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Αποκαθιστώντας 
το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Μεγάλος 

διαγωνισμός

για δύο τυχερούς 

αναγνώστες μας Ένα iPhone 13128GB και ένα Samsung Galaxy Z Flip 3
Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο www.political.gr
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H POLITICAL KΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Άλλοι κάνουν 
«πόλεμο» με λόγια και
άλλοι με διπλωματία

ΣΕΛ. 32

Γράφουν

ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ 
Η απαίτηση της 
κοινωνικής πλειοψηφίας
για προοδευτική διέξοδο
ΣΕΛ. 9

Σε όλο τον κόσμο μόνο 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λύσεις 
για την πανδημία! 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Η νεανική βία 
ως σύμπτωμα της 
κοινωνικής παθογένειας

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 8

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

«ΨYΧΡΑΙΜΟΣ
OΤΑΝ 

ΤΗ ΣΚOΤΩΣΕ»
Η εισαγγελική πρόταση για 

τον φόνο της Καρολάιν
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Στο Παρίσι Kυριάκος Μητσοτάκης 
και Νίκος Δένδιας για τη διάσκεψη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ

COMEBACK 

ΣΤΟ ΚΙΝΑΛ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Παραιτήθηκε από εισηγήτρια 
η Γιαννακοπούλου, διαφώνησε 
ο Λοβέρδος, και ψήφισε «ναι» 
κατά... λάθος ο Μουλκιώτης

τσιμπάει και... πονάει

Από αύριο και κάθε μέρα 

τo «ΚΕΝΤΡΙ»
καυτηριάζει 

τα κακώς κείμενα 

με... φούμαρα! 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
COMEBACK 

με... φούμαρα! 
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• «Να αποποινικοποιηθεί 
η κάνναβη» 

• «Γιατί να μην 
είμαστε όλοι μέτοχοι 
στο Facebook;»

•Ποια η σχέση του με 
την Ολλανδή δημοσιογράφο



Λ
ίγες ημέρες πριν από τις εκδηλώσεις
για τις επετείους του Πολυτεχνείου (17
Νοεμβρίου) και της δολοφονίας του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (6 Δε-

κεμβρίου), για τις οποίες εκφράζονται από την
αστυνομία φόβοι για πρόκληση επεισοδίων, η κυ-
βέρνηση στέλνει ένα αποφασιστικό μήνυμα: Ανο-
χή τέλος σε μπαχαλάκηδες, ρουβίκωνες, δήθεν
συλλογικότητες και κουκουλοφόρους ακτιβιστές!
Με τροπολογία στον νέο Ποινικό Κώδικα προβλέ-
πεται ποινή κάθειρξης έως 10 ετών, καθώς θα θε-
ωρείται κακούργημα η παρασκευή, κατοχή και
χρήση εμπρηστικών υλών, όπως οι βόμβες μολό-
τοφ, σε συναθροίσεις και πορείες.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή των Ελλήνων
αποτελεί ορόσημο για το μεταρρυθμιστικό έργο

της κυβέρνησης προς όφελος όλων των πολιτών
και αποκαθιστά τη χαμένη εμπιστοσύνη της κοι-
νωνίας έναντι των θεσμών εμπεδώνοντας το κοινό
περί δικαίου αίσθημα. Σειρά αδικημάτων όπως τα
εγκλήματα που χαρακτηρίζονται ως ειδεχθή θα τι-
μωρούνται πλέον με βαρύτατες ποινές. Οι συγκε-
κριμένες αλλαγές έρχονται να ανακόψουν την
ανυπολόγιστη ζημιά που προκάλεσε ένα από τα
χειρότερα νομοθετήματα της μεταπολιτευτικής
ιστορίας, αυτό του Ποινικού Κώδικα fast-track
που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν
από τις εκλογές, και ο οποίος χάιδευε ορισμένες
ομάδες που δρούσαν στα όρια της νομιμότητας.

Επιπλέον, στον νέο Ποινικό Κώδικα προβλέπε-
ται, επιτέλους, ρητά για πρώτη φορά η περίπτωση
βιασμού σε βάρος ανηλίκου με ποινή την ισόβια
κάθειρξη. Παράλληλα, για τη βαριά εγκληματικό-

τητα (η οποία κυριάρχησε τον τελευταίο καιρό στην
επικαιρότητα με πρωτόγνωρης σκληρότητας ειδή-
σεις), όπως ανθρωποκτονία, βιασμός, θανατηφό-
ρος ληστεία, η προβλεπόμενη ποινή θα είναι πλέον
μόνον η ισόβια κάθειρξη, χωρίς να υφίσταται η
διαζευκτικότητα ισοβίου ή πρόσκαιρης κάθειρξης,
όπως ισχύει σήμερα. Την ίδια ώρα, ο εμπρησμός
δάσους θα τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες του
τις μορφές. Πρόκειται για μια αλλαγή εξαιρετικής
σημασίας έπειτα από όσα ζήσαμε τον περασμένο
Αύγουστο με τις καταστροφικές πυρκαγιές που
κατέκαψαν Βόρεια Εύβοια και Ανατολική Αττική.

Με όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται αντιληπτό
ότι πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση,
καθώς πραγματοποιούνται βαθιές τομές που αγγί-
ζουν πραγματικά την καθημερινότητα πολιτών και
εργαζομένων.
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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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Ν
α βάλει μια τελεία στα σενά-
ρια για επιπρόσθετα μέτρα
ειδικά για τους ανεμβολία-
στους, ενώ ακόμη δεν εφαρ-

μόστηκαν αυτά που υιοθετήθηκαν πριν
από μια εβδομάδα, έσπευσε να βάλει η
κυβέρνηση χθες, καθώς στο Μέγαρο Μα-
ξίμου εκτιμούν ότι αργά αλλά σταθερά
οδεύουμε σε μια πορεία σταθεροποίησης
σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων και πίε-
σης στο σύστημα υγείας.

Όπως είναι όμως φυσικό, το γεγονός ότι
η ΚΥΑ με τα μέτρα που ελήφθησαν εκπνέ-
ει στις 22/11 έχει προκαλέσει μια άκρατη
σπερμολογία για το αν η κυβέρνηση θα
μπορούσε να εφαρμόσει μέτρα τύπου Αυ-
στρίας, που ουσιαστικά επιτρέπουν την εί-
σοδο σε ανεμβολίαστους πολίτες μόνο
στα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία. Η
κυβέρνηση όμως, προτού κάνει και άλλο
ένα βήμα μπροστά, θέλει να βαδίσει στα-
θερά σε αυτήν τη φάση, από τη στιγμή που
φαίνεται ότι υπάρχει ανταπόκριση στο μέ-
τωπο των εμβολιασμών και έχουν κλει-
στεί, έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, πάνω από 225.000 ραντεβού
πρώτης δόσης για το εμβόλιο αλλά και
εκατοντάδες χιλιάδες ραντεβού για την
τρίτη αναμνηστική δόση.

«Εστιάζουμε στην εφαρμογή της στρα-
τηγικής για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας σε αυτή την ιδιαίτερα επιθετική φά-
ση που βιώνουμε τώρα. Συγκεκριμένα
μέτρα που αφορούν τους ανεμβολία-
στους συμπολίτες μας και την υποχρέω-
ση για τεστ και περιορισμούς κίνησης σε
συγκεκριμένους χώρους. Έμφαση και
ευαισθητοποίηση στο πρόγραμμα εμβο-
λιασμού με κάθε μέτρο, με κάθε τρόπο,
με την πειθώ, με τη δυνατότητα πρόσβα-
σης του εμβολίου εύκολα, όπως είχε γίνει
όλο το προηγούμενο διάστημα, στους
συμπολίτες μας, με ενθάρρυνση για την
3η δόση. Και φυσικά μια διαρκής προ-
σπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας με όλους τους τρόπους και
σε όλα τα επίπεδα», υπογράμμισε χθες ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου, επιχειρώντας να στείλει το μή-
νυμα ότι η κυβέρνηση επιμένει στη γραμ-
μή της, χωρίς να σκέφτεται αυτή την ώρα
κλιμάκωση των μέτρων. 

Στήριξη στο ΕΣΥ
Το «κλειδί» τώρα θα είναι η στήριξη του

συστήματος υγείας προκειμένου να αντέ-
ξει την πίεση έως και τα Χριστούγεννα,

που θα είναι μεγάλη και σταδιακά θα «κα-
τέβει» από τη Βόρεια Ελλάδα προς την
Αττική και άλλες περιοχές.

Όπως προανήγγειλαν χθες Γιάννης Οι-
κονόμου και Θάνος Πλεύρης (ΕΡΤ) και
εγκαίρως έχει γράψει η «Political», από
την εβδομάδα που μας έρχεται θα μπουν
στο ΕΣΥ οι πρώτοι γιατροί που θα έχουν
πάρει φύλλο πορείας. Πρόκειται για συγ-
κεκριμένες ειδικότητες (πνευμονολόγοι,
παθολόγοι, αναισθησιολόγοι κ.λπ.), οι
οποίοι θα κληθούν να συνδράμουν τους
συναδέλφους τους στα δημόσια νοσοκο-
μεία που έχουν… γονατίσει από τις εφη-
μερίες. 

Παράλληλα, στο παιχνίδι μπαίνουν και
αρκετές ιδιωτικές κλινικές, είτε παίρ-
νοντας περιστατικά Covid είτε και non
Covid, προκειμένου να απορροφήσουν
περισσότερα περιστατικά του ιού τα δη-
μόσια νοσοκομεία. Μάλιστα, νοσοκο-
μεία όπως ο «Άγιος Παύλος» στη Θεσσα-
λονίκη και μάλλον και το «Σωτήρια» στην
Αθήνα θα γίνουν αποκλειστικά νοσοκο-
μεία Covid.

Πρακτικά η απόφαση των προηγούμε-
νων εβδομάδων να μη γίνει μονοθεματι-
κό το σύστημα υγείας ξανά και να μην
αναβληθούν προγραμματισμένα χει-
ρουργεία αναστέλλεται στην πράξη. Ήδη
στη Βόρεια Ελλάδα το σύστημα είναι στην
αναλογία 65%-35% και, εφόσον χρειαστεί,
η αναλογία θα αλλάξει και άλλο υπέρ των
Covid περιστατικών. Το ενθαρρυντικό βε-
βαίως, όπως αναφέρουν πηγές της «Poli-
tical», είναι ότι μπορεί κάθε μέρα να
έχουμε πάνω από 400 εισαγωγές, αλλά
έχουμε και πάνω από 300 εξιτήρια. Συνε-
πώς η κεντρική εκτίμηση είναι ότι το σύ-
στημα μπορεί να αντέξει με αυτούς τους
ρυθμούς και τις δεδομένες εφεδρείες
που θα μπαίνουν στην εξίσωση.

Βεβαίως, αν η κατάσταση επιδεινω-
θεί, τότε ρεαλιστικά θα αξιολογηθούν
και άλλες επιλογές, όπως η επαναφορά
της αναλογίας πελατών ανά τετραγωνικά
στα σουπερμάρκετ ή η επαναφορά της
μάσκας παντού, μέσα - έξω, ανεξαρτή-
τως συνωστισμού. Το μοντέλο της Αυ-
στρίας όμως με πλήρες lockdown στους
ανεμβολίαστους φαντάζει ακόμη μακρι-
νό σενάριο.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Το Μαξίμου εκτιμά 
ότι θα σταθεροποιηθεί 
η κατάσταση μετά και 
τη θετική ανταπόκριση των 
πολιτών στον εμβολιασμό

Η κυβέρνηση
βάζει φρένο
(προσώρας)
στη μετρολογία
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Στα δύο το Κίνημα Αλλαγής 
για τον νέο Ποινικό Κώδικα -
Διαφώνησε με τη γραμμή 
ο Λοβέρδος, παραιτήθηκε από
εισηγήτρια η Γιαννακοπούλου

Την ώρα που στη Βουλή το Κίνημα Αλλαγής χωριζόταν στα
δύο, ο Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Al-
pha, έθετε ζήτημα αυτοδιαχείρισης των προσωπικών δεδο-
μένων στο Facebook και αποποινικοποίησης της κάνναβης. 

«Η κάνναβη θα έπρεπε να αποποινικοποιηθεί. Είναι τραγι-
κό ότι όλα αυτά τα αφήνουμε στα χέρια μιας μαφίας και μιας
παραοικονομίας. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα με τη φαρμα-
κευτική κάνναβη, διότι έχει αποδειχθεί ότι έχει ευεργετικές
επιδράσεις σε διάφορες ασθένειες», είπε χαρακτηριστικά,
συμπληρώνοντας: «Η ψυχαγωγική κάνναβη πρέπει να απο-
ποινικοποιηθεί. Η χώρα θα μπορούσε να έχει τεράστια έσοδα
από την παραγωγή και την πώληση, αλλά με έλεγχο».

