανα-

ρωτιέμαι αν είναι πραγματικό το ότι δεν θα ξαναδώ
τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Είναι δυνατόν; Στη
δική μου περίπτωση είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί
ταινίες τους παίζουν συχνά στην τηλεόραση. Μαζί
στη ζωή, μαζί και στον θάνατο. Τελικά φάνηκε πως οι
γονείς μου δεν μπορούσαν να μείνουν χωριστά.

Πώς είναι να μεγαλώνεις σε οικογένεια διασή-
μων;
Πολύ όμορφα. Δεν μου έλειψε η αγκαλιά των γο-

νιών μου, την είχα μέχρι τη στιγμή που αποχαιρετι-
σμού. Ήταν τόσο δοτικοί στα συναισθήματα. Όταν
ήμουν μικρή και εκείνοι δούλευαν πολύ, ο μόνος
τρόπος για να βρισκόμαστε οικογενειακώς, ήταν να
με παίρνουν παντού μαζί τους: σε πρόβες, γυρίσμα-
τα, παραστάσεις και περιοδείες. Ακόμα και σε εξώ-
φυλλα περιοδικών ήμουν εκεί, ανάμεσά τους, ποζά-
ροντας με χαμόγελο.

Θα περίμενε κανείς να γίνετε ένα… κακομαθη-
μένο κορίτσι.
Με μεγάλωσαν με απέραντη στοργή και τρυφερό-

τητα. Ήταν χαρισματικοί και πιστεύω, μάλιστα, πως η
δύναμη που έχω μέσα μου ξεκινάει από εκεί. Φρόν-
τισαν να μου μεταδώσουν την αγάπη για τις τέχνες,
το διάβασμα, την ευγένεια, τον σεβασμό στον συνάν-
θρωπο αλλά και το φαγητό. Ο Βουτσάς ήταν μεγάλος
καλοφαγάς!

Σας μύησε στην καλή κουζίνα;
Ακριβώς. Με τον πατέρα μου κάναμε πολλά πράγ-

ματα, αλλά το στάνταρ ήταν να με πηγαίνει σε διάφο-
ρα ρεστοράν, προσπαθώντας να με πείσει να γευτώ
περίεργα φαγητά ή πιάτα που αρνιόμουν πεισματικά
να φάω. «Εάν δεν δοκιμάσεις, πώς θα ξέρεις ότι δεν
σου αρέσει;» μου επαναλάμβανε.

Τι δοκιμάσατε και σας άρεσε;
Σε ηλικία 7 χρονών με έβαλε να φάω κεφάλι ψαρι-

ού. Δεν ήταν και το πιο δελεαστικό για ένα παιδάκι.
Φυσικά μου άρεσε και μου αρέσει ακόμα.

Δεν εξαντλήθηκαν οι γαστρονομικές δοκιμές με-
γαλώνοντας;
Επήλθε μια 15ετής διακοπή, γιατί ήθελα να βγαίνω

έξω με τους φίλους μου. Μετά ξανακάναμε στενή
παρέα. Πηγαίναμε σε ταβερνάκια, μπουζούκια αλλά
και μπαρ, του άρεσαν το έξω και η καλή παρέα.

Με την Έρρικα Μπρόγιερ είχατε άλλα ενδιαφέ-
ροντα;
Η μαμά μου δεν αγαπούσε τις νυχτερινές εξορμή-

σεις. Λάτρευε τις μεσημεριανές βόλτες, τις θεατρι-

κές παραστάσεις και τον Ρώσο χορευτή Μιχαήλ
Μπαρίσνικοφ. Φανατική θαυμάστριά του. Θα ήμουν
δέκα χρονών όταν τον είδαμε live στο Ηρώδειο. Τη
θυμάμαι να κλαίει με λυγμούς μαγεμένη από τη γοη-
τεία και την πλαστικότητα των κινήσεών του. Εγώ,
από δίπλα, ήμουν έξαλλη γιατί μας κοίταζε όλος ο
κόσμος (γέλια). Ήμουν στην αρχή της εφηβείας μου!

Τι άλλο θυμάστε να τη συγκινεί ιδιαίτερα;
Η ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Την είδαμε

μαζί στον κινηματογράφο και τα δάκρυά της δεν στα-
μάτησαν ούτε όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους! Η μαμά
μου είχε μεγάλη αγάπη στον Χριστό. Ήταν καθολική
αλλά βαπτίστηκε ορθόδοξη για να παντρευτεί τον
πατέρα μου και πίστευε πολύ.

