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Τ
ο τέταρτο κύμα της πανδημίας έγινε τσουνά-
μι και κατακλύζει με κρούσματα τη Βόρεια
Ελλάδα. Οι «σκληροί δείκτες», που είναι οι
νοσηλείες σε ΜΕΘ και οι θάνατοι, αλλά και οι

δυνατότητες του ΕΣΥ να αντιμετωπίσει αυτήν τη νέα
επίθεση της Covid-19, προκαλούν τρόμο και πανικό
στους ειδικούς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότη-
τα χθες, Δευτέρα, περισσότεροι από 300 άνθρωποι,
στην πλειονότητά τους ανεμβολίαστοι (περίπου 85-
87%), έχασαν τη ζωή τους από Covid τις τελευταίες 15
μέρες στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θρά-
κης, ενώ ο αριθμός των νοσηλευομένων σε απλές κλί-
νες ξεπέρασε τους 1.000 και των νοσηλευομένων σε
ΜΕΘ άγγιξε τους 160.

Από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει
από Covid 160 άνθρωποι σε νοσοκομεία αρμοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία),
ενώ από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν πεθά-
νει 159 στην περιοχή αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ (Θεσ-
σαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη). Και ενώ
οι ανεμβολίαστοι κάνουν ουρές έξω από τα νοσοκο-
μεία προκαλώντας ασφυξία στο σύστημα υγείας, και
ενώ τα κρούσματα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο,
ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί η επιδημιολογική επι-
βάρυνση και η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότη-
τα από το εορταστικό τριήμερο της Θεσσαλονίκης με
παρελάσεις, λιτανείες, προσκυνήματα και μπόλικο
συνωστισμό.  

Κι όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν εντε-

λώς διαφορετικά και ο φετινός χειμώνας πολύ καλύ-
τερος από τον περσινό χωρίς μαγικές λύσεις, καθώς τα
εμβόλια υπάρχουν (ευτυχώς) εδώ και ένδεκα μήνες.
Σε λίγο θα υπάρχουν και τα αντιιικά χάπια κατά της
Covid-19. 

Η μάχη θα μπορούσε να είχε κερδηθεί και μαζί της
εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Με λίγη προσοχή και
στοιχειώδη προφύλαξη, δεν κινδυνεύουν από βαριά
νοσηλεία ή θάνατο όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο. Για
αυτό, λοιπόν, σπεύστε άμεσα για την 3η δόση. Προστα-
τέψτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, για να μην
επαληθευτεί η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, η
οποία προέβλεψε πως πάμε ολοταχώς για 10.000
κρούσματα ημερησίως…
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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

Μεγάλος 

διαγωνισμός
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ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!



Π
ρο των πυλών φαίνεται πως
είναι η επιστράτευση γιατρών
σε νοσοκομεία της Βορείου
Ελλάδος και, εν γένει, υγει-

ονομικών περιφερειών που είναι ιδιαιτέ-
ρως επιβαρυμένες, σύμφωνα με το Plan B
που εκπονεί το υπουργείο Υγείας, προκει-
μένου το ΕΣΥ να αντέξει και να μην καταρ-
ρεύσει υπό το βάρος των χιλιάδων κρου-
σμάτων. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Poli-
tical», η κυβέρνηση ετοιμάζεται για μια
τελευταία πρόσκληση τις επόμενες μέρες
και αμέσως μετά έρχεται η επιστράτευση.
Όχι, βεβαίως, γενικώς και ανυπερθέτως,
αλλά στοχευμένα και ειδικά στις ΥΠΕ της
Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής
Μακεδονίας/Θράκης, αλλά και στη Θεσ-
σαλία, όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Παράλληλα, η επιστράτευση θα
αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες, προ-
κειμένου να στηριχθούν οι εφιαλτικές
εφημερίες που κάθε μέρα καταγράφον-
ται. Όπως εξηγεί αρμόδια πηγή, δεν θα
πρόκειται για πάνω από 100 φύλλα πορεί-
ας, ενώ ήδη ενεργοποιούνται και γιατροί
του ΕΣΥ από νοσοκομεία που δεν πιέζον-
ται τόσο και ενεργοποιούνται στις περιο-
χές που βιώνουν ασφυξία. 

«Είμαστε προ των πυλών να γίνουν και

επιστρατεύσεις, αν χρειαστεί, και αν δεν
υπάρξει ανταπόκριση ιδιωτών ιατρών»,
ξεκαθάρισε χθες μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποί-
ος πάντως διαμηνύει ότι δεν πρόκειται
όλο το ΕΣΥ να μπει «στον νάρθηκα», με
δεδομένο ότι η πίεση δεν είναι οριζόντια
σε όλη τη χώρα. 

Αλλάζει το 50-50
Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας ενερ-

γοποιεί και ένα διαφορετικό σχέδιο στις
προαναφερθείσες περιοχές, όπου τα νο-
σοκομεία λυγίζουν υπό το κράτος της πίε-
σης. Πρακτικά, εκεί «σπάει» η αναλογία
50-50 για Covid και non Covid περιστατι-
κά, καθώς στην εξίσωση μπαίνει και ο
ιδιωτικός τομέας. Πρακτικά, με τη βοή-
θεια ιδιωτικών κλινικών συνεχίζουν να
εξυπηρετούνται περιστατικά που δεν σχε-
τίζονται με τον κορονοϊό, ενώ προοδευτι-
κά η αναλογία περιστατικών στα νοσοκο-
μεία της Βορείου Ελλάδος αλλάζει υπέρ

των Covid περιστατικών. Πρακτικά, αυτήν
τη στιγμή, ειδικά στην Κεντρική Μακεδο-
νία, η αναλογία είναι στο 60-40 Covid -
non Covid και ανάλογα με την εξέλιξη των
πραγμάτων, μπορεί να τροποποιηθεί εκ
νέου. 

Παράλληλα, στην κυβέρνηση θεωρούν
ότι τις επόμενες μέρες θα επέλθει μια κά-
ποια σταθεροποίηση, αλλά σε πολύ υψηλά
επίπεδα κρουσμάτων. Και αποκλείουν σε
αυτήν τη φάση τη λήψη περαιτέρω μέτρων
που να αγγίζουν τους εμβολιασμένους,
όπως είπε ο πρωθυπουργός χθες και θα
επαναλάβει και στην ΚΟ της ΝΔ. Αυτό το
καθεστώς τουλάχιστον θα διαρκέσει ως
τις 22/11, όταν και λήγει η ισχύς των μέ-
τρων, με βάση την ΚΥΑ που εξεδόθη. 

Ομολογουμένως, πάντως, η πίεση είναι
υπέρμετρη. Όπως είναι σε θέση να γνω-
ρίζει η «Political», την εβδομάδα που μας
πέρασε ο μέσος όρος των ημερήσιων
κρουσμάτων ήταν 6.105, έναντι 3.687 την
τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Πρόκειται για αύξηση κατά 2.418 κρού-
σματα σε εβδομαδιαία βάση, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τις νοσηλείες και τις δια-
σωληνώσεις. Ακόμα και στον ΕΟΔΥ,
όμως, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, με
25.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο
το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ενώ

τα ενεργά κρούσματα φτάνουν σχεδόν τα
53.000 σε όλη τη χώρα. Αν συνυπολογί-
σει κανείς και τις στενές τους επαφές
που είναι σε καραντίνα, τότε πρόκειται
για 143.000 ανθρώπους περίπου σε κα-
ραντίνα.

Συζήτηση για τα μέτρα
Όπως είναι φυσικό, η κατάσταση στη

χώρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημε-
ρινής συνεδρίασης της ΝΔ, όπου ο πρω-
θυπουργός θα μιλήσει. Αμέσως μετά, στη
συνεδρίαση που θα γίνει διά ζώσης στη
Βουλή, θα λάβουν τον λόγο και περίπου
30 βουλευτές, αρκετοί από τις ιδιαίτερα
επιβαρυμένες περιοχές. Μάλιστα, κάποι-
οι βουλευτές γίνονται κοινωνοί προβλη-
ματισμών για την ανάγκη επιπλέον μέ-
τρων, ενώ κάποιοι έχουν οι ίδιοι την άπο-
ψη ότι θα έπρεπε να μην αποκλείονται τα
οριζόντια μέτρα.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στοχευμένα φύλλα πορείας 
σε συγκεκριμένες ειδικότητες 
γιατρών και υγειονομικές 
περιφέρειες που είναι 
ιδιαιτέρως επιβαρυμένες

Plan B με επιτάξεις και έξτρα κλίνες



Σ
το τρίπτυχο «εμβολιασμός, μέ-
τρα και ενίσχυση του ΕΣΥ» στη-
ρίζεται η κυβερνητική διαχείρι-
ση της πανδημίας μεσούντος

του 4ου κύματος με στόχο η χώρα μας να
περάσει και αυτόν τον υγειονομικό «κά-
βο» με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές, αλλά και να παραμείνει
το σύστημα όρθιο και οι πολίτες αλώβητοι.
Υπό το πνεύμα αυτό και ύστερα από ένα
48ωρο εφαρμογής των νέων περιοριστι-
κών μέτρων για τους ανεμβολίαστους, ο
πρωθυπουργός συνάντησε στο Μέγαρο
Μαξίμου εκπροσώπους φορέων του εμ-
πορίου και της εστίασης. 

«Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξα-
νακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στε-
ρηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι
ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει
να προστατευτούν», επανέλαβε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης ξεδιπλώνοντας τη στρα-
τηγική της κυβέρνησης, καθώς το πρωθυ-
πουργικό επιτελείο ποντάρει στην πειθώ
ακόμα και των πιο δύσπιστων πολιτών,
εξηγώντας ότι σε επίπεδο ελέγχων τήρη-
σης των μέτρων δεν είναι δυνατόν να υπάρ-
χει ένας αστυνομικός για κάθε πολίτη.

«Να γίνουμε αστυνόμοι της υγείας μας»
Με το σύνθημα «να γίνουμε εμείς οι

ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι
εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλ-
λήλων και των πελατών σας», ο πρωθυ-
πουργός επισήμανε στους εκπροσώ-
πους των επιχειρηματιών ότι αποτελεί
στοίχημα μεταξύ άλλων να διαφυλάξουν
τη φήμη των επιχειρήσεών τους, γιατί
όπως τόνισε, «θα ήταν ολέθριο από μία
αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες με-
τάδοσης του κορονοϊού». Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι με την αυ-
στηροποίηση του πλαισίου για τους
ανεμβολίαστους και την απαίτηση ακό-
μα και σε μεικτούς χώρους εστίασης να
επιδεικνύεται από τους πελάτες διαγνω-
στικό τεστ, δημιουργείται μια μικρή ανα-
στάτωση, ωστόσο -όπως τόνισε- αυτή
δεν μπορεί να συγκριθεί με τα θετικά
αποτελέσματα που προσφέρει στην αγο-
ρά και στη χώρα η τήρηση των υγειονο-
μικών μέτρων αλλά και το γεγονός ότι

στόχος της κυβέρνησης είναι να μη γίνει
ξανά οριζόντιο lockdown, το οποίο θα
έφερνε «παράλυση» στις οικονομικές
δραστηριότητες. 

Μάλιστα, χαρακτήρισε εμπόρους και
επιχειρηματίες αλλά και εργαζόμενους
στον χώρο της εστίασης συνεργάτες της
κυβέρνησης, αφού ο στόχος είναι κοι-
νός και η αντιμετώπιση της πανδημίας
συμβάλλει στην αύξηση του τζίρου των
επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματι-
κός και στη διάρκεια της σύσκεψης,

προκειμένου οι επαγγελματίες να κά-
νουν τον προγραμματισμό τους, ότι «δεν
θα κλείσουμε». Σημειώθηκε, επίσης, η
συνεισφορά των επαγγελματιών στους
ελέγχους και ότι η πρώτη εφαρμογή των
μέτρων έγινε χωρίς εντάσεις. 

Αισιόδοξος ήταν ο πρωθυπουργός για
τη συνέχεια, λέγοντας ότι τα δύσκολα ως
προς την οικονομία πέρασαν με τα 42
εκατομμύρια που κινητοποιήθηκαν σε
όλα τα επίπεδα. «Η μεγάλη διαφορά από
τα άλλα κύματα είναι ότι τώρα έχουμε το
εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που

αναλογικά οι νοσηλείες και οι απώλειες
-αν και δυστυχώς πολλές- δεν αντιστοι-
χούν στα κρούσματα και αφορούν τη
συντριπτική τους πλειοψηφία τους
ανεμβολίαστους συμπολίτες μας».

«Δεν θα ξανακλείσει η αγορά»

Την εξάμηνη παράταση των επιστρεφόμενων ποσών της επιστρε-
πτέας προκαταβολής επεξεργάζεται η κυβέρνηση, όπως άφησε να
διαφανεί χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συ-
νάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς και τους φορείς της αγοράς, σε σχέση με την αντιμετώπιση της
πανδημίας. 

Τις θέσεις των παραγωγικών φορέων εξέθεσαν στον πρωθυπουργό
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης
Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο πρό-
εδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Αντώνης Μακρής
και ο διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης.

Οι φορείς επεσήμαναν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα που
έχουν αρχίσει να δημιουργούνται από το περασμένο Σάββατο με την
ισχύ των νέων περιοριστικών μέτρων, τονίζοντας ότι χιλιάδες επιχειρή-
σεις θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Μάλιστα, ζήτησαν από τον πρωθυπουρ-
γό να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα, αλλά, όπως τους απάντησε, δεν
θα γίνει κάτι τέτοιο, προσθέτοντας ότι με 500.000 νέους εμβολιασμούς
πρώτης δόσης μέσα στους επόμενους μήνες, θα επιτευχθεί η ανοσία
της αγέλης. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους παράγοντες της αγοράς

να έχουν κοινή στάση απέναντι στον εμβολιασμό και να στηρίξουν τα
μέτρα της κυβέρνησης. 

Από την πλευρά των παρισταμένων, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην
«Political», ανέφερε ότι δεν τίθεται θέμα προώθησης νέων μέτρων στή-
ριξης προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο, ο πρωθυπουργός τόνισε «ότι βλέ-
πει θετικά το θέμα της παράτασης της πληρωμής των ποσών της επι-
στρεπτέας για ένα εξάμηνο, μέχρι να περάσει η δύσκολη κατάσταση».
Σημειώνεται ότι η επιστροφή της επιστρεπτέας έχει αποφασιστεί να
ισχύσει από τον προσεχή Ιανουάριο.  Όπως δηλώνει στην «Political» ο κ.
Χατζηθεοδοσίου, «υπάρχουν 130.000 έμποροι οι οποίοι είναι αυτοαπα-
σχολούμενοι και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, αφού θα πρέπει
να ελέγχουν και ταυτόχρονα να εξυπηρετούν», επισημαίνοντας ότι ο
πρωθυπουργός τούς διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέο γε-
νικό lockdown, παρά μόνο «lockdown ανεμβολίαστων», εάν κριθεί ότι
είναι απαραίτητο ένα τέτοιο μέτρο. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συ-
νάντηση, η κυβέρνηση εξετάζει ένα μικρό πακέτο βοήθειας για το λια-
νεμπόριο, αλλά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά τους προηγούμενους
μήνες δεν πρόκειται να επαναληφθούν, καθώς «λεφτά δεν υπάρχουν».

Λουκάς Γεωργιάδης

Παράταση 6 μηνών για την… επιστροφή της επιστρεπτέας 

Μητσοτάκης σε εμπόρους 
και επιχειρηματίες εστίασης: 
«Βάλτε πλάτη για να περάσουμε
τον κάβο της πανδημίας»

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΛΙΤΙΚΗΠ5



ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

Eπίσκεψη Τσίπρα για
λόγους εντυπώσεων
Λ

άβρος και πάλι κατά της κυ-
βέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας,
υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε
στις «πιο σκοτεινές ημέρες

από το ξέσπασμα της πανδημίας», στην
αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματο-
ποίησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
της Θεσσαλονίκης.

Μετά την επίσκεψή του σε ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της συμπρω-
τεύουσας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
εξήγησε: «Επισκέφθηκα σήμερα το Ιπ-
ποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονί-
κη για να δω ο ίδιος την κατάσταση την
οποία βιώνουν νοσηλευτές, γιατροί και
υγειονομικό προσωπικό. Τη Θεσσαλονί-
κη που, όπως όλη η Βόρεια Ελλάδα, εί-
ναι για μια ακόμη φορά το επίκεντρο της
πανδημίας, δυστυχώς όμως πολύ νωρί-
τερα από ό,τι πέρυσι».

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «επι-
κίνδυνη» την αντίληψη που καλλιεργεί η
κυβέρνηση για «πανδημία ανεμβολία-
στων». «Στη χρονική αντιστοίχιση, φέ-

τος αρχές του Νοέμβρη είμαστε με σχε-
δόν διπλάσια επιβάρυνση από την αντί-
στοιχη που είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό.
Τα κρούσματα ανεβαίνουν και έχουμε
μπροστά μας μία πολύ δύσκολη χειμω-
νιάτικη περίοδο. Αναρωτιέμαι, πότε θα
αναλάβει την πολιτική ευθύνη η κυβέρ-
νηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις και
κυρίως να σταματήσει μια επικίνδυνη
κατά την άποψή μου αντίληψη την οποία
διαχέει στην ελληνική κοινωνία, ότι αυ-
τό που ζούμε είναι η πανδημία των
ανεμβολίαστων».

Αφού ολοκλήρωσε την αιφνιδιαστική
του επίσκεψη, ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης μίλησε για «τριτο-
κοσμική κατάσταση». «Κάθε εβδομάδα

χάνουμε ένα μικρό χωριό. Ο Οκτώβρης
έφυγε με 1.200 συμπολίτες μας που χά-
θηκαν από την πανδημία. Η κυβέρνηση
οφείλει να παραδεχθεί ότι τα πράγματα
είναι πολύ δύσκολα. Ο πρωθυπουργός
να μην είναι αρνητής της πραγματικό-
τητας. Αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση
που επικρατεί στα νοσοκομεία μας δύο
χρόνια μετά και με προσωπικό το οποίο
έχει υποστεί τεράστια κόπωση και δυ-
στυχώς ούτε καν χειροκροτείται αλλά
καμιά φορά ξυλοκοπείται κιόλας όταν
διαμαρτύρεται, δεν μπορεί άλλο να συ-
νεχιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ:
«Απίστευτος 
λαϊκισμός από 
τον ΣΥΡΙΖΑ»

Να αντλήσει αντιπολιτευτικό κεφά-
λαιο μέσα από την ασφυκτική πίεση που
δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη
Θεσσαλονίκη, κυρίως λόγω της χαμη-
λής εμβολιαστικής κάλυψης στη Βόρεια
Ελλάδα, επιχείρησε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο
και επιδόθηκε για ακόμη μια φορά σε
αντιπολιτευτικές κορόνες.

Δεν δίστασε, μάλιστα, μέσα από το νο-
σοκομείο, όπου επικρατούσε «εμπόλε-
μη» κατάσταση, γιατί το επισκέφθηκε
ύστερα από εφημερία, να ζητήσει την
παραίτηση της κυβέρνησης.

«Ενώ δίνεται μια μάχη του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, ο κ. Τσί-
πρας επισκέπτεται νοσοκομεία ύστερα
από εφημερίες, που ούτως ή άλλως και
προ πανδημίας ήταν καταπονημένα», εί-
πε ο Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για
απίστευτο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Από το
βήμα της Βουλής ο υπουργός δεν άφησε
αναπάντητη τη νέα επίθεση της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας
ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το Ιππο-
κράτειο Θεσσαλονίκης είχε 8 κλίνες
ΜΕΘ και σήμερα έχει 38. Διέψευσε, δε,
τους ισχυρισμούς του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ότι στο Παπανικολάου δεν λειτουρ-
γούν κλίνες ΜΕΘ. «Είχε 20 κλίνες επί
ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το νοσοκομείο έχει
46», είπε ο κ. Πλεύρης και κάλεσε τον
Αλέξη Τσίπρα να κατεβάσει την ανάρτη-
ση του στο Twitter, προτρέποντάς τον να
δώσει αγώνα για να πείσει τους ανεμβο-
λίαστους συμπολίτες μας να κάνουν το
εμβόλιο.

Χαρακτήρισε τριτοκοσμική 
την κατάσταση στα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός
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Α
ρχές του 2022 δημοπρατούν-
ται τέσσερα οδικά έργα στρα-
τηγικής σημασίας, συνολικού
προϋπολογισμού ενός δισε-

κατομμυρίου ευρώ, αναβαθμίζοντας έτσι
περαιτέρω το οδικό δίκτυο της χώρας,
αλλά και τον στρατηγικό ρόλο των υποδο-
μών και των μεταφορών της Ελλάδας, στη
νέα εποχή που διαμορφώνεται.

Ιδιαίτερη έμφαση στα έργα που θα οδηγή-
σουν τη χώρα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης,
δίνει ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Αχ. Κα-
ραμανλής. Για αυτό και τα νέα μεγάλα έργα
υποδομής ξεκινούν και μπαίνουν άμεσα σε
τροχιά υλοποίησης, ύστερα από πολλή δου-
λειά και μεθοδική προσπάθεια, όπως τονίζει.

Ειδικότερα, στις αρχές του επόμενου έτους
δημοπρατούνται τέσσερα σπουδαία οδικά
έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για
την οδική σύνδεση Νεάπολη - Άγιος Νικόλα-
ος του ΒΟΑΚ στον νομό Λασιθίου. Τμήμα
ενός πολυαναμενόμενου έργου που θα συν-
τομεύσει την εν λόγω διαδρομή, εξυπηρε-
τώντας σημαντικά τόσο την τοπική κοινωνία
όσο και την ανάπτυξη του εμπορίου και του
τουρισμού. Επιπλέον, θα συμβάλει καθορι-
στικά και στη μείωση των δυστυχημάτων, κα-
θώς το νησί της Κρήτης κατέχει τη θλιβερή
πρωτιά των περισσότερων αυτοκινητικών
δυστυχημάτων στην Ευρώπη, αναλογικά με
τον πληθυσμό της.

Το δεύτερο μεγάλο έργο που προγραμμα-
τίζεται εντός του 2022 είναι η σύνδεση της λε-
ωφόρου Κύμης με την ΠΑΘΕ. Έργο το οποίο
εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχε-
διασμό για τη διευκόλυνση των μεταφορών
και της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της
Αττικής, και το οποίο πρόκειται να ανακουφί-
σει σημαντικά την κίνηση, ενώ θα διευκολύ-
νει τις μεταφορές από και προς τη Βόρεια Ελ-
λάδα.  Επιπλέον, σε τροχιά υλοποίησης μπαί-
νουν και δύο σημαντικά περιφερειακά έργα.
Η παράκαμψη Χαλκίδας - Ψαχνών και η οδι-

κή σύνδεση Μπράλος - Άμφισσα. Και τα δύο
λύνουν σημαντικά προβλήματα στις εν λόγω
περιοχές, ενώ πετυχαίνουν σημαντική σύν-
τμηση των χρόνων με υψηλά στάνταρ οδικής
ασφάλειας. 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι προωθείται
η δημοπράτηση του μεγαλύτερου πακέτου
σιδηροδρομικών έργων που έχει υλοποιηθεί
ποτέ, ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επίσης, η σύνδε-
ση του σιδηροδρομικού δικτύου με τα λιμά-
νια Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λαυρίου, Ραφή-
νας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, με ση-
μαντικά οφέλη τόσο για την ελληνική οικονο-
μία όσο και για την ενίσχυση της γεωστρατη-
γικής θέσης της χώρας στην περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης και ειδικότερα της Βαλκανικής.

Επιπλέον, στην τελική ευθεία βρίσκεται και
ο προγραμματισμός για την υλοποίηση μέσω

ΣΔΙΤ 20 έργων υποδομής συνολικού προ-
ϋπολογισμού 3,8 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα
τρέχουν σημαντικά έργα και σε επίπεδο με-
ταφορών.  