Η αποποινικοποίηση της κάνναβης είναι ένα θέμα για το
οποίο ο κ. Παπανδρέου έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια.
Εκείνο που προκάλεσε έκπληξη ήταν η πρότασή του να γίνου-

με όλοι μέτοχοι στο Facebook. Το σκεπτικό που διατύπωσε
έχει ως εξής: «Γιατί να μην είμαστε όλοι μέτοχοι στο Fa-
cebook; Εφόσον εγώ δίνω τα δεδομένα μου, γιατί να
μην έχω ένα κομμάτι κέρδους από την επεξεργα-
σία τους;». Μάλιστα, πήγε και ένα βήμα πιο πέρα,
προτείνοντας να κάνει η Ευρώπη «μια πλατφόρμα
των πολιτών».

Εμβαθύνοντας την επιχειρηματολογία του και με
φόντο τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, εκτίμη-
σε πως «οι πλατφόρμες του Facebook έχουν μια τεράστια
εξουσία μεγαλύτερη από τα κράτη. Έχουν μια συγκεντρωτική
εξουσία, […] αυτή είναι μια υπονόμευση της δημοκρατίας».
Και σε μια προσπάθεια να αποφύγει σχετικά τρολαρίσματα
αναφέρθηκε στις σχολές σκέψεις που κυριαρχούν αναφορι-
κά με τη διαχείριση δεδομένων, όπως της Κίνας, που υποστη-

ρίζει πως τα data ανήκουν στο κράτος, των ΗΠΑ που υποστη-
ρίζει πως ανήκουν στις πολυεθνικές και της άποψης

που υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση των δεδο-
μένων.

Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ
έχει ακόμα έναν λόγο για να βρίσκεται στον
«αφρό» της επικαιρότητας. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «P», ο κ. Παπανδρέου διατηρεί
φιλικές σχέσεις με την Ολλανδή δημοσιογράφο

Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, πρωταγωνίστρια του επεισο-
δίου με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα, όπως αναφέ-
ρουν κάτοικοι της Ύδρας, η Ολλανδή είχε φιλοξενήσει τον
πρώην πρωθυπουργό τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι που
διατηρεί στο νησί. 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Ο Παπανδρέου ξαναθυμήθηκε την... κάνναβη

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

«Β
γήκαν τα μαχαίρια» στο Κί-
νημα Αλλαγής και εξωτερι-
κεύτηκαν οι εσωτερικές
διαφωνίες και σε κοινοβου-

λευτικό επίπεδο. Αφορμή, η τελική στάση
του κόμματος στην ψηφοφορία για τον
νέο Ποινικό Κώδικα, που προκάλεσε
ισχυρές αναταράξεις, με το ΚΙΝΑΛ να χω-
ρίζεται σε δύο στρατόπεδα.

Λάδι στη φωτιά έριξε η δήλωση ενός εκ
των υποψηφίων για την ηγεσία, του Αν-
δρέα Λοβέρδου, ο οποίος τόσο από τηλεο-
πτική εκπομπή όσο και από το βήμα της
Ολομέλειας εξέφρασε τη διαφωνία του με
το «παρών» επί της αρχής που διατυπώθη-
κε ως επίσημη κεντρική θέση, συντασσό-
μενος ξεκάθαρα υπέρ της κυβερνητικής
ρύθμισης. Μάλιστα, δεν δίστασε να εξαπο-
λύσει πυρά κατά των συντρόφων του.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει βουλευτής
εδώ που σε διατάξεις του σχεδίου νόμου
που μετατρέπει σε κακούργημα τον βια-
σμό ανηλίκου μέσα στην οικογένειά του
και να λέει άλλα;», είπε ο Ανδ. Λοβέρδος
κάνοντας λόγο για κροκοδείλια δάκρυα
βουλευτών στις τηλεοράσεις, οι οποίοι την
ώρα της αλήθειας δεν ψηφίζουν. «Είναι
δυνατόν να λέμε “όχι” και να αναζητούμε
ψευδοδικαιολογίες σε ψευδοαντεγκλη-
ματικές πολιτικές;», αναρωτήθηκε ο κ.
Λοβέρδος.

Στην αντεπίθεση πέρασαν, παίρνοντας
τη σκυτάλη από το ίδιο βήμα της Ολομέ-
λειας, τόσο ο γραμματέας του κόμματος
Βασίλης Κεγκέρογλου όσο και ο πρώτος
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ-

ματος Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θέ-
λησαν να δώσουν εξηγήσεις, δικαιολο-
γώντας το «παρών» του κόμματος. «Ψηφί-
ζουμε τις διατάξεις για την αυστηροποί-
ηση των σεξουαλικών εγκλημάτων, αλλά
λέμε “όχι” στη γενική αυστηροποίηση των
ποινών που σχετίζονται με θέματα επικαι-
ρότητας», είπε ο Κ. Σκανδαλίδης.

Τα νερά τάραξε ωστόσο και η γνωστο-
ποίηση της παραίτησης από τη θέση της
εισηγήτριας επί του νομοσχεδίου τής
Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία επίσης
διαφώνησε με το μεσοβέζικο «παρών»
που επέλεξε το κόμμα της. Μιλώντας σε
δημοσιογράφους, η κυρία Γιαννακοπού-
λου μίλησε για «άδειασμα» του κόμματος
απέναντί της, γιατί άλλαξε την αρχική στά-
ση του, που ήταν «ναι» επί της αρχής. «Το

κόμμα στέλνει θολά μηνύματα και μάλιστα
για ευαίσθητα θέματα, όπως είναι τα ει-
δεχθή εγκλήματα», τόνισε η κυρία Γιαννα-
κοπούλου στην επιστολή παραίτησης
προς τον διευθυντή της ΚΟ Δημήτρη Μάν-
τζο. Σημειώνεται οτι η κυρία Γιαννακο-
πούλου έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιό-
τητας Λοβέρδου σε ό,τι αφορά την εσω-
κομματική κούρσα.

Λίγο αργότερα ο γραμματέας της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου απάντησε τό-
σο στον κ. Λοβέρδο όσο και στην κυρία
Γιαννακοπουλου, τονίζοντας ότι προκρίθη-
κε το «παρών» επειδή δεν είναι ενιαία η αρ-
χή του νομοσχεδίου. Άφησε, δε, αιχμές για
σπέκουλα και προπαγάνδα από κάποιους
που εξυπηρετούν συγκεκριμένες αρχές.

Υπό το βάρος των αναταράξεων κρίθηκε

σκόπιμο πριν από την ψηφοφορία να εκ-
δοθεί και κεντρική ανακοίνωση, που τόνι-
ζε ότι το ΚΙΝΑΛ διαφωνεί με το ψευδεπί-
γραφο δίλημμα της κυβέρνησης: αυστη-
ροποίηση ή εγκληματικότητα; Σε αυτή, δε,
καταγραφόταν άρθρο προς άρθρο τι θα
ψηφίσει το κόμμα στο νομοσχέδιο για να
κοπάσουν όσο γινόταν οι αντιδράσεις.

ΚΙΝΑΛ: Χωρίς «παρών» και μέλλον
Λάθος «ναι»
Ένα μικρό θρίλερ εκτυλίχθηκε
στην τελική ψηφοφορία για τον
Ποινικό Κώδικα με πρωταγωνιστή
το ΚΙΝΑΛ. Στο πρακτικό της κατα-
χώρισης ψήφων που δόθηκε από
την έδρα, καθώς δεν λειτουργούσε
το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας, ο εισηγητής του κόμματος
Γιώργος Μουλκιώτης εμφανίζεται
να έχει δηλώσει «ναι» επί της αρ-
χής και όχι «παρών». Αρχικά το λά-
θος αποδόθηκε στην υπηρεσία,
ωστόσο αργότερα ο βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ παραδέχθηκε εκ παραδρο-
μής ότι ψήφισε «ναι».
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Παππάς, Σπίρτζης 
και Ζαχαριάδης χαράσσουν 
τον οδικό χάρτη της τάσης των
Προεδρικών προς το συνέδριο

Πολώνει το κλίμα η Εξεταστική για τις δημοσκοπήσεις 
Σκηνικό σύγκρουσης αναμένεται σήμε-

ρα στη Βουλή μετά την πρωτοφανή εμμονή
του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει τη σύσταση Εξετα-
στικής Επιτροπής για έρευνα πιθανής χει-
ραγώγησης δημοσκοπήσεων και ΜΜΕ και
να μη συμπεριλάβει στο αίτημά του η εξέ-
ταση να ξεκινήσει από το 2015. 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητηθεί
στην Ολομέλεια και είναι προγραμματισμέ-
νη για τις 10.30 το πρωί, ενώ αναμένεται
παρέμβαση και του αρχηγού του Αλέξη
Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυρ.
Μητσοτάκης δεν θα παραστεί, ωστόσο η
κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί μέσω του Γ.
Γεραπετρίτη και άλλων πρωτοκλασάτων

υπουργών, όπως ο Θ. Πλεύρης. Μια πρώτη
γεύση του πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε
και η χθεσινή αποχώρηση των βουλευτών
του κόμματος από τη συζήτηση νομοσχεδί-
ου για τον κώδικα νομοθεσίας αρχαιοτή-
των στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής,
καταγγέλλοντας για ακόμη μια φορά «κοι-
νοβουλευτικό πραξικόπημα». 

ΝΔ: Δεν κατεβάζει πρόταση
Αν και η αρνητική στάση της αξιωματικής

αντιπολίτευσης είχε ωθήσει την κυβερνη-
τική πλειοψηφία στο να προσανατολιστεί
για να κατεβάσει δική της αυτοτελή πρότα-
ση, που θα περιλάμβανε και περίοδο 2015-

2019, ωστόσο δεν αναμένεται τελικά να το
πράξει, με το επιχείρημα ότι είναι δικαίω-
μα της αντιπολίτευσης από τη Συνταγματι-
κή Αναθεώρηση να ζητήσει τη σύσταση
Εξεταστικής και πως η κυβέρνηση δεν θα
υπονομεύσει τη διαδικασία.

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι κατά τη σύσταση
της επιτροπής, όπου την πλειοψηφία θα
έχει η ΝΔ, θα τεθεί μετ’ επιτάσεως το ζήτη-
μα της χρονικής διεύρυνσης της έρευνας,
καθώς και τα μικρότερα κόμματα της αντι-
πολίτευσης είχαν συμφωνήσει με την κυ-
βερνητική πρόταση. Εξάλλου και ο ίδιος ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει ότι «αν το θέμα
του κ Μητσοτάκη είναι η διεύρυνση του

χρονικού πλαισίου, μπορεί απλώς να το ζη-
τήσει μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής».

Εισηγητής στη σημερινή διαδικασία από
τη ΝΔ θα είναι ο βουλευτής Βόρειου Τομέα
Αθηνών Δημήτρης Καιρίδης και από τον
ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η ΝΔ δεν θα ψηφίσει το αίτημα, ενώ ΚΚΕ, Μέ-
ΡΑ25 και Ελληνική Λύση είχαν ταχθεί θετικά.

Άγνωστος «Χ» παραμένει το τι θα πρά-
ξει το ΚΙΝΑΛ, καθώς ο Ανδ. Λοβέρδος εί-
χε συμφωνήσει με το αίτημα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ωστόσο είχε ζητή-
σει η χρονική έρευνα να επεκταθεί από το
2015.Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και
θα ξεκινήσει περίπου στις 5 το απόγευμα.

Οι «τρεις» βγαίνουν μπροστά! 
Ε

πιτέλους! Αυτή ήταν η λέξη που
ειπώθηκε από τα περισσότερα
στελέχη και μέλη της Κίνησης
Μελών, των λεγόμενων Προ-

εδρικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην πληροφορία
δημοσίευσης του κοινού άρθρου των κο-
ρυφαίων στελεχών και μελών της ΚΕΑ
Παππά, Σπίρτζη και Ζαχαριάδη.

Το άρθρο που δημοσιεύτηκε προχθές με
τίτλο «Για το πολιτικό μας σχέδιο - Για μια
διεύρυνση αμφίπλευρη πολιτικά, πολύ-
πλευρη κοινωνικά» στην ουσία είναι ο οδι-
κός χάρτης της τάσης των Προεδρικών
προς το συνέδριο αλλά και η πολιτική της
ταυτότητα.

Το άρθρο ξεκινώντας κάνει έναν απολο-
γισμό των πεπραγμένων Μητσοτάκη, στην
κατεύθυνση των λανθασμένων και σκλη-
ρών για την κοινωνία επιλογών της κυβέρ-

νησης. Επισημαίνει το γεγονός της ακρί-
βειας που ταλανίζει το σύνολο της κοινω-
νίας, την πράσινη μετάβαση, καθώς και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό, για να υπο-
γραμμίσει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
«δεν θα πέσει σαν ώριμο φρούτο».