Αποκαλύψατε πως διεκδικείτε κάποια έργα τέ-
χνης, κληρονομιά από τον Κώστα Βουτσά. Πού
βρίσκεται η υπόθεση;
Η ιστορία ξεκίνησε μετά τον θάνατο του πατέρα

μου. Δυστυχώς η πρώην σύζυγός του δεν σεβάστηκε
την επιθυμία του να μοιραστεί αυτό το δώρο σε εμάς,
τις τρεις του κόρες, όπως το είχαν συμφωνήσει. Εγώ
είμαι στη διαδικασία προετοιμασίας για να προχω-
ρήσω νομικά.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η Σάντρα Βουτσά εξηγεί στην «Political»
πώς ισορροπεί μετά τον αιφνίδιο 
θάνατο  των γονιών της 

«Το πένθος
θέλει τον 
χρόνο του»



Το κορμί πάει «Φάρμα» Εμφάνιση με τον... θείο

Ο Γιώργος Νταλάρας και η Μελίνα Ασλανίδου
είναι οι αποψινοί καλεσμένοι στο «Σπίτι με το
Mega». Η συνεργασία των δύο σημαντικών
καλλιτεχνών μετράει ήδη αρκετά χρόνια, με
την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει: «Νιώθω
ιδιαίτερα συγκινημένη και ταυτόχρονα χα-
ρούμενη που μοιράζομαι ξανά τη σκηνή με
έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Ο θείος (όπως
ξεκίνησαν οι Κατσιμιχαίοι να τον φωνάζουν
και έπειτα συνεχίσαμε και οι υπόλοιποι) είναι
ένας άνθρωπος με καταπληκτικό ήθος και τό-
σο μεγάλη ιστορία στη μουσική».

Με το μωρό στο σπίτι

Εξιτήριο πήρε από το μαιευτήριο η Ευαγγελία
Συριοπούλου. Η δημοφιλής ηθοποιός αγκαλιά με
το αγοράκι της και συνοδεία του συζύγου της
Στράτου Πατσατζή επέστρεψαν στο σπίτι τους εν-
θουσιασμένοι με το νέο μέλος της όμορφης οι-
κογένειάς τους! «Ζω σήμερα τη μοναδική εμπει-
ρία της μητρότητας. Ο γυναικολόγος μου με έβα-
λε από την αρχή σε ένα ροζ συννεφάκι και φρόν-
τισε αυτό το ταξίδι μέχρι και τον τοκετό να είναι
μια διαδρομή χαράς, απόλαυσης και ευτυχίας»,
εξομολογήθηκε η γλυκιά μαμά.

Έχει φαντασία ο Φώτης Μπερ-
νάντο! Ο σύζυγος της Πηνελό-
πης Αναστασοπούλου μπήκε
κρυφά στο μπάνιο τη στιγμή
που η ηθοποιός έκανε ντους και
ζωγράφισε στους υδρατμούς
μια καρδιά! «Να βρεις κάποιον
να σου κάνει καρδούλες στο
τζάμι του μπάνιου, όταν προ-
σπαθείς να διώξεις τη μέρα από
πάνω σου και από μέσα σου. Να
σε αγαπάει ακόμη και όταν όλα
είναι δύσκολα», έγραψε η
πρωταγωνίστρια στο Insta-
gram συγκινημένη!

Μπήκε στον 7ο μήνα 
Μεγάλωσε η κοιλίτσα της Μάρας Δαρ-
μουσλή! Η γνωστή ηθοποιός διανύει τον
7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και συνε-
χίζει σταθερά τις βουτιές στη θάλασσα,
όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που
δημοσίευσε στον προσωπικό της λογα-
ριασμό, ποζάροντας με ολόσωμο μαγιό.
«Βροχή Νοεμβρίου. Όχι! Προσοχή στις
μέδουσες!», σχολίασε η ευτυχισμένη
μέλλουσα μαμά και σύζυγος του γνω-
στού σεφ Βασίλη Τσατάκη.