Μάλιστα, μέσα στον Νοέμβριο ολοκληρώ-
νεται η υποβολή προσφορών για την προμή-
θεια 770 νέων αντιρρυπαντικών λεωφορείων
για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και για την
ανάταξη 14 συρμών της γραμμής 1 του μετρό.
Λόγω της έμφασης που δίνεται στα ΜΜΜ από
το υπουργείο, πέρα από την αύξηση των δρο-
μολογίων, έχουν ήδη δημιουργηθεί 1.389 νέ-
ες θέσεις απασχόλησης στον εν λόγω κλάδο.
Σημαντικά αναμένεται να είναι και τα περι-
βαλλοντικά οφέλη, καθώς και η μείωση των
εκπομπών CO2.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή του δακτυλί-
ου στην Αθήνα, αν και παρατηρείται σημαντι-

κή βελτίωση όσον αφορά την κίνηση στο κέν-
τρο της πρωτεύουσας, το υπουργείο δίνει πε-
ραιτέρω έμφαση σε έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό που θα ανακουφίσει σε βάθος το
κέντρο αλλά και γενικότερα το λεκανοπέδιο,
καθώς η κίνηση στους δρόμους, εξαιτίας και
του κορονοϊού, συνολικά παραμένει έντονη.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται
και ο προγραμματισμός 
για την υλοποίηση μέσω 
ΣΔΙΤ 20 έργων υποδομής,
συνολικού προϋπολογισμού
3,8 δισ. ευρώ

«Τα αντιδιαβρωτικά έργα στις πυ-
ρόπληκτες περιοχές της Βόρειας
Εύβοιας υλοποιούνται σε χρόνο -
ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Κώστας Σκρέκας, ύστερα από αυτο-
ψία που πραγματοποίησε επί τόπου,
μαζί με τον υφυπουργό ΠΕΝ Γ. Αμυ-
ρά.  Στις εν λόγω περιοχές που υπά-
γονται στα Δασαρχεία Λίμνης και
Ιστιαίας, εργάζονται περισσότερα
από 600 μέλη από 33 Δασικούς Συ-
νεταιρισμούς (ΔΑΣΕ) από τη Βόρεια
Εύβοια και όλη την Ελλάδα, με απο-
τέλεσμα το ποσοστό υλοποίησης

των αντιδιαβρωτικών έργων να
υπερβαίνει το 50%. Μάλιστα, εφό-
σον το επιτρέψουν οι καιρικές συν-
θήκες, το σύνολο των εργασιών
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Για την
εκπόνηση των σχετικών μελετών
και την υλοποίηση των αντιδιαβρω-
τικών έργων στη Βόρεια Εύβοια, το
υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας έχει εξασφαλίσει πιστώ-
σεις που θα υπερβούν συνολικά τα
22 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.
Σκρέκας στον θεσμό του «Αναδό-
χου Αποκατάστασης και Αναδάσω-
σης», που αποτέλεσε το εφαλτήριο
για ένα πρωτοφανές κύμα αλλη-
λεγγύης, στην υπαγωγή των δασι-
κών υπηρεσιών απευθείας στο

υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στις νομοθετικές πρω-
τοβουλίες με τις οποίες δόθηκαν
στα δασαρχεία μεγαλύτερη ευελι-
ξία, αλλά και στα μέλη των Δασικών
Συνεταιρισμών από τη Βόρεια Εύ-
βοια και όλη την Ελλάδα, που εργά-
ζονται πυρετωδώς για την προστα-
σία των δασικών οικοσυστημάτων
από την κλιματική κρίση.

Κώστας Σκρέκας: «Σε χρόνο - ρεκόρ 
τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Β. Εύβοια»

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για 
4 οδικά έργα εντός του 2022
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Τ
α μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη είναι
γεμάτα με ρεπορτάζ για την έλλειψη οδηγών
φορτηγών, νοσοκόμων, εργατών γης, μαγείρων,

σερβιτόρων, προσωπικού ξενοδοχείων, καθαριστών,
οικοδόμων και -ιδιαίτερα στην Ελλάδα- ναυτικών. Η
εισροή χαμηλόμισθων -και αρκετές φορές ανασφάλι-
στων- εργαζομένων από τις ανατολικές χώρες προς
τη Δύση είχε -και πιθανότατα συνεχίζει- προσφέρει
μια διέξοδο στη διαμορφούμενη ανάγκη. Δηλαδή,
επειδή τα καλλιεργούμενα χωράφια δεν μπορούν να
μεταφερθούν σε άλλες χώρες, ή η κατανάλωση και η
διανομή γίνονται στη χώρα μας, τότε έχουμε το Re-
verse Employment, δηλαδή την «πρόσληψη» φθηνών
εργατικών χεριών από άλλες χώρες με χαμηλότερα
εισοδήματα.

Τα συνδικάτα έχουν τη δική τους αντίληψη, που
φαίνεται στα λεγόμενα του Andrew Watt, επικεφαλής
της ευρωπαϊκής οικονομικής μονάδας στο Ινστιτούτο
Μακροοικονομικής Πολιτικής στο Ίδρυμα Hans
Böckler των γερμανικών συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων: «Πρόκειται για ζήτημα αμοιβών. [...] Οι μισθοί θα
πρέπει να αυξηθούν σε αυτούς τους τομείς για να επα-
ναφέρουν τους ανθρώπους σε σκληρές, χαμηλόμι-
σθες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι κακό».

Στον αντίποδα, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δέχτη-
κε «επίθεση» από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

με στόχο τους επιστήμονες (του τομέα της Τεχνολο-
γίας και της Ιατρικής), προσφέροντάς τους υψηλότε-
ρες αποδοχές και συνθήκες διαβίωσης σε οργανωμέ-
να κράτη, δημιουργώντας το περίφημο brain drain.

Τα προβλήματα είναι διαφορετικά από χώρα σε χώ-
ρα, αλλά ενιαία η αιτία δημιουργίας τους. Η Ελλάδα
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προέρχονται από τη
βαθιά ύφεση που οδήγησε τη μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα να γίνει ζημιογόνα. Το τεράστιο brain drain
είχε ως βασική αιτία την αδυναμία πληρωμής «κα-
λών» αμοιβών. Η μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματι-
κότητα έπαψε να είναι ο κεντρικός άξονας μικρών μεν
αλλά σωρευτικά σημαντικών επενδύσεων -με ανα-
τροφοδότηση των κερδών στο εσωτερικό της χώρας-
με αποτέλεσμα να επέλθει σημαντική συρρίκνωση.
Οπότε από τη γενιά των 1.200 ευρώ κατρακυλήσαμε
στη γενιά των 800 ευρώ και καταλήξαμε στη γενιά της
μερικής απασχόλησης.

Η πανδημία αλλάζει το τοπίο στις εργασιακές σχέ-
σεις και τον τρόπο εργασίας. Βρισκόμαστε ήδη σε ένα
μεταβατικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να ξεχωρί-
σει την πραγματικότητα από τη νέα κανονικότητα. Οι
αισιόδοξες προβλέψεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη
εκτοξεύουν -πολλές φορές πλασματικά- τις αμοιβές
τόσο σε μισθολογικό επίπεδο όσο και σε άλλους κρί-
σιμους τομείς, όπως η κτηματαγορά (real estate) κ.ά.

Οι νέες μορφές απασχόλησης «όπως η εργασία από το
σπίτι και η μερική απασχόληση θα μπορούσε να οδη-
γήσουν σε περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές στη
συμπεριφορά αλλά κυρίως σε υψηλότερα αμειβόμε-
νες θέσεις εργασίας», όπως αναφέρει ο Stefano Scar-
petta, διευθυντής απασχόλησης, εργασίας και κοινω-
νικών υποθέσεων στον Οργανισμό Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καταλήγοντας ότι
«όσοι εργάζονται σε χαμηλόμισθη εργασία συχνά δεν
έχουν πολλές επιλογές». Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δεί-
χνουν ότι στις 38 χώρες-μέλη του έχουμε περίπου 20
εκατομμύρια λιγότερους εργαζόμενους από όσους
είχαμε πριν από την Covid-19, εκ των οποίων τα 14
εκατομμύρια δηλώνουν εκτός εργασίας. Ταυτόχρονα,
το μεγάλο πλήγμα σε σχέση με το 2019 είναι ότι 3 εκα-
τομμύρια περισσότεροι νέοι δεν εργάζονται, δεν μορ-
φώνονται ή δεν εκπαιδεύονται.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αποδεικνύουν ότι η
ΜμΕ είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στην έλλειψη
προσωπικού με δεξιότητες ή ουσιαστική εκπαίδευ-
ση και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι εγκλωβίζονται ανάμεσα σε μια εκπαί-
δευση μακριά από την πραγματική οικονομία και
την επιδοματική πολιτική. Τα συμφέροντα της ΜμΕ
και των εργαζομένων είναι κοινά, όσο αυτό κι αν
ακούγεται παράδοξο. 

Έξι, προς το παρόν, υποψήφιοι πρόεδροι και τρεις -
πραγματικοί- διεκδικητές της ηγεσίας ενός κόμματος,
σφραγισμένου από δύο διαχρονικές ταυτότητες ή δύο
«φύσεις»: Την κοσμοπολίτικη, δυτικοστραφή εκσυγχρο-
νιστική και τη λεγόμενη «πατριωτική», δηλαδή εκείνη
της εσωστρέφειας και της εθνικής περιχαράκωσης (η
οποία κατά την αρχέγονη/αριστερίστικη φάση του Κινή-
ματος είχε και το επίχρισμα της αντισυστημικότητας…).
Ασφαλώς πρόκειται για μια μάχη κρίσιμη και για τις γενι-
κότερες ισορροπίες του όλου πολιτικού συστήματος της
χώρας. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να διερευνήσουμε τι
εισκομίζει, τι εκφράζει και τι προοπτικές παρέχει η κα-
θεμία από τις τρεις προσωπικότητες, οι οποίες έχουν ρε-
αλιστικές πιθανότητες νίκης.

Α) Γιώργος Παπανδρέου 
Αδικημένος ή όχι από τις περιστάσεις, πρωτοπόρος

οραματιστής όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί του, ή χαοτι-
κός διαχειριστής, κατά τους αντιπάλους του, πολιτικά έν-
τιμος ή σχεδόν όσο και ο πατέρας του δημαγωγός καιρο-
σκόπος, «ενοποιητής» ή διασπαστής του χώρου, ο γιος
του Πατριάρχη έχει την ιδιαιτερότητα να εκφράζει την πιο
πολωτική υποψηφιότητα -αυτή ενδεχομένως που διά
της διαδικασίας της συσπείρωσης και της αντισυσπείρω-
σης θα φέρει τον περισσότερο κόσμο στις εσωκομματι-
κές κάλπες- ενώ διαθέτει την πιο μειλίχια και αντιπολω-
τική προσωπικότητα, ιδιότητα που δεν αναιρείται ούτε
καν από το γεγονός πως κάποτε διέγραψε τον Σημίτη. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως -για λόγους που νομίζω

εξαντλητικά ανέλυσα σε άρθρο μου που δημοσιεύτηκε
στο κυριακάτικο «Βήμα» της 31ης Οκτωβρίου- η υποψη-
φιότητά του, πέραν του ότι δηλοί εμμονή στην «κληρονο-
μική δημοκρατία», οδηγεί σε εσωστρέφεια, παρελθον-
τοστρέφεια και ετεροκαθορισμό του χώρου (αφού εκ
των πραγμάτων κάνει τους βασικούς υποψηφίους πρω-
τίστως να τοποθετούνται με βάση τις επιλογές δυνητικού
πολιτικού συμμάχου).

Β) Ανδρέας Λοβέρδος
Ο Ανδρέας Λοβέρδος στα θετικά του έχει: Την εξαιρε-

τικά γοητευτική προσωπικότητά του… Το αποτύπωμα
των εξαιρετικά επιτυχημένων υπουργικών θητειών του
(πλην ίσως εκείνης στο υπουργείο Παιδείας, όπου όμως
ουδείς άρρενος φύλου πολιτικός προϊστάμενος άφησε
μεταπολιτευτικά κάποιο αξιοσημείωτο αποτύπωμα)…
Και βεβαίως το κεφάλαιο της συμπάθειας που δημιούρ-
γησαν προς το πρόσωπό του οι διώξεις που του επιφύλα-
ξαν οι Συριζαίοι, δι’ αυτού που κάποιοι έχουν χαρακτηρί-
σει δικαστικό βραχίονά τους (είναι άλλωστε ακόμη…
υπόδικος).  Ωστόσο και αυτός προβάλλει ως μια υποψη-
φιότητα μη στερούμενη και αρνητικών στοιχείων: 

Εν πρώτοις είναι κόντρα στη φύση ενός κόμματος το-
ποθετούμενου στο ιδεολογικό ενδιάμεσο -το οποίο προς
το παρόν τουλάχιστον, αλλά και για το ορατό μέλλον, δεν
δείχνει προοπτική να οδηγήσει σε αναβίωση τον παλιό δι-
κομματισμό- να αποκλείει απολύτως και πριν η λαϊκή ψή-
φος διαμορφώσει τους νέους κοινοβουλευτικούς συσχε-
τισμούς τη συνεργασία με έναν από τους δύο βασικούς

πόλους της παρούσας φάσης της πολιτικής ζωής της χώ-
ρας. Και η τοποθέτηση αυτή παραμένει contra naturam
ενός τέτοιου πολιτικού χώρου, έστω και αν ικανοποιεί
όσους νιώθουν αποστροφή και για το ηθικό υπόστρωμα
και για το πρακτικό αποτέλεσμα της συριζανέλειας
(δια)κυβέρνησης.  Δεύτερον, δε, η υπερεπένδυση στο
«πατριωτικό» ΠΑΣΟΚ -πρωτίστως δε η ακραία απαξίωση
της συμφωνίας των Πρεσπών, που και αρκετοί αντιτσιπρι-
κοί βλέπουν ως τη μοναδική σημαντική προσφορά προς
τον τόπο ενός κατά τα άλλα πολιτικού ολετήρα- ίσως είναι
δύσκολα συμβατή με ένα κόμμα που φιλοδοξεί να είναι
εκσυγχρονιστικό και ανοικτών οριζόντων. Τέλος…

Γ) Νίκος Ανδρουλάκης
Στα προφανή αρνητικά του είναι η μη συμμετοχή του

στην -εθνική- κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η
ολοσχερής απουσία κυβερνητικής εμπειρίας (Κώστας
Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας που επίσης δεν είχαν
μάλλον δεν έχουν καταγραφεί θετικά στο συλλογικό
ασυνείδητο των συμπατριωτών μας) και το ότι δεν εγκα-
τέλειψε την Ευρωβουλή για να διεκδικήσει την ηγεσία
του χώρου. Από την άλλη, δύσκολα έτερος διεκδικητής
σωρεύει όσο αυτός πολιτική πείρα και κεφάλαιο ελπί-
δας, ανανέωση και έκφραση της παραταξιακής συνέχει-
ας, εξωστρέφεια και γνώση του διεθνούς περιβάλλον-
τος… Αλλά και, για όσους απεχθάνονται τον νεαρό ηγέτη
του ΣΥΡΙΖΑ, την προοπτική να τον χτυπήσει αποφασιστι-
κά και αποτελεσματικά στο δικό του γήπεδο, χωρίς να
χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία…

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, 
πλήγμα για τη ΜμΕ και την απασχολησιμότητα

Οι μνηστήρες της («κεντροαριστεράς») Πηνελόπης
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Τα «αναμνηστικά μέτρα» θα περιοριστούν 
με την τρίτη δόση του εμβολίου

ΘΕΣΕΙΣ9POLITICAL

Σ
την πολιτική αλλά και στην καθημερινότη-
τα είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγουμε
τη σύγκριση της διά ζώσης επικοινωνίας

μας με άλλους ανθρώπους. Σύγκριση και στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο αλλά
και σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας
από μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο μέχρι μια
επαφή σε κοινωνική εκδήλωση. Για να χτίσουμε
την αυτοπεποίθησή μας και να κερδίσουμε στη
σύγκριση με τους άλλους θα πρέπει να ενισχύ-
σουμε το λεκτικό μας οπλοστάσιο με έξυπνες και
σύγχρονες φράσεις που εντυπωσιάζουν. Ένας
τρόπος εκπαίδευσης είναι και η ανάγνωση των
έξυπνων tips που διαβάζετε κάθε Τρίτη στην
εφημερίδα «Political». Σε περιόδους πολιτικής
αστάθειας και «καυτών» εξελίξεων οι έξυπνες
φράσεις των πολιτικών προσώπων άλλοτε προ-
καλούν γέλωτα, προβληματισμό, ακόμη και πό-

νο, αλλά πάντα καθορίζουν την υστεροφημία του
πολιτικού. Καλή ανάγνωση.
1. Σε κρίσιμες πολιτικές και αθλητικές «κούρσες»

υπάρχουν και οι αναγκαίοι «λαγοί». Είναι οι πο-
λιτικές προσωπικότητες που δουλεύουν για
«ξένα» συμφέροντα!

2. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, όταν προτρέξει
«η γλώττα της διανοίας», ψάξτε δικαιολογίες!

3. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, κάθε τραγωδία
έχει ανάγκη και από κωμικές ανάσες.

4. Για πολλούς πολιτικούς τα λόγια είναι εύκολα,
κανονικό βουνό η πράξη.

5. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, σημασία έχει οι
υποσχέσεις που δίνονται να είναι γραμμένες
στη βάση της βρύσης και όχι στο τρεχούμενο νε-
ρό.

6. Κάποιοι μπερδεύουν τη στιγμή της ιστορίας με
την καμπή της ιστορίας.

7. Αρκετές φορές μεταξύ των κομμάτων εξουσίας
δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αλλά πολιτι-
κό χάσμα και τότε η δημοκρατία κινδυνεύει πε-
ρισσότερο.

8. Στη ζωή οι παραδοσιακές βεντέτες ξεκληρίζουν
οικογένειες, στην πολιτική ολόκληρες χώρες.

9. Στην πολιτική όταν δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία,
είναι το ίδιο σαν να δίνετε μια επιπλέον σφαίρα
να σας πυροβολήσουν λόγω αστοχίας!

10. Η ενασχόληση με την πολιτική αλλάζει τον άν-
θρωπο, τον παραμυθιάζει, νομίζει ότι είναι το
κέντρο του κόσμου, ανατρέπει τις προτεραιότη-
τές του, γελοιοποιεί τις αρχές του, αποκαλύπτει
τα εσώψυχά του, τις μύχιες επιθυμίες του. Με-
τατρέπει την κωλοτούμπα σε επιβεβλημένη κα-
νονικότητα.

11. Δεν πετάς πέτρες στους διερχόμενους όταν
κατοικείς σε γυάλινο σπίτι.

του
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Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Π
ολλά ειπώθηκαν εν θερμώ τις τελευταίες μέ-
ρες αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα περιορι-
σμού της επιδημιολογικής κατάστασης, όπως

της στοχοποίησης του εμπορίου, της εξόντωσης της
εστίασης, του άτυπου lockdown της αγοράς, ενώ μετά
και την εξειδίκευσή τους ακούστηκαν παράπονα για
μέτρα ασύμμετρα, ανισοβαρή και άδικα. Θα συμφω-
νήσω ότι στην εφαρμογή οριζόντιων μέτρων δεν πρέ-
πει να υπάρχουν εξαιρέσεις σε εμπορικούς και επι-
χειρηματικούς χώρους, ακόμη και για τα τρόφιμα, αλ-
λά θα διαφωνήσω με την προσέγγιση άλλης μιας από-
λυτης καταστροφής. Αν ο έμπορος, ο εστιάτορας, ο
επαγγελματίας, αντί να ξεπερνά και να διαχειρίζεται
με αισιοδοξία τα εμπόδια, διατυμπανίζει την απαισιο-
δοξία, την ανασφάλεια και τον φόβο του στον κατανα-
λωτή, νομίζω ότι τον έχασε. Είναι σαν να του λέει «μην
έρθεις» στο μαγαζί μου, θα ταλαιπωρηθείς, αντί να του
πει «έλα να εξυπηρετηθείς» σε ασφαλές περιβάλλον.
Ειδικά ο μικρός και μικρομεσαίος της κάθε τοπικής
αγοράς πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευελιξία του, να
διευκολύνει τον πελάτη του πιο γρήγορα, χωρίς τις
ουρές των πολυκαταστημάτων και ειδικά για άλλη μια
φορά «να κάνει την ανάγκη ευκαιρία».

Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να αντιμετωπί-
σει τα μέτρα όχι ως περιοριστικά αλλά ως προληπτικά
για να αποφύγουμε τα χειρότερα, τα οποία άλλωστε
έχουμε βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν. Σίγουρα τα
έκτακτα μέτρα μάς δυσκολεύουν και δεν μας διευκο-
λύνουν, αλλά μας προστατεύουν. Σίγουρα έχουν κό-
στος και διαδικασία για τους καταναλωτές, αλλά απο-
τρέπουν τα «click in - click away», τα «up and down»
και τα καταστροφικά lockdowns. Η υπέρμετρη αντί-

δραση από τους επαγγελματίες και ο υπερβολικός θυ-
μός προτρέπουν τον καταναλωτή να θυμώσει περισ-
σότερο και τον αποτρέπουν να έρθει στο μαγαζί, κατά-
στημα, ταβέρνα και επιχείρηση είτε από αντίδραση εί-
τε από τη διαδικασία. Η κόπωση από την ένταση, τις
μεταλλάξεις και τη διάρκεια της πανδημίας είναι έντο-
να αισθητή σε όλους, αλλά δεν πρέπει να έχουμε κον-
τή μνήμη, ούτε να αγνοήσουμε το SOS που εκπέμπουν
τα νοσοκομεία της χώρας. Ας ξεκαθαρίσουμε αν προ-
τιμάμε έναν έλεγχο στην πόρτα από μια κλειστή πόρτα,
ένα εμβόλιο από μια καθημερινή ταλαιπωρία, ένα ra-
pid test από ένα θετικό κρούσμα. Η σωστή εφαρμογή
των μέτρων θα περιορίσει τον έλεγχο και τον χρόνο
εφαρμογής τους στην αγορά, ενώ η τρίτη «αναμνηστι-
κή δόση» του εμβολίου θα μετατρέψει και τα μέτρα σε
«αναμνηστικά».

Ας μην ξεχνάμε πως φτάσαμε σχεδόν τα 7.000
κρούσματα ημερησίως και κινδυνεύουμε να ξεπερά-
σουμε τα 10.000, ενώ χάνουμε σχεδόν 50 συνανθρώ-

πους μας καθημερινά και έχουμε χάσει πάνω από
1.100 σε έναν μήνα. Ας λάβουμε, επίσης, υπόψη μας
πως έχουμε επισήμως 600.000 ανεμβολίαστους και
άγνωστο αριθμό δις εμβολιασμένων που δεν έχουν
μετά την πάροδο του εξαμήνου εμβολιαστική κάλυψη
με τα απαραίτητα αντισώματα που διασφαλίζει η τρίτη
και αναμνηστική δόση. Το τέταρτο κύμα δυναμώνει
ενόψει του χειμώνα και τουλάχιστον φέτος έχουμε
την άμυνα του εμβολίου, που πρέπει μαζί με την Πολι-
τεία και οι παραγωγικοί φορείς να αναδείξουμε ξανά
με μια εκστρατεία πειθούς. Ως εκ τούτου, παρά το γε-
γονός πως τα μέτρα και οι έλεγχοι ήταν και εξακολου-
θούν να είναι δυσάρεστοι, οι άνθρωποι της αγοράς
υποχρεούμαστε να τα σεβαστούμε και να τα εφαρμό-
σουμε σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους είτε
ως εργαζόμενοι είτε ως πελάτες. Τα έκτακτα μέτρα
μπορεί να κάνουν προσωρινά τη ζωή μας δύσκολη και
να έχουν κόστος, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε πως η αν-
θρώπινη ζωή δεν κοστολογείται.
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ΤΤο πρόγραμμα 
του Πάπα στην Ελλάδα
Ο 85χρονος Αργεντινός Πάπας έρχεται το
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου. Την Κυριακή θα
πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Λέσβο και το
πρωί της Δευτέρας 6 Δεκεμβρίου θα αναχω-
ρήσει από την Αθήνα για τη Ρώμη. Το 35ο τα-
ξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο εξωτερικό με-
τά την εκλογή του το 2013, θα σηματοδοτηθεί
από την επιστροφή του ποντίφικα στη Λέσβο,
νησί εμβληματικό της μεταναστευτικής κρί-
σης, στο οποίο είχε μεταβεί το 2016. Η Καθο-
λική Εκκλησία θα συνεχίσει, όπως επισήμως
ανακοινώθηκε, να προσφέρει την ουσιαστική
της βοήθεια, μέσω της κοινότητας του Αγίου
Αιγιδίου, για τη μεταφορά πάνω από εκατό,
συνολικά, μεταναστών και προσφύγων, με
ανθρωπιστικό διάδρομο, από τη Λέσβο στη
Ρώμη.