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την έκφραση;
Το επιχείρημα των άλλων τάσεων -και σε
ανεπίσημα παλαιότερα πηγαδάκια και του
προέδρου- πως η κυβέρνηση θα φθαρεί
έτσι κι αλλιώς και πως ο δρόμος προς την
εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη ανοιχτός και
προδιαγεγραμμένος.

Η ίδια η ιστορία όμως τους διέψευσε,
μιας και όχι μόνο δεν έλαβαν αυτά που πε-
ρίμεναν, αλλά ακόμη και ένα κομμάτι «δι-
κών τους» τους γύρισε την πλάτη παραπο-
νούμενο για τη χαλαρή αντιπολίτευση και
την απουσία σοβαρών πολιτικών αντιπρο-

τάσεων στα μεγάλα προβλήματα της κοι-
νωνίας.

Ανασύνταξη σε όλη την Ελλάδα
Οι Προεδρικοί δεν θα μείνουν μόνο στον

οδικό χάρτη. Από την Τετάρτη το απόγευμα
δόθηκε η εντολή της ανασύνταξης. Τι ση-
μαίνει αυτό; Πως οι βουλευτές που πρό-
σκεινται στους Προεδρικούς ξεκινούν τη
χαρτογράφηση μελών, έτσι ώστε να κατα-
γραφεί ο συσχετισμός δύναμης ανά περιο-
χή. Τα zoom «παίρνουν φωτιά» από το Σαβ-
βατοκύριακο, ενώ για κάθε πολιτικό ζήτη-
μα, είτε γενικό είτε τοπικό, θα βγαίνει αντί-
στοιχη γραμμή που θα επικοινωνείται στα
μέλη της τάσης, έτσι ώστε προεκλογικά να
υπάρξει ξεκαθάρισμα θέσεων και κινήσε-
ων, προτού οι κομματικοί στρατοί μπουν
στη μάχη της ψήφου.

Πάντως, οι Νίκος Παππάς, Χρήστος
Σπίρτζης και Κώστας Ζαχαριάδης θα πρέ-
πει να αισθάνονται δικαιωμένοι αυτήν τη
στιγμή, μιας και το κείμενο -και κυρίως ό,τι
κρύβεται πίσω από αυτό- χαίρει γενικής
αποδοχής από το κομματικό τους ακροα-
τήριο, ενώ αποκαθιστά παράλληλα τη θέση
τους στην ιεραρχία της Κίνησης Μελών με-
τά τα μεγάλα λάθη του πρώτου, που άνοιξαν
τον δρόμο στον Νίκο Σκορίνη να διασπάσει
την Κίνηση και να φτιάξει τη ΡΕΝΕ. 



Των Γ. Σκιτζή, Στ. Ιωαννίδη

Σ
το Παρίσι στρέφεται σήμερα το
παγκόσμιο διπλωματικό ενδια-
φέρον, καθώς διεξάγεται η Διε-
θνής Διάσκεψη για τη Λιβύη με

τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρόσκληση
της χώρας μας για πρώτη φορά δείχνει
πόσο αναγνωρίζεται ο σταθεροποιητικός
ρόλος μας στην περιοχή όχι μόνο από
τους εταίρους μας αλλά και από άλλους
διεθνείς παράγοντες.

Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία
να συνομιλήσει με ηγέτες διεθνούς βελη-
νεκούς, μεταξύ των οποίων η αντιπρό-
εδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η Άνγκελα
Μέρκελ, ο Μάριο Ντράγκι, ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες,
ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλί-
ου της Λιβύης Μοχάμεντ Μένφι, ο Μαρκ
Ρούτε, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ
Φατάχ αλ Σίσι.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
αναμένεται να ζητήσουν τη σταθεροποί-
ηση της Λιβύης και την άμεση αποχώρη-
ση όλων των μισθοφόρων και των ξένων
στρατιωτικών δυνάμεων. Ιδιαίτερη έμφα-
ση αναμένεται να δοθεί και στην πλήρη
εφαρμογή της συμφωνίας για την κατά-
παυση του πυρός και του εμπάργκο
όπλων που επέβαλε ο ΟΗΕ, ώστε η χώρα
να επιστρέψει σε κλίμα πολιτικής σταθε-
ρότητας, ενόψει των εκλογών της 24ης
Δεκεμβρίου. 

Οι θέσεις της χώρας μας
Με μόνο στόχο τη σταθερότητα και την

πολιτική ομαλότητα στη χώρα, που από
την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι,
πριν από δέκα χρόνια, ζει στη δίνη ενός
διαρκούς εμφυλίου, η Ελλάδα όπως έχει
πει πολλές φορές ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός επιθυμεί να τηρηθεί το χρονοδιά-
γραμμα διεξαγωγής των εκλογών στη Λι-
βύη, να εφαρμοστεί πλήρως η Συμφωνία
Εκεχειρίας της 23ης Οκτωβρίου 2020 και
να αποσυρθούν όλα τα ξένα στρατεύματα,
οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι από
τη Λιβύη το συντομότερο δυνατόν. Οι συγ-
κεκριμένες θέσεις συμπίπτουν και με αυ-
τές της διεθνούς κοινότητας. Ειδικότερα,
το ζήτημα με τα ξένα στρατεύματα και την
αποχώρησή τους από το λιβυκό έδαφος
προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία,
αφού μέχρι τώρα δρούσε ανεξέλεγκτα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε,
μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου
με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε
ότι ήταν σφάλμα που η χώρα μας δεν είχε
κληθεί σε προηγούμενες συναντήσεις για
τη Λιβύη, ενώ είμαστε ο κοντινότερος

γείτονάς της από τους υπόλοιπους και
έχουμε ζωτικό ενδιαφέρον να σταθερο-
ποιηθεί σε κάθε επίπεδο. Σημειώνεται ότι
η Ελλάδα έχει ανοίξει πρεσβεία και προ-
ξενείο στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη.

Χωρίς Ερντογάν
Της διάσκεψης θα συμπροεδρεύουν η

Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και τα Ηνω-
μένα Έθνη, και θα συμμετάσχουν η Ελλά-
δα, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Ιορδανία, η
Μάλτα, το Κατάρ, η Ισπανία και οι νότιοι
γείτονες της Λιβύης, το Τσαντ, ο Νίγηρας
και το Σουδάν. Ηχηρή είναι η απουσία του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που απάντησε
αρνητικά στην πρόσκληση του Εμανουέλ
Μακρόν, λόγω της συμμετοχής της Αθή-
νας και της Λευκωσίας. Η Άγκυρα θα εκ-
προσωπηθεί σε χαμηλό επίπεδο από τον
υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ.

Έμπειροι αναλυτές, πάντως, εκτιμούν
ότι η Άγκυρα απέσυρε τη συμμετοχή της
μπροστά στο ενδεχόμενο να βρεθεί με

την πλάτη στον τοίχο, αφού η πλειονότητα
των συμμετεχόντων τάσσεται κατά της
επιθετικής διείσδυσης που επιχειρεί στο
εσωτερικό τής ρημαγμένης από τον εμ-
φύλιο Λιβύης. Την ίδια ώρα, το κοινό ανα-
κοινωθέν στο οποίο αναμένεται να κατα-
λήξουν οι ηγέτες, απειλεί να βάλει «τα-
φόπλακα» στα σχέδια της Τουρκίας τόσο
για την παρουσία της στη Λιβύη όσο και
για την ενεργοποίηση του παράνομου
μνημονίου που είχε υπογράψει με την
κυβέρνηση της Τρίπολης. 

Σε αυτό αποδίδουν διπλωματικοί κύ-
κλοι της Αθήνας την οργισμένη αντίδρα-
ση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το
οποίο μέσω ανακοινώσεων προσπαθεί να
κρατήσει στη «ζωή» το ανυπόστατο τουρ-
κολιβυκό σύμφωνο. «Προσπαθούν να
αγνοήσουν τις περιοχές θαλάσσιας δι-
καιοδοσίας μας. Η συμφωνία για την πε-
ριοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Λι-
βύη είναι ένα σημαντικό βήμα», υποστη-
ρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας και

συνεχίζει με αιχμές κατά της ελληνοαι-
γυπτιακής συμφωνίας για ΑΟΖ. Η Αθήνα
απαντά με διπλωματικό σπριντ, με τον Νί-
κο Δένδια, μετά το Παρίσι όπου συνο-
δεύει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, να μεταβαίνει στο Ντουμπάι, προ-
κειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο
για τη Συρία, την Υεμένη και τη Λιβύη. Τη
Δευτέρα θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τρίτη
στη Λευκωσία, όπου θα παρακαθίσει μαζί
με τον ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη,
σε πάνελ στο συνέδριο του Economist. 
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο
Παρίσι θα έχει την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με Κάμαλα
Χάρις, Μέρκελ, Ντράγκι,
Γκουτέρες κ.ά.

Με ρόλο-κλειδί η Ελλάδα 
στη Διάσκεψη για τη Λιβύη

Αήθης επίθεση Ερντογάν
στον Έλληνα πρωθυπουργό  
Με σκαιό τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματο-
ποίησε αργά χθες το βράδυ προσωπική επίθεση στον
Έλληνα πρωθυπουργό. «Ο Μητσοτάκης και οι παρα-
τρεχάμενοί του περνούν τις μέρες τους λέγοντας
ψέματα και δεν συμπεριφέρονται έντιμα, και για αυ-
τό δεν έχουν την εμπιστοσύνη κανενός στην περιο-
χή», υποστήριξε. Ο Ερντογάν δεν έκρυψε την οργή
του και για την ελληνοαμερικανική συμφωνία. «Δεν
είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη βάση. Όλη η Ελλάδα
έχει μετατραπεί σε αμερικανική βάση. Ούτε εγώ δεν
μπορώ να μετρήσω τις αμερικανικές βάσεις στην
Ελλάδα». Από το επιθετικό κρεσέντο του Ερντογάν
δεν έλειπε ούτε το Προσφυγικό, με τον Τούρκο πρό-
εδρο να απειλεί την Ελλάδα με επανάληψη της προ-
σφυγικής κρίσης του 2020.
Στις τουρκικές «κορόνες» απάντησε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Η Ελλάδα εί-
ναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Προστατεύει τα σύ-
νορά της που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ταυτόχρονα σώζει ανθρώπινες ζωές στη
θάλασσα. Και όταν απειλείται από χώρες που χρησι-
μοποιούν απελπισμένους ανθρώπους για να πετύ-
χουν γεωπολιτικούς σκοπούς, θα απαντά πάντα με
αποφασιστικότητα. Αυτό έκανε στον Έβρο τον Μάρ-
τιο του 2020, με τη συμπαράσταση της Ευρώπης».
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Η νεανική βία ως σύμπτωμα της κοινωνικής παθογένειας

E
χει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος στο
πλαίσιο της οικογένειας και η έλλειψη
επικοινωνίας ανάμεσα στον γονιό και το

παιδί ευνοούν την παραβατικότητα. Αν λείπει αυ-
τό το στοιχείο της επικοινωνίας με τους γονείς,
αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και
εμπλέκεται σε ομάδες άλλων νεαρών, που μπο-
ρεί να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά.

Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικο-
γένειες των νεαρών παραβατών έχουν κάποια
κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι συνήθως
πρόκειται για φτωχές οικογένειες.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η φτώχεια που προκαλεί
την εγκληματικότητα. Για να υπάρξει πιθανότητα
τέλεσης εγκληματικών πράξεων από ανηλίκους
πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας,
εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογέ-
νειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το
παιδί. Πρέπει, δηλαδή, να συμπέσουν ταυτόχρονα

τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει σοβα-
ρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος
παραβατική συμπεριφορά.

Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό παρου-
σιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια
και το σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν
σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να ανα-
πληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και
την αναγνώριση που τους λείπουν.

Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά με
τους έφηβους παραβάτες, έχει αποδείξει ότι
πρόκειται κυρίως για αγόρια μέσης ηλικίας. Η
οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους εμ-
φανίζεται γενικά να είναι αρκετά καλή, καθώς
εργάζονται συνήθως και οι μητέρες τους αλλά
περιστασιακά και οι ίδιοι.

Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής
ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς και στελεχώ-
νονται κυρίως με άτομα του ίδιου φύλου. Τα μέλη

της παρέας προέρχονται κυρίως από το σχολείο,
τη γειτονιά, τον χώρο εργασίας και τους τόπους
νυκτερινής διασκέδασης.

Στην παρέα μετέχουν συνήθως για να βρουν
φίλους, χωρίς να έχουν συνήθως κάποιον αρχη-
γό ή ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί να γίνει λό-
γος για «συμμορίες ανηλίκων».

Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της πα-
ραβατικότητας των ανηλίκων και της νεανικής βίας
θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δοθούν περισσότερες
ευκαιρίες στους νέους, να επαναπροσδιοριστούν
οι στόχοι της νέας γενιάς και να διασφαλιστούν τα
μέσα για την επίτευξή τους, να μειωθεί η ανεργία,
να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πλη-
θυσμού, να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας
και του σχολείου και να οικοδομηθεί μια κοινωνία
συνοχής και αλληλεγγύης.

Μια δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για
όλους! 

Μ
ε κίνδυνο να γίνω μονότονη, θα επαναλά-
βω για άλλη μια φορά ότι αυτό που συμ-
βαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πουθε-

νά στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Όποιος
ξεφυλλίσει τον ευρωπαϊκό Τύπο θα διαπιστώσει
πως καμιά αντιπολίτευση -ανεξάρτητα πολιτικής
προέλευσης- δεν συμπεριφέρθηκε και δεν συμπε-
ριφέρεται όπως η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Με
επικεφαλής την αξιωματική αντιπολίτευση.

Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Δεν έχουν στις άλ-
λες χώρες Δημοκρατία και ελευθερία του λόγου;
Δεν έχουν ελευθερία του Τύπου; Δεν έχουν αντι-
πολιτεύσεις με τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις;

Προφανώς και έχουν!
Απλώς κάθισαν όλοι μαζί και σκέφτηκαν: 
Έχουμε μια πρωτοφανή παγκόσμια πανδημία και

έναν ιό που μεταλλάσσεται και αλλάζει τη συμπερι-
φορά του. Πηγαίνουμε από το ένα κύμα στο άλλο
και ήδη βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα, ενώ επί-
κειται το πέμπτο.

Έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 5 εκατομμύρια άν-
θρωποι παγκοσμίως, από τους οποίους περίπου το
1,5 εκατομμύριο στην Ευρώπη.

Βρισκόμαστε σε μια ήπειρο «συνωστισμένη» με
πολλές χώρες και πολλά σύνορα.

Έχει δημιουργηθεί ένα πρωτοφανές αντιεμβο-
λιαστικό κίνημα που προκαλεί διαρκείς συναθροί-
σεις και συνωστισμούς.

Έχει προκληθεί μια άνευ προηγουμένου οικονο-
μική και ενεργειακή κρίση, που ήδη έχει οδηγήσει
σε ελλείψεις αγαθών.

Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και οι Ενώσεις Εντατικολόγων και Αναι-
σθησιολόγων, με επιστολή τους προς τον υπουργό
Υγείας, τον καλούν να λάβει μέτρα, διότι η φροντί-
δα προς ογκολογικούς ασθενείς και όσους πλήτ-
τονται από εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια
«δεν είναι πλέον εγγυημένη», καθώς νοσηλεύον-
ται σε διαδρόμους. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Charite του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ακυρώνει
όλα τα τακτικά χειρουργεία του.

Στην Ολλανδία πέντε μεγάλα νοσοκομεία της
χώρας ανακοίνωσαν πως δεν διαθέτουν πλέον κλί-
νες και προσωπικό λόγω του ρεκόρ μολύνσεων,
καθώς μέσα σε μία μόνο εβδομάδα παρουσιάστη-
κε αύξηση κρουσμάτων της τάξης του 45%.

Στη Γαλλία το πέμπτο κύμα βρίσκεται επισήμως
προ των πυλών και οι νοσηλείες σε υψηλό μήνα.

Στην Ιταλία η αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε
μία εβδομάδα ξεπέρασε το 35% και η κυβέρνηση
αποφάσισε απαγόρευση διαδηλώσεων αρνητών
στο κέντρο των πόλεων.

Νορβηγία και Σουηδία πέρασαν σε μια εβδομά-
δα από το κίτρινο στο κόκκινο.

Στο κόκκινο βρίσκονται οι πρώην ανατολικές
χώρες, η Αυστρία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλαν-
δία, η Γαλλία και οι ανατολικές περιοχές της Γερ-
μανίας. Η Πορτογαλία βρέθηκε από τη μια στιγμή
στην άλλη στο πορτοκαλί.

Στη Βρετανία έχουμε αύξηση θανάτων κατά 8,2%
και στο Βέλγιο αύξηση εισαγωγών κατά 33% και
θανάτων κατά 38% σε μία μόνο εβδομάδα.

Στη Δανία ο διευθυντής Εθνικής Αρχής Υγείας
δήλωσε πως «τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει και το
προσωπικό τρέχει. Αλλά δεν έχουμε την αντοχή
που είχαμε στο παρελθόν».

Την ίδια ώρα υπάρχει έκρηξη πληθωρισμού και
ακρίβειας παντού.

Στη Γερμανία το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε
ότι τα δημόσια οικονομικά της Γερμανίας βρίσκον-
ται σε κρίσιμη κατάσταση, σημειώθηκε επιδείνω-
ση του επιχειρηματικού κλίματος, ενώ, όπως έγινε
γνωστό, τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν γίνει εί-
δος πολυτελείας για τους φτωχούς.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν διακόψει την
παραγωγή τους λόγω ελλείψεων σε βασικά ανταλ-
λακτικά και σχεδιάζουν απολύσεις.

Στη Βρετανία η τιμή του ρεύματος βρέθηκε σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Όλα αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μετά την παν-
δημία οι οικονομίες προσπαθούν να εκτιναχτούν,
γεγονός που ανεβάζει τη ζήτηση σε πρώτες ύλες,
οι οποίες όμως παρουσιάζουν ελλείψεις λόγω
ακριβώς της πανδημίας και του περιορισμού των
αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Πλην όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνος σε όλο τον πλανήτη,
έχει τις λύσεις, ενώ όλοι οι άλλοι είναι αδαείς και
άσχετοι.

Είναι να απορεί κανείς πώς τέτοιους φωστήρες δεν
τους έχουν προσλάβει για να λύσουν το πρόβλημα.

Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Περισσότε-
ρο μπροστά στον ΣΥΡΙΖΑ παρά μπροστά στον κορο-
νοϊό…

Σε όλο τον κόσμο μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει λύσεις για την πανδημία! 

της
Σοφίας 
Βούλτεψη

Βουλευτής
Β3 Νοτίου Τομέα
Αθηνών, 
υφυπουργός 
Μετανάστευσης 
και Ασύλου, 
δημοσιογράφος

του
Άγγελου 
Τσιγκρή

Βουλευτής 
Αχαΐας με τη ΝΔ
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Η
χώρα με καλπάζουσα την πανδημία δείχνει αδύναμη,
όχι μόνο γιατί δεν έχει σοβαρό, συνεπές και μακρό-
πνοο σχέδιο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης,

αλλά και γιατί η κρίση γίνεται άλλοθι για μεροληπτικές πολι-
τικές της ΝΔ υπέρ ολίγων και ημετέρων! Αποτέλεσμα είναι
να οξύνονται οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες και
να συρρικνώνεται η εγχώρια παραγωγική βάση. Δέσμια των
νεοφιλελεύθερων επιδιώξεων στα μεγάλα συμφέροντα,
ανακατανέμει μερίδια αγοράς. Επικαλείται ως άλλοθι εφά-
παξ έσοδα από εκποιήσεις, που όμως είναι μικρότερα ακόμη
και από αυτά που θα απέδιδε η υφιστάμενη διαχείριση.

Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται πλέον στην καθημερινότητα
των πολιτών και στα επίσημα στοιχεία και της Εurostat. Εν-
δεικτικά αναφέρονται:
• Διόγκωση του χρέους και αύξηση των εισαγωγών.
• Μείωση της ζήτησης.
• Αύξηση της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας.
• Μείωση της συμμετοχής της εγχώριας παραγωγικής βάσης
στο ΑΕΠ.

Συμπέρασμα: η Ελλάδα, μεσούσης της πολύπλευρης κρί-
σης, δεν μεταβιβάζεται απλώς σε ολιγοπωλιακά - μονοπω-
λιακά κέντρα ή ημέτερους, αλλά εκποιείται...

Η αλλαγή του κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου απο-
κτά μεγάλη σημασία. Εξελίσσεται σε κοινωνικό αίτημα, πήχη
για το περιεχόμενο μιας σύγχρονης πολιτικοκοινωνικής συ-
ζήτησης. Δεν αρκούν πλέον προτάσεις καλύτερης διαχείρι-
σης της ίδιας πολιτικής. Απαιτούνται δομικές παρεμβάσεις
με τις οποίες θα στηριχθεί και θα δυναμώσει η παραγωγική
βάση της χώρας.

Χρειάζεται ένας άλλος ρόλος του κράτους, που δεν θα μέ-
ριμνα για τους λίγους και ημετέρους, αλλά θα εγγυάται την
πρόσβαση όλων στα προγράμματα ανάπτυξης, τα κοινωνικά
αγαθά και στις υπηρεσίες. Και αυτό αναδεικνύει ως υψηλή

προτεραιότητα τη στήριξη με συγκεκριμένα μέτρα της εγχώ-
ριας παραγωγικής βάσης.

Με ποια κοινωνική συμμαχία μπορεί να υπάρξει διακυ-
βέρνηση για μια νέα αρχή; 

Οι διεργασίες που ήδη άνοιξαν και εξελίσσονται σε όλα τα
κόμματα παρέχουν πολλές δυνατότητες για να
διαμηνυθεί στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων
πως αποτελεί απαίτηση της κοινωνικής πλει-
οψηφίας η προοδευτική διέξοδος! Επιτακτική
λοιπόν είναι η ανάγκη συμπόρευσης της κοινω-
νικοπολιτικής πλειοψηφίας με τις δυνάμεις που
έχουν λόγους να ωφεληθούν από την εφαρμο-
γή του εναλλακτικού παραγωγικού και κοινωνι-
κού σχεδίου. Είναι η ώρα με ενεργή την κοινω-
νία να γίνουν προσιτοί οι λόγοι που δίνουν κίνη-
τρο στην κοινωνική συμμαχία, γιατί πρέπει να
επιδιώξει τη νέα αρχή με προοδευτική διακυ-
βέρνηση. Το μεγάλο κοινωνικό και παραγωγικό
σώμα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα συγκε-
κριμένα οφέλη που θα έχει ο κάθε χώρος από
τη συμπόρευση για τη διαμόρφωση προοδευτι-
κής διακυβέρνησης. 

Αναφέρομαι σε:
•  Τις ΜμΕ που αγγίζουν τις περίπου 700.000.
•  Τις δυνάμεις της επισφαλούς ορατής και αόρατης εργα-
σίας, το πρεκαριάτο, που με τους νέους ξεπερνούν τον προ-
ηγούμενο αριθμό.
•  Το μεγάλο κοινωνικό σώμα του πρωτογενούς τομέα, την
αγροτιά.

Αυτήν τη συμμαχία θέλουν να διασπάσουν η ΝΔ και οι συ-
στημικές δυνάμεις, περιορίζοντας τη συζήτηση στα πρόσω-
πα και όχι στις πολιτικές που πρέπει να αλλάξουν! Αλλαγή
της ατζέντας είναι υποχρέωση κάθε προοδευτικής δύναμης
για να δοθεί άμεσα αποστομωτική απάντηση ότι αυτή η κοι-

νωνική πλειοψηφία έχει λόγους να συμπορεύε-
ται αλληλέγγυα.

Ο Αλ. Τσίπρας στη ΔΕΘ κατέθεσε συγκεκριμέ-
νες προτάσεις που αφορούν την ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης με έμφαση στα μικρομε-
σαία στρώματα, τον πρωτογενή τομέα και τη δί-
καιη συμμετοχή όλων των συντελεστών με ανα-
φορές, μεταξύ άλλων: 
•  Στα χρηματοδοτικά εργαλεία.
•  Στο πρόγραμμα ανάκαμψης.
•  Στο τραπεζικό σύστημα.
•  Στις διαγραφές του χρέους που δημιουργήθη-
καν την περίοδο της κρίσης.
•  Στις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Τα προβλήματα καθιστούν ως μείζον ζήτημα
την ανάγκη αναμέτρησης με κοινωνικούς όρους
τού εναλλακτικού παραγωγικού και κοινωνικού

μοντέλου με αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Και αυτός πλέον γίνεται ο πήχης αξιολόγησης από την κοι-

νωνία των ηγετικών ομάδων των κομμάτων του προοδευτι-
κού χώρου. Για να γίνει πράξη η αποκέντρωση πόρων και αρ-
μοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση. Γεγονός που θα συμβάλει
αποφασιστικά στην άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων και
θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική βάση. 