Αφιέρωση καρδιάς

Ο
κύβος ερρίφθη. Η Αγγελική Ηλιάδη μπαίνει στη «Φάρ-
μα»! Η τραγουδίστρια ήδη ξεκίνησε να γεμίζει βαλίτσες
για τη μετακόμισή της στην εξοχή, εκεί όπου θα γυριστεί

τον Δεκέμβριο ο νέος κύκλος του αγροτικού ριάλιτι για λογαρια-
σμό του ΑΝΤ1. «Θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσει όλο αυτό το πολύ
ωραίο ταξίδι, η μοναδική εμπειρία, θέλω να μπω μέσα και να το
ζήσω. Να βρεθώ κοντά στη φύση, θέλω να ανακαλύψω και άλλες
πλευρές του εαυτού μου. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο παρά
τις δυσκολίες», παραδέχτηκε σε συνέντευξή της, τονίζοντας
πως τα μόνο πρόσωπα που θα της λείψουν είναι τα αγόρια της:
«Τα παιδιά μου θα μου λείψουν. Δεν θα μου λείψει τίποτα άλλο
από την τρέλα της καθημερινότητας και της πόλης. Μαζί μου μέ-
σα στο παιχνίδι θα πάρω τη φωτογραφία τους».
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Κυκλοφόρησε η βιογραφία της
Best seller μέσα σε έξι ώρες έγινε η βιογραφία της Instagrammer
«Super Kiki» ή, κατά κόσμον, Κικής Λιτσάκη. Το βιβλίο με τίτλο «Το
χρυσό εισιτήριο», που υπογράφει η Ρενέ Στυλιαρά, κυκλοφόρησε
την Πέμπτη και έγινε ανάρπαστο στο διαδίκτυο, με την «ηρωίδα» να
ευχαριστεί τους χιλιάδες followers της. Η έκδοση αφορά τη θυελλώ-
δη ζωή της κωμικής ηθοποιού από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι
τη φυλακή.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
απώλεια της Φώφης Γεννηματά ήταν
ένα σοκ για τους Έλληνες. Ο αιφνί-
διος θάνατός της μας σόκαρε όλους
και ο αγώνας της με τον καρκίνο έγι-

νε φάρος για τις γυναίκες να μην ξεχνούν τον
ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο. 

Η βραβευμένη μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύ-
ζου, μια γυναίκα με πολλούς προσωπικούς αγώ-
νες στη ζωή και τον στίβο, μιλάει για την περιπέ-
τειά της με σκοπό να αφυπνίσει τις γυναίκες να
μην το βάζουν κάτω!

«Διαγνώστηκα με καρκίνο το καλοκαίρι του
2019. Ήταν για μένα σοκ να μου λέει ο γιατρός ότι
έχω καρκίνο και όπως φάνηκε αρκετά προχωρη-
μένος, καθώς έπρεπε να αφαιρεθούν 27 λεμφα-
δένες και να χρειαστεί να κάνω 16 χημειοθερα-
πείες και 32 ακτινοβολίες! 

Οι θεραπείες μου συνεχίζονται για τα επόμενα
δέκα χρόνια της ζωής μου. Μετά το πρώτο σοκ
που κράτησε λίγες ημέρες, σηκώθηκα γρήγορα
και έδρασα πολύ δυναμικά. Είπα ότι αυτόν τον
μαραθώνιο θα τον περάσω και θα τερματίσω νι-

κήτρια, μόνο αυτό κρατούσα στον νου μου», ανα-
φέρει η Μαρία Πολύζου. 

Στο μυαλό της είχε την κόρη της Αγάπη. Αυτό το
υπέροχο κορίτσι τής έδινε δύναμη να συνεχίσει
να παλεύει. «Έλεγα μέσα μου ότι σύντομα θα εί-
μαι καλά και όλα θα τα ξαναφτιάξω. Ήθελα να γί-
νω τελειώνοντας η καλύτερη εκδοχή του εαυτού
μου. Η καλύτερη Μαρία που ήμουν ποτέ. Όλη την
περίοδο αυτή, που κράτησε αρκετούς μήνες,
ήμουν σε ένα μεγάλο πάρτι! Μόνο γέλιο, χαρά,
όμορφες στιγμές, τρέξιμο και θετικούς ανθρώ-
πους και πάντα με τη μοναδική κόρη μου Αγάπη,
η οποία ως δυνατός χαρακτήρας που είναι, μου
έδινε απίστευτη δύναμη και κουράγιο. Η αλήθεια
είναι ότι, όταν έμαθα για τον καρκίνο, είπα ότι πο-
τέ δεν θα ήθελα να δω το πρόσωπο της κόρης μου
λυπημένο ή με δάκρυα. Είπα ότι θα το παλέψω
και δεν θα αφήσω κανένα περιθώριο να πιστεύει
ότι θα με χάσει. Αν και ήθελε να της επιβεβαιώνω
συνεχώς ότι δεν θα φύγω… ποτέ». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η γνωστή αθλήτρια μιλά 
για τους αγώνες της 
στον στίβο αλλά και στη ζωή 