Οι τεχνοκράτες του Τσίπρα
Μαζεύει, λέει, ο πρόεδρος Αλέξης το δικό

του think tank, δεξαμενή σκέψης, από καθη-
γητές και ανθρώπους των επιστημών. Σαν να
λέμε ότι φτιάχνει μια νέα τεχνοκρατική ομάδα
μέσα στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Πού
πας, ρε πρόεδρε; Με τεχνοκράτες θα κυβερ-
νήσεις τη δεύτερη φορά αριστερά; Κρίμα. Κι
εμείς περιμέναμε ότι θα έβρισκες λαϊκά παι-
διά να εδραιώσουν τον σοσιαλισμό. Τεχνοκρά-
τες έχει κι ο Κυριάκος και μάλιστα δοκιμα-
σμένους, όχι θεωρητικούς…

Η Εθνική κατέβηκε… Κρήτη 

Επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και
συναντήσεις με δεκάδες επιχειρηματίες
πραγματοποίησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης,
στο Ρέθυμνο και τα Χανιά ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλω-
νάς και ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Γκίκας
Χαρδούβελης. Οι κύριοι Μυλωνάς και Χαρ-
δούβελης, επικεφαλής ομάδας στελεχών της
τράπεζας, ενημέρωσαν λεπτομερώς τους επι-
χειρηματίες του νησιού για τις επενδυτικές
ευκαιρίες και τις προοπτικές που διανοίγον-
ται πλέον για την Κρήτη και υπογράμμισαν ότι
η Εθνική Τράπεζα έχει την ικανότητα και την
εμπειρία, και διαθέτει παράλληλα την απαραί-
τητη ρευστότητα και την τεχνογνωσία να στη-
ρίξει τις επιχειρήσεις σε κάθε βιώσιμη επεν-
δυτική τους πρωτοβουλία, σύμφωνα με πηγές
της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική, τόνισαν, θα
σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις και με τις χρη-
ματοδοτικές της δυνατότητες αλλά και με τις
συμβουλευτικές της υπηρεσίες. Οι προοπτι-
κές ανάπτυξης της οικονομίας της Κρήτης,
εξάλλου, είναι πολύ ενθαρρυντικές, όπως
προκύπτει και από ειδική μελέτη που εκπόνη-
σε και παρουσίασε στην Κρήτη η Διεύθυνση
Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής.

Λοβέρδος για
προσέλευση Συριζαίων
στις εκλογές ΚΙΝΑΛ 
«Μου λένε ότι
θα οργανωθεί
προσέλευση
Συριζαίων για
να μη βγω και
απαντώ “ακόμα
καλύτερα,
αφού αυτό ση-
μαίνει μεγαλύ-
τερη προσέ-
λευση”», είπε
ο Ανδρέας Λο-
βέρδος στην
ΕΡΤ. Και στην
εσωκομματική
μάχη του 2007
«έρχονταν από άλλο κόμμα να μας επιλέξουν
αρχηγό και τότε επίσης λέγαμε ότι αφού έρ-
χονται στην κάλπη μας, είναι στο χέρι μας να
τους κερδίσουμε και για μετά», πρόσθεσε.
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Φρένο Τσιάρα
στα fake news

Α
ποφασισμένος να βάλει φρένο στη
διασπορά των fake news δηλώνει ο
υπουργός Δικαιοσύνης, υπεραμυνό-

μενος της ρύθμισης για την ποινική δίωξη σε
βάρος όσων διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις,
ιδιαίτερα την περίοδο έξαρσης της πανδη-
μίας. «Το γεγονός ότι άνθρωποι χάνουν ζωή
τους γιατί κάποιοι τους πείθουν να μη δια-
σωληνωθούν δεν πρέπει να τύχει της επέμ-
βασης της δικαιοσύνης;», αναρωτήθηκε ο
υπουργός κατά την επί των άρθρων συζήτη-
ση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής. Αντέκρουσε, δε, την επιχειρη-
ματολογία ότι μια τέτοια διάταξη θα δημι-
ουργήσει θέμα στην ελευθερία του Τύπου,
τονίζοντας ότι είναι δικαίωμα του Έλληνα
πολίτη να μην είναι θύμα fake news και αυτό
το δικαίωμα πρέπει να διατηρηθεί ψηλά.
Επιφυλάξεις για τη ρύθμιση, πάντως, εξέ-
φρασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
κατά την ακρόαση των φορέων, επισημαί-
νοντας ότι «είναι προτιμότερο να ακουστεί
κάτι ψευδές παρά να φιμωθούν 100 αλήθει-
ες», όπως και η Ολομέλεια των Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων, κάνοντας λόγο για
φίμωση της ελευθερίας του Τύπου. Τον κίν-
δυνο να βρεθούν οι δημοσιογράφοι ποινικά
υπόλογοι τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μα-
ρία Αντωνιάδου.

Θα «σφαχτούν»
παλικάρια 
στη Μύκονο

Στη Μύκονο θα κονταροχτυπηθούν για ξενοδο-
χεία και καζίνα. Διεθνείς επενδυτικοί κολοσσοί
και εγχώριοι παίκτες έχουν αρχίσει να συγκεντρώ-
νουν το ενδιαφέρον τους για το «νησί των ανέμων».
Η μεγάλη μάχη θα γίνει μεταξύ Ρώσων και Αρά-
βων. Μεγάλος παίκτης θεωρείται ο Βλαντίμιρ Ντο-
ρόνιν, ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων των ξενοδοχείων
Aman Resorts, αλλά και πρώην σύντροφος της
Ναόμι Κάμπελ. Επίσης μεγάλος παίκτης είναι και ο
Αιγύπτιος Χάμεντ Ελ Τσιάτι, αυτός που αγόρασε τη
βίλα του Λάκη Γαβαλά στο νησί. Το «μήλον της έρι-
δος» θα είναι, βεβαίως, η δημιουργία καζίνου ή η
μεταφορά του καζίνου από τη Σύρο στη Μύκονο.

«Κλείδωσαν» η επίσημη επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη Μόσχα και
η συνάντησή του με τον πρό-

εδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν. Επικρατέστερη ημερομη-

νία είναι η 8η Δεκεμβρίου. Από το 2020
γινόταν η προετοιμασία για να επισκεφθεί τη Μόσχα
ο πρωθυπουργός με προσωπικές προσκλήσεις που
του απηύθυνε ο πρόεδρος Πούτιν, προκειμένου να
συμμετάσχει σε επετειακές ελληνορωσικές εκδη-
λώσεις, πλην όμως η πανδημία πάγωσε τις συζητή-
σεις εκείνες. Οι σχέσεις τελικά αναθερμάνθηκαν.
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Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πι-
τσιλής, μιλώντας πρόσφατα στο 6ο
Thessaloniki Summit, είπε ότι «και
πέρυσι και φέτος έχουμε εντοπίσει
φορολογούμενους οι οποίοι είχαν
εισοδήματα από μισθούς, συντά-
ξεις κ.λπ. στο εξωτερικό, τα οποία
δεν τα είχαν δηλώσει. Τα στοιχεία
αυτά μας ήρθαν από την ανταλλαγή
πληροφοριών και τους έχουμε ει-
δοποιήσει να έρθουν να τα δηλώ-
σουν, δηλώνοντας ταυτόχρονα οτι-
δήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να
μειώνει τη φορολογική τους υπο-
χρέωση».

LOCK

Καυτή εβδομάδα… 
Αυτή η εβδομάδα θα είναι ζεστή πολιτι-
κά, ειδικά για την κυβέρνηση. Σήμερα,
Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί
στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα εί-
ναι διά ζώσης, θα έχουμε πολλούς ομι-
λητές και σίγουρα θα υπάρξει πληθώρα
θεμάτων. Την Τετάρτη και την Πέμπτη
θα συζητηθεί στη Βουλή ο νέος πολύ
αυστηρός Ποινικός Κώδικας για θανα-
τηφόρους βιασμούς και βιασμούς ανη-
λίκων, ανθρωποκτονίες, βαριά σκο-
πούμενη σωματική βλάβη, εμπρη-
σμούς δασών κ.λπ. Την Παρασκευή
έχουμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τα περί
πολιτικής χειραγώγησης της λίστας
Πέτσα και των δημοσκοπήσεων. Το
Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα να συστα-
θεί η Εξεταστική Επιτροπή για τη διε-
ρεύνηση αυτών των ζητημάτων και χω-
ρίς τις ψήφους της κυβερνητικής
πλειοψηφίας. Αλλά η κυβέρνηση, διά
στόματος Γ. Οικονόμου, έχει διαμηνύ-
σει ότι, εάν δεν δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ να
υπάρξει διερεύνηση και της περιόδου
2015-2019, η ΝΔ θα καταθέσει ξεχωρι-
στή πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή
και αυτής της περιόδου. Μπλέξιμο…

Το συμπόσιο του ΝΑΤΟ
στα Χανιά 
Πέρασε ίσως στα ψιλά των εφημερίδων,
όμως είχε τεράστια σημασία. Για πρώτη φο-
ρά, η Ελλάδα διοργάνωσε με απόλυτη επιτυ-
χία τις εργασίες του Συμποσίου Πυρηνικής
Πολιτικής της Συμμαχίας (NATO Nuclear
Policy Symposium 2021), που πραγματοποι-
ήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ-
ΝΑΠ) στα Χανιά. Στο συμπόσιο συμμετείχαν
ανώτατοι θεσμικοί παράγοντες, υψηλόβαθ-
μα στελέχη και αξιωματούχοι των υπουργεί-
ων Άμυνας και Εξωτερικών των κρατών-με-
λών της Συμμαχίας, ενώ σκοπός του ήταν η
ανταλλαγή απόψεων για θέματα πυρηνικής
πολιτικής, αποτροπής και αφοπλισμού. Κατά
την έναρξη των εργασιών του συμποσίου, ο
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απηύθυνε
διαδικτυακό χαιρετισμό, όπου κατέστησε
σαφές ότι η Συμμαχία διατηρεί ισχυρή την
πυρηνική της αποτροπή αλλά πρέπει να συ-
νεχίσει να προσαρμόζεται και να ενισχύει
την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των
πυρηνικών της δυνατοτήτων.Γιατί άλλαξε το επώνυμό της

η Βίκυ Σταμάτη; 

T
ο επώνυμό της σε Τσοχατζοπούλου άλλαξε η Βίκυ Σταμάτη, δυόμισι μήνες
μετά τον θάνατο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Η Βίκυ Τσοχατζοπούλου,
απάντησε, μάλιστα στις κατηγορίες της ξαδέλφης του Άκη Τσοχατζόπου-

λου ότι φέρει ευθύνη για τον θάνατό του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η Βίκυ
Τσοχατζοπούλου είχε προγραμματίσει αυτή την αλλαγή όσο ο σύζυγός της ήταν
εν ζωή ως έκπληξη. «Σε αντίθεση με αυτή την κυρία -την ξαδέλφη του Άκη- η
οποία επέλεξε να με κατηγορήσει με συνεντεύξεις σε εφημερίδες και διαδικτυα-
κά κανάλια, εγώ επιλέγω τη νομική οδό, για να αποκαταστήσω την αλήθεια. Εάν ο
σύζυγός μου έζησε τόσο καιρό, με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώ-
πιζε, το οφείλει αποκλειστικά και μόνο σε εμένα, και όχι σε αυτήν την κυρία, την
οποία ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε διώξει από το σπίτι μας», λέει η Βίκυ Τσοχα-
τζοπούλου. Ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε για το θέμα: «Η κυρία
Βίκυ Τσοχατζοπούλου, όπως γνωρίζετε, έχει και ένα ανήλικο παιδί το οποίο δια-
βάζει ότι η μητέρα του σκότωσε τον πατέρα του. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, ξε-
φεύγει από τα όρια της κακοήθειας και αγγίζει τα όρια της δολοφονίας ψυχών.
Δεν μπορεί να λέμε έτσι ότι η μητέρα του σκότωσε τον πατέρα του. Επέλεξε, λοι-
πόν, η κυρία Τσοχατζοπούλου να αμυνθεί σε αυτό διά της καταθέσεως μηνύσεως
σε βάρος της».

Η τυχαία συνάντηση στην Κρήτη 
Σε γνωστό στέκι στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής

Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Καστανίδης, οι οποίοι περιοδεύουν στην Κρήτη
ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας στο ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη νέου προ-
έδρου. Το ξαφνικό συναπάντημα των δύο διεκδικητών της προεδρίας στο «Απήρι»
αποτελεί πιθανότατα σύμπτωση, ωστόσο δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν με την
παρέα τους. Στο τραπέζι του Γιώργου Παπανδρέου βρισκόταν o δημοτικός σύμβου-
λος και πρώην αντιδήμαρχος Ηρακλείου Πέτρος Ινιωτάκης και σε εκείνο του Χάρη
Καστανίδη, πιθανότατα τυχαία, ο Γιάννης Δραμουντάνης και η Ευαγγελία Σχοιναρά-
κη. Πάντως όλοι λένε ότι η συνάντηση ήταν τυχαία και σε καμία περίπτωση προσχε-
διασμένη…
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Απογειώνονται οι «αετοί»
Σ

ε πανίσχυρο «πολυεργα-
λείο» μετατρέπεται η Πολε-
μική Αεροπορία, με την πο-
λιτική ηγεσία των Ενόπλων

Δυνάμεων να δείχνει αποφασισμένη
να απογειώσει την αποτρεπτική δυνα-
τότητα των «φρουρών του Αιγαίου».

Εκτός από τα Rafale και τα F-16 Vi-
per, που θα αποτελούν τον βασικό κορ-
μό, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε
συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, εργάζεται πυρετωδώς
για την αύξηση των διαθεσιμοτήτων
στα Mirage 2000-5 και τα C-130, ενώ
σειρά παίρνουν τα F-16 Block 50.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των 38
αεροσκαφών είχε μπει στον «πάγο»
μετά τη συζήτηση στην αρμόδια επι-
τροπή της Βουλής το περασμένο κα-
λοκαίρι, όμως ποτέ δεν εγκαταλεί-
φθηκε, αφού στο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας γνωρίζουν καλά ότι κανένα
μαχητικό δεν περισσεύει και η αξιο-
ποίηση των 38 Block 50 θα μπορούσε
να δώσει σημαντική ανάσα στην Πολε-
μική Αεροπορία για τις επόμενες δε-
καετίες. Η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου, σε συνεννόηση με την κυβέρ-
νηση, ετοιμάζεται να επαναφέρει το
θέμα στην αρμόδια επιτροπή για τα
εξοπλιστικά προγράμματα της Βου-
λής, με τη διαφορά όμως ότι σε αυτήν
τη φάση θα περιλαμβάνει μόνο την
αναβάθμιση των 38 F-16, από Block 50
σε Block 52+, με τα απάρτια που θα
αφαιρεθούν από τα 84 Viper. 

Με την κατάτμηση του προγράμμα-
τος, το κόστος θα συγκρατηθεί κάτω
από τα 450 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέ-
χεια θα έρθουν με ξεχωριστά προ-
γράμματα οι συμβάσεις για την επα-
ναπιστοποίηση των όπλων που διαθέ-
τει η Πολεμική Αεροπορία και την
αγορά των ατρακτιδίων Sniper, που
ανέβαζαν το κόστος κοντά στα 700
εκατ. ευρώ.

Η λύση αυτή προκρίνεται ώστε να
μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια
από την αντιπολίτευση για το πού πη-
γαίνουν τα χρήματα των φορολογου-

μένων. Άλλωστε, η οδηγία του Νίκου
Παναγιωτόπουλου είναι όλες οι συμ-
βάσεις που έρχονται προς κύρωση
στη Βουλή να είναι απολύτως αιτιολο-
γημένες, ώστε να μην υπάρχουν
«σκιές» για υπερκοστολογήσεις και
σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί
από το προσωπικό της Πολεμικής Αε-
ροπορίας στη Νέα Αγχίαλο, όπου η κα-
τασκευάστρια εταιρεία Lockheed
Martin θα αναλάβει τη δημιουργία
ενός σύγχρονου υπόστεγου αλλά και
τριών εξειδικευμένων συνεργείων,
έτσι ώστε το πρόγραμμα να κινηθεί
χωρίς χρονοτριβές και τα αεροπλάνα
να παραδοθούν στην ώρα τους. Τα ανα-
βαθμισμένα F-16 αναμένεται να είναι
βγουν από τα υπόστεγα της 111 Πτέρυ-
γας Μάχης σε περίπου έξι χρόνια, δί-

νοντας στην 347 Μοίρα «Περσέας» και
341 Μοίρα «Βέλος» 38 σύγχρονα μα-
χητικά. Μάλιστα, η πρόβλεψη για την
τοποθέτηση του εξαιρετικά χρήσιμου
Link 16 στα αεροσκάφη θα προσφέρει
στην Πολεμική Αεροπορία έναν στόλο
170 μαχητικών, τα οποία θα επικοινω-
νούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας
πολύτιμες πληροφορίες για την τακτι-
κή εικόνα του πεδίου μάχης, δίνοντας
έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα
στους Έλληνες αεροπόρους.

Όσο για τα F-16 Block 30 της 330 Μοί-
ρας «Κεραυνός», τόσο η πολιτική όσο
και η στρατιωτική ηγεσία επιζητούν την
αξιοποίησή τους, αφού τα αεροσκάφη
αυτά θα κληθούν να υποστηρίξουν τον
καθημερινό «πόλεμο» των αναχαιτήσε-
ων στο Αιγαίο για όσο διάστημα τα 84 Vi-
per και τα 38 Block 50 θα βρίσκονται στο
στάδιο της αναβάθμισης.

Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη
«Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε στην πατρίδα. Χρόνια πολλά στην
Πολεμική μας Αεροπορία», ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για
την εορτή του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
«Σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα
της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν και είναι αδιαμφισβήτητες. Καθημερινά
τα στελέχη της αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό τους, φυλάσσοντας
ουράνιες Θερμοπύλες», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος. «Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που υπερασπίζονται
καθημερινά την Πατρίδα, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες
της Πολεμικής μας Αεροπορίας που μας επιτρέπουν να αισθανόμαστε
ασφαλείς», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μετά τα Rafale και 
τα F-16 Viper, το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία
με το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας, εργάζεται 
πυρετωδώς για την αύξηση 
των διαθεσιμοτήτων 
στα Mirage 2000-5 
και τα C-130, ενώ σειρά 
παίρνουν τα F-16 Block 50



Ε
νεργό ρόλο στις εξε-
λίξεις που δρομολο-
γούνται στη Λιβύη
αναμένεται να δια-

δραματίσει η Ελλάδα. Λίγα
24ωρα πριν από τη διάσκεψη
για το Λιβυκό, την οποία καλεί
την Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν
στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Ν. Δένδιας είχε τηλεφω-
νική επικοινωνία με τον Ρώσο
ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ,
στην οποία συζήτησαν και για
την επικείμενη διάσκεψη αλλά
και για την επίσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
κ. Λαβρόφ επιβεβαίωσε την
πρόθεση της Μόσχας να υπο-
στηρίξει την αποχώρηση των
ξένων στρατευμάτων και των
μισθοφόρων από τα εδάφη της
Λιβύης, ώστε η χώρα να φτάσει
στις εκλογές του Δεκεμβρίου
χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις
και κλίμα έντασης. Ο Σεργκέι
Λαβρόφ, ο οποίος θα παρίσταται
στη διάσκεψη που συγκαλεί ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν την ερχόμενη Πέμπτη
και Παρασκευή, μετέφερε στον
Νίκο Δένδια το ενδιαφέρον της
Μόσχας για τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως
για την πολιτική κατάσταση στην
Τρίπολη.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν
για την επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Μόσχα και τη
συνάντησή του με τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, που
θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δε-
κεμβρίου. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι δύο ηγέτες θα εστιά-
σουν στην οικονομική συνεργα-
σία και τις επενδύσεις.

Ανακατεύεται η τράπουλα 
Τόσο η Ελλάδα και η Κύπρος

όσο και οι περισσότερες από τις
χώρες που θα συμμετέχουν στη
Διάσκεψη του Παρισιού αναμέ-
νεται να εκφράσουν με έντονο
τρόπο το αίτημά τους για απομά-
κρυνση των ξένων δυνάμεων
από τα εδάφη της Λιβύης, ώστε

η χώρα να οδηγηθεί στην εκλο-
γική διαδικασία του Δεκεμβρί-
ου σε καθεστώς ομαλότητας. Η
Άγκυρα, παρότι απούσα από τη
Διάσκεψη, θέλει να υπονομεύ-
σει τη διαδικασία αυτή με σκοπό
να διατηρήσει τη ζωτική για τα
συμφέροντά της παρουσία της
στη Λιβύη, αφού εκτός από το
παράνομο μνημόνιο που υπέ-
γραψε με την κυβέρνηση της
Τρίπολης το 2019, τυχόν αποχώ-
ρηση των στρατιωτών της θα σή-
μαινε και τη μεγαλύτερη διπλω-
ματική ήττα του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, θέτοντας εν αμφιβό-
λω την επανεκλογή του.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο
θρίλερ με την υπουργό Εξωτε-
ρικών Νάιλα αλ Μανγκούς
έχουν έντονο άρωμα Άγκυρας,
αφού η Λίβυα υπουργός στην
πρώτη της επίσκεψη στην Τουρ-
κία είχε ζητήσει την απομά-
κρυνση των μισθοφόρων και
των δυνάμεων που διατηρεί
εκεί η κυβέρνηση Ερντογάν,
προκαλώντας την οργή του
Τούρκου προέδρου. Το Πολιτικό
Συμβούλιο της Λιβύης επιχεί-

ρησε να την απομακρύνει από τη
θέση της υπουργού Εξωτερικών
λίγες ημέρες προτού μεταβεί
στο Παρίσι για τη διάσκεψη, με
την αιτιολογία ότι είχε ταχθεί
υπέρ της παράδοσης στις ΗΠΑ
ενός εκ των δραστών της υπό-
θεσης Λόκερμπι. Η Μανγκούς
ωστόσο παρέμεινε στη θέση
της, αφού το Πολιτικό Συμβού-
λιο δεν έχει την αρμοδιότητα να
απομακρύνει υπουργούς της
μεταβατικής κυβέρνησης και
έτσι θα συμμετέχει κανονικά
στη Διάσκεψη του Παρισιού.

Το θέμα βρίσκεται ψηλά στην
ατζέντα του Νίκου Δένδια, ο
οποίος είχε την ευκαιρία να συ-
ζητήσει με τον Ιταλό ομόλογό
του Λουίτζι ντι Μάιο τις εξελί-
ξεις στη Λιβύη. «Συζητήσαμε
αναλυτικά και τα τελευταία ανη-
συχητικά νέα που είχαμε σχετι-
κά με την υπουργό Εξωτερικών
Νάιλα αλ Μανγκούς», ανέφερε
στις δηλώσεις του ο κ. Δένδιας
και τόνισε την ανάγκη «η Σύνο-
δος που θα διεξαχθεί στο Παρί-
σι, στην οποία θα συμπρο-
εδρεύει η Ιταλία, να δώσει ένα

σαφές μήνυμα τόσο για την
υποχώρηση των ξένων στρα-
τευμάτων και των μισθοφόρων
όσο και για τη διεξαγωγή των
εκλογών».