τoυ
Χάρη 
Τσιόκα 

Μέλος Πολιτικού 
Συμβουλίου 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η απαίτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας
για προοδευτική διέξοδο

Εξοικονομώ 2021: Η βασική συμβουλή, οι ευκαιρίες και τα σημεία προσοχής

Σ
ήμερα η ενεργειακή αναβάθμιση ή/και αυτονόμηση των
κατοικιών και γενικά των ακινήτων, ειδικά αυτών παλαι-
ότητας άνω της 20ετίας, είναι αναμφίβολα μια σημαντι-

κή θετική δράση υπεραξίας τόσο για κάθε ιδιοκτήτη όσο και για
την Πολιτεία συνολικά. Η ενεργειακή αναβάθμιση - ανακαίνιση
των ακινήτων όμως απαιτεί ρευστότητα και σημαντικούς επεν-
δυτικούς πόρους. Ο νέος κύκλος του προγράμματος επιδότη-
σης ενεργειακών παρεμβάσεων Εξοικονομώ, προϋπολογι-
σμού περίπου 632 εκατ. ευρώ (1 δισ. με προσθήκη των ιδίων ή
δανεικών κεφαλαίων), έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές με
ευκαιρίες - δυνατότητες και σημεία προσοχής. Είναι σίγουρα
μια θετική πρωτοβουλία, που όμως απαιτεί σωστή προετοιμα-
σία και ουσιαστική πρακτική προσέγγιση.

Οι κυριότερες ευκαιρίες είναι:
Εντάσσονται κύριες κατοικίες δηλωμένες φορολογικά. 
Η επιδότηση μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει το 75%

ανάλογα με το ύψος εισοδήματος του αιτούντος (ατομικό ή οι-
κογενειακό για έγγαμους).

Εντάσσονται όλες σχεδόν οι σημαντικές παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης, όπως κουφώματα, θερμομόνωση,
συστήματα θέρμανσης - ψύξης, συστήματα ζεστού νερού
χρήσης, συστήματα σκίασης, συσκευές διαχείρισης ενέργει-
ας (smart home), αναβάθμιση ανελκυστήρα και αναβάθμιση
φωτισμού.

Το υπόλοιπο ποσό, εκτός της επιδότησης, μπορεί να χρημα-
τοδοτηθεί με ίδια ή άτοκα δανειακά κεφάλαια, των οποίων η
απόδοση θα είναι υψηλή λόγω επιδότησης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 3 κα-
τηγοριών ενεργειακής κατάταξης απαιτεί πλέγ-
μα πολλών παρεμβάσεων, αλλά αυξάνει άμεσα
την αξία του ακινήτου και την ποιότητα οίκησής
του.

Τα κυριότερα σημεία προσοχής είναι:
Εντάσσονται μόνο κύριες κατοικίες δηλωμέ-

νες φορολογικά (Ε1). 
Εντάσσονται μόνο νόμιμα πολεοδομικά ακί-

νητα ή ρυθμισμένα ή νομιμοποιημένα.
Δεν εντάσσονται ακίνητα με ανώτερη ενεργει-

ακή κατάταξη από Γ.
Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι ιδιοκτήτες ή επι-

καρπωτές.
Τα μισθωμένα ή προς παραχώρηση ακί-

νητα έχουν ανώτατη επιδότηση 40% ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος. 

Η αναβάθμιση των κατοικιών πρέπει είναι κα-
τά ελάχιστο 3 κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης, άρα απαι-
τείται ένα πλέγμα πολλών παρεμβάσεων, άρα μεγαλύτερου
προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό, εκτός της επιδότησης,

μπορεί να χρηματοδοτηθεί με δάνειο, άρα πρέπει να πλη-
ρούνται οι όροι των τραπεζών για να δοθεί. Η ένταξη θα γίνει

με βαθμολογία πολλαπλών κριτηρίων και όχι με
ταχύτητα αίτησης first serve. 

Τα κυριότερα κριτήρια είναι το εύρος των πα-
ρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης, το ει-
σόδημα, η θέση και η παλαιότητα ακινήτου, με
σκοπό να αντιμετωπιστεί και το παγκόσμιο φαι-
νόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Άρα το νέο
πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κυρίως για ιδιο-
κτήτες χαμηλότερων εισοδημάτων, χωρίς μεγά-
λη ρευστότητα, με ακίνητα παλαιότητας τουλάχι-
στον πριν από το 1990 και με έργα σύνθετα, πολ-
λών εργασιών αναβάθμισης και όχι μεμονωμέ-
νων, ώστε να αναβαθμιστεί σημαντικά η ενεργει-
ακή κατάταξη του ακινήτου, άρα και η λειτουργία
του.

Για αυτό η κυριότερη συμβουλή για το νέο
Εξοικονομώ αλλά και γενικά για έργα ενεργει-
ακών αναβαθμίσεων είναι να γίνουν μια σωστή
μελέτη με ενεργειακό πιστοποιητικό, προσεκτι-

κός προϋπολογισμός και ενδεδειγμένος πολεοδομικός έλεγ-
χος του κάθε ακινήτου! Η καλή προετοιμασία είναι το κλειδί
επιτυχίας. 

τoυ
Μάνου 
Κρανίδη

Πολιτικός μηχανικός
ΕΜΠ, MSc, 
ενεργειακός 
επιθεωρητής, 
μέλος ΔΣ ΠΟΜΙΔΑ 



ΆΆρχισαν τα πάνελ 
του ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
Μπορεί ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
να συμπλεύσει με Συριζαίους; Άνετα. Χθες
είχε μια διαδικτυακή εκδήλωση από την
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εις την
οποία μίλησαν ο Φίλιππος Σαχινίδης (βλέπε
ΓΑΠ), ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης
Λιάκος, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Ολι-
βιέ Βαρδακούλιας. Δηλαδή, ένας πρώην
υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ένας
πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών του ΣΥΡΙΖΑ, ένας πρώην υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ και μια πρώην γενι-
κή γραμματέας του υπουργείου Οικονομι-
κών, επίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είδες που όλα γί-
νονται. Αυτά τα πράγματα τα παίζουν στα δά-
χτυλα τόσο ο Δημήτρης Ρέππας όσο και ο
Φίλιππος Σαχινίδης, οι οποίοι κάνουν κου-
μάντο στο επιτελείο του ΓΑΠ.

Ο Σπήλιος βοήθησε τους
αγρότες διαδηλωτές  

Μια κίνηση που εντυπωσίασε πολλούς και
εντέλει ήταν και αποτελεσματική έκανε ο Σπή-
λιος Λιβανός στη Μυτιλήνη λίγο πριν από τη
συνεδρίαση της ΚΑΠ. Αγρότες, κυρίως μέλη
του ΠΑΜΕ, επιχειρούσαν να φτάσουν στο κτί-
ριο της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
όπου θα γινόταν η Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ,
αλλά αστυνομικές δυνάμεις δεν τους το επέ-
τρεπαν. Μόλις το πληροφορήθηκε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πήγε αυ-
τός κοντά στους διαδηλωτές και έδωσε εντολή
στους άνδρες της ΕΛΑΣ να αποχωρήσουν. Ο κ.
Λιβανός συζήτησε μαζί τους και έδωσε απαν-
τήσεις σε πολλά ερωτήματα που είχαν, ανα-
τρέποντας μάλιστα λανθασμένες εντυπώσεις,
όπως, επί παραδείγματι, για τα ποσά που διατί-
θενται από το πρόγραμμα Νέων Αγροτών για το
Βόρειο Αιγαίο. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διατεθεί πε-
ρίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ με το νέο πρόγραμμα
θα διατεθούν 19 εκατ. ευρώ. Οι διαδηλωτές τον
άκουσαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τους
έπεισε. Αλλά κατάλαβαν δύο πράγματα: πρώ-
τον, ότι πολλά από εκείνα που τους έλεγαν δεν
ισχύουν και, δεύτερον, ότι μπορούν να συζη-
τήσουν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
τους. Και είναι αλήθεια ότι από τον διάλογο δεν
έχασε ποτέ κανείς.

Και άλλον σκύλο υιοθετεί 
το Μαξίμου

Με πρωτοβουλία του διευθυντή του Γραφείου
του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη ένας
νέος σκύλος, που θα προστεθεί στην ομάδα του
Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας», θα γίνει σύν-
τομα οδηγός ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σο-
βαρά προβλήματα όρασης. Μετά τον Πίνατ, το
Μέγαρο Μαξίμου δείχνει εμπράκτως την ευαι-
σθησία του και, όπως αναφέρει το Ελληνικό Κέν-
τρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδη-
γών & Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοη-
θών για Άτομα με Αναπηρίες, αυτό έγινε χάρη
στην υποστήριξη του διευθυντή του Γραφείου
του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, σε συ-
νεργασία με τον γενικό γραμματέα Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Στα-
μάτη. Η ανάρτηση στο Facebook αναφέρει: «Μια
όμορφη έκπληξη αποτέλεσε η πολύτιμη δωρεά
από τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, διευθυντή του
Πρωθυπουργικού Γραφείου του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, και τον γενικό γραμματέα Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιο
Σταμάτη ενός γλυκύτατου κουταβιού, που προ-
ορίζεται να γίνει Σκύλος Οδηγού Τυφλού. Ένθερ-
μοι υποστηρικτές του θεσμού του Σκύλου Οδη-
γού πιστεύουν στην αξία του και τη σημασία που
έχει για την Αυτονομία, την Ανεξαρτησία και την
Ασφάλεια ενός Ατόμου με Οπτική Αναπηρία».

Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνε

Ο βουλευτής της ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας θα
παίξει σε θεατρική παράσταση τον Γενάρη. Ο
Αχαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα
πάρει μέρος στην παράσταση «Ό,τι πείτε,
κύριε υπουργέ μου», η οποία θα ανέβει τον
Ιανουάριο στο «Επίκεντρο+» με τον Τζίμη
Πολίτη. Όσο για το αν θα τον δούμε να υπο-
δύεται τον βουλευτή, ο κ. Φωτήλας ανέφερε
στο thebest.gr: «Είναι μια πολύ ωραία κωμω-
δία. Το ποιο ρόλο θα έχω είναι κάτι που θα το
δούμε, δεν μπορώ να το προδώσω. Δεν έχει
σημασία. Το έργο σκηνοθετεί ο Μίλτος Νί-
κας». Άμα έχει ελεύθερο χρόνο ο άνθρωπος,
με γεια του και χαρά του…
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Στις ΗΠΑ 
ο Θεοδωρικάκος
για ενίσχυση 
της συνεργασίας 

Μ
ε τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικής
Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας συ-
ναντήθηκε ο υπουργός Προστασίας

του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο
του ταξιδιού του στις ΗΠΑ για την εμβάθυνση
της συνεργασίας ανάμεσα στις αστυνομικές
υπηρεσίες των δύο κρατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επί τάπητος τέθη-
καν ζητήματα όπως η αντιμετώπιση του οργα-
νωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και
της παράνομης μετανάστευσης, όπου οι ελλη-
νικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν τεχνο-
γνωσία από τους Αμερικανούς. «Η Ελλάδα και
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μια
πολύ ισχυρή στρατηγική σχέση και στον τομέα
της ασφάλειας. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες
και συνεργαζόμαστε στενά για την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. 
Συνεχίζοντας ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, ανέφερε: «Με τον ομόλογό μου Αλεχάν-
τρο Μαγιόρκας συζητήσαμε την περαιτέρω
αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας μας
και την ανάγκη η Ελλάδα να παίξει έναν στρα-
τηγικό, περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια και
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στον τομέα της
ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνήσαμε
να εντείνουμε και να αναβαθμίσουμε τις κοινές
εκπαιδεύσεις στελεχών των υπηρεσιών μας,
ιδιαίτερα στους τομείς του ηλεκτρονικού εγ-
κλήματος, της ανταλλαγής πληροφοριών και
της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Επίσης η
συνεργασία μας αφορά και τον τομέα της πα-
ράνομης μετανάστευσης».

Παπ.

Επειδή εγώ γυρίζω και μαθαίνω
και αρνούμαι να αναπαράγω
fake news, σας λέγω ότι αυτά
που ακούγονται, πως η κυβέρ-

νηση ετοιμάζει διάφορα σποτ
του «Μένουμε Σπίτι», είναι ψευ-

δέστατα. Κανένα σποτ για λοκντάουν δεν
γυρίζεται και καμία οντισιόν ηθοποιών επί του θέ-
ματος δεν βρίσκεται σε εξέλιξη από καμία εταιρεία
παραγωγής. Το όλο θέμα άρχισαν να το διακινούν
στα social media κάτι τριτοτέταρτοι άεργοι σκηνο-
θέτες (basse classe) με ρεπερτόριο ΣΥΡΙΖΑ.
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Μια ψυχή μού είπε ότι προχθές
που συναντήθηκε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με τον πρόεδρο της Κεν-
τρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
και τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΕ και
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά δεν άν-
τεξε ο άνθρωπος και του ξέφυγε:
«Όπου πάω, Πασόκους βρίσκω».
Βεβαίως το είπε αστειευόμενος,
αφού και ο Χατζηθεοδοσίου και ο
Καββαθάς προέρχονται από το πα-
λαιό ΠΑΣΟΚ.