Η μαραθωνοδρόμος 
που νίκησε τον καρκίνο

Σύμμαχος η γυμναστική
Η καλή ψυχολογία, η άθληση εφόσον την επιτρέπουν οι γιατροί και η σωστή διατροφή βοηθούν μια
γυναίκα που πάσχει από καρκίνο να ενδυναμώνει το σώμα της και να γαληνεύει την ψυχή της. Η Μα-
ρία Πολύζου συμβουλεύει τις γυναίκες που δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη να μην το βάζουν κάτω.
«Να γυμνάζονται και να κάνουν άσκηση. Να μη βάζουν τον εαυτό τους στο περιθώριο της ζωής. Να
είναι πάντα μπροστά. Να ακολουθούν σωστή διατροφή, να κάνουν ενδυνάμωση. Ειδικά μετά τις χη-
μειοθεραπείες το σώμα χρειάζεται ενδυνάμωση και αποκατάσταση με σωστές ασκήσεις στην πε-
ριοχή της μασχάλης. Εάν έχει γίνει λεμφαδενικός καθαρισμός, ο οποίος συνοδεύεται με μεγάλο πό-
νο και μειωμένη κινητικότητα στο χέρι, θα πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν ασκήσεις αποκατά-
στασης. Ως γυμνάστρια και προπονήτρια που είμαι, με κατάλληλες και ήπιες ασκήσεις κατάφερα να
επαναφέρω στα φυσιολογικά επίπεδα τη δύναμη του χεριού και όχι μόνο και να συνεχίζω πια να
τρέχω ξανά τον μαραθώνιο και να διανύω χιλιόμετρα στο στάδιο ή στο βουνό».