Στην Αθήνα υπάρχει η εκτίμη-
ση ότι η Άγκυρα θα τα παίξει όλα
για όλα, επιδιώκοντας την ενερ-
γοποίηση του τουρκολιβυκού
μνημονίου πριν από τις εκλογές,
ενώ ενδεικτική είναι η απροθυ-
μία συνεννόησης που δείχνει η
Τουρκία, που αν και έλαβε πρό-
σκληση για να παρίσταται στη
Διάσκεψη του Παρισιού, αρνή-
θηκε με την αιτιολογία ότι θα
συμμετέχουν η Ελλάδα και η
Κύπρος.

Μήνυμα στην Τουρκία
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτε-

ρικών ενημέρωσε τον Ιταλό
ομόλογό του και για την όξυνση
των τουρκικών προκλήσεων. «Η
Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει
την παραβατική συμπεριφορά
της στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου αγνο-
ώντας θεμελιώδεις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου και συνεχίζει

να διατυπώνει απειλές κατά της
Ελλάδας», τόνισε ο κ. Δένδιας.
Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφο-
ρά στο τουρκικό casus belli. «Η
μόνη χώρα στον πλανήτη που
έχει εκπέμψει απειλή πολέμου
κατά άλλης χώρας. Αλλά απει-
λές εκπέμπονται και κατά της
Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε
ο υπουργός Εξωτερικών, υπο-
γραμμίζοντας ότι η προκλητική
στάση της Άγκυρας αφορά την
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά
αλλά και την Ιταλία.

Η Τουρκία πάντως εμμένει
στη ρητορική ένταση, με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δια-
μηνύει ότι η Άγκυρα είναι «ικα-
νή για όλα». «Δεν σταματάμε να
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώμα-
τά μας. Τους χαλάσαμε τα ύπου-
λα σχέδιά τους και θα συνεχί-
σουμε να τα χαλάμε. Αν χρει-
αστεί, θα το κάνουμε στο τραπέ-
ζι των διαβουλεύσεων, αν χρει-
αστεί όμως θα το κάνουμε και
στο πεδίο», είπε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών. 

Έκθεση-καταπέλτης
Την ίδια ώρα, η έκθεση της

ευρωπαϊκής επιχείρησης «Iri-
ni» για την εφαρμογή του εμ-
πάργκο όπλων στη Λιβύη
«καίει» την Τουρκία. Από την
έναρξη της επιχείρησης μέχρι
σήμερα η Άγκυρα αρνήθηκε έξι
νηοψίες και επιθεωρήσεις ύπο-
πτων σκαφών, ενώ κατά τους
πρώτους μήνες διεξαγωγής της
μια τουρκική φρεγάτα έστρεψε
τα όπλα της σε γαλλικό πολεμι-
κό πλοίο, προκαλώντας μία
ακόμη κρίση στις σχέσεις της
Άγκυρας με το Παρίσι.
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Τηλεφωνική επικοινωνία
Δένδια - Λαβρόφ για τις
εξελίξεις στην περιοχή
ενόψει και της Διάσκεψης
του Παρισιού

Πρωταγωνιστεί και 
στη Λιβύη η Ελλάδα



Σ
ε κατάσταση «κόκκινου συνα-
γερμού» βρίσκονται τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα τα νοσοκο-
μεία όλης της χώρας, καθώς το

4o κύμα της πανδημίας εξακολουθεί να
«καλπάζει», βάζοντας στο στόχαστρο κυ-
ρίως τους ανεμβολίαστους. Μεγαλύτερη
είναι η πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου
περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 15 ημέ-
ρες. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες για
υγειονομικούς οι οποίοι λιποθυμούν λό-
γω κόπωσης.

Συνολικά στην Ελλάδα, νοσηλεύονται
3.500 ασθενείς με Covid-19, εκ των οποί-
ων ένας στους τρεις προέρχεται από τη
Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλο-
νίκη, η πληρότητα των κλινών στις ΜΕΘ
κυμαίνεται στο 80-85%, ενώ το ποσοστό
διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα
και φτάνει στο 100% σε πολλά από τα με-
γάλα νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η 4η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια Μακεδονίας και Θράκης, χθες οι
ασθενείς που νοσηλεύονταν σε απλές
κλίνες έφταναν τους 479. Από αυτούς, οι
356, ποσοστό 74,3%, είναι ανεμβολία-
στοι. Ο αριθμός όσων νοσηλεύονται σε
ΜΕΘ ανέρχεται στους 68, εκ των οποίων
το 89,7% (61 ασθενείς) είναι ανεμβολία-
στοι και μόλις 6 έχουν κάνει τον εμβόλιο.
Η εφημερία της Κυριακής στο Ιπποκρά-
τειο Θεσσαλονίκης θύμισε εποχές του
περασμένου χειμώνα, αναφέρει η ΠΟΕ-
ΔΗΝ και προσθέτει ότι εισήχθησαν 60
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού
και 20 ύποπτα περιστατικά. 

Την ίδια στιγμή, με ζοφερά χρώματα
περιέγραψε την κατάσταση στα νοσοκο-
μεία και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα
Παγώνη. Μιλώντας για την εφημερία στο
νοσοκομείο «Γεννηματάς», το βράδυ της
Κυριακής, τόνισε πως «είχαμε μια πάρα
πολύ δύσκολη νύχτα, τη νύχτα του Αγίου
Βαρθολομαίου, πήραμε ράντζα δανεικά
από τη “Σωτηρία”». «Από τα δεδομένα
που έχουμε στα χέρια μας πάει το πράγ-
μα για 10.000 κρούσματα αυτή την εβδο-
μάδα», πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Έκκληση για τις εγκύους
Για τη σημασία του εμβολιασμού μίλη-

σε χθες για μία ακόμη φορά η Μαρία Θε-
οδωρίδου, τονίζοντας πως «λόγω των
εμβολιασμών έχουν αποτραπεί 8.500
θάνατοι. Όσοι θεωρούν ότι μετά το εξά-

μηνο είναι σε κατάσταση ίδια με τον
ανεμβολίαστο, δεν είναι έτσι. Η χορήγη-
ση της αναμνηστικής δόσης στοχεύει στη
χορήγηση της ανοσίας και στη μακρότε-
ρη διάρκεια της προστασίας».

Μάλιστα, μιλώντας συγκεκριμένες για
τις εγκύους, είπε: «Μεταξύ των ανεμβο-
λίαστων περιλαμβάνεται και ένας μεγά-

λος αριθμός εγκύων, γυναικών αναπα-
ραγωγικής ηλικίας που λόγω πλημμε-
λούς πληροφόρησης εκθέτουν τον εαυτό
τους σε κίνδυνο. Όχι μόνο τον εαυτό
τους, αλλά και το κυοφορούμενο παιδί
τους». Εξήγησε πως δεν υπάρχει καμία
ένδειξη ότι τα εμβόλια επηρεάζουν τη
γονιμότητα. 

Νέα έκρηξη στα κρούσματα και νέο αρνητικό ρεκόρ ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 7.335, εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 65, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.361 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 477, εκ
των οποίων οι 402 (84.28%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 75 (15.72%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 407. Από τα συνολικά 7.335 κρούσματα, τα 1.455 εν-
τοπίζονται στην Αττική και τα 1.298 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η Λάρισα με 416. Συνολικά 16 είναι οι περιοχές της περιφέ-
ρειας που βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο» και καταγράφουν τριψήφιο αριθμό μολύνσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις
Περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάν-
θης, Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, κατά την ενημέρωση για την πανδη-
μία, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι «τις τελευταίες επτά
ημέρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση στα ραντεβού. Κλείστηκαν 175.000 ραντεβού πρώτης δόσης», που σημαίνει
ότι υπάρχει «αύξηση της τάξης του 185%». Επίσης, «κλείστηκαν 275.000 ραντεβού αναμνηστικής δόσης», δηλαδή μια αύξη-
ση της τάξης του 200%.

SOS εκπέμπουν τα νοσοκομεία 
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Λιγοστεύουν επικίνδυνα 
οι κλίνες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη
- Εξαντλημένο το προσωπικό 

Νέα «έκρηξη» με 7.335 κρούσματα 



Τ
α δύο νέα χάπια των αμερικανι-
κών φαρμακευτικών εταιρειών
Merck και Pfizer κατά της Covid-
19 αναμένεται να βοηθήσουν στη

μάχη εναντίον του κορονοϊού, όταν πια
καταστούν ευρέως διαθέσιμα. Υπό διε-
ρεύνηση βρίσκεται το εύρος της χρήσης
τους σε διάφορες ομάδες ασθενών. 

Αρχικά, τα χάπια δείχνουν πολλά υπο-
σχόμενα σε ενήλικες με διαγνωσμένη
λοίμωξη Covid-19, ενώ εξετάζεται κατά
πόσο μπορούν να αποτρέψουν τη λοίμωξη
και στους υγιείς ανθρώπους που εκτίθεν-
ται στον κορονοϊό.

Τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών που
παρουσίασαν οι δύο εταιρείες δείχνουν
ότι το χάπι της Pfizer έχει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα, αλλά η εταιρεία δεν
έχει δημοσιοποιήσει ακόμη τα πλήρη δε-
δομένα. Σύμφωνα με τη Pfizer, το χάπι της
μειώνει κατά 89% την πιθανότητα νοσηλεί-
ας ή θανάτου των ασθενών υψηλού κινδύ-
νου με Covid-19, εφόσον αυτό χορηγηθεί
μέσα σε τρεις μέρες από την εμφάνιση
των πρώτων συμπτωμάτων και κατά 85%
αν χορηγηθεί μέσα σε πέντε μέρες. Η
Merck είχε νωρίτερα -την 1η Οκτωβρίου-
ανακοινώσει ότι το δικό της χάπι μειώνει
την πιθανότητα νοσηλείας ή θανάτου κατά
50% στους ασθενείς με κίνδυνο βαριάς νό-

σου, αν το φάρμακο χορηγηθεί μέσα στο
πρώτο πενθήμερο από την εκδήλωση των
συμπτωμάτων, ενώ δεν έδωσε εκτίμηση
αποτελεσματικότητας αν το χάπι της δοθεί
πιο νωρίς, μέσα στο πρώτο τριήμερο. Το
χάπι της Pfizer έχει την εμπορική ονομα-
σία Paxlovid, ενώ της Merck Lavgevrio,
τουλάχιστον στη Βρετανία όπου εγκρίθη-
κε για κυκλοφορία.

Αριθμός δόσεων
Και τα δύο χορηγούνται επί πέντε μέρες

σε δύο δόσεις: της Pfizer τρία χάπια το
πρωί και τρία το βράδυ, ενώ της Merck τέσ-
σερα το πρωί και τέσσερα το βράδυ. Το χά-
πι της Pfizer ανήκει στην κατηγορία των
αναστολέων πρωτεάσης και μπλοκάρει
ένα ένζυμο που χρειάζεται ο κορονοϊός για
να πολλαπλασιαστεί μέσα στο σώμα του
ασθενούς. Το χάπι της Merck ενεργοποιεί
έναν βιολογικό μηχανισμό που έχει ως
στόχο να προκαλέσει σφάλματα στον γενε-
τικό κώδικα του κορονοϊού. Επειδή επιφέ-
ρει τυχαίες γενετικές μεταλλάξεις στον ιό,
είναι δύσκολο και σε αυτή την περίπτωση,
σύμφωνα με την εταιρεία, ο ιός να γίνει αν-
θεκτικός απέναντι στο φάρμακο.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν εμπιστοσύνη
για την ασφάλεια των νέων θεραπειών. Η
Pfizer ανέφερε ότι περίπου το 20% των

ασθενών στις κλινικές δοκιμές -ο ένας
στους πέντε- είχε κάποιες παρενέργειες,
κυρίως ήπιες. Η Merck ανέφερε ότι το 12%
των ασθενών που πήραν το χάπι είχε πα-
ρενέργειες. 

Το κόστος
Στις ΗΠΑ τόσο τα εμβόλια όσο και οι θε-

ραπείες Covid-19 παρέχονται δωρεάν από
την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ οι άλλες
χώρες διαπραγματεύονται τις τιμές με τις
δύο εταιρείες. Η Merck έκλεισε συμφω-
νία με τις ΗΠΑ για προμήθεια 1,7 εκατομ-
μυρίων σειρών θεραπείας, συνολικού κό-

στους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή
περίπου 700 δολάρια για κάθε σειρά (δη-
λαδή για κάθε πακέτο χαπιών για πέντε
μέρες). Η Βρετανία έκλεισε συμφωνία για
250.000 σειρές χαπιών της Pfizer, αλλά σε
τιμή που δεν αποκαλύφθηκε.

Πρεμιέρα για τα νέα μέτρα με 17 συλλήψεις και «λουκέτα»
Περισσότερους από 180.000 ελέγχους πραγματοποίησαν το

πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής των νέων, πιο αυστηρών,
μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού τα κλιμά-
κια της ΕΛΑΣ και της Αρχής Διαφάνειας. Συνολικά βεβαιώθη-
καν 998 παραβάσεις σε πολίτες και καταστήματα, ενώ έγιναν
και 17 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι οι 531 παραβάσεις αφορούσαν καταστήματα, με
τα «λουκέτα» να πέφτουν βροχή, όπως συνέβη τα ξημερώματα
του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι (υπότροπος για
τρίτη φορά σε δύο μήνες).

Πηγές της ΕΛΑΣ σχολίαζαν στην «Political» ότι «σε γενικές
γραμμές είδαμε τους πολίτες να πειθαρχούν στις κείμενες δια-
τάξεις, ενώ οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν σε κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι θα συνεχι-
στούν με την ίδια δυναμική και ένταση, με αποκλειστικό γνώ-

μονα τη δημόσια υγεία και όχι την επιβολή προστίμων». Φυσι-
κά, δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, όπως η περίπτωση ενός…
ξαναμμένου πολίτη ο οποίος μπήκε σε οίκο ανοχής στην Κεν-
τρική Μακεδονία έχοντας ξεχάσει το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης ή το rapid test. Αίσθηση, πάντως, προκαλεί το
γεγονός ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν καταστηματάρχες,
υπάλληλοι και πελάτες που επιμένουν να μη φορούν μάσκα
προστασίας. Από την πλευρά τους, πάντως, οι ιδιοκτήτες των
καταστημάτων (εμπορικά και εστίαση) κάνουν λόγο για ανα-
γκαία μέτρα, ζητούν όμως ενίσχυση από την Πολιτεία, καθώς
όπως αναφέρουν οι τζίροι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν αι-
σθητά μειωμένοι. Τέλος, από την πρώτη δέσμη μέτρων (7 Νο-
εμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 21.187 ομοειδείς πα-
ραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών
επιχειρήσεων κ.ά. και έχουν συλληφθεί 2.654 άτομα.

Μια πρώτη σύγκριση 
μεταξύ των νέων φαρμάκων 
που ρίχνονται στη μάχη 
κατά της πανδημίας 
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Crash test Pfizer 
- Merck για τα 
αντι-Covid χάπια 



Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Η περιφέρεια αναλαμβάνει τη μελέτη
του λιμένα Αλεξανδρούπολης

Τις μελέτες για τον
εκσυγχρονισμό και τις
νέες υποδομές που
σχεδιάζει ο Οργανι-
σμός Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης ανα-
λαμβάνει η οικεία Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Προς τούτο
υπέγραψαν σχετική «Προγραμματική Σύμβαση» ο περιφε-
ρειάρχης Χρήστος Μέτιος και ο διευθύνων σύμβουλος του
ΟΛΑ Κώστας Χατζηκωνσταντίνου. Οι τεχνικές υπηρεσίες της
περιφέρειας αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης: νέο κτί-
ριο για Τερματικό Σταθμό Επιβατών, διοικητικές υπηρεσίες
του ΟΛΑ και Κεντρικό Λιμεναρχείο, αναδιαμόρφωση της ζώ-
νης ακτοπλοΐας, κατασκευή πύλης εισόδου και πύλης εξό-
δου οχημάτων, νέες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατι-
κού κοινού και στέγασης υπηρεσιών τελωνείου και αστυνο-
μίας. Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι εξασφαλισμένη
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ η με-
λέτη, όταν ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Αλεξανδρούπολης να διεκδικήσει χρηματοδότηση για
την κατασκευή του έργου.

Άργος - Μυκήνες

Εξώδικο εργαζομένων 
για «μη τήρηση ωραρίου»
Εξώδικο έχουν στείλει οι εργαζόμενοι στον δήμο, καθώς,
όπως αναφέρουν, «αντίθετα από τον νόμο, αντί για πενθήμε-
ρο εργάζονται εξαήμερο». Επισημαίνουν, δε, ότι η δημοτική
αρχή «αφαιρεί από το καθημερινό ωράριο των 6,5 ωρών και
τη μεταφέρει το Σάββατο», ενώ δεν «τους παρέχεται αμοιβή
για τη μία επιπλέον ημέρα που αναγκάζονται να εργάζον-
ται». Όπως ανακοινώνουν οι εργαζόμενοι, διαμαρτύρονται
και ζητούν από τον Δήμο Άργους - Μυκηνών να τηρεί τη νο-
μιμότητα, απειλώντας με προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Τη συνεργασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το φλέγον θέμα της φοιτητικής στέγης
έθεσε υπόψη του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου η οικεία δή-
μαρχος Μερόπη Υδραίου κατά την πρόσφατη συνάντησή τους. Παρόν-
τες ήταν και ο πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας. Η
δήμαρχος ζήτησε να προχωρήσουν η κατασκευή φοιτητικής εστίας
στην «Παλλάδα», που θα φιλοξενήσει 120 φοιτητές, καθώς και η χρη-
ματοδότηση για 150 επιδοτούμενες θέσεις σε ξενοδοχεία της πόλης. Ο
δήμος, όπως τόνισε η κυρία Υδραίου, είναι διατεθειμένος να παραχω-
ρήσει δικό του οικόπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σοβαρό θέ-
μα της στέγασης των φοιτητών αλλά και των καθηγητών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου.

Η προστασία της δημόσιας υγείας σε συσ-
σίτια και κοινωνικά παντοπωλεία και οι
υγειονομικοί όροι που πρέπει να τηρούνται
είναι το θέμα της εγκυκλίου που απέστειλε
ο υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης σε
όλους τους περιφερειάρχες και όλους τους
δήμους (διά της ΚΕΔΕ). Ο υπουργός υπεν-
θυμίζει ότι τα κοινωνικά παντοπωλεία και η
διοργάνωση συσσιτίων από τους ΟΤΑ Α’ και
Β’ Βαθμού ρυθμίζονται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του αρ.2 του ν.4071/2012. Ταυτόχρονα
παραθέτει και τους βασικούς κανόνες υγι-
εινής που πρέπει να τηρούνται από όσους
ασχολούνται με την παρασκευή και διάθεση
συσσιτίων, ώστε να διασφαλίζονται όσο το
δυνατόν καλύτερα η υγιεινή και η ασφάλεια
των γευμάτων. Ειδική μνεία γίνεται στα με-
ταχειρισμένα είδη ιματισμού, ένδυσης και
υπόδησης: «Αυτά οφείλουν να είναι σε καλή
κατάσταση και καθαρά. Οι χώροι διανομής
ρούχων “από δεύτερο χέρι” πρέπει να δια-
θέτουν αναρτημένες οδηγίες προς ενημέ-
ρωση του καταναλωτικού κοινού».

! ΟΤΑ

Εγκύκλιος Πλεύρη για
υγιεινή σε συσσίτια και
κοινωνικά παντοπωλεία

Στον υφυπουργό για θέματα 
παιδείας η δήμαρχος

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

«Έξυπνες λύσεις για 
τη στελεχιακή ερημοποίηση»

Την έναρξη του πανελλήνιου συνεδρίου για την «Οργά-
νωση, στελέχωση και λειτουργία των Πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ», το οποίο διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης και την Αντιδημαρχία Διαδημοτικής Συνεργασίας και
Απόδημου Ελληνισμού, κήρυξε ο δήμαρχος Κωνσταντί-
νος Ζέρβας. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις σύγχρονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
και στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για
την επιστροφή στην ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση του δη-
μότη αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτε-
ρη μνεία έκανε ο κ. Ζέρβας στη «στελεχιακή ερημοποί-
ηση» των ΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζεται με
«αξιολόγηση, αναδιάταξη, προσλήψεις, οργανογράμμα-
τα, job description και γενικότερα ένα μεταρρυθμιστικό
πνεύμα σε όλη τη δημόσια διοίκηση». Επιπλέον ανέφερε
ως παράδειγμα προς μίμηση τις αλλαγές που προωθήθη-
καν με την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής
υπηρεσίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την πρόβλεψη
μεταξύ άλλων για πρώτη φορά υπηρεσίας -σε επίπεδο δι-
εύθυνσης- με αντικείμενο τη διαχείριση των συνεπειών
της κλιματικής αλλαγής.
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Μ
ια «δεύτερη ευκαιρία» έχουν οι
ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώ-
ρα να δηλώσουν στους δήμους

την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων
που έχουν στην κατοχή τους και με τον τρό-
πο αυτό να αποφύγουν την καταβολή μεγά-
λων προστίμων και προσαυξήσεων. Η δή-
λωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται
έως τις 31 Δεκεμβρίου μέσω της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής που άνοιξε ξανά στη δι-
εύθυνση tetragonika.govapp.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή αναπτύχ-
θηκε από την ΚΕΔΕ με τη συνεργασία και
την υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εσω-
τερικών, καθώς και της ΑΑΔΕ, του ΔΕΔ-
ΔΗΕ και της ΓΓΠΣ. Ήδη 2,6 εκατομμύρια
πολίτες έκαναν μέχρι σήμερα χρήση της
πλατφόρμας, δηλώνοντας 60 εκατομμύρια
επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

Οι πολίτες που αξιοποίησαν αυτήν τη δυ-
νατότητα δηλώνοντας την πραγματική επι-
φάνεια των ιδιοκτησιών τους γλίτωσαν από
τέλη και πρόστιμα ύψους περίπου 1,5 δισ.
ευρώ, ενώ με τις δηλώσεις των επιπλέον
τετραγωνικών οι δήμοι διασφαλίζουν σε
ετήσια βάση επιπλέον έσοδα, που θα χρη-
σιμοποιηθούν είτε για να βελτιωθούν οι
υπηρεσίες που παρέχουν στους δημότες
τους είτε για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη,
όπως έχει ήδη γίνει σε πολλούς δήμους.

Με αφορμή την επανενεργοποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου επισή-
μανε ότι «δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε
όσους δεν έχουν μέχρι σήμερα δηλώσει
την πραγματική επιφάνεια της ακίνητης
περιουσίας τους στους οικείους δήμους να
το κάνουν τώρα για να απαλλαγούν από
πρόστιμα και προσαυξήσεις στο μέλλον».

Τα έργα στο Θριάσιο Πεδίο 
Η πορεία των έργων αποχέτευσης λυ-

μάτων στο Θριάσιο Πεδίο και τα μείζονα
θέματα της περιοχής ήταν το αντικείμε-
νο της σύσκεψης που πραγματοποιήθη-
κε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας υπό τον γγ Συντονισμού Δια-
χείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλη
Γραφάκο, τον δήμαρχο Ελευσίνας Αρ-
γύρη Οικονόμου, τον δήμαρχο Ασπρο-
πύργου Νίκο Μελετίου και τον δήμαρχο Μάνδρας - Ειδυλλίας Χρήστο Στάθη. Από την πλευ-
ρά των δημάρχων υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων και τέθηκε η
αναγκαιότητα της κατασκευής δικτύου για τους δρόμους που σήμερα δεν καλύπτονται από
το υπάρχον δίκτυο. Το αμέσως επόμενο διάστημα δήμοι και ΕΥΔΑΠ θα προωθήσουν άμεσα
τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης λυμάτων.