LOCK

Έξαλλος ο δήμαρχος
Ύδρας με την Ολλανδή
δημοσιογράφο
Ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος
Κουκουδάκης καταθέτει μήνυση
στην Ολλανδή δημοσιογράφο
Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, η οποία
έκανε την ερώτηση για τα
pushbacks, προκαλώντας την
οργισμένη απάντηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Η συγκεκριμένη κυρία
βγήκε σε τηλεοπτικό κανάλι και
επιδόθηκε σε μια πρωτοφανή
επίθεση λάσπης στους Υδραίους.
Τους αποκάλεσε ακροδεξιούς,
ρατσιστές, χρυσαυγίτες και
ξενοφοβικούς που τραμπουκίζουν
τους ξένους! Όπως αναφέρει ο κ.
Κουκουδάκης, «τον λόγο πλέον θα
έχει η Δικαιοσύνη, ενώπιον της
οποίας θα κληθεί να αποδείξει,
μεταξύ άλλων, πότε ακριβώς οι μισοί
Υδραίοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή».

Ο Κορυδαλλός 
πάει… Ασπρόπυργο
Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι και μέχρι το
τέλος του έτους θα ξεκινήσει το έργο
της μετεγκατάστασης των φυλακών Κο-
ρυδαλλού στον Ασπρόπυργο. 
Θα είναι έτοιμο το 2026, αλλά τουλάχι-
στον θα ξεκινήσει σύντομα, καθότι
ήμουν νιος και γέρασα… το χρονοδιά-
γραμμα κατασκευής του έργου προϋπο-
λογισμού 180 εκατ. ευρώ, το οποίο συμ-
περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα δη-
μοπράτησης μέσω ΣΔΙΤ (μελέτη, αδει-
οδότηση κ.λπ.), εκτιμάται στα τέσσερα
έτη. Η πρόταση εγκατάστασης του νέου
Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτή-
ματος Αθηνών (ΔΣΣΑ) και της Διεύθυν-
σης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών
(ΔΜΔΑ) αφορά την εκτός σχεδίου πε-
ριοχή του Δήμου Ασπροπύργου και ει-
δικότερα το δημόσιο ακίνητο «Πρώην
Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας»,
συνολικού εμβαδού περίπου 168
στρεμμάτων.

Άνω κάτω τους έχει κάνει
ο Πρωτόπαπας

Α
νω κάτω τους έχει κάνει στο Κίνημα Αλλαγής ο Χρήστος Πρωτόπαπας.
Πήρε μόνος του την πρωτοβουλία και μιλούσε με διευθυντές καναλιών
για την περίφημη τηλεμαχία των υποψηφίων με την αρχηγία, χωρίς να

τους ενημερώσει. Έκλεισε λοιπόν ένα debate για όλους και ο Γιώργος Παπαν-
δρέου, όταν το έμαθε, έγινε έξαλλος. Σου λέει ο ΓΑΠ, «με ποια ιδιότητα ο Πρωτό-
παπας μιλάει με τα κανάλια;». Ο George θέλει, λέει, να γίνουν τρία θεματικά de-
bates που, όπως ο ίδιος λέει, θα έχουν στόχο «έναν σοβαρό διάλογο». Θα μου
πείτε, στ’ αλήθεια, ο ΓΑΠ πιστεύει ότι θα βρεθούν κανάλια να φιλοξενήσουν όχι
ένα, όχι δύο, αλλά τρία debates ενός κόμματος του 6%; Προφανώς και δεν πι-
στεύει κάτι τέτοιο. Όμως, όπως λέει και ένα παλιό λαϊκό άσμα: «ο Γιώργος είναι
πονηρός κι αυτά που λέει μην τα τρως». Ο στόχος του είναι σαφέστατα να τινάξει
στον αέρα την όλη διαδικασία και να μη γίνει καμία τηλεοπτική τηλεμαχία. Είναι
σαφές ότι δεν τον συμφέρει να κονταροχτυπηθεί δημοσίως και live με κανέναν
υποψήφιο, αφού δεν έχει απαντήσεις για τις σκληρές ερωτήσεις που θα αφορούν
τον βίο και την πολιτεία του για την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός.

Το παρασκήνιο με τον Τζαβάρα
Σας έχω νέα, την έψαξα από παντού την «κυβίστηση» του βουλευτή Ηλείας Κώστα Τζαβάρα, ο

οποίος από «αντάρτης» εμφανίστηκε θερμός υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία
του στην Αρχαία Ολυμπία. Προφανώς θα ακούσατε ότι ο Τζαβάρας χαρακτήρισε τον Μητσοτάκη τον
μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή. Στο Μέγαρο Μαξίμου την είδαν με θετικό μάτι την παρέμβαση του Κώ-
στα και, μάλιστα, κράτησαν αυτό που είπε για «δημιουργία ενιαίας Περιφέρειας Πελοποννήσου… η
οποία πρόκειται για μια επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση, η οποία θα τερματίσει το καθεστώς της παρά-
λογης και αφύσικης διοικητικής διαίρεσης της Πελοποννήσου σε δύο χωριστές περιφέρειες, της
Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου». Θα μου πείτε γιατί τα λέει όλα αυτά ο κ. Τζαβάρας. Καθότι
προσδοκά στη στήριξη της ΝΔ για την περιφέρεια. Αν συνεχίσει έτσι, έχει ελπίδες ο κύριος Κώστας.
Δεν ξέρω για περιφέρεια, μπορεί και για τον δήμο… Θα δούμε.

Ξεφάντωσαν Πολάκης, Βαξεβάνης 
Τα έσπασε στον σύντροφο Κραουνάκη

το βράδυ της Τετάρτης ο Παύλος Πολά-
κης παρέα με τον Κώστα Βαξεβάνη μετά
συζύγων και τέκνων. «Εδώ ο κόσμος καί-
γεται και αυτοί χτενίζονται και δεν ντρέ-
πονται να κάνουν και δημόσιες αναρτή-
σεις», λένε σύντροφοί τους από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τελικά πολύ αγαπιούνται εκεί στην
Κουμουνδούρου!



Τ
ο πρώτο αποφασιστικό βήμα για
την είσοδο της Ελλάδας στην 5η
γενιά μαχητικών, συγκεκριμένα
στα F-35, αναμένεται να γίνει τη

Δευτέρα, με την αμερικανική αποστολή,
αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη
της Lockheed Martin, να επισκέπτεται την
Αθήνα για συναντήσεις με εκπροσώπους
της κυβέρνησης, του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Αθήνα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον
της για την προμήθεια F-35 το 2017 με την
αποστολή επίσημου αιτήματος, το οποίο
όμως δεν απαντήθηκε ποτέ. Τον Νοέμ-
βριο του 2020 η Γενική Διεύθυνση Αμυν-
τικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων έστει-
λε νέα επιστολή στους Αμερικανούς για
δυνητική προμήθεια 18 έως 24 μαχητικών.
Μεσολάβησε ένας χρόνος, κατά τον οποίο
το ενδιαφέρον συγκεκριμένων παραγόν-

των της αμερικανικής πλευράς στράφηκε
στην προώθηση των φρεγατών MMSC, και
πλέον, με το πεδίο ανοιχτό και τη νέα ελ-
ληνοαμερικανική συμφωνία να παίρνει
σάρκα και οστά, οι δύο πλευρές είναι έτοι-
μες να συζητήσουν σε ρεαλιστική βάση
την ένταξη της Ελλάδας στην οικογένεια
των F-35.

Αν μάλιστα η Αθήνα κινηθεί γρήγορα
και εκδηλώσει δεσμευτικό ενδιαφέρον
για αγορά F-35, εξασφαλίζει ότι ακόμη
και αν κάποια στιγμή στο μέλλον η Τουρ-
κία επιστρέψει στο πρόγραμμα, η Ελλάδα

θα αποκτήσει πρώτη το υπερσύγχρονο
«αόρατο» αεροσκάφος, αφού θα έχει δε-
σμεύσει καλύτερη θέση στη γραμμή πα-
ραγωγής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα
στο Κογκρέσο είναι πολύ θετικό, με τους
γερουσιαστές που πρωταγωνίστησαν στην
αποπομπή της Άγκυρας από το πρόγραμ-
μα να δηλώνουν διατεθειμένοι να στηρί-
ξουν ένα πιθανό αίτημα από την ελληνική
πλευρά. Η συγκυρία άλλωστε δεν θα μπο-
ρούσε να είναι καλύτερη. Από τη μία
πλευρά η παραβατική συμπεριφορά της

Τουρκίας και η εμμονή του προέδρου
Ερντογάν στους ρωσικούς S-400 όχι μόνο
κλείνει την πόρτα σε αμερικανικά όπλα,
αλλά ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως
στενότερου συμμάχου των Ηνωμένων
Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Πα-
ράλληλα, η υπογραφή της ανανεωμένης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η συ-
νεργασία αυτή να μετουσιωθεί και σε
προγράμματα που θα απογειώσουν την
αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων και θα εγγυώνται την
ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη
περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, η Πολεμική Αε-
ροπορία είναι έτοιμη για το μεγάλο βήμα
στην 5η γενιά μαχητικών, αφού μέσα στα
επόμενα χρόνια θα διαθέτει 24 Rafale
F3R, 84 F-16 Viper και 36 αναβαθμισμένα
F-16 Block 50, τα οποία μαζί με τα F-35 θα
δημιουργήσουν έναν πανίσχυρο αεροπο-
ρικό στόλο, ικανό να προασπίσει τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά
και της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσό-
γειο και όχι μόνο. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πράσινο φως για 
τα «ελληνικά» F-35 

Αμερικανικές επενδύσεις
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας,
το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την ανάθεση σύμβα-
σης, ύψους 26 εκατ. δολαρίων, για την αναβάθμιση των υποδομών και των εγ-
καταστάσεων της 110 Πτέρυγας Μάχης στην αεροπορική βάση της Λάρισας. Το
πρόγραμμα θα διαρκέσει ένα έτος και θα έχει ως αντικείμενο την κατασκευή
και αναβάθμιση των δικτύων αλλά και εργασίες που είναι απαραίτητες για τη
φιλοξενία αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων. Η βάση, στην οποία αυτές τις
μέρες έχουν μετασταθμεύσει 15 μαχητικά F-15 της αμερικανικής πολεμικής
αεροπορίας, αναμένεται να μετατραπεί σε κόμβο τόσο για μαχητικά όσο και για
μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κρίσιμες συναντήσεις 
υψηλόβαθμων στελεχών 

της Lockheed Martin με 
εκπροσώπους της κυβέρνησης, 

του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και των Ενόπλων 

Δυνάμεων τη Δευτέρα στην Αθήνα



Η πρόταση του εισαγγελέα για
τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
- Το έκανε από πρόθεση 
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το «ραν-
τεβού» του Πέτρου Φιλιππίδη με τακτι-
κούς και λαϊκούς δικαστές, καθώς εκδό-
θηκε από το αρμόδιο δικαστικό συμβού-
λιο βούλευμα που τον παραπέμπει σε δίκη
για τρία κακουργήματα.

Οι δικαστές, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, υιοθετούν πλήρως την εισαγγελική
πρόταση στην οποία αναφέρεται ότι «τα
τρία θύματα καταγγέλλουν πραγματικά
περιστατικά που έλαβαν χώρα σε διαφο-
ρετικά χρονικά διαστήματα χωρίς να προ-
κύπτει η ύπαρξη φιλικής σχέσης μεταξύ
τους, ούτε να υφίσταται κίνητρο συκο-
φάντησης του κατηγορούμενου προκει-

μένου να αποκτήσουν δημοσιότητα κα-
θώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διά-
στημα από τα καταγγελλόμενα και εάν
πράγματι ο στόχος των παθουσών ήταν να
αποκτήσουν δημοσιότητα, θα είχαν κα-
ταγγείλει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις
σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, όταν
βρίσκονταν στο ξεκίνημα της επαγγελμα-
τικής τους πορείας».

Ο προφυλακισμένος ηθοποιός θα λο-
γοδοτήσει για έναν βιασμό κατ’ εξακο-
λούθηση που φέρεται να τελέστηκε το
2008 και δύο απόπειρες βιασμού το 2010
και το 2014. 

Η πρώτη γυναίκα καταγγέλλει τον Πέ-

τρο Φιλιππίδη ότι την οδήγησε στο καμα-
ρίνι του με την πρόφαση ενός ρόλου και
την υποχρέωσε στη διενέργεια σεξουαλι-
κών πράξεων. 

Αντίστοιχα, το 2010 φέρεται να παρέ-
συρε δεύτερη συνάδελφό του προκειμέ-
νου να της δώσει ένα διορθωμένο σενά-
ριο του ρόλου της, αλλά αποπειράθηκε να
τη βιάσει. 