Μ Α Ρ Ι Α  Π Ο Λ Υ Ζ Ο Υ
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η μετακίνηση του Ερμή στο ζώδιο του Σκορπιού
δημιουργεί μια ρευστότητα αυτές τις μέρες, στα
συναισθήματά σας αλλά και στα οικονομικά σας
θέματα. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να ακούσετε
τη διαίσθησή σας πριν από κάθε ρίσκο ή αγορά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η είσοδος του Ερμή απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο δημιουργεί μια λε-
κτική ένταση με τους άλλους, κυρίως μέχρι τα
μέσα του μήνα. Απαλλαγείτε από την ανασφά-
λεια που σας προκαλεί η συμπεριφορά κάποιων,
ακόμη και αν προέρχεται από το πιο σημαντικό
πρόσωπο της ζωής σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Ερμής, πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας,
περνά στο έκτο ηλιακό σας σπίτι, βάζοντας ουσία
και πρόγραμμα στην καθημερινότητά σας. Δίνετε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε θέματα που πιο πριν
απλώς υπήρχαν, χωρίς να σας απασχολούν. Βέ-
βαια, μέχρι τις 15/11, να είστε έτοιμοι να έρθετε
πρόσωπο με πρόσωπο με το απρόοπτο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους των πρώτων ημερών,
η είσοδος του Ερμή στο συμβατό με το δικό σας
ζώδιο του Σκορπιού δημιουργεί μια πολύ καλή
εξέλιξη σε συναισθηματικά θέματα. Βέβαια, αυ-
τό που θα πρέπει να προσέξετε είναι η αισιοδο-
ξία χωρίς όρια και σκέψη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η είσοδος του Ερμή στον τέταρτο τομέα σας εί-
ναι ένδειξη μιας έντονης περιόδου σε θέματα
οικογένειας και κατοικίας. Ίσως, μάλιστα, μέχρι
τις 15/11 τα πράγματα να είναι αρκετά ρευστά,
διότι θα υπάρξει κακή συνεννόηση με πρόσωπα
που αφορούν την αποπεράτωση κάποιων οικο-
γενειακών σας θεμάτων. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, ο πλανήτης κυρίαρχος
του ζωδίου σας θα περάσει στο ζώδιο του Σκορπι-
ού, βάζοντας στην επικοινωνία σας περισσότερη
ουσία και κάνοντας συζητήσεις που θα έχουν στό-
χο προς μία κατεύθυνση. Προσοχή, βέβαια, έως τις
15/11. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σας εγκαταλείπει ο Ερμής και περνά από σήμε-
ρα στο ζώδιο του Σκορπιού, μια θέση αρκετά
ευαίσθητη για τα οικονομικά σας, αλλά και για
τη συναισθηματική σας ζωή. Ίσως να πρέπει να
είστε περισσότερο προσεκτικοί τις επόμενες
μέρες με το πορτοφόλι σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η παρουσία του Ερμή στο δικό σας ζώδιο θα
σας κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς,
ενώ θα συνδυάζετε τη λογική με τη διαίσθηση,
για να λύσετε τα τρέχοντα θέματα που σας
απασχολούν. Μην εμπλακείτε τις επόμενες
μέρες σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με τους
άλλους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ερμής θα περάσει στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι, βάζοντας τις σκέψεις σας σε μια πιο εσωτε-
ρική διεργασία. Είναι καιρός να σκεφτείτε βαθιά
και απόλυτα ένα θέμα που σας απασχολεί, αλλά
και να πάρετε δραστικές αποφάσεις για κάποιο
πρόσωπο που δεν έχει και τον καλύτερο ρόλο στη
ζωή σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο προχωρά την
όμορφη πορεία της και σας βοηθά σε συναισθη-
ματικό επίπεδο, κυρίως εσάς του πρώτου πεν-
θημέρου. Σήμερα η αλλαγή ζωδίου του Ερμή
σάς κάνει περισσότερο κοινωνικούς και ανα-
πτύσσει τα επικοινωνιακά σας ταλέντα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ερμής στο Ζενίθ του ωροσκοπίου σας θα σας
βοηθήσει να επικοινωνήσετε πιο εύκολα με
τους άλλους και να μεταδώσετε με ευκολία τις
ιδέες σας, αν μάλιστα η εργασία σας το απαιτεί.
Βέβαια, η κακή διαχείριση του λόγου μέχρι τις
15/11 ίσως να σας οδηγήσει σε ρήξεις με τους
ανωτέρους σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ερμής περνά στον Σκορπιό, ένα πολύ συμβατό
με εσάς ζώδιο, όπου θα διαπιστώσετε ότι η επι-
κοινωνία σας θα είναι περισσότερο δημιουργική
και ουσιαστικά εποικοδομητική. Φροντίστε να
ακούτε τη διαίσθησή σας και μη βιάζεστε να βγά-
λετε συμπεράσματα.

Ημετακίνηση του Ερμή σήμερα στο ζώδιο
του Σκορπιού δημιουργεί αναμφίβολα μια
περίοδο έντασης στην επικοινωνία, όπου

οι αποφάσεις, οι σκέψεις και γενικότερα ο τρόπος
της επικοινωνίας μας γίνονται περισσότερο
χειριστικοί και κάθετα μονόπλευροι. Προσοχή
έως τις 15/11, στην τάση ατυχημάτων, κυρίως στα
ζώδια του Σταθερού Σταυρού, του πρώτου και
δευτέρου δεκαημέρου. Επίσης όσοι έχετε σε
αυτά τα ζώδια (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και
Υδροχόος) τον ωροσκόπο σας ή τη Σελήνη, θα
πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας και να
διαβάσετε τις προβλέψεις. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια… 
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Ε
ψεξε χθες ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσί-
πρας τον πρωθυπουργό για το γεγο-
νός ότι, αν και έχουν περάσει τρεις

μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά στη
Βόρεια Εύβοια, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει
επισκεφτεί την περιοχή «για να σφίξει ένα
χέρι, να χτυπήσει την πλάτη, να πει ένα “κου-
ράγιο”».