Προχωρά 
το masterplan

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περι-
φέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση
των πλημμυρικών κινδύνων και την
αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής. Ειδικότερα, έγινε μια
πρώτη παρουσίαση που διαμορφώθη-
κε από τους μελετητές, οι οποίοι έλα-
βαν υπόψη τους τις σχετικές μελέτες
του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης
της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκό-
πησης Beyond του Αστεροσκοπείου και
του ΕΚΠΑ, οι οποίες παραδόθηκαν
στον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη
στη βάση των σχετικών προγραμματι-
κών συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
Στο σχέδιο αποτυπώνονται αναλυτικά
οι κίνδυνοι και οι κοστολογημένες πα-
ρεμβάσεις, που είναι αναγκαίες για τα
έργα άμεσης και μεσοπρόθεσμης πα-
ρέμβασης. Ειδικότερα για την α’ φάση
απαιτούνται 35 εκατ. ευρώ, ενώ για τη
β’ φάση απαιτούνται κατ’ εκτίμηση 283
εκατ. ευρώ. Η συζήτηση επί του θέμα-
τος θα συνεχιστεί και σε επόμενη συ-
νεδρίαση του ΠΕΣΥ. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα βόρεια της Αθήνας ο δήμαρ-
χος, έπειτα από ενάμιση χρόνο
που γίνονται δημοτικά συμβού-
λια «εν κρυπτώ», ανακοινώνει
(έπειτα από πιέσεις) ότι ξεκινά
τις διαδικασίες διαγωνισμού
για να βρει τρόπο να… μεταδί-
δονται οι διαδικτυακές συνε-
δριάσεις; Πώς να μη ξεσηκω-
θούν οι αντιπολιτευόμενοι,
υποστηρίζοντας ότι ο δήμαρ-
χος λοιδορεί τόσο εκείνους
όσο και τους πολίτες, όταν υπο-
στηρίζει ότι δεν μπορεί να με-
ταδώσει διαδικτυακά τις συνε-
δριάσεις που γίνονται διαδι-
κτυακά; 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έρευνα για 
την ηλεκτροκίνηση
Ο Δήμος Περιστερίου συμμετέχει
ενεργά στην εθνική προσπάθεια για
την προώθηση των «καθαρών» μορ-
φών ενέργειας στις μετακινήσεις και
τον περιορισμό των εκπομπών, δια-
μορφώνοντας τη στρατηγική του για
την αποτελεσματική τοποθέτηση
υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων. Ήδη πραγματοποιείται
έρευνα προκειμένου να καταγρα-
φούν οι απόψεις και προτιμήσεις των
κατοίκων και επισκεπτών της πόλης
σχετικά με την ηλεκτροκίνηση. Ειδι-
κότερα, τα θέματα που εξετάζονται
στο πλαίσιο της έρευνας αφορούν
την καλύτερη χωροθέτηση των σταθ-
μών, τη διασφάλιση της βιωσιμότη-
τας των προτεινόμενων λύσεων και
τη διαμόρφωση κινήτρων προώθη-
σης των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα δήλωσης
των αδήλωτων τετραγωνικών

Μνημόνιο 
συνεργασίας ΚΕΔΕ -
Ινστιτούτου Prolepsis

Στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Φιλία σε κάθε Ηλικία», ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου και η καθηγήτρια Επιδη-
μιολογίας και πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Prolepsis Αθηνά Λινού
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργα-
σίας. Σκοπός του μνημονίου είναι ο
προσδιορισμός κοινών δράσεων
ανάμεσα στην ΚΕΔΕ και το Ινστι-
τούτο Prolepsis στο πλαίσιο του
προγράμματος «Φιλία σε κάθε ηλι-
κία», το οποίο στοχεύει στην κατα-
πολέμηση της μοναξιάς και της
κοινωνικής απομόνωσης των ατό-
μων τρίτης ηλικίας. Οι δράσεις συ-
νεργασίας περιλαμβάνουν παροχή
αιγίδας από την ΚΕΔΕ για τη συνο-
λική υποστήριξη προγράμματος,
κοινές δράσεις για την ανάδειξη
των αναγκών της τρίτης ηλικίας και
ιδιαίτερα της ανάγκης καταπολέ-
μησης της μοναξιάς και της κοινω-
νικής απομόνωσης και διάχυσης
της πληροφόρησης του προγράμ-
ματος προς κάθε δήμο μέσω ενη-
μερωτικού email και διαδικτυακών
μέσων ενημέρωσης.



TTούμπα: Τι πρόδωσε τους 
δράστες της φονικής ληστείας

Το αποτύπωμα σε μια σακούλα που είχε μαζί του ο δρά-
στης της φονικής ληστείας σε κατάστημα ψιλικών στην
Τούμπα, οδήγησε τις Αρχές στην εξιχνίαση του εγκλήμα-
τος και τη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 27χρονου Αλβανού
και ενός 35χρονου Έλληνα. Την ώρα που ένας οδηγούνταν
στον εισαγγελέα, στη Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης κη-
δευόταν ο άτυχος 44χρονος υπάλληλος που έχασε τη ζωή
του από τα χτυπήματα και τη σφαίρα του δράστη. 

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης άμεσα εντόπισαν τον
35χρονο Έλληνα που συμμετείχε στη ληστεία. Ήταν σεση-
μασμένος στις αρχές για μία κλοπή και ναρκωτικά και το
αποτύπωμα ταυτοποιήθηκε. Γρήγορα ομολόγησε την εμ-
πλοκή του και υπέδειξε ως φυσικό αυτουργό του εγκλήμα-
τος τον 27χρονο Αλβανό συνεργό του. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μετέφερε μέχρι και τη σκηνή του στυγερού εγ-
κλήματος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο αλλοδα-
πό που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Και
εκείνος ομολόγησε και συνελήφθη με ένταλμα που εκδό-
θηκε σε βάρος του λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου,
υποστηρίζοντας όμως ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε και
ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον υπάλληλο του καταστήμα-
τος.  Στη δικογραφία, πάντως, μεταφέρεται η σκηνή του εγ-
κλήματος. Συγκεκριμένα ότι ο 27χρονος χτύπησε με τη λα-
βή του όπλου τον άτυχο υπάλληλο, με συνέπεια να πέσει
στο έδαφος. Στη συνέχεια, όταν ο 27χρονος έφευγε, ο
44χρονος κράτησε το πόδι του με τα χέρια του, ενώ ήταν
πεσμένος. Τότε ο αλλοδαπός γύρισε και άρχισε πάλι να τον
χτυπάει με το όπλο στο κεφάλι, ενώ δεν δίστασε και πυρο-
βόλησε μία φορά σχεδόν εξ επαφής. Η σφαίρα από το κε-
φάλι κατέληξε στον θώρακα.  Η εισαγγελέας που πήρε στα
χέρια της τη δικογραφία άσκησε σε βάρος του αλλοδαπού
ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία, οπλο-
φορία και οπλοχρησία, ενώ στον 35χρονο Έλληνα για συ-
νέργεια στη ληστεία. Ο τελευταίος παραπέμφθηκε να απο-
λογηθεί στον ανακριτή το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ ο
27χρονος θα οδηγηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.

Κώστας Καντούρης

Δίκη-μαμούθ για 
τη «Μαφία των Ρομά» 

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η έναρξη της δίκης
της λεγόμενης «Μαφίας των Ρομά», όπου στο εδώλιο του
κατηγορουμένου θα βρεθούν συνολικά 98 κατηγορούμε-
νοι, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Αγ-
γλούπας, δύο αστυνομικοί αλλά και ιδιοκτήτες κοσμημα-
τοπωλείων. Στη δίκη-μαμούθ, όπως χαρακτηρίστηκε, που
έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαΐου του 2022 στο Γ’ Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων, θα καταθέσουν πάνω από
300 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ τα αδικήματα με τα οποία
βαρύνονται τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι
434, μεταξύ των οποίων ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παρά-
νομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτη-
σίας σε διακεκριμένες ληστείες που πραγματοποιούσαν
σε σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμη και εκκλησίες σε Αθήνα
και Βόρεια Ελλάδα.

Σ
οκ προκαλεί η αποκάλυψη
ότι ένας 35χρονος, προ-
πονητής τένις σε ακαδη-
μία των βορείων προ-

αστίων, συνελήφθη με τις κατηγο-
ρίες της «κατάχρησης ανηλίκων
που συμπλήρωσαν τα 14 έτη κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση»
και της «γενετήσιας πράξης με
ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14
έτη κατ’ εξακολούθηση».

Ο 35χρονος Χ.Δ., ο οποίος κρα-
τείται από το μεσημέρι της Παρα-
σκευής στη ΓΑΔΑ και σήμερα
(09/11) το μεσημέρι αναμένεται να
οδηγηθεί στον ανακριτή, φέρεται
να ασελγούσε σε τουλάχιστον δύο
κοπέλες. Η μία από αυτές, 19 ετών
σήμερα, φέρεται να ήταν θύμα του
για σχεδόν μία 5ετία (από την τρυ-
φερή ηλικία των 13,5 ετών), ενώ η
δεύτερη περίπτωση αφορά μια κο-
πέλα περίπου 16 ετών σήμερα, την
οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν
για σχεδόν μία διετία. Τα δύο κορί-
τσια, συνοδευόμενα από την οικο-
γένειά τους, έχουν δώσει καταθέ-
σεις στους αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-

κων, με τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας να θέτουν και υπό πα-
ρακολούθηση τον 35χρονο προπο-
νητή τένις.

Μετά τη σύλληψη του Χ.Δ., κατα-
σχέθηκαν και εστάλησαν για έλεγ-
χο στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛΑΣ το τάμπλετ, ο ηλε-
κτρονικός υπολογιστής και τα κι-
νητά τηλέφωνα του 35χρονου προ-
πονητή τένις, προκειμένου να δια-
πιστωθεί η δράση του στην πλήρη
έκτασή της. Οι αστυνομικοί θα
ελέγξουν για τυχόν συνομιλίες και
πορνογραφικό υλικό ανηλίκων,
ενώ θα δουν εάν εκτός από τις δύο
κοπέλες που τον κατήγγειλαν είχε
επαφές και με άλλα κορίτσια κάτω
των 18 ετών, εκμεταλλευόμενος
την επαγγελματική του ιδιότητα και
την εμπιστοσύνη που του έδειχναν
οι γονείς των παιδιών. Μάλιστα, η
σύλληψή του έπεσε σαν βόμβα

στα βόρεια προάστια και πολλοί
γονείς επικοινωνούν με την αστυ-
νομία και ζητούν να μάθουν την
ταυτότητά του, για να δουν εάν τα
παιδιά τους είχαν μαθητεύσει κον-
τά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο
35χρονος προπονητής τένις ανα-
μένεται να περάσει την πόρτα του
ανακριτή, προκειμένου να απολο-
γηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθε-
σμία μέχρι το τέλος της εβδομά-
δας. Εάν, μετά την ανακριτική δια-
δικασία, διαταχθεί η προφυλάκισή
του, είναι πολύ πιθανό να δοθούν
στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυ-
τότητας και η φωτογραφία του. Η
έρευνα της Ασφάλειας Αττικής συ-
νεχίζεται.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Φέρεται να κακοποιούσε
σεξουαλικά δύο κοπέλες -
Η μία ήταν 13,5 ετών

Σύλληψη προπονητή τένις
για ασέλγεια σε ανήλικες 
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Μ
ια ανάσα από την κορυφή βρί-
σκεται η Ελλάδα στον τομέα της
Πληροφορικής και συγκεκρι-
μένα στους επιστήμονες που

συγκαταλέγονται στους κορυφαίους, σύμ-
φωνα με την πλατφόρμα Research.com. Πιο
συγκεκριμένα, κατά την έρευνα που διεξή-
γαγε ο πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, σε συνεργα-
σία με τους φοιτητές Ηλιάνα Στενάκη και
Ιωάννα Φανουργιάκη, η χώρα μας, αναλογι-
κά πάντα με τον πληθυσμό της, βρίσκεται
στην 3η θέση παγκοσμίως και στη 2η στην
Ευρώπη σε κορυφαίους επιστήμονες στο
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής.

«Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και
ως χώρα θεωρούμαστε δικαίως πολύ με-
γάλη δύναμη στον χώρο. Η διάκριση αυτή
είναι ακόμα πιο σημαντική, αν αναλογιστεί
κανείς ότι είμαστε ουραγός στο ΑΕΠ ανά
κάτοικο. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να
πετύχουμε αν είχαμε τις οικονομικές δυνα-
τότητες μιας μέσης ευρωπαϊκής χώρας.
Συμβαίνει το εξής οξύμωρο και συνάμα εκ-
πληκτικό: έχοντας χαμηλό ΑΕΠ ανά κάτοι-
κο, αναδεικνύεται μεγάλος αριθμός κορυ-
φαίων επιστημόνων. Είμαστε μια χώρα-
φωτεινή εξαίρεση» λέει στην «Political» ο
κ. Παναγιωτάκης.

Τα στοιχεία της έρευνας αντλήθηκαν από
την πλατφόρμα Research.com, στην οποία
αναφέρονται οι κορυφαίοι επιστήμονες-
ακαδημαϊκοί στον τομέα της Πληροφορικής.
«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 57 Έλληνες
στη λίστα αυτή, οι οποίοι απασχολούνται σε
ελληνικά πανεπιστήμια και 114 ακόμη που

εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού (οι 56
από αυτούς βρίσκονται στην Αμερική) και
θέλαμε να αναδείξουμε το πολύ σημαντικό
αυτό γεγονός, ότι οι Έλληνες διακρίνονται
παγκοσμίως», τονίζει ο πρόεδρος του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Μάστιγα το brain drain
Όσον αφορά στους λόγους που ένας Έλ-

ληνας επιστήμονας εγκαταλείπει τη χώρα
μας για να εργαστεί στο εξωτερικό, αυτοί εί-
ναι πολλοί, όπως κατέληξε η ερευνητική

ομάδα: «Πέραν από τους οικονομικούς λό-
γους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι καθη-
γητές σε άλλες χώρες έχουν περισσότερα
εργαλεία στη διάθεσή τους αλλά και περισ-
σότερες ευκαιρίες. Ως χώρα όχι μόνο δεν
παρέχουμε καλές απολαβές, αλλά ούτε καν
ένα σταθερό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δεν
υπάρχει δηλαδή σταθερή χρηματοδότηση
των Ιδρυμάτων, αλλάζει συνεχώς το καθε-
στώς λειτουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης κ.λπ., με αποτέλεσμα το εξωτερικό
να είναι πολύ πιο ελκυστικό για τους επιστή-
μονες».

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη και
όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα της
έρευνας, η χώρα μας μαστίζεται από το
brain drain «εξάγοντας» συνεχώς επιστή-
μονες, γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα
για να μείνουν στην Ελλάδα. «Αξίζει να πεί-
σουμε ξένες επιχειρήσεις να επενδύσουν
στην Ελλάδα για να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας για τους επιστήμονες αυτούς και
το κράτος οφείλει να βελτιώσει την παρεχό-
μενη εκπαίδευση. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύ-
τερη αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή. Σή-
μερα έχουμε 10.000 μέλη ΔΕΠ που απασχο-
λούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια, 30.000
Έλληνες επιστήμονες όλων των κλάδων σε
ιδρύματα του εξωτερικού και 25.000 μέλη
ΔΕΠ στη χώρα μας που είτε αναζητούν ερ-
γασία ή απασχολούνται σε ερευνητικά κέν-
τρα, σε επιχειρήσεις ή, ακόμη χειρότερα,
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», περιγρά-
φει ο ίδιος.

Χαρακτηριστικό, δε, της ανάγκης των με-
λών ΔΕΠ να παράγουν έργο είναι το παρά-
δειγμα που παραθέτει: «Προσφάτως άνοι-
ξαν δύο θέσεις για μέλη ΔΕΠ στο ΕΛΜΕΠΑ,
συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο που θεω-
ρείται και απομακρυσμένη περιοχή, και,
παρ’ όλα αυτά, κατατέθηκαν συνολικά 55 αι-
τήσεις. Φανταστείτε πόση ανάγκη για δου-
λειά υπάρχει από τα μέλη ΔΕΠ της χώρας».

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Στην κορυφή του κόσμου 
οι Έλληνες επιστήμονες - 
Διαπρέπουν στο εξωτερικό 

Σαρώνουμε στην Πληροφορική 

Σε ρυθμούς... Πολυτεχνείου κινείται σιγά
σιγά η ΕΛΑΣ, καθώς πλησιάζει η επέτειος
από την εξέγερση της 17ης Νοεμβρίου 1973
και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος είχε το πρωί της Δευτέ-
ρας συνάντηση με τους πρυτάνεις των πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων της Αττικής. Το «πα-
ρών» στη συνάντηση έδωσαν ο υφυπουργός
Λευτέρης Οικονόμου, ο αρχηγός του Σώμα-
τος, αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης,
καθώς επίσης και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί.

Πηγές της Κατεχάκη σχολίαζαν ότι πρόκειται για μια κί-
νηση που έγινε με γνώμονα την καλή συνεργασία και τη

διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής
των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το
πέρας της σύσκεψης, ο κ. Θεοδωρικά-
κος εξήγησε ότι την ευθύνη για τη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων της επετείου
έχουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και
οι φοιτητές, όμως η ΕΛΑΣ θα «συμβά-
λει με υπευθυνότητα» σε όλο το λεκα-
νοπέδιο και κυρίως στο κέντρο της
Αθήνας, «ώστε ο εορτασμός να γίνει με

απόλυτη τάξη, ηρεμία και ειρήνη». Επί τάπητος τέθηκε και
το ζήτημα των υγειονομικών μέτρων (πέρσι δεν είχε επι-
τραπεί να επισκεφτούν πολίτες το Πολυτεχνείο λόγω του

lockdown). Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
αναφέρουν ότι η προσέλευση θα γίνει κανονικά και το Πο-
λυτεχνείο θα μείνει ανοικτό για τον εορτασμό, με αυστηρή
όμως σύσταση για αποφυγή συνωστισμού, τήρηση αποστά-
σεων και φυσικά χρήση μάσκας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αξίες της Ελευθε-
ρίας και της Δημοκρατίας που ενέπνευσαν και εκείνο τον
αγώνα έχουν τεράστια αξία και σήμερα για όλες τις δημο-
κρατικές κοινωνίες και για όλους τους Έλληνες πολίτες. (...)
Συμφωνήσαμε την πολύ στενή, ουσιαστική και δημιουργι-
κή συνεργασία μας, ώστε ο εορτασμός αυτός να είναι ενω-
τικός και ειρηνικός», τόνισε ακόμη ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Επέτειος Πολυτεχνείου με τάξη, ηρεμία και ειρήνη»
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Ο Σάββας Αναστασιάδης 
στη Γερμανία

Α
θωώθηκε ομόφωνα
από το Πενταμελές
Στρατοδικείο Θεσσα-
λονίκης ο 36χρονος

γιος επιχειρηματία, ο οποίος κάθι-
σε στο εδώλιο κατηγορούμενος για
τη δολοφονία του 25χρονου οικια-
κού βοηθού της οικογένειας. Ο νε-
αρός κρίθηκε αθώος λόγω αμφι-
βολιών, καθώς το δικαστήριο έκα-
νε δεκτή την πρόταση του στρατιω-
τικού εισαγγελέα ότι οι ενδείξεις
δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν
ενοχή.

Ο άτυχος 25χρονος από τη Σρι
Λάνκα είχε βρεθεί νεκρός στις 17
Φεβρουαρίου 2013 στην πισίνα βί-
λας της οικογένειας όπου εργαζό-
ταν μαζί με τη μητέρα του. Τρία
χρόνια μετά το έγκλημα η μητέρα
του κατέθεσε στην ανακρίτρια ότι η
συμπεριφορά του γιου της οικογέ-

νειας, που εκείνη την περίοδο
υπηρετούσε τη θητεία του, ήταν
ύποπτη. 

Έκτοτε ξεκίνησε νέα έρευνα που
οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών
εναντίον του 36χρονου. Ο κατηγο-
ρούμενος, πάντως, στην απολογία
του αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε

σχέση. «Είμαι αθώος», είπε στο δι-
καστήριο.  Η απόφαση του δικαστη-
ρίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό
στην αίθουσα του Πενταμελούς
Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης από
τους φίλους και συγγενείς του
36χρονου, οι οποίοι όλο αυτό το διά-
στημα είχαν σταθεί στο πλευρό του.

Η δωρεά του 
Στέλιου Ρόκκου 
Τι δουλειά έχει ο Στέλιος Ρόκκος στο δημαρ-
χείο της Θεσσαλονίκης; Μην πάει το μυα-
λό σας στο τραγούδι. Ο δημοφιλής καλ-
λιτέχνης διαθέτει μία ακόμη δημιουρ-
γική πλευρά, καθώς σχεδιάζει και φι-
λοτεχνεί κομμάτια που αποτελούν μο-
ναδικά έργα. Έτσι, δώρισε στον δήμο
δύο τεράστιες μέδουσες ύψους 2,5 μέ-
τρων, φιλοτεχνημένες από υλικά ξύλου σε φυ-
σικά χρώματα, που έχουν τοποθετηθεί στο
φουαγέ του δημαρχιακού μεγάλου και σίγουρα
κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων όσοι επισκέ-
πτονται το κτίριο για κάποια προσωπική τους
υπόθεση.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξωραΐζεται 
ο «Άγιος Στυλιανός»
Εκτός από την καταγραφή των
αστέγων, η κοινωνική προ-
σφορά της δημοτικής αστυνο-
μίας επεκτείνεται και σε άλ-
λους τομείς, καθώς τα στελέ-
χη της άρπαξαν πινέλα και
βούρτσες και έσπευσαν να
καθαρίσουν τον εξωτερικό
χώρο του δημοτικού βρεφο-
κομείου «Άγιος Στυλιανός»
από τα γκράφιτι και τις μουν-
τζούρες. Στο σημείο βρέθηκε
και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας, ο οποίος επαίνεσε τη
δουλειά και την προσφορά
των δημοτικών αστυνομικών.

Ευχές στον 
Στρατό 
Σιμόπουλο 
Διαδικτυακές και τηλεφω-
νικές ευχές δεχόταν από το
πρωί ο βουλευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης της ΝΔ Στράτος Σι-
μόπουλος. Όπως ο ίδιος
γνωστοποίησε από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης,
«ανήμερα των Ταξιαρχών
στις 8 Νοεμβρίου, γιορτά-
ζουμε παραδοσιακά τον
Άγιο Ευστράτιο οι Μικρα-
σιάτες. Σας ευχαριστώ
όλους για τις ευχές και την
αγάπη σας».

Απεβίωσε ο Λεωνίδας 
Παπαγεωργίου 
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο Λεω-
νίδας Παπαγεωργίου, ο ένας εκ των αδελ-
φών και εθνικών ευεργετών, οι οποίοι σύ-
στησαν το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και δώρι-
σαν στους πολίτες της Θεσσαλονίκης ένα
νοσοκομείο-κόσμημα, την «Εστία Παπαγε-
ωργίου» στον Εύοσμο και τη «Φροντίδα Πα-
παγεωργίου» στο Φίλυρο. Ήταν το 1993 όταν
τα δύο αδέλφια δώρισαν τα 30 εκατ. δολάρια
και κατασκεύασαν το νοσοκομείο Παπαγε-
ωργίου. Γεννημένος στη Σιάτιστα, ο Λεωνί-
δας Παπαγεωργίου υπήρξε από τους σημαν-
τικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες
στον χώρο της γουνοποιίας. 

Η ιδρυτική διακήρυξη 
της παράταξης Βάρδα
Τη διακήρυξη των ιδεολογικών αρχών και των
πολιτικών θέσεων της παράταξής του «Πρω-
τοπόρα Δυναμική Καλαμαριά» έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμα-
ριάς Χρήστος Βάρδας. Ο δικηγόρος, ο οποίος
εδώ και αρκετό καιρό έχει ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του για τις εκλογές της 8ης
Οκτωβρίου 2023, συνεχίζει με γοργά βήματα
την προετοιμασία προς την κάλπη.

Καταγράφονται οι άστεγοι
στη Θεσσαλονίκη

Το κοινωνικό της πρόσωπο δείχνει για μία
ακόμη φορά η δημοτική αστυνομία του Δήμου
Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία ξεκίνησε την κατα-
γραφή των αστέγων και των σημείων όπου βρί-
σκουν καταφύγιο μέσα στην πόλη, ενόψει του
χειμώνα. Στόχος είναι να μη χαθεί χρόνος όταν
πέσει η θερμοκρασία αρκετά κάτω από το μηδέν
και είτε να ενημερωθούν οι άνθρωποι αυτοί για
τις κοινωνικές δομές και να μεταβούν εκεί, είτε
να τους παρασχεθούν ρούχα, παπούτσια, κου-
βέρτες και ό,τι άλλο χρειαστούν για να βγάλουν
τους δύσκολους μήνες.

Στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας ταξίδεψε ο πρό-
εδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Διασπο-
ράς, βουλευτής ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκη Σάββας
Αναστασιάδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε
εορταστική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση. Ο κ. Αναστασιάδης συναν-
τήθηκε με εκπροσώπους ελληνικών φορέων στο
Γενικό Ελληνικό Προξενείο ενώ απόλαυσε και τη
βόλτα στον μαγευτικό ποταμό Ρήνο.

Αθώος λόγω αμφιβολιών
για τον φόνο του μπάτλερ 



Δ
ημοσκόπηση που δόθηκε στη
δημοσιότητα την Κυριακή
υπέδειξε ότι ο Γάλλος ακρο-
δεξιός αστέρας των τοκ-σόου

Ερίκ Ζεμούρ θα περνούσε στον δεύτερο
γύρο, εάν οι προεδρικές εκλογές του
Απριλίου του 2022 διεξάγονταν προχθές
και θα αντιμετώπιζε τον απερχόμενο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Το εύρημα
επιβεβαιώνει προηγούμενες δημοσκο-
πήσεις που τον ήθελαν να ξεπερνά την
επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς
Μαρίν Λεπέν.

Ο 63χρονος πρώην δημοσιογράφος,
που έχει καταδικαστεί για υποκίνηση
μίσους, είναι σε όλους τους τηλεοπτι-
κούς δέκτες και στα ραδιοκύματα τους
τελευταίους μήνες, επιδιδόμενος σε
σειρά προκλητικών σχολίων για το Ισ-
λάμ, για τους μετανάστες, για τις γυ-
ναίκες… Σύμφωνα με τη δημοσκόπη-
ση του ινστιτούτου IFOP-Fiducial που
διενεργήθηκε για την εφημερίδα «Le
Figaro» και το τηλεοπτικό δίκτυο LCI,
ο Ερίκ Ζεμούρ θα λάμβανε, εάν οι
προεδρικές διεξάγονταν την Κυριακή,
17% στον πρώτο γύρο, μένοντας αρκε-
τά πίσω από τον Εμανουέλ Μακρόν
(25%), αλλά ξεπερνώντας οριακά τη
Μαρίν Λεπέν (16%). Ο συντηρητικός
Ξαβιέ Μπερτράντ θα εξασφάλιζε το
13% σε περίπτωση που ήταν υποψή-
φιος των Ρεπουμπλικάνων (Les
Républicains, LR). Ως αυτό το στάδιο,
ουδείς εκ των δύο -ούτε ο πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν ούτε ο Ερίκ Ζε-
μούρ- έχει επισημοποιήσει την υπο-
ψηφιότητά του.

Για πάνω από έναν χρόνο, οι δημο-
σκοπήσεις έφεραν τη Μαρίν Λεπέν, την
επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού
(Rassemblement National), να περνά

με άνεση στον δεύτερο γύρο και να αν-
τιμετωπίζει όπως το 2017 τον Εμα-
νουέλ Μακρόν. Σε εκείνες τις εκλογές,
είχε εξασφαλίσει το 21,3% στον πρώτο
γύρο, αλλά ο σημερινός πρόεδρος είχε
επικρατήσει καθαρά στον δεύτερο,
συγκεντρώνοντας το 66,1%. Ωστόσο,
τους τελευταίους δύο μήνες, δημο-
σκοπήσεις φέρουν τον Ερίκ Ζεμούρ να
ξεπερνά πλέον, κάτι χωρίς προηγού-
μενο, τη Μαρίν Λεπέν, η παράταξη της
οποίας κυριαρχεί στη γαλλική Άκρα
Δεξιά εδώ και δεκαετίες.

Έρευνα της Harris Interactive την 6η
Οκτωβρίου υπέδειξε ότι το ποσοστό
των προθέσεων ψήφου που προσελ-
κύει έφθασε το 17%, ότι δηλαδή το αύ-
ξησε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μο-
νάδες από τον Σεπτέμβριο, υπερφα-
λαγγίζοντας τη Μαρίν Λεπέν (15%). Δη-
μοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos So-
pra Steria επίσης έδειξε πως ο Ερίκ
Ζεμούρ θα περνούσε στον δεύτερο
γύρο, συγκεντρώνοντας το 16-16,5%
έναντι 15-16% της Μαρίν Λεπέν.

Μολονότι δεν έχει επισημοποιήσει
την υποψηφιότητά του ακόμη, είπε
πως έχει ήδη στήσει τον μηχανισμό
της πιθανής προεκλογικής του εκ-
στρατείας. «Είναι όλα έτοιμα. Το μόνο
που έχω να κάνω είναι να αποφασίσω
και να πατήσω το κουμπί. Εγώ θα απο-
φασίσω το πότε και το πώς».

Ο αστέρας των τοκ-σόου θα
περνούσε στον β’ γύρο, εάν
οι προεδρικές εκλογές του
Απριλίου του 2022 γίνονταν
την Κυριακή 7 Νοεμβρίου

Γ Α Λ Λ Ι Α  -  Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Πέρασε τη Λεπέν ο ακροδεξιός Ζεμούρ 

Με εντολή Ερντογάν, ο Τούρκος αντιπρό-
εδρος Φουάτ Οκτάι έχει αναλάβει και
καθήκοντα κυβερνήτη των Κατεχο-
μένων με στόχο τον πλήρη και
ασφυκτικό έλεγχο σε όλα τα πεδία.
Εποπτικό ρόλο έχει η «πρεσβεία»
της Τουρκίας στα Κατεχόμενα, που
διεκπεραιώνει τις εντολές και ενημερώνει
την Άγκυρα. 

Πληροφορίες αναφέρουν πως το καθε-
στώς Ερντογάν δεν εμπιστεύεται τους

Τουρκοκύπριους πολιτικούς και με
τις παρεμβάσεις του επιχειρεί να πε-
ριορίσει τον ρόλο τους. 

Είναι προφανές πως η τοποθέτηση
σε σημαντικές θέσεις εποίκων επιβε-

βαιώνει τα πιο πάνω και ενισχύει με αυτόν
τον τρόπο τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ

Άγκυρας και Κατεχομένων.  Για την Άγκυρα,
πέραν του ότι αποφασίζει για τον κατάλογο
των «υπουργών», η προσοχή εστιάζεται ιδι-
αίτερα στα «υπουργεία» Οικονομικών (λόγω
των τουρκικών κονδυλίων) και Εσωτερικών,
για την προώθηση των «υπηκοοτήτων», θέ-
μα που χειρίζεται ο Ερντογάν.

Είναι σαφές πως, εκτός των παρεμβάσεων
που έχουν να κάνουν με τον στρατηγικό

έλεγχο της Κύπρου, υπάρχουν και προσωπι-
κές δράσεις, επιχειρηματικού χαρακτήρα,
από την οικογένεια Ερντογάν και τους φί-
λους του Τούρκου προέδρου. Το σχέδιο «Κύ-
προς» έχει αναλάβει ο γαμπρός του Ερντο-
γάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Η επόμενη «προ-
έλαση» των επιχειρηματιών αυτών θα γίνει
στην περίκλειστη περιοχή της κατεχόμενης
Αμμοχώστου.

Με εντολή Ερντογάν κυβερνήτης στα Κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος Οκτάι

O αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της
αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, του
δεξιού VMRO-DPMNE, Κριστιάν Μίτσκο-
σκι, σε κυριακάτικη συνέντευξή του στον
μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό
των Σκοπίων, τον Sitel, διεμήνυσε ότι δεν
πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει το νέο
όνομα της χώρας (Βόρεια Μακεδονία), πα-
ρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει, όπως είπε,
πως η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί
πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί κα-
νείς να αγνοήσει. Εντωμεταξύ, ο αρχηγός
του VMRO είχε δώσει «διορία» έως χθες το

μεσημέρι στον Ζάεφ να υποβάλει την πα-
ραίτησή του. Αν δεν γινόταν, θα κατέθετε
στο Κοινοβούλιο πρόταση μομφής κατά της
κυβέρνησης. Η διορία εξέπνευσε και ο Ζό-
ραν Ζάεφ δεν παραιτήθηκε. Έτσι, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε
πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
προσδοκώντας να αναλάβει αυτός την εν-
τολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το σενά-
ριο των πρόωρων εκλογών δεν είναι ακόμα
ξεκάθαρο, καθώς θα προηγηθεί μια σειρά
από διαδικασίες που θα καθορίσουν τις
εξελίξεις. 

ΜΜίτσκοσκι - VMRO: «Δεν θα χρησιμοποιήσω
την ονομασία Βόρεια Μακεδονία»
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Σ
τις 16 Νοεμβρίου θα ολοκληρω-
θεί η καταχώριση των ασφαλιστι-
κών εισφορών στο πληροφορια-
κό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για πε-

ρίπου 130.000 εργαζόμενους που υπέβα-
λαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και
έγιναν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού κατά το 2020.

Αυτό κατέστη εφικτό μετά την υποβολή
των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(ΑΠΔ) από το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η σχετική διαδι-
κασία αφορά συγκεκριμένα:
� 108.000 περίπου εποχικά εργαζόμε-
νους με δικαίωμα υποχρεωτικής επανα-
πρόσληψης (τουρισμός, εστίαση κ.λπ.).
� 22.364 καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και
τουριστικούς συνοδούς.
� 12 εργαζόμενους με καταγγελία σύμ-
βασης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύ-
ρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, διενεργή-
θηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων και δια-
σταυρώσεις των αρχείων του πληροφο-
ριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» με αυτά
του e-ΕΦΚΑ, ώστε να ταυτοποιηθούν οι
ασφαλισμένοι που έλαβαν την αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού. Τέλος, κατά την ηλε-

κτρονική υποβολή των ΑΠΔ στον e-ΕΦ-
ΚΑ, διενεργούνται έλεγχοι ορθότητας του
περιεχομένου τους και τυχόν εντοπιζό-
μενες λανθασμένες εγγραφές διορθώ-
νονται και υποβάλλονται εκ νέου, με απο-
τέλεσμα να απαιτείται μεγάλος χρόνος
έως την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών
δεδομένων των ΑΠΔ από το πληροφορια-
κό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία υποβολής των Αναλυτι-
κών Περιοδικών Δηλώσεων των ανωτέ-
ρω κατηγοριών ασφαλισμένων με Αριθμό
Μητρώου Ασφαλισμένου για όλους τους
μήνες του 2020 έχει ολοκληρωθεί. Στην
παρούσα φάση, ενημερώνονται μηχανο-
γραφικά οι «Ατομικοί Λογαριασμοί
Ασφάλισης» στο πληροφοριακό σύστημα
του e-ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι θα μπο-
ρούν να λάβουν γνώση των στοιχείων
ασφάλισής τους μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.

Παράλληλα διενεργούνται περαιτέρω
έλεγχοι για τη διασταύρωση των στοιχεί-
ων περίπου 14.000 ασφαλισμένων που
δεν έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς τα στοι-
χεία είναι ελλιπή (π.χ. δεν υπάρχει Αριθ-

μός Μητρώου Ασφαλισμένου κ.λπ.). Επί-
σης, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να
ολοκληρωθεί και για αυτούς η υποβολή
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων το
ταχύτερο δυνατόν και με ταυτοποίηση
των στοιχείων κατά προτεραιότητα.

Ξεμπλοκάρουν παροχές 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει

τον δρόμο για την καταβολή εποχικών
επιδομάτων και παροχών σε χρήμα στους
εν λόγω ασφαλισμένους, καθώς θα εμ-
φανιστούν στο πληροφοριακό σύστημα
του e-ΕΦΚΑ τα ένσημα που αντιστοιχούν
στον χρόνο που ήταν δικαιούχοι της απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, η καθυστέ-
ρηση υποβολής των Αναλυτικών Περιο-
δικών Δηλώσεων σε καμία περίπτωση
δεν συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμά-
των των εργαζομένων που απορρέουν

από τις ασφαλιστικές εισφορές της αντί-
στοιχης μισθολογικής περιόδου. Για τον
σκοπό αυτό, έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονι-
σμού και Υποστήριξης του e-ΕΦΚΑ να
μην απορρίπτονται οι παροχές σε χρήμα
που αιτούνται εργαζόμενοι, λόγω μη έγ-
καιρης υποβολής των αντίστοιχων ΑΠΔ,
αλλά τα αιτήματα να παραμένουν στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρω-
ση της υποβολής των δηλώσεων.

Νέες υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικο-
νικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από
πλήθος κλάδων, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συνολική αξία
όλων αυτών των τιμολογίων φτάνει τα 430 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν οι
παρακάτω επιχειρήσεις:

• Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας
το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις
χρήσεις 2018-2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια

εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φο-
ρολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14 εκατ. ευρώ.

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κα-
τασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών,
κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 εξέδωσε 1.800 εικο-
νικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 44 εκατ. ευ-
ρώ.

• Επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στον Δυτι-
κό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015-2016, έλαβε 115
εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 13,3
εκατ. ευρώ.

• Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με
αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώ-
πευση, στη Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2017-2018
εξέδωσε 200 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής
αξίας 12 εκατ. ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες
χρήσεις, έλαβε 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνο-
λικής αξίας 550.000 ευρώ.

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο το
εμπόριο ειδών τεντοποιίας στη Θεσσαλονίκη, κατά τις
χρήσεις 2015, 2017 και 2020, εξέδωσε 1.800 εικονικά
φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 7,3 εκατ. ευρώ.

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή 430 εκατ. από 23 νέες υποθέσεις πλαστών τιμολογίων

e-ΕΦΚΑ: Πρόκειται για αυτούς
που υπέβαλαν μονομερείς
υπεύθυνες δηλώσεις 
- Ολοκληρώνεται 
η καταχώριση των 
ασφαλιστικών εισφορών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Aνοίγει ο δρόμος
για τα εποχικά
επιδόματα
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Σωτήρια η ρύθμιση 
και το «κούρεμα» έως
78% για 2.923 πολίτες!

Έως και 78% έφτασε το ποσοστό διαγρα-
φής χρέους για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα δάνειά
τους από το 2019 έως σήμερα. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομι-
κών για την 5η αξιολόγηση του ιδιωτικού
χρέους, μέχρι στιγμής έχουν ρυθμιστεί
563.823 περιπτώσεις ύψους 32 δισ. ευρώ.
Οι ρυθμίσεις των δανείων οδήγησαν στην
προστασία της α’ κατοικίας για 2.923 πολί-
τες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύ-
στημα λειτουργεί. Το ίδιο συνέβη και με
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη
τους και να γυρίσουν σελίδα. Μάλιστα,
υπάρχουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις
όπου υπήρξε σωτήρια ρύθμιση για τους
δανειολήπτες. Πιο συγκεκριμένα, τριμε-
λής οικογένεια από τα Χανιά με στεγαστι-
κό δάνειο και ποσό οφειλής 114.000 ευρώ
είχε δόση δανείου 790 ευρώ. Μετά τη ρύθ-
μιση η οικογένεια θα πληρώσει 36.000 ευ-
ρώ με μηνιαία δόση 150 ευρώ, ενώ θα δια-
γραφούν 78.000 ευρώ, εφόσον τηρηθούν
στο ακέραιο οι όροι της ρύθμισης. Σε άλλη
περίπτωση, τετραμελής οικογένεια από τα
Γιάννενα είχε οφειλή 19.800 ευρώ από κα-
ταναλωτικό δάνειο και θα διαγραφούν
11.900 ευρώ, εφόσον τηρήσει τη ρύθμιση
έως το τέλος, πληρώνοντας 56 ευρώ τον
μήνα για 139 μήνες! Επίσης, ζευγάρι από
την Καβάλα με καταναλωτικό δάνειο είχε
φτάσει να οφείλει 28.000 ευρώ και με τη
συμφωνία που υπήρξε θα πληρώσει
11.300 ευρώ με μηνιαία δόση 30 ευρώ.
Ομόρρυθμη εταιρεία για δάνειο 144.550
ευρώ και μηνιαία δόση 1.254 ευρώ, εφό-
σον τηρήσει τη ρύθμιση, θα πληρώσει
79.050 ευρώ με μηνιαία δόση 410 ευρώ
(διαγραφή 65.500 ευρώ). Προ ημερών
συνταξιούχος δανειολήπτης με οφειλόμε-
νο ποσό 6.745 ευρώ πέτυχε τη διαγραφή
5.245 ευρώ ή 78% του δανείου, εξοφλών-
τας εφάπαξ τη ρυθμισμένη οφειλή των
1.500 ευρώ που συμφωνήθηκε.

Σ
υνεχή στήριξη με αλλεπάλληλα πα-
κέτα μέτρων έως ότου υπάρξουν
σαφείς τάσεις αποκλιμάκωσης της
μέσης χονδρικής τιμής του ρεύμα-

τος είναι αποφασισμένη να φέρει η κυβέρ-
νηση.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες της «Political», η νέα ενισχυμένη επι-
δότηση του ρεύματος για τον Νοέμβριο, η
οποία θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών
ημερών, δεν θα είναι η τελευταία, καθώς η
κυβέρνηση κρατάει «πυρομαχικά» για να
αντιμετωπίσει το δύσκολο τρίμηνο Δεκεμ-
βρίου - Φεβρουαρίου, όπου είναι εξαιρετι-
κά πιθανό να επικρατήσουν και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες.

To σχέδιο
Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει νέα

οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς
του ρεύματος, έτσι ώστε να υπάρξει επαρ-
κής κάλυψη των εκρηκτικών τιμών που κα-
ταγράφονται στη χονδρική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Τα υπουργεία Οικονομικών
και Ενέργειας έχουν διαπιστώσει πλέον ότι
η μέση χονδρεμπορική τιμή των 202 ευρώ
ανά μεγαβατώρα δεν μπορεί να καλύψει τις
απώλειες για τα νοικοκυριά. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι η χονδρική τιμή του ρεύματος τον
περασμένο Αύγουστο είχε διαμορφωθεί
στα 98 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τον Σεπτέμ-
βριο αυξήθηκε στα 134 ευρώ και τον Οκτώ-
βριο εκτοξεύτηκε στα 202 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα για τη χρηματο-
δότηση των νέων παρεμβάσεων θα προκύ-
ψουν μέσα από τις υψηλότερες τιμές των
δημοπρασιών για τα δικαιώματα των εκ-

πομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα
με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, το
ποσοστό των εσόδων από τους πλειστηρια-
σμούς των δικαιωμάτων εκπομπής διοξει-
δίου του άνθρακα, που έμπαιναν στον λογα-
ριασμό των εσόδων από τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, αυξήθηκε στο 60% από
38% που ήταν πριν. Η απόφαση αυτή κρίθη-
κε επιβεβλημένη προκειμένου να υπάρ-
χουν επαρκή έσοδα στο Ταμείο Ενεργει-
ακής Μετάβασης, έτσι ώστε να ενισχυθεί
ένα γενναίο πακέτο επιδοτήσεων του ρεύ-
ματος, αν παραστεί ανάγκη. Η εκτόξευση
των χονδρεμπορικών τιμών τον Οκτώβριο
αναγκάζει την κυβέρνηση να παρέμβει μέ-
σα στον Νοέμβριο αλλά και να διαμορφώσει
σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το τρίμηνο Δε-
κεμβρίου - Φεβρουαρίου, που θεωρείται το
πιο κρίσιμο. 

EEφορία: Πρόστιμα 
για ανασφάλιστα ΙΧ,
τέλη, ΚΤΕΟ 
Τη «λυπητερή» σε περίπου 390.000 ιδιο-
κτήτες ανασφάλιστων οχημάτων στέλνει
η Εφορία μέσα στις προσεχείς ημέρες.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μέσα στις
επόμενες μέρες οι... παραβάτες θα δουν
τα σχετικά πρόστιμα στους λογαριασμούς
τους στο Taxisnet, ενώ η σχετική λίστα
βρίσκεται ήδη στη διάθεση της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Τα
στοιχεία προέκυψαν μετά τους σχετι-
κούς ελέγχους, οι οποίοι ολοκληρώθη-
καν τον περασμένο Απρίλιο, ενώ στη συ-
νέχεια θα ακολουθήσει έλεγχος για να
διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι οδηγοί
των συγκεκριμένων οχημάτων έχουν κα-
ταβάλει έως σήμερα το σχετικό αντίτιμο.
Εφόσον δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά
τους, τότε θα ενημερωθούν από το Taxis
για την οφειλή τους, η οποία θα έχει και
«τσουχτερό» πρόστιμο. Πάντως, στην
αγορά υπάρχει προβληματισμός, καθώς
ενδέχεται χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων
να έχουν στα χέρια τους το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, αλλά αυτό να είναι «μαϊμού»!
Επιπλέον, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων
κινδυνεύουν και με άλλα πρόστιμα λόγω
μη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ή
ελέγχου από το ΚΤΕΟ.

Για να αντιμετωπιστεί η έκρηξη
του ενεργειακού κόστους - 
«Πακέτο» στήριξης ανάλογο 
με τη δυναμική των 
χονδρεμπορικών τιμών 
στο ρεύμα
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Ο
ι long έχουν προβάδισμα στην
παρούσα φάση στο ελληνικό
χρηματιστήριο και μένει να δια-

φανεί αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί και
την τρέχουσα εβδομάδα. Τraders και
επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους
προς το τέλος Νοεμβρίου, οπότε οι δια-
χειριστές «κλείνουν τα βιβλία τους»
προσβλέποντας σε έναν τελευταίο ανο-
δικό κύκλο ούτως ώστε να τηρηθεί η
παράδοση ενός year end rally. Για τη
ρηχή αγορά η υπεραπόδοση των τραπε-
ζικών έναντι των blue chips, συνδυαστι-
κά με τη θεαματική υπερκάλυψη της
ΑΜΚ της ΔΕΗ καταδεικνύουν ότι για το
2022 δύο είναι τα μεγάλα «στοιχήματα»
των funds. Τράπεζες και ενέργεια είναι
οι κυρίως δύο κλάδοι που συγκεντρώ-
νουν ενδιαφέρον, κεφάλαια και «δεί-
χνουν» να έχουν σημαντικά περιθώρια
υπεραπόδοσης έναντι άλλων. «Μελανά»
σημεία για κοινωνία και οικονομία το
«υγειονομικό» και το «ενεργειακό», με την εκτόξευση του κό-
στους (για το δεύτερο) να επιβαρύνει την επιχειρηματικότητα.
Πέμπτη και Παρασκευή θεωρούνται ως οι σημαντικότερες συ-
νεδριάσεις, καθώς στις 11/11 η Τιτάν ανακοινώνει αποτελέσμα-

τα γ’ 3μήνου και το βράδυ της ίδιας μέρας θα γίνουν γνωστά τα
της 6μηνιαίας αλλαγής των δεικτών MSCI με εύλογο ενδιαφέ-
ρον για συγκεκριμένες εισηγμένες. Την Παρασκευή ανακοι-
νώνονται τα μεγέθη του ΟΤΕ, του «βαρύτερου» ομίλου της
αγοράς.

Elbisco: Από το εξωτερικό 
το 11,5% του τζίρου

Νέα σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από
την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 5
εκατ. ευρώ, σύναψε στα τέλη του 2020 η Elbisco.
Επιπλέον, η εταιρεία έλαβε με την εγγύηση του Τα-
μείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 (EAT)
ομολογιακά δάνεια από την Alpha 4 εκατ. ευρώ με
επιτόκιο 2,85%, από την Attica Bank 1 εκατ. ευρώ με
επιτόκιο 3,7%, από την Εθνική Τράπεζα 4 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 3,25% και από την Τράπεζα Πειραιώς 2
εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%. Ο όμιλος συμφερόντων
της οικογένειας Φιλίππου, που το 11,5% του τζίρου
του προέρχεται από το εξωτερικό, εμφάνισε πέρυσι
ενοποιημένες πωλήσεις 122,086 εκατ. ευρώ από
116,375 εκατ. ευρώ το 2019 (+4,91%) και μεικτό περι-
θώριο κέρδους 38,8% από 35,37%. 