Τέλος, η τρίτη απόπειρα βιασμού φέρε-
ται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2014,
με μια ακόμη γυναίκα να υποστηρίζει ότι
δέχτηκε επίθεση μέσα στο αυτοκίνητό του
την ώρα που την επέστρεφε στο σπίτι της,
έπειτα από επαγγελματικό ραντεβού.

Σε δίκη για τρία κακουργήματα ο Πέτρος Φιλιππίδης

Είχε σχέδιο να την σκοτώσει…
Μ

ε μια πρόταση-καταπέλτη
ζητά ο εισαγγελέας Γιώργος
Νούλης την παραπομπή του
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστη-
ρίου της Αθήνας. Ο εισαγγελικός λειτουρ-
γός προτείνει στο αρμόδιο δικαστικό συμ-
βούλιο να παραπεμφθεί ο 33χρονος πιλό-
τος για ανθρωποκτονία από πρόθεση τε-
λεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και
κακοποίηση ζώου σε βαθμό κακουργή-
ματος, ψευδή καταγγελία και ψευδή κα-
τάθεση κατ’ εξακολούθηση. 

Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότα-
σης γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά
του κατηγορουμένου, η οποία στόχευε
στον αποπροσανατολισμό και σύγχυση
των αστυνομικών Αρχών, αλλά και στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων
που τέλεσε. «Μετά και τη συγκεκριμένη
πολλοστή θερμή φιλονικία του ζεύγους ο
κατηγορούμενος αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην εκτέλεση σχεδίου εξόντωσης
της συζύγου του, που από καιρό καλλιερ-
γούσε στη σκέψη του, με σκοπό να απαλ-
λαγεί από την παρουσία της και να απο-
μείνει μόνος με το παιδί τους», αναφέρει
ο κ. Νούλης.

Μάλιστα, όπως εξηγεί, «το σχέδιο του
κατηγορουμένου αποτελούνταν από δύο
μέρη, αφενός μεν τη φόνευση της Κρά-
ουτς, αφετέρου δε την εμφάνιση του θα-
νάτου της ως προϊόν εγκληματικής ενέρ-
γειας τρίτων αγνώστων δραστών προς
αποφυγή των δικών του ποινικών ευθυ-
νών. Την ώρα που το μωρό κοιμόταν στο
σαλόνι της οικίας και η Κράουτς στην κρε-
βατοκάμαρα του άνωθεν αυτού ορόφου, ο
κατηγορούμενος προχώρησε, με τη χρή-

ση γαντιών χειρός, σε σειρά ενεργειών
προκειμένου να διαμορφώσει στον χώρο
της οικίας εικονικό σκηνικό “ληστείας με-
τά φόνων”».

Πλήρης διαύγεια
Ο εισαγγελέας αποδομεί τους ισχυρι-

σμούς του Μπάμπη Αναγνωστοπούλου
περί ατυχήματος, επικαλούμενος μεταξύ
άλλων την έλλειψη αναφοράς συμβάντος
τέτοιας έντασης που θα μπορούσε να πυ-
ροδοτήσει αιφνίδια έκρηξη ασυγκράτη-
των συναισθημάτων, αλλά και τη χρονική
απόκλιση μεταξύ του επεισοδίου με το

μωρό και του χρόνου του εγκλήματος. «Η
πλήρης διαύγειά του φαίνεται από την
πληρότητα της σχετικής “σκηνοθεσίας”
τόσο μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας
όσο και πριν από αυτή, η οποία και κατα-
δεικνύει ότι την επεξεργάστηκε νωρίτερα
και υπολογισμένα και όχι υπό το κράτος
ανεξέλεγκτης παρόρμησης».

Ειδική μνεία κάνει ο εισαγγελέας και
στην ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία
αναφέρεται ότι ο πνιγμός της 20χρονης
Καρολάιν είχε πεντάλεπτη διάρκεια και ο
θάνατός της ήταν αγωνιώδης, ενώ δοκί-
μασε ψυχικό και σωματικό στρες κατά τη

διάρκεια του εγκλήματος. «Η νηφαλιότη-
τα του κατηγορουμένου στην προμελέτη
του σχεδίου συνάγεται από το ότι φρόντι-
σε να αχρηστεύσει την κάμερα για να μην
υπάρχουν οπτικές αποδείξεις σε βάρος
του. Σχεδίασε και παρουσίασε ένα σενά-
ριο ψευδές και για να υποστηρίξει όλο αυ-
τό το σχέδιο, δέθηκε ο ίδιος και έδεσε το
θύμα, ενώ επιχείρησε παραπλανητικές
τηλεφωνικές κλήσεις καλώντας το 1000
και το 180 για να δείξει ότι αστοχεί επειδή
ήταν δεμένος», καταλήγει ο εισαγγελέας,
ζητώντας να παραπεμφθεί σε δίκη και να
παραταθεί η προσωρινή του κράτηση για
ένα ακόμη εξάμηνο. 

Η επιμέλεια της Λυδίας 
Στη μητέρα της Καρολάιν Κράουτς ανατίθεται
οριστικά η επιμέλεια της μικρής Λυδίας με από-
φαση της προέδρου Μαρίας Βογιατζάκη, η οποία
υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση. Με
την υπ’ αριθμόν 1918/21 απόφαση διατάσσεται η
αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον κατηγο-
ρούμενο συζυγοκτόνο, η ολική ανάθεσή της στη
μητέρα της Καρολάιν, Σουζάνα, ενώ ρυθμίζεται η
επικοινωνία με τους γονείς του Μπάμπη Ανα-
γνωστόπουλου, από τις 10.00 έως τις 14.00 το τε-
λευταίο πενθήμερο κάθε μήνα.



ΛΙΜAΝΙ ΠAΤΡΑΣ 

Τρεις συλλήψεις
για την αιματηρή
ληστεία

Τέλος στη δράση συμμορίας αλλο-
δαπών, οι οποίοι το βράδυ της περα-
σμένης Τρίτης τραυμάτισαν τρεις
ομοεθνείς τους με κίνητρο τη λη-
στεία, έδωσαν οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.
Αναλυτικά, συνελήφθησαν τρία άτο-
μα, ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη
της συμμορίας, οι οποίοι με όπλο και
μεταλλικά κλομπ απαίτησαν 1.000
ευρώ από τους ομοεθνείς τους προ-
κειμένου να τους… επιτρέψουν την
πρόσβαση στη λιμενική ζώνη. Όταν
αυτοί αρνήθηκαν, τότε άρχισαν να
τους χτυπούν τραυματίζοντας τους
δύο στον μηρό και στη γλουτιαία πε-
ριοχή, ενώ τους άρπαξαν 550 ευρώ
που είχαν πάνω τους και δύο κινητά
τηλέφωνα. Κατά τη σύλληψη, εντοπί-
στηκαν στην κατοχή των δραστών ένα
πτυσσόμενο μαχαίρι και ένα ξύλινο
ρόπαλο. 

Παπ.

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Άγριος ξυλοδαρμός
γονέα από 
εκπαιδευτικό

Ένα απίστευτο περιστατικό ση-
μειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε
δημοτικό σχολείο της Λαμίας με
άγριο ξυλοδαρμό γονέα από εκπαι-
δευτικό, όταν εκείνος τόλμησε να
του ζητήσει τον λόγο για την απαρά-
δεκτη συμπεριφορά του απέναντι
στον γιο του. Σύμφωνα με το Lami-
aReport, ο εν λόγω εκπαιδευτικός
συμπεριφέρθηκε βίαια σε μικρό
μαθητή, ο οποίος πρόσφατα βίωσε
και την απώλεια της μητέρας του, με
αποτέλεσμα το παιδί να φοβηθεί και
να βάλει τα κλάματα.

Όταν ο γονιός πήγε στο σχολείο
για να ενημερωθεί και να ζητήσει
εξηγήσεις για την κακή συμπερι-
φορά του εκπαιδευτικού, ο τελευ-
ταίος τον χτύπησε με μπουνιές και
κλοτσιές, προκαλώντας του πρό-
βλημα στη μέση και στέλνοντάς τον
στα Επείγοντα του Νοσοκομείου
Λαμίας. Το περιστατικό σημειώθη-
κε στον διάδρομο του σχολείου
μπροστά στα μάτια κάποιων παιδιών
και ευτυχώς επενέβη άλλος εκπαι-
δευτικός για να τον σταματήσει. 

Μ
άχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει
ο 68χρονος χειρούργος οφθαλ-
μίατρος Γ. Ν. μετά την απόπειρα
δολοφονίας σε βάρος του από τη

49χρονη εικαστικό Κ. Τσ., με την οποία διατη-
ρούσε σχέση κατά το παρελθόν, με τον καρπό
του έρωτά τους να είναι ένα 12χρονο κορίτσι,
μπροστά στα μάτια του οποίου συνέβη το αιμα-
τηρό περιστατικό. 

Ήταν λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι όταν ο
68χρονος γιατρός, έχοντας παραλάβει τη
12χρονη κόρη του από το σχολείο, επέστρεψε
σπίτι του. Στάθμευσε το ΙΧ αυτοκίνητό του και
κινήθηκε προς την πολυκατοικία όπου διαμέ-
νει, στην οδό Ζαν Μορέας στο Χαλάνδρι. Ξαφ-
νικά εμφανίστηκε μπροστά του η μητέρα της
μικρής, με την οποία ο Γ. Ν. διατηρούσε σχέση
κατά το παρελθόν, έβαλε τις φωνές και με ένα
παλιό περίστροφο άρχισε να πυροβολεί προς
το μέρος του, με αποτέλεσμα μία από τις σφαί-
ρες να τον τραυματίσει στον θώρακα και μία
δεύτερη στην κοιλιακή χώρα. Στην ήσυχη γει-
τονιά των βορείων προαστίων επικράτησε
αναστάτωση, με τους αστυνομικούς της Ομά-
δας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημείο να

εντοπίζουν τον 68χρονο γιατρό μέσα σε λίμνη
αίματος και να συλλαμβάνουν τη 49χρονη
πρώην σύντροφό του.

Μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να ξετυλίγεται ένα
απίστευτο γαϊτανάκι αποκαλύψεων με όλο το
παρασκήνιο που προηγήθηκε της ενέδρας και
της δολοφονικής απόπειρας. Ο μεγαλογιατρός
και η εικαστικός είχαν συνάψει σχέση εκτός
γάμου, ενώ το 2009 απέκτησαν ένα κοριτσάκι
το οποίο αποτέλεσε και «μήλον της έριδός»
τους. Ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη,
ο 68χρονος Γ. Ν. απαγόρευσε στη 49χρονη Κ.
Τσ. να βλέπει από κοντά το παιδί, με αποτέλε-
σμα τον Ιανουάριο του 2016 να χάσει την όποια
επαφή μαζί του, καθώς ο γιατρός πήρε την επι-
μέλεια του παιδιού. Η εικαστικός από την Αλ-
βανία άρχισε τότε να αναδεικνύει την ιστορία
της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δηλώ-
νοντας σε εφημερίδα ότι «έστησαν ένα ολό-

κληρο παιχνίδι, πλήρωναν ακόμη και τους δι-
κηγόρους που έβαζα για να βγαίνουν δικαστι-
κές αποφάσεις σε βάρος μου και μέχρι και σή-
μερα με απειλούν είτε μέσω τρίτων προσώπων
είτε οι ίδιοι. Η ζωή μου σταμάτησε από τότε
που πήραν το παιδί μου».

Γειτόνισσα του θύματος, μιλώντας σε δημο-
σιογράφους, υποστήριξε ότι «η δράστις ενο-
χλούσε συχνά την οικογένεια του γιατρού και
μάλιστα μία φορά είχε αρπάξει και το παιδί.
Ερχόταν συνέχεια εδώ, και σήμερα και χθες
και προχθές, για να παρακολουθήσει. Ήταν
θέμα χρόνου να συμβεί κάτι κακό».