Προφανώς η αξία της προσωπικής επαφής
έχει αυταπόδεικτη και αυτονόητη σημασία και
ενδεχομένως θα ήταν χρήσιμη πολιτικά αλλά
και ανθρώπινα μια επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στους πολύπαθους κατοίκους της Βόρειας
Εύβοιας.

Το συγκεκριμένο αντιπολιτευτικό πεδίο
ωστόσο δεν είναι και το πιο «καρπερό» για τον
κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, που επί των κυβερ-
νητικών τους ημερών επισκέφτηκε μεν το Μάτι
(άσχετα αν δεν το πήραν χαμπάρι οι συγγενείς
των νεκρών), αλλά στην πράξη δεν έκανε τίπο-
τα για την ολοσχερώς κατεστραμμένη περιοχή
και τους πραγματικά χαροκαμένους κατοίκους
της, με αποτέλεσμα να χαθεί κρίσιμος, πολύτι-
μος χρόνος.

Στην Εύβοια, αναντίρρητα, συνέβη μια πραγ-
ματική, ανθρώπινη, οικολογική, περιβαλλοντι-
κή και οικονομική καταστροφή, όμοια με «πυ-
ρηνική βόμβα» για την περιοχή και τους κατοί-

κους της. Η κυβέρνηση ωστόσο έδρασε άμεσα.
Με έναν ταχύ μηχανισμό βοήθησε τους πυρό-
πληκτους με μια σειρά επιδομάτων για να αντι-
μετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες και ταυτόχρο-
να ξεκίνησε τα έργα αποκατάστασης του περι-
βάλλοντος και αντιπλημμυρικής προστασίας,
ενώ συγκρότησε μια επιτροπή, με επικεφαλής
έναν άνθρωπο που απέδειξε τις αδιαμφισβή-
τητες ικανότητές του έπειτα από μια άλλη τρα-
γωδία, τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμά-
τας. Αδικεί λοιπόν την ιστορία και του Σταύρου
Μπένου αλλά και της Καλαμάτας ο κ. Τσίπρας
όταν λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης «όρισε απλώς
ένα πρόσωπο για να αναλάβει την ανοικοδό-
μηση και τα μακρόπνοα σχέδια που αφορούν
διαδικασίες για έπειτα από μία τριετία». Η επι-
τροπή εργάζεται και με τρόπο πολύ εντατικό

για την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου
αναγέννησης της περιοχής. Διότι το μέγεθος
της καταστροφής στη Βόρεια Εύβοια χρήζει
πραγματικής αναγέννησης από τις στάχτες της
με επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική
ευαισθησία και όχι εμβαλωματικές δράσεις
που θα παρασυρθούν με τις πρώτες καταιγίδες
του χειμώνα.

Ο κ. Τσίπρας, ως αρχηγός της μείζονος αντι-
πολίτευσης, έχει υποχρέωση να ασκεί όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση.
Να νιώθει η κυβέρνηση την «ανάσα» του σε
κάθε βήμα, διότι αυτό ορίζει η θέση του. Ιδιαί-
τερα, δε, για την περίπτωση της λαβωμένης
Βόρειας Εύβοιας η υποχρέωσή του αυτή είναι
ιερή.

Θα πρόσφερε ωστόσο μεγαλύτερη υπηρεσία
στους καταταλαιπωρημένους κατοίκους της
αν ήταν σε θέση να προτείνει συγκεκριμένες,
ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες λύσεις. Να με-
ταβεί στην περιοχή, να σφίξει χέρια, να χτυπή-
σει ώμους αλλά να δείξει και κατευθύνσεις τό-
σο τεκμηριωμένες που θα είναι μονόδρομος
για την κυβέρνηση.

Δεν το έπραξε. Και επειδή δεν το πράττει,
ίσως θα είχε αξία να εμπνευστεί από τον μεγά-
λο Νίκο Καζαντζάκη και τη ρήση του: «Πάνω
από τα λόγια είναι οι πράξεις. Και πάνω από τις
πράξεις η σιωπή». 

Γράφει
η Έλλη
Τριανταφύλλου

Ο κ. Τσίπρας θα πρόσφερε 
μεγαλύτερη υπηρεσία 
στους καταταλαιπωρημένους
κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας,
αν ήταν σε θέση να προτείνει
συγκεκριμένες, ρεαλιστικές 
και υλοποιήσιμες λύσεις

Κοίτα ποιος μιλάει