BC Partners: Με μακροπρόθεσμο
ορίζοντα η επένδυση σε Pet City
Η επένδυση της BC Partners GR Investment LP στην
Pet City με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών είναι μια τοποθέτηση που ο επικεφαλής της
BC Partners Νίκος Σταθόπουλος έκανε με μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα. Εκτιμάται ότι ο τζίρος του Pet
Care διεθνώς από τα 155 δισ. ευρώ το 2020 θα ανέλ-
θει στα 220 δισ. ευρώ έως το 2027. Αν και τα μεγέθη
της εξαγοράς της Pet City από την BC Partners GR
Investment LP δεν ανακοινώθηκαν, οι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο πως κινήθηκαν κοντά στα 35-40 εκατ.
ευρώ.

Πετρόπουλος: Σχεδόν 
εξαφανίστηκε ο δανεισμός

Από την αρχή του έτους η μετοχή της Πετρόπου-
λος έχει ανεβεί περίπου κατά 45%. Η ανοδική πορεία
του τίτλου το τελευταίο διάστημα οφείλεται στις θε-
τικές οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης, καθώς
τα καθαρά κέρδη της στο φετινό εννεάμηνο αυξή-
θηκαν κατά 138%, ξεπερνώντας μάλιστα την επίδοση
ολόκληρου του 2020. Στο μέτωπο των ταμειακών
ροών τα πράγματα εξελίχτηκαν ακόμη καλύτερα για
την εισηγμένη, με τον καθαρό δανεισμό του ομίλου
μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς…
σχεδόν να εξαφανίζεται, αφού από τα 13,7 εκατ. ευ-
ρώ υποχώρησε στις μόλις 900.000 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Τρέχουν οι διεργασίες για τη μεγάλη ανάπτυξη της Lamda Development στο Ελ-
ληνικό, με επίκεντρο βέβαια τον οικιστικό τομέα, τις κατεδαφίσεις κτιρίων, τις
πρώτες δημοπρατήσεις (υποδομές, Marina Tower κ.ά.) αλλά και τα επερχόμενα
projects στο εμπορικό «κομμάτι», όπως τα Malls της «νέας εποχής», το καζίνο
και τις άλλες επενδύσεις. Στο επιτελείο της εισηγμένης ετοιμάζονται, πάντως,
και για μια ακόμη σημαντική παρουσίαση. Ως γνωστόν, σήμερα η Lamda θα προ-
βεί στην παρουσίαση του masterplan της μεγάλης αστικής ανάπλασης και των
έργων υποδομής που θα αναμορφώσουν την περιοχή την επόμενη πενταετία. Επί
της ουσίας, λοιπόν, έρχονται τα νεότερα για το Ελληνικό, όπου η Lamda Develop-
ment ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα έργα, την ίδια στιγμή που προχωρά και τις
επιμέρους διεργασίες με τους κατασκευαστές για τις υποδομές.

Σε διάψευση αλλεπάλληλων και συντονισμένων δημοσιευμάτων από
συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου, που περιέχουν παντελώς ανυπόστα-
τες φήμες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προχώρησε τις προηγού-
μενες μέρες ο Όμιλος Ελλάκτωρ σχετικά με σχεδιαζόμενη νέα ΑΜΚ σε
άμεσο ορίζοντα. Αναφορικά με τη στρατηγική του γκρουπ, η διοίκηση
έχει αποφασίσει να επικεντρωθεί σε έργα στην Ελλάδα ή και στη Ρου-
μανία, αφήνοντας άλλες αγορές που αποδείχτηκαν προβληματικές.
Επίσης, κοιτάζει διαγωνισμούς και έργα που θεωρεί ότι αφήνουν ση-
μαντικά περιθώρια κέρδους και όχι απλώς για να «γεμίσει» ανεκτέλε-
στο και τζίρο. Επιπρόσθετα, από την Ελλάκτωρ διαψεύδουν ότι έχει
πρόβλημα με τη λήψη και χρήση εγγυητικών, που είναι απαραίτητες
για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

Η Ελλάκτωρ και οι διαψεύσεις για ΑΜΚ - εγγυητικές

Lamda: Αποκαλυπτήρια για το masterplan

Οι long, το year end rally και τα ορόσημα



Attica Bank: Εγκρίθηκε 
η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου

Τ
ην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica
Bank κατά ποσό έως 240 εκατ. ευρώ, με την έκδο-
ση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονο-

μαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20
ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα
προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας,
ενέκρινε την Παρασκευή το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι έχοντες δικαίω-
μα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτή-
σουν νέες μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 νέες
μετοχές για καθεμία παλιά μετοχή της τράπεζας. Σε πε-
ρίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχι-
κό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης,
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

ΕΚΤΕΡ: Στο 14,564% τα δικαιώματα 
ψήφου της ΝΙΚΙΑΣ

Κατήλθε του ορίου του 15% το ποσοστό των δικαιωμά-
των ψήφου της ΝΙΚΙΑΣ στην ΕΚΤΕΡ. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το άμεσο ποσοστό
της ΝΙΚΙΑΣ διαμορφώθηκε στο 14,564% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε
1.638.501 κοινές ονομαστικές μετοχές. Πριν από την
κρίσιμη συναλλαγή η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ κατείχε
άμεσα 1.988.501 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό
17,676% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου). Η ανω-
τέρω συναλλαγή επήλθε στις 4/11/2021, με εξωχρη-
ματιστηριακή διάθεση 350.000 μετοχών συνολικού τι-
μήματος 460.250 ευρώ.

Πάνε για ρεκόρ οι εξαγωγές 
Οι επιδόσεις στο μέτωπο των εξαγωγών στο 9μηνο του

2021 ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, καθώς ήταν αυξη-
μένες κατά 6,2 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 9μηνο του
2020 και κατά 3,3 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 9μηνο του
2019, υπερκαλύπτοντας αφενός τις απώλειες που σημει-
ώθηκαν εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας, ξεπερ-
νώντας αφετέρου κατά πολύ τις επιδόσεις του 2019, χρο-
νιά η οποία αποτέλεσε ορόσημο λόγω των υψηλών επι-
δόσεων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, τα παραπάνω και σε
συνδυασμό με την εξίσου σημαντική αύξηση των εξαγω-
γών αποδεικνύουν ότι οδεύουμε προς μια επίδοση-ρε-
κόρ όλων των εποχών το 2021 και ότι η εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων μπορεί -και πρέπει- να αποτελέσει το επί-
κεντρο της ανάκαμψης στη μετα-κορονοϊό εποχή.

Enterprise Greece: Ζωηρό
επενδυτικό ενδιαφέρον για Ελλάδα

Επιτυχημένη κρίνεται η συμμετοχή της Enterprise
Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου) στις εργασίες του Resort & Residential Hos-
pitality Forum (R&R) στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας
στις 25-27 Οκτωβρίου. Η Enterprise Greece συντόνισε
ένα roundtable αφιε-
ρωμένο στην Ελλάδα,
στο οποίο συμμετεί-
χαν επενδυτές, στελέ-
χη επενδυτικών funds
και εκπρόσωποι διε-
θνών αλυσίδων, οι
οποίοι έδειξαν ζωηρό
ενδιαφέρον για τις επενδυτικές δυνατότητες στη χώρα
μας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τα στελέχη της En-
terprise Greece πραγματοποίησαν 15 κατ’ ιδίαν συναν-
τήσεις με στελέχη εταιρειών από την Ισπανία, τη Ρωσία,
τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες είχαν την ευ-
καιρία να τους παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες
που προσφέρει η Ελλάδα στους κλάδους του τουρισμού
και των ακινήτων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

25
ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Συνωστισμός επενδυτών
για το Skyline της Alpha Bank

Έντονο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το
πρωτοποριακό σχήμα συναλλαγής που πρότεινε
η Alpha Bank, όπως καταγράφηκε την Παρα-
σκευή, όταν και ολοκληρώθηκε η προθεσμία κα-
τάθεσης των δε-
σμευτικών προ-
σφορών. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο
αριθμός των επεν-
δυτών που κατέθε-
σε προσφορές εί-
ναι διψήφιος, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον
σχεδιασμό της διοίκησης της Alpha Bank αλλά
και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής
αγοράς ακινήτων. Συναλλαγή «Skyline» προβλέ-
πει τη μετατροπή της Alpha Αστικά Ακίνητα
(ΑΑΑ) σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων με
σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου
(joint venture partner) για την αξιοποίηση επεν-
δύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικαιότερη κατανομή 
των ΕΕ ενισχύσεων
Δικαιότερη κατανομή των ενωσιακών επιδοτή-
σεων, εξαλείφοντας παράλληλα κάθε προσπά-
θεια καταστρατήγησης της ευρωπαϊκής νομο-
θεσίας, επιδιώκει με το νέο θεσμικό πλαίσιο
κατανομής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι
οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να καταλήγουν στα
«σωστά χέρια και να μη φτάνουν στα χέρια επι-
τήδειων και καιροσκόπων», όπως δήλωσαν τα
ίδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας πως
«με τις μεταρρυθμιστικές αυτές παρεμβάσεις
διασφαλίζονται 67 εκατ. ευρώ για το σύνολο των
Ελλήνων παραγωγών».

Αναβιώνει το ξενοδοχείο «Απόλλων»
Ένα ιστορικό κτίριο του κέντρου της Αθήνας, το

πρώην ξενοδοχείο «Απόλλων», που βρίσκεται στην
Ομόνοια επί των οδών Σταδίου 58 & Αιόλου 103,
σύντομα θα σηκώσει και πάλι ρολά. Το κτίριο, που
κατασκευάστηκε πριν από το 1885, ανακαινίζεται
για να στεγάσει ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων
προβλεπόμενης δυναμικότητας 49 δωματίων και
98 κλινών. Ο επενδυτής PB Ξενοδοχειακή ΙΚΕ θα
επενδύσει πάνω από 3 εκατ. ευρώ για τις εργασίες
ανακαίνισης, εκ των οποίων οι 650.000 ευρώ θα
καλυφθούν από κρατική επιχορήγηση. Το κτίριο
είναι ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, το οποίο και το μί-
σθωσε στις αρχές του 2020 στον επενδυτή Σάκη
Μπουλούμπαση για 30 έτη, ο οποίος φέρεται να
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των
εστιατορίων στη Γερμανία.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο καταθλιπτικό τοπίο του ελληνικού ποδο-
σφαίρου προστέθηκε ακόμη ένα... νέφος γε-
μάτο χημικά, χειροβομβίδες κρότου - λάμ-

ψης και δακρυγόνα που εισέπνευσαν και παιδιά
στην κερκίδα με αποτέλεσμα τη διακοπή για μία
ώρα του αγώνα Βόλος - Άρης στο Πανθεσσαλικό.
Όλα ξεκίνησαν ένα τέταρτο μετά την έναρξη του
ματς, όταν 500 οπαδοί του Άρη έσπασαν τις θύρες
και ανέβηκαν στην κερκίδα. Το γήπεδο σκεπάστη-
κε από χημικά που έριξε η αστυνομία, η αναπνοή
έγινε δύσκολη και ο διαιτητής Καραντώνης αναγ-
κάστηκε να διακόψει το παιχνίδι στο 22’. Ακολού-
θησε πανδαιμόνιο, μικρά παιδιά ούρλιαζαν, γιατί
στο μεταξύ τα ΜΑΤ είχαν εισβάλει στην κερκίδα, ο
δήμαρχος Μπέος συγκρούστηκε με τους οπαδούς
του Άρη και μετά έκανε δηλώσεις στο συνδρομητι-
κό κανάλι ότι «δεν φταίει ο Άρης» και επιτέθηκε
στον… Αυγενάκη. Ο Βόλος ζήτησε τρεις φορές με
ανακοίνωσή του την οριστική διακοπή του ματς,
ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη «Super 3» τον
κατηγόρησαν ευθέως ότι πρώτα τους έδωσε εισι-
τήρια και μετά τους κλείδωσε τις πόρτες. Ο Μπέος

κατηγόρησε τον αστυνομικό διευθυντή του Βόλου
και ζήτησε την παραίτησή του.

Μετά την παρέλευση μιας ώρας στα αποδυτήρια
και ενώ η ατμόσφαιρα καθάρισε, ο Καραντώνης
επανήλθε, πρώτα έλεγξε το VAR και αμέσως απέ-
βαλε τον Μπερτόλιο του Άρη, τον Γκρίλο του Βό-
λου, καθώς και τον αναπληρωματικό Μπαριέντος
της θεσσαλικής ομάδας επειδή συνεπλάκησαν. Το
παιχνίδι τελείωσε 2-1 υπέρ του Άρη, αλλά με το
ποδόσφαιρο πια ουδείς ασχολείται στην Ελλάδα,
μιας και τον λόγο έχει το… παραποδόσφαιρο, το
οποίο θέτει μερικά καίρια ζητήματα: Υπάρχει ΚΥΑ
που απαγορεύει τις μετακινήσεις οπαδών; Υπάρ-
χει. Ποιος την αγνοεί, πιθανότατα κάνοντας και
αντιπολιτευτική τακτική για να φθείρει την κυβέρ-
νηση; Στο ίδιο γήπεδο βρέθηκαν και οπαδοί της
ΑΕΚ πριν από δύο Κυριακές. Οπαδοί της ΑΕΚ μπή-
καν και στη Ριζούπολη, μάλιστα πήδηξαν και στον
αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι. Ποιος τους
προμήθευσε εισιτήρια; Οι οπαδοί του Άρη πόστα-
ραν τα εισιτήριά τους στα social media. Είναι αλή-
θεια ότι τους δόθηκαν εισιτήρια και μετά δεν τους

άφηναν να μπουν στο γήπεδο; Όσο αφορά την τή-
ρηση του υγειονομικού πρωτόκολλου, είναι προ-
φανές ότι αγνοήθηκε. Κι ας το δήλωσε ξεκάθαρα ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ότι την ευθύνη
θα φέρουν και οι ΠΑΕ. Οι «επενδυτές» του ποδο-
σφαίρου, όπως αυτοαποκαλούνται. Ποιος θα τους
ελέγξει και ποινικά εκτός από πειθαρχικά;

Ο Άρης κινδυνεύει με τιμωρία να παίξει χωρίς
θεατές από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές και με
πρόστιμο από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Ο Ολυμ-
πιακός είχε τιμωρηθεί μία αγωνιστική κεκλει-
σμένων των θυρών για τα επεισόδια που προκάλε-
σαν οι οπαδοί του στο ματς με τον Παναθηναϊκό.
Οπαδοί του Παναθηναϊκού προκάλεσαν επεισόδια
έξω από τη Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον Ιωνικό.
Αθώωση. Προχθές στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είχαν
και πάλι αψιμαχίες με την αστυνομία, τραυμάτι-
σαν και έναν φύλακα του γηπέδου. Οπαδοί του
ΠΑΟΚ προκάλεσαν επεισόδια και συγκρούστη-
καν με την αστυνομία έξω από την Τούμπα πριν
από τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν
κλήθηκε καν σε απολογία. 

Ερωτήματα για τις εικόνες ντροπής
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Ο Τσάβι Ερνάντεθ είναι και επίσημα ο
νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα. Χθες,
υπέγραψε μέσα στον αγωνιστικό χώρο
του γηπέδου των Ισπανών το συμβόλαιό
του με την Μπάρτσα έως το 2024 και μέσα
σε αποθέωση από 30.000 κόσμο. Ο Ισπα-
νός τεχνικός και ο Λαπόρτα, ισχυρός άν-
δρας του συλλόγου, παρασύρθηκαν από
τον κόσμο που βρέθηκε στο «Καμπ Νου»
και τραγουδούσαν συνθήματα των
«μπλαουγκράνα»!

«Σας ευχαριστώ, δεν θέλω να κλάψω,
αλλά είμαι ευγνώμων σε όλους στο κλαμπ
που είμαι εδώ. Θα δουλέψω και θα δουλέψουμε για να κερδίσουμε πολλούς τίτλους. Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να χάνει, πρέ-
πει να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι», ανέφερε ο Τσάβι και πρόσθεσε: «Είναι αρκετά συναισθηματικές στιγμές για μένα, δεν θέλω
να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω κάτι στους οπαδούς μας που μας στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι αλλά και σήμερα. Σας χρειαζόμα-
στε, ιδίως στις δύσκολες στιγμές. Η ομάδα περνά κάποιες οικονομικές δυσκολίες και σας θέλουμε κοντά μας. Είμαι ενθουσια-
σμένος που είμαι εδώ». Στη συνέχεια, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και έβγαλε φωτογραφίες με τους ανθρώπους της Μπαρ-
τσελόνα αλλά και την οικογένειά του, που είχε πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο.

Αποθέωση στο «Καμπ Νου» για τον Τσάβι Ματσάρες 
στην Premier League

Στην Αγγλία, όπου παίζεται κανονικό ποδό-
σφαιρο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ
Σίτι 0-2, Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ 3-2 και Τσέλ-
σι - Μπέρνλι 1-1. Η Νόριτς πέτυχε την πρώτη
της νίκη, 2-1 εκτός έδρας την Μπρέντφορντ,
αλλαγή μπήκε ο Γιαννούλης, στον πάγκο ο Τζό-
λης. Στη βαθμολογία: Τσέλσι 26, Μάντσεστερ
Σίτι 23, Γουέστ Χαμ 23, Λίβερπουλ 22, Άρσεναλ
20, Μάντσεστερ Γ. 17…

Ρεκόρ ο Μασούρας

Ένα ιδιαίτερο ρεκόρ σημείωσε ο Γιώργος Μα-
σούρας του Ολυμπιακού που πέτυχε το μοναδικό
γκολ κόντρα στον Ιωνικό. Έχει σκοράρει εις βά-
ρος όλων των ομάδων που έπαιξαν ή παίζουν στο
πρωτάθλημα της Super League. Και εναντίον του
Ολυμπιακού, όταν φορούσε τη φανέλα του Πα-
νιωνίου. Επτά φορές σκόραρε εναντίον της ΑΕΛ,
έξι εναντίον του Άρη, πέντε κόντρα στον ΠΑΟΚ,
στην ΑΕΚ και τον Παναιτωλικό. 

Super League 2: 
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας 

Στην πρεμιέρα της Super League 2 σημειώθη-
καν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Β’ - ΠΑ-
ΟΚ Β 3-1, Κηφισιά - Παναθηναϊκός Β’ 2-0, ΑΕΚ Β’
- Καλαμάτα 1-0, Αιγάλεω - Χανι, 1-1 Αναγέννηση
Καρδίτσας - Θεσπρωτός 1-0, Απόλλων - Λάρισας
- Τρίκαλα 3-3, Βέροια - Αλμωπός 1-0, Επισκοπή -
Καραϊσκάκης 0-1, Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0,
Ηρόδοτος - Διαγόρας 1-2, Λεβαδειακός - Αστέ-
ρας Βλαχιώτη 2-1, Πιερικός -Ξάνθη 1-1. Δεν έγι-

ναν τα ματς Καλλιθέα - Ζάκυνθος και Απόλλων
Πόντου - Καβάλα.

Νοκ άουτ 
ο Μπακασέτας
Νοκ άουτ από το παιχνίδι της Εθνι-

κής μας ομάδας για τα ματς με την
Ισπανία και το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ την

προσεχή Πέμπτη και Κυριακή τέθηκε ο
αρχηγός Τάσος Μπακασέτας. Τραυματίστηκε
από σκληρό τάκλιν στο παιχνίδι της Τράμπζον-
σπορ με την Μπεσίκτας και θα μείνει έξω για
τρεις εβδομάδες. Αντικαταστάθηκε από τον Μα-
νώλη Σιώπη, που ήταν πολύ καλός στη νίκη 2-1
μέσα στην Πόλη.

Η Ελλάδα των μεταλλίων
Πέντε μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα κολύμβησης, που έγινε στο Καζάν.
Ο Ανδρέας Βαζαίος πήρε το χρυσό μετάλλιο στα
200μ. μεικτή ατομική και το ασημένιο στα 100μ. μει-
κτή ατομική. Η Άννα Ντουντουνάκη πήρε το ασημένιο
στα 100 μ. πεταλούδα και το χάλκινο στα 50μ. στο
ίδιο αγώνισμα. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το
χάλκινο στα 100μ. ύπτιο. 

«Χρυσός» 
ο Πιλίδης, 
«αργυρός» 
ο Χοσόνοφ

Γίγαντας ο Γιώργος Πιλίδης, είναι από προχτές πρώτος στον κόσμο στην πάλη Κ23 στην κατηγορία 
των 65 κιλών. Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Βελιγράδι νίκησε 4-3 τον Ρώσο
Αμπντουραχμάμοφ με ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο έτερος παλαιστής μας Αζαμάτ Χοσόνοφ
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 125 κιλά, καθώς έχασε από τον Αμερικανό Άντονι Κασιοπί.



Ξ
εκίνησε η... απόβαση των
χολιγουντιανών σταρ της
box office ταινίας «Αναλώ-
σιμοι 4» (Τhe Expendables)

στη Θεσσαλονίκη. Η σέξι Megan Fox
και ο ράπερ σύντροφό της Machine
Gun Kelly βρίσκονται στη συμπρω-
τεύουσα από την περασμένη Παρα-
σκευή και φωτογραφίες τους κυκλο-
φορούν στο διαδίκτυο από τον χώρο
παραλαβής αποσκευών στο αεροδρό-
μιο. Σε αντίθεση με τον σπεσιαλίστα
των πολεμικών τεχνών Τony Jaa, ο οποίος ανακοί-
νωσε την άφιξή του στο Instagram τρελαίνοντας
τους χιλιάδες followers του. «Σας χαιρετώ από την
Ελλάδα. Βρήκα και έναν ελέφαντα!», έγραψε με χι-
ούμορ ποζάροντας με φόντο την πόλη.

Ο Jason Statham, ο Iko Uwais και η Levy Tran
ολοκλήρωσαν μέρος των γυρισμάτων -για την ίδια
ταινία- στα βουλγαρικά στούντιο της Μπογιάνα στη
Σόφια και αναμένονταν χθες στην Ελλάδα, με τον
Dolph Lungdren να ακολουθεί με πτήση από το
Λονδίνο. Ο Andy Garcia θα έρθει απευθείας από το
Λος Άντζελες και θα είναι σε μεγάλα κέφια! Ο γόης
πρωταγωνιστής έγινε πρώτη φορά παππούς, ανα-
κοινώνοντας δημοσίως την άφιξη της εγγονής της
Violette Rose Borrello.

Αναμένονται επίσης ο 50 Cent και o θηριώδης Ed-
die hall - The Beast, ενώ ο κινηματογραφικός
«Ράμπο», όπως έγινε γνωστό, δεν θα έρθει στη χώ-
ρα μας, καθώς ολοκλήρωσε τα «σετ» στα μέσα
Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου θα δώσει το «πα-

ρών» στην πρεμιέρα του φιλμ «Rocky
Vs Drago».

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες η
περιοχή της Θέρμης θα αποτελέσει
ένα πεδίο μάχης για τα απαιτητικά γυ-
ρίσματα δράσης, το ανθρωποκυνηγη-
τό και το άγριο πιστολίδι των «Αναλώ-
σιμων». Τα υπερμεγέθη σκηνικά, τα
γρήγορα αυτοκίνητα, οι μοτοσικλέτες,
ο τεχνικός εξοπλισμός, τα καταλύματα
των αστέρων, οι εταιρείες catering και
τα drones είναι όλα άψογα οργανωμέ-

να και έτοιμα για την πρώτη κλακέτα. Τα κινηματο-
γραφικά συνεργεία από τη Σόφια, με έμπειρους
οπερατέρ σε πανάκριβες παραγωγές του είδους,
έχουν καταλύσει στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» εδώ
και μέρες και έχουν πάρει θέσεις στα πλατό.

Ο Πάνος Κουάνης, πρόεδρος και CEO του ΕΚΟ-
ΜΕ, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις
εντατικές πρόβες των «επίλεκτων» κινηματογραφι-
στών: «Μια μέρα στα γυρίσματα της ταινίας “Αναλώ-
σιμοι 4” με τον Ελληνικό Στρατό. Μια αξέχαστη εμ-
πειρία με άρωμα Χόλιγουντ και άψογο επαγγελματι-
σμό», κάνοντας γνωστό ότι οι ελληνικές δυνάμεις
έχουν ενεργό συμμετοχή στο πρότζεκτ, ποζάροντας
με φόντο ένα τανκ του Πεζικού αλλά και στη θέση
του οδηγού σε στρατιωτικό όχημα.

Στα πλατό της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και
στον βιομηχανικό χώρο που έχει μισθωθεί στα δυτι-
κά ήδη βρίσκονται παρκαρισμένα βαριά οχήματα
από μονάδες της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία φυ-
λάσσονται νυχθημερόν.
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•  Η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε εκτά-
κτως από το «J2US». Ισχυρίστηκε οι-
κογενειακούς λόγους υγείας.

• Η Ελένη Μενεγάκη ευχήθη-
κε «χρόνια πολλά» στον γιο της
Άγγελο, δημοσιεύοντας φωτο-
γραφία από τις καλοκαιρινές
διακοπές.

•  Απασφάλισε on air η Νικολέτα Ράλ-
λη: «Γιατί δεν λέει κανείς ότι η Σπυρο-
πούλου είχε σχέση με τον ιδιοκτήτη
του καναλιού;».

• Ο Βορειοηπειρώτης Χρήστος
Μάστορας του συγκροτήματος
Μelisses συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και μίλησαν για θέμα-
τα που αφορούν τους συμπα-
τριώτες του.

•  Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος «φρέ-
ναρε» τη μήνυση εναντίον της Λίτσας
Γιαγκούση υπό τον όρο να σταματήσει
τις προσβλητικές δηλώσεις.

• Η Δούκισσα Νομικού είχε
γενέθλια και έσβησε κεράκια
σε δύο εντυπωσιακές τούρτες
με τους αγαπημένους της υπε-
ρήρωες!

•  Ο Χρήστος Σαντικάι το βλέπει σοβα-
ρά με τη Λάουρα Νάργες!

• Εξιτήριο για τη Δήμητρα Αλε-
ξανδράκη έπειτα από πολυή-
μερη νοσηλεία λόγω λοίμωξης
στα νεφρά.

•  Δικαστικό θρίλερ με πρωταγωνιστές
τον μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανου-
δάκη και την άγνωστη κόρη του, η
οποία ζητάει τεστ DNA.

•  Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποι-
ός Βασίλης Αναστασίου. Τε-
λευταία επιθυμία του ήταν να
δωριστούν τα όργανά του.

•  Συνάντηση-έκπληξη για το ζεύγος
Μίνωα Μάτσα και Όλγας Κεφαλογιάν-
νη με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στη
Διονυσίου Αρεοπαγίτου!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα «Παρέλαση» αστέρων

στη Θεσσαλονίκη



Happy end Η Χάιντι στη Μύκονο

Το διάσημο τοπ μόντελ Χάιντι Κλουμ μετά την
εντυπωσιακή φωτογράφιση στο Ζάππειο τα-
ξίδεψε με το πλοίο της γραμμής για την κο-
σμοπολίτικη Μύκονο, συνοδεία του συζύγου
της Τομ Κάουλιτζ. Ο λόγος του ταξιδιού της εί-
ναι επαγγελματικός, αφού εκεί θα πραγματο-
ποιηθούν γυρίσματα με τις καλλονές του γερ-
μανικού «Next Top Model». Η 48χρονη Γερ-
μανίδα παρουσιάστρια του ριάλιτι μόδας εμ-
φανίστηκε σε Instastories να ανταλλάσσει
τρυφερά φιλιά με τον αγαπημένο της στο κα-
τάστρωμα του καραβιού με φόντο τον Πει-
ραιά.

Αντίο, μαμά

Η Κατερίνα Καραβάτου, μία εβδομάδα από τον
θάνατο της μητέρας της, επέστρεψε στα social
media με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό, ένα
«αντίο» γεμάτο συναισθήματα και αμηχανία.
«Θα γράψω μόνο ότι σκεπτόμενη ποια φωτογρα-
φία θα ήθελα να θυμάμαι από εκείνη, είναι η φω-
τογραφία που θα ήθελε να θυμάται η μαμά τον
μπαμπά μου. Από τη βάφτιση της Αέλιας. Μόνο
αυτό. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε όλοι. Τα
υπόλοιπα δικά σας και δικά μου», έγραψε στη
λεζάντα η παρουσιάστρια. 

Με φόντο την πιο συναρπαστι-
κή θέα της Νέας Υόρκης η
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου! Η
ηθοποιός βρίσκεται στην Αμε-
ρική και επισκέφτηκε τον διά-
σημο ουρανοξύστη «Summit
One Vanderbilt», ανεβαίνοντας
με γυάλινο ασανσέρ στον 91ο
όροφο σε ύψος 365 μέτρων.
«Μου πήρε χρόνο να απολαύ-
σω τη θέα. Οι φωτογραφίες δεν
γίνεται να είναι αυτοσκοπός.
Είναι ωραίες για να μας θυμί-
ζουν αυτό που είδαμε» έγραψε
στο Instagram ενθουσιασμένη.

Θήλασε στον αέρα
Οικογενειακό ταξίδι για την Αλεξάνδρα
Ούστα, τον Γιάννη Σαρακατσάνη και το
λίγων μηνών αγοράκι τους. Το ζευγάρι
ηθοποιών «πέταξε» για το Μπάντεν
Μπάντεν της Γερμανίας, με τη γλυκιά
μαμά να ποζάρει θηλάζοντας τον μικρό
Αύγουστο on air: «Ένα από τα πλεονε-
κτήματα του θηλασμού στο αεροπλάνο
είναι ότι κατά την απογείωση και την
προσγείωση προστατεύει από τον πόνο
που αισθάνονται τα μωρά στα αυτιά».

Στον 9ο ουρανό

M
ε μια ζεστή αγκαλιά ο μετανοημένος Τάσος Ξιαρχό και
η Μέρι Παππά, η κοπέλα που χλεύασε δημόσια για τα
κιλά της, έδωσαν τέλος στην κόντρα που συγκλόνισε το

πανελλήνιο. Ο 29χρονος και η νέα του φίλη φωτογραφήθηκαν το
βράδυ της Κυριακής χαμογελαστοί, με το χορογράφο να σχολιά-
ζει σε Instastory: «Μόνο αγάπη. Ακόμη και στους πιο σκληρούς.
Θενξ Μέρι με “Ε” “Ι”». Το εμετικό βίντεο του χορευτή και τα προ-
σβλητικά σχόλια για το κορίτσι με τη ριγέ μπλούζα προκάλεσαν
το άγριο μένος χιλιάδων χρηστών αλλά και διάσημων γυναικών,
οδηγώντας τον σε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. «Πε-
ρίμενα να ήταν μια σύντομη συνάντηση, αλλά περάσαμε ένα πο-
λύ όμορφο τρίωρο. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ανακουφισμέ-
νος. Δεν χρειάστηκε να πω κάποια συγγνώμη, έχει ειπωθεί εδώ
και μέρες από μηνύματα», δήλωσε ο Τάσος Ξιαρχό χθες το πρωί
στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
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Η Δέσποινα Βανδή είναι ερωτευμένη και το γιορτάζει κάθε μέρα! Με-
τά το ρομαντικό διήμερο στη Ρώμη με τον σύντροφό της Βασίλη Μπι-
σμπίκη, επέστρεψε στα πλατό του «J2US» πιο σέξι από ποτέ, προκα-
λώντας πανζουρλισμό στο διαδίκτυο! Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε
με «καυτή» κατακόκκινη δημιουργία της Τάνιας Χριστοφοράτου, που
αναδείκνυε την τέλεια σιλουέτα της, με τις φωτογραφίες από τη βρα-
διά να γίνονται trend στο Twitter.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Το κόκκινο
φουστάνι



Τ
ο δέρμα μας είναι η πανοπλία του σώματός
μας που μας προστατεύει από νόσους και
λοιμώξεις. Ταυτόχρονα, όμως, μας επιτρέ-
πει να επικοινωνούμε με το περιβάλλον και

μεταξύ μας, καθώς και να εκφράζουμε τα συναισθή-
ματά μας. «Το δέρμα δεν υπάρχει απλώς για να προ-
στατεύει ή να καλύπτει τους μυς, τα όργανα και τα
οστά. Είναι ένα όργανο και μάλιστα το μεγαλύτερο του
ανθρώπινου σώματος», λέει ο δερματολόγος - αφρο-
δισιολόγος, δρ Μάρκος Μιχελάκης. 

Το δέρμα συμβάλλει επίσης στη ρύθμιση της σωμα-
τικής θερμοκρασίας, συμμετέχει στην αποβολή των
άχρηστων υποπροϊόντων του μεταβολισμού, δρα ως
αισθητήριο όργανο και προστατεύει τον οργανισμό
από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία (UV) του
ηλίου. Επομένως, «η διατήρηση του φραγμού που δη-
μιουργεί το δέρμα μεταξύ του σώματος και του περι-
βάλλοντος έχει ζωτική σημασία για την επιβίωσή
μας», τονίζει ο δρ Μιχελάκης. 

Ο γιατρός εξηγεί και άλλες λειτουργίες του δέρμα-
τός μας. Σε κάθε εκατοστό του υπάρχουν σχεδόν 7,5
εκατομμύρια κύτταρα, 250 ιδρωτοποιοί αδένες και
τουλάχιστον 400 νευρικές απολήξεις, σύμφωνα με την
Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (AAD). Υπάρ-
χουν επίσης περίπου οκτώ αιμοφόρα αγγεία και σχε-
δόν 24.000 μελανοκύτταρα. Τα μελανοκύτταρα εκκρί-
νουν μελανίνη, τη φυσική χρωστική ουσία που προ-
στατεύει το δέρμα από τη UV και προσδίδει στο δέρμα
το χαρακτηριστικό χρώμα του. Το δέρμα έχει πολλές

στοιβάδες. Αν και είναι γνωστές οι τρεις βασικές (από
έξω προς τα μέσα είναι η επιδερμίδα, το χόριο ή κυ-
ρίως δέρμα και ο υποδόριος ή λιπώδης ιστός), η επι-
δερμίδα αποτελείται από 23 διακριτές στοιβάδες, οι 18
εκ των οποίων αποτελούνται από νεκρά δερματικά
κύτταρα. Τα νέα κύτταρα παράγονται στις κατώτερες
στοιβάδες της επιδερμίδας και ωθούνται προς τα πά-
νω σταδιακά, καθώς δημιουργούνται οι νέες υποκεί-
μενες στοιβάδες. 

Το δέρμα αντικαθιστά συνεχώς τα κύτταρά του. Το
ανθρώπινο σώμα παράγει αδιάκοπα νέα δερματικά
κύτταρα και αποβάλλει τα παλαιά. Στο δέρμα μπορεί
να εκδηλωθούν πολλές παθήσεις. Η πιο συχνή δερμα-
τοπάθεια είναι η ακμή. Υπολογίζεται ότι το 85% των αν-
θρώπων εκδηλώνει ακμή κάποια στιγμή στη ζωή του.
Η πλειονότητα την παρουσιάζει στην εφηβεία, αλλά
πολλά περιστατικά αναφέρονται για πρώτη φορά και
σε ενήλικες, ακόμη και στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Η
ξηροδερμία που αναπτύσσεται τον χειμώνα μπορεί να
αποδειχθεί επικίνδυνη. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον
τρεις στους δέκα ανθρώπους παρουσιάζουν ξηροδερ-
μία, ιδίως κατά τους πιο ψυχρούς μήνες του χρόνου. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Μας προστατεύει από νόσους 
και λοιμώξεις - Ποιες είναι 
οι πιο συχνές παθήσεις

Τι μαρτυρούν 
τα συμπτώματα
Πολλά χρόνια νοσήματα προκαλούν δερ-
ματικές εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα είναι η καρδιοπάθεια, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, οι παθήσεις του ήπα-
τος, η παχυσαρκία και οι διατροφικές ανε-
πάρκειες. Ακόμη και οι ορμονικές διακυ-
μάνσεις της εμμήνου ρύσεως, της εγκυ-
μοσύνης, της εμμηνόπαυσης ή παθήσεων
όπως το σύνδρομο των πολυκυστικών ωο-
θηκών προκαλούν συμπτώματα στο δέρμα.
«Τα πολλά καλλυντικά βλάπτουν το δέρμα.
Προτιμότερο είναι να δίνετε βάρος στα βα-
σικά, δηλαδή σε ένα απαλό καθαριστικό,
σε ένα αντηλιακό και ένα προϊόν ενυδάτω-
σης. Να καθιερώσετε μια ρουτίνα φροντί-
δας του δέρματός σας δύο φορές τη μέρα
(πρωί και βράδυ) και να την τηρήσετε.
Προσοχή στο πολύ ζεστό νερό και στο σα-
πούνι στο καθημερινό ντους! Μπορεί να
προάγει την ξηροδερμία, διότι δεν απομα-
κρύνει μόνο τυχόν ακαθαρσίες, αλλά και
το προστατευτικό σμήγμα του δέρματος»,
αναφέρει ο ειδικός.

Δέρμα: Η «ασπίδα» του σώματος

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος



ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΩΔΙΑΖ31

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)
Είστε αρκετά κουρασμένοι με θέματα που αφο-
ρούν την οικογένειά σας ή ένα πρόσωπο από το
περιβάλλον σας, που ταλαιπωρείται με λάθη
που είχε κάνει κατά το παρελθόν. Είναι μια μέ-
ρα που η σκέψη σας δεν σας βοηθά ιδιαίτερα να
αποβάλετε τη μουντάδα του φθινοπώρου. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, ιδίως του πρώτου πεν-
θημέρου, θα υπάρξουν πολύ σημαντικές εξελί-
ξεις σε ένα νομικό θέμα σας ή μια πνευματική
σας εργασία. Η Σελήνη βρίσκεται σε ένα ζώδιο
που καλύπτει αρκετά τη σταθερή σας φύση και
σας δίνει υλική προσέγγιση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι Δίδυμοι, κυρίως του πρώτου πενθημέρου, θα
ανανεώσετε τη συναισθηματική σας ζωή, βγά-
ζοντας από το μυαλό σας άσχημα σημάδια από το
παρελθόν. Καλή μέρα για να συζητήσετε κάποι-
ους οικονομικούς όρους, πάνω σε νέες βάσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Απέναντι από το δικό σας ζώδιο έχει περάσει η
Σελήνη, όπου σας δημιουργεί την ανάγκη να έρ-
θετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας. Ακόμη και
εσείς που είστε αδέσμευτοι, θα αναζητήσετε μια
τρυφερή συντροφιά, ή μια όμορφη επικοινωνία,
με πρόσωπο από το παρελθόν. Βέβαια, χρειάζε-
ται να δώσετε προσοχή σε πρόσωπα που γνωρί-
ζετε και σας δημιουργούν προβληματισμούς
και κακή ψυχολογία. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, η μέρα αυτή χρειάζεται
αρκετή προσοχή στα επαγγελματικά σας σχέδια.
Ίσως μάλιστα να πάρετε ένα ηχηρό μήνυμα, από
κάποιες εκκρεμότητες, συναισθηματικές ή υλι-
κές, που θα σας χαλάσουν για λίγο τη διάθεση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου πενθημέ-
ρου ίσως να υπάρξουν καλές συναισθηματικές
και υλικές υποθέσεις, που θα πρέπει να τις διαχει-
ριστείτε σωστά. Είναι μια μέρα που σας ταιριάζει
και σας κάνει να βάλετε τα πράγματα σε προτεραι-
ότητες, για να μην αναλώνεστε χρονικά, χωρίς
αποτέλεσμα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι οι μέρες αυτές πολύ απαιτητικές για την
οικονομική σας κατάσταση, αλλά θα υπάρξει
βοήθεια από το οικογενειακό σας περιβάλλον.
Η Σελήνη σε σύνοδο με την Αφροδίτη ευνοεί
την ανάπτυξη καλών σχέσεων με συγγενικά
πρόσωπα και ίσως φροντίσετε περισσότερο
τον χώρο σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσάς τους Σκορπιούς, η πολυαστρία στο δι-
κό σας ζώδιο δεν σας ευνοεί ιδιαίτερα και
μάλιστα θα υπάρξει αρκετός εκνευρισμός,
αν δεν μπορέσετε να καταστείλετε τις αρνη-
τικές σας σκέψεις. Αφιερώστε τον χρόνο
σας σε μια όμορφη ασχολία, όπως η κηπου-
ρική ή ήρεμες ασκήσεις, που θα σας φέρουν
πιο κοντά με τον εσωτερικό σας εαυτό (γιόγ-
κα, πιλάτες, διαλογισμός). 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς που ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο, θα
υπάρξουν καλά νέα στα οικονομικά σας, αλλά
συγχρόνως θα νιώσετε ότι η υπερπροσπάθεια
στον επαγγελματικό σας χώρο θα σας προκαλέ-
σει εκνευρισμό. Μην κάνετε απρόσεκτες αγορές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους των πρώτων ημε-
ρών, η Σελήνη και η Αφροδίτη σε σύνοδο στο
δικό σας πενθήμερο είναι μια καλή ένδειξη για
την προσωπική σας ζωή. Βέβαια, θα χρειαστεί
να αποτινάξετε το παρελθόν, πριν βάλετε πλώ-
ρη για νέες θάλασσες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα αρχίσετε αργά και σταδιακά να
απομονώνεστε από αγαπημένα σας πρόσωπα,
χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μάλιστα, η σκέψη σας
θα είναι τόσο έντονη για μια παλιά σας σχέση,
που μάλλον είναι ο τρόπος να τιμωρήσετε τον
εαυτό σας για κάποια λάθη που είχαν γίνει στο
μακρινό παρελθόν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη και Αφροδίτη, στο ενδέκατο ηλιακό
σας σπίτι, είναι μια ευχάριστη νότα για συναντή-
σεις με αγαπημένα σας πρόσωπα. Βέβαια, η πα-
ραφωνία αυτών των συναντήσεων είναι ότι θα
σας μεταδώσουν κάποια δυσάρεστα νέα, που θα
σας χαλάσουν για λίγο τη διάθεση.

ΗΣελήνη περνά στο ζώδιο του Αιγόκερου, μια
θέση αδυναμίας για την ευαίσθητη φύση της
Σελήνης. Η συνάντησή της με την Αφροδίτη

φέρνει στο προσκήνιο επαγγελματικές και υλικές
διεκδικήσεις, κυρίως στα ζώδια της Γης του πρώτου
πενθημέρου. Είναι μια μέρα με αρκετή πίεση και
εξαναγκασμό, ενώ κυριαρχούν κανόνες και νόμοι που
για κάποιους λόγους γίνονται σε λάθος χρονική στιγμή.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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Η
πανδημία συνιστά μια τεράστια πε-
ριπέτεια για τα έθνη, τις χώρες, τα
συστήματα υγείας και, φυσικά, τους
πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλ-

λά στην Ελλάδα έπειτα από δέκα χρόνια μνη-
μονίων διαβιοί σε πρωτόγνωρα δύσκολες και
πιεστικές συνθήκες. Και η χώρα το παλεύει.
Αγόγγυστα ή με γκρίνια, πάντως στη συντριπτι-
κή του πλειονότητα ο κόσμος συμμορφώνεται
στις οδηγίες και προχωράει. Εξαντλείται, αλλά
υπομένει. Μπερδεύεται με τα μέτρα, αλλά
ετοιμάζεται να κάνει και την αναμνηστική δόση
εμπιστευόμενος τυφλά την επιστήμη. Ακόμη
και αν φοβάται. Ακόμη και όταν τρέμει.

Τα κάνει όλα αυτά εδώ και ενάμιση και πλέον
χρόνο χωρίς να εκρήγνυται, διότι αντιλαμβά-
νεται ότι η μάχη με έναν αόρατο εχθρό είναι
άνιση και η πορεία εξόδου θέλει συνεχείς ανα-
προσαρμογές, νέα μονοπάτια, παρακαμπτηρί-
ους, ανηφόρες και γλιστερές στροφές. Έχει
διαρκή αγωνία και μικρές στιγμές ανακούφι-
σης και χαλάρωσης.

Και υπομένει. Μέχρι που ακούει ότι την ώρα
που το τέταρτο κύμα της πανδημίας χτυπάει με
απίστευτη σφοδρότητα τη χώρα, τη στιγμή που
η Πολιτεία με όλους τους τόνους και σε όλους
τους τρόπους προσπαθεί να πείσει τους ανεμ-
βολίαστους να πράξουν το ιερό τους καθήκον
απέναντι στον εαυτό τους πρώτα και στο κοι-
νωνικό σύνολο εν συνεχεία, επιστήμονες που

έχουν συνδέσει την παρουσία τους με την
υγειονομική κρίση ξιφουλκούν στα τηλεοπτι-
κά παράθυρα για το μέγεθος της επερχόμενης
καταστροφής και τους τρόπους αποφυγής της.

Είτε έχει δίκιο η πρόεδρος των νοσοκομει-
ακών γιατρών Ματίνα Παγώνη, η οποία χαρα-
κτήρισε την προχθεσινή εφημερία στο νοσο-
κομείο «Γεννηματάς» ως «νύχτα του Αγίου
Βαρθολομαίου με δανεικά ράντζα από το “Σω-
τηρία”», είτε η διοίκηση του νοσοκομείου που
τη διέψευσε, μικρή σημασία έχει.

Το κακό που μας έχει βρει είναι ανυπολόγι-
στο. Δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη δόση δρά-
ματος για να καταστεί πιο συγκλονιστικό, πρω-
τόγνωρο, ανεξίτηλο στη συλλογική μνήμη. Εί-
ναι εθνική τραγωδία. Τελεία και παύλα. Είτε,
λοιπόν, δανείστηκε είτε όχι κλίνες το ένα νοσο-
κομείο από το άλλο, η πίεση που δέχεται το

Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αρχίσει να γίνεται
αφόρητη και επικίνδυνη. Για αυτό, άλλωστε,
και η κυβέρνηση αναλαμβάνει, τη μία μετά την
άλλη, μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ενί-
σχυσή του.

Ο διαγκωνισμός ανάμεσα σε ειδικούς για το
ποιος θα κάνει την πιο δραματική πρόβλεψη
και ποιος θα περιγράψει με πιο μελανά χρώ-
ματα τη βαριά σκιά που έχει πέσει πάνω από τα
κεφάλια μας μόνο κούραση και σύγχυση προ-
καλεί. Ενδεχομένως, δε, άθελά του, ακριβώς
λόγω της κόπωσης και της εξοικείωσης με το
μέγεθος της συμφοράς, να οδηγεί και σε υπο-
νόμευση των όποιων μέτρων προτείνονται και
ξαναπροτείνονται από τους επιστήμονες για να
σωθούν ζωές. Και ακόμη πιο επικίνδυνο, να
κάνει ακόμη πιο δύσκολη έως ανέφικτη την
απέλπιδα προσπάθεια να «σπάσει» η απαξίω-
ση της αυθεντίας που δείχνουν να επιχειρούν
οι πάσης φύσεως αντιεμβολιαστές για να δι-
καιολογήσουν την εμμονή τους σε μια στάση
έξω από κάθε λογική.

Ίσως θα ήταν χρήσιμη λίγη αυτοσυγκράτηση.
Η ευθύνη όλης της ομάδας των ειδικών, που
έχει πάρει κυριολεκτικά στα χέρια της την τύχη
αυτής της χώρας εδώ και είκοσι μήνες, είναι
τεράστια. Η κόπωσή τους, επίσης. Όπως και η
αγωνία τους για το συλλογικό καλό. Δεν χρει-
άζονται περισσότερες αποδείξεις. Μόνο λίγη
σιωπή...

Γράφει
η Έλλη
Τριανταφύλλου

Ίσως θα ήταν χρήσιμη λίγη 
αυτοσυγκράτηση. Η ευθύνη
όλης της ομάδας των ειδικών,
που έχει πάρει κυριολεκτικά 
στα χέρια της την τύχη αυτής 
της χώρας εδώ και είκοσι μήνες,
είναι τεράστια

Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν βλάπτει 