Η 48χρονη εικαστικός κρατείται στο Τμήμα
Ασφαλείας Χαλανδρίου, όπου σχηματίζεται δι-
κογραφία σε βάρος της για απόπειρα ανθρω-
ποκτονίας και παράνομη οπλοκατοχή.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της μητέρας του 15χρονου μαθητή
ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανηλίκους στα τέλη Ιουλίου στη
Θεσσαλονίκη. Η Νατάσα Κουκουγιάννη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί
της Πέμπτης, αποκάλυψε πως ο γιος της εξακολουθεί να έχει πολλά
προβλήματα από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Συνεχίζει τις φυσικοθε-
ραπείες και παίρνει φαρμακευτική αγωγή και για ψυχολογικούς λό-
γους, λόγω του μετατραυματικού στρες. Σύμφωνα με την κυρία Κου-
κουγιάννη, το παιδί έχει ακόμα αιματώματα υψηλής έντασης στον εγ-
κέφαλο, δεν περπατάει καλά και έχει ζαλάδες, με αποτέλεσμα κάποιες

φορές να μην μπορεί να πάει στο σχολείο. Ωστόσο, όπως είπε, αυτοί
που τον χτύπησαν πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο. Ο 15χρονος δέχθη-
κε επίθεση από επτά άτομα για να του κλέψουν το κινητό, αλλά όπως εί-
πε η μητέρα «δεν ικανοποιήθηκαν από αυτό και έβγαλαν το μένος που
είχαν επάνω του». Η δικογραφία για το περιστατικό βρίσκεται στον ει-
σαγγελέα. Η μητέρα του 15χρονου μιλώντας για τη στάση των συμμα-
θητών του είπε ότι «τα παιδιά έχουν θορυβηθεί, αλλά του συμπαραστέ-
κονται στο σχολείο» και πρόσθεσε ότι «το bullying στα σχολεία έχει κα-
ταντήσει καθημερινό φαινόμενο».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Πυροβόλησε τον πρώην 
σύντροφό της μπροστά 
στην κόρη τους

«Ο 15χρονος γιος μου δεν έχει συνέλθει από τον ξυλοδαρμό»

Αιματηρή ενέδρα
για τον οφθαλμίατρο
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Έκκληση όλοι να φορούν μάσκα παντού και να τηρούν
τα μέτρα, τα οποία θα έπρεπε να αυστηροποιηθούν, απηύ-
θυνε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού. Όπως
είπε στο Mega το πρωί της Πέμπτης, «είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη η κατάσταση και πρέπει να κινητοποιηθεί η πρωτο-
βάθμια φροντίδα, ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα φάρ-
μακα που μπορούν να δοθούν εκτός νοσοκομείου στους
ανθρώπους τις τρεις πρώτες ημέρες, για να μειώσουμε
τον φόρτο των νοσοκομείων». Τα φάρμακα αυτά, όπως τα

μονοκλωνικά αντισώματα ή τα χάπια της Merck, αποτε-
λούν θεραπείες που μπορούν να μειώσουν την πιθανότη-
τα νοσηλείας. Η κυρία Λινού τόνισε πως βάσει μελετών θα
πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε σουπερμάρκετ
και σε σχολεία.

«Η διασπορά δεν θα ελαττωθεί. Αυτή τη στιγμή η ανοσία
μεταξύ εμβολιασμένων που εμβολιάστηκαν μέχρι πριν 6,
7, 8 μήνες πέφτει. Είχαμε στις ΜΕΘ 5% εμβολιασμένους
και πλέον έφτασε το 10% και 12%», είπε και πρόσθεσε πως

πρέπει όλοι να φορούν μάσκα, είτε είναι εμβολιασμένοι
είτε όχι. «Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος. Θα είναι ιδα-
νικό να μπορέσουμε να τους πείσουμε όλους, να εμβο-
λιαστούν δηλαδή οι ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι
να κάνουν την τρίτη δόση. Για μένα είναι “όχι” στην επέ-
κταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Είμαι
υπέρ της επικοινωνίας, τη θεωρώ πιο σημαντική. Τα μέ-
τρα πρέπει να σφίξουν, όχι μόνο για τους ανεμβολία-
στους», είπε η κυρία Λινού.

«Τ
ο ΕΣΥ πιέζεται πάρα πο-
λύ. Είναι στο χέρι μας να
σταματήσουμε την παν-
δημία. Κι αυτό σημαίνει

κρατάμε τα μέτρα, δεν είμαστε χαλαροί,
γιατί γύρω μας δεν είναι χαλαρά τα πράγ-
ματα», είπε η Μίνα Γκάγκα κατά τη χθεσι-
νή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

«Για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου οι
διασωληνωμένοι ξεπέρασαν τους 500.
Έχουμε 124 σε όλη την Ελλάδα και σχεδόν
σε όλα λειτουργούν τμήματα Covid, που
σημαίνει πολλαπλάσια δουλειά», τόνισε η
κυρία Γκάγκα που ζήτησε την τήρηση των
μέτρων κατά της πανδημίας, αλλά και τον
εμβολιασμό. «Θετικό που ο αριθμός των
εμβολιασμών έχει αυξηθεί», σημείωσε,
προσθέτοντας ότι σε συνδυασμό και με
τον χειμώνα, έχει σημασία να κρατάμε τα
μέτρα. «Δεν χαλαρώνουμε, έχουμε αυτή
τη στιγμή τα υψηλότερα κρούσματα κορο-
νοϊού που είχαμε ποτέ. Τώρα που έχει
κρύο και μαζευόμαστε σε κλειστούς χώ-
ρους, ας τηρούμε τα μέτρα, ας μη βλέπου-
με πολύ κόσμο αν γίνεται και αν έχουμε
οποιοδήποτε σύμπτωμα, κάνουμε τεστ»,
είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παι-
διατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Πα-
παευαγγέλου ανέφερε: «Υπάρχει μεγάλη
διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια. Η
διάμεση ηλικία των κρουσμάτων παραμέ-
νει στα 36 έτη. Ένα στα τέσσερα ενεργά
κρούσματα είναι στην Αττική. Την τελευ-
ταία εβδομάδα παρατηρείται μια μικρή
αύξηση στους άνω των 65, κάτι που χρή-
ζει ιδιαίτερης προσοχής. Περίπου 47.000

ενεργά κρούσματα εκτιμάται ότι υπάρ-
χουν στη χώρα», είπε μεταξύ άλλων η κυ-
ρία Παπαευαγγέλου.

«Η πίεση στο ΕΣΥ είναι σημαντική και
αναμένεται ότι το σύστημα θα επιβαρυν-
θεί. Σήμερα 3.663 ασθενείς νοσηλεύονται
στη χώρα. Η πληρότητα στις ΜΕΘ αγγίζει
το 88% σε όλη την επικράτεια και στη Θεσ-
σαλονίκη στο 97%. Η πίεση στο ΕΣΥ θα συ-
νεχιστεί τις επόμενες δυο τρεις εβδομά-
δες. Πρέπει με κάθε τρόπο και θυσία να
ανακοπεί αυτή η αυξητική πορεία. Όσοι
επέλεξαν να μην εμβολιαστούν, θα πρέπει
να αναπροσαρμόσουν τις συνήθειές
τους», ανέφερε η καθηγήτρια.

«Εμβολιαζόμαστε για να μη νοσήσουμε
βαριά και να μην κινδυνεύσουμε, ενώ
προσέχουμε για να αποφύγουμε την έκ-
θεσή μας στον ιό», κατέληξε.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολο-
γίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε
ότι οι διαγνώσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν
κατά 5% και στην Ευρώπη το ποσοστό άγ-
γιξε το 15%. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοι-
χεία, υπάρχει σημαντική επιδείνωση.
Ωστόσο υπάρχει και σημαντική αύξηση

των τεστ. Επιδείνωση κατά 13% υπάρχει
και στον δείκτη των θανάτων. Κατά 5% αυ-
ξήθηκαν οι νοσηλείες στη ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της
Πέμπτης ότι τα νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 6.801. Το
τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 67
συμπολίτες μας. Στους 503 οι διασωλη-
νωμένοι. Πρώτη για ακόμα μία ημέρα η
Αττική στην κατανομή των κρουσμάτων
κορονοϊού, καθώς εντοπίστηκαν 1.629
νέα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη εντοπί-
στηκαν 1.154 νέες μολύνσεις κορονοϊού
και στη Λάρισα 355.

««Κάθε εφημερία 
πόλεμος»
«Έχουμε αναπτύξει κρεβάτια Covid
στους διαδρόμους», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο
διευθυντής ΜΕΘ του γενικού νοσοκο-
μείου Λάρισας Απόστολος Κομνός. «Η
σύμβαση με ιδιωτικές κλινικές δεν εί-
ναι καινούργια, υπάρχει ήδη σύμβαση
με συγκεκριμένη, απλώς τώρα αυξά-
νονται οι κλίνες που δίνονται λόγω του
ότι έχουμε μπλοκάρει. Οι κλίνες αυτές
αφορούν μόνο τα περιστατικά Covid»,
διευκρίνισε. «Η εφημερία μας ακόμα
τρέχει μέχρι τις 8.00 το πρωί, έχουν κά-
νει 27 εισαγωγές περιστατικών Covid
και πάνω από 30 άλλων περιστατικών.
Έχουμε δύο διασωληνωμένους ήδη».
«Με την αύξηση των περιστατικών
έχουμε προχωρήσει ήδη σε αναδιάταξη
των περιστατικών στις κλινικές. Μει-
ώθηκαν οι κλινικές που περιθάλπουν
non Covid περιστατικά, αυξήθηκαν αυ-
τές με Covid», τόνισε ο κ. Κομνός.
«Και στο Ιπποκράτειο κάθε εφημερία
είναι ένας πόλεμος όπως γίνεται σε όλη
την Ελλάδα», δήλωσε ο πρόεδρος του
σωματείου εργαζομένων του νοσοκο-
μείου, Χρήστος Τζελέπης. Όπως εξήγη-
σε: «Στην προηγούμενη εφημερία ήρ-
θαν για εξέταση 160 ασθενείς και ει-
σήχθησαν οι 80, άρα πάμε στο 40% με
50% να εισάγονται για νοσηλεία. Τα νο-
σοκομεία και οι εργαζόμενοι θα διαχει-
ριστούν την κατάσταση, αλλά έχουμε
φτάσει στα όριά μας, κάθε μέρα χειρο-
τερεύει η εικόνα».

Στα 6.801 τα νέα κρούσματα,
503 διασωληνωμένοι, 67
θάνατοι - Η πίεση στο ΕΣΥ 
είναι σημαντική και 
αναμένεται ότι το σύστημα 
θα επιβαρυνθεί

Λινού: «Πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα και να αποφεύγουμε τον συνωστισμό»

Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Κ Κ Λ Η Σ Η  Γ Κ Α Γ Κ Α :

«Στο χέρι μας να μπει
τέλος την πανδημία»
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Θεσσαλονίκη

Το πρώτο «Πάρκο για όλους» 
και με εγκαταστάσεις για ΑμεΑ

«Προγραμματική σύμ-
βαση» υπέγραψαν η υφυ-
πουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων,
αρμόδια για θέματα Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Δόμνα Μιχαη-
λίδου και ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας για την κατασκευή του
πρώτου «Πάρκου για όλους» και με εγκαταστάσεις για ΑμεΑ
στη συμπρωτεύουσα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.360.000
ευρώ, εκ των οποίων οι 450.000 ευρώ διατίθενται από το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο οικείος
δήμος αναλαμβάνει την υλοποίηση, λειτουργία και συντήρη-
ση, ενώ το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θα εποπτεύει την υλοποίηση του έργου και θα παρέχει τις
αναγκαίες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πλη-
ρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές για τη δημιουρ-
γία ενός καινοτόμου, προσβάσιμου και πράσινου χώρου για
τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Πηνειός

Θετικός στον κορονοϊό 
ο δήμαρχος, αλλά... φταίει ο ΕΟΔΥ
Ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο προτρέπει όλους τους δημό-
τες να εμβολιαστούν εξέδωσε έπειτα από πρόταση του δη-
μάρχου Διαμαντή Λιάμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης.
«Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εμφάνιση του κορονοϊού, η
πανδημία δείχνει και πάλι ότι δεν έχει εκλείψει, αντιθέτως
καθημερινά καταγράφονται μεγάλοι αριθμοί κρουσμάτων,
διασωληνωμένων και δεκάδες θύματα. Η απειλή για τη ζωή
μας συμβαδίζει μαζί με τις οδυνηρές επιπτώσεις στην οικο-
νομία και την κοινωνία», επισημαίνεται στο ομόφωνο ψήφι-
σμα. «Δείχνουμε υπευθυνότητα, συμβουλευόμαστε τον για-
τρό μας και παίρνουμε πίσω τη ζωή μας. Εμβολιαζόμαστε,
προστατευόμαστε», καταλήγει.

Ένα νέο «θεματικό Πάρκο» αποκτά η Αθήνα με άρωμα Ιαπωνίας,
τον πρώτο «Δημόσιο Ιαπωνικό Κήπο» στο μέχρι τώρα πάρκο Νη-
ρηίδων στο Παγκράτι. Πρόκειται για «θεματικό πάρκο» έκτασης
3.500 τ.μ. και υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε
την πόλη σου», ενώ τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ιαπω-
νίας στην Ελλάδα. Το νέο πρωτότυπο πάρκο κυριαρχείται από την
ιαπωνική φιλοσοφία βασισμένη στο «Biophilic Design», έναν
πρωτοποριακό σχεδιασμό που στηρίζεται στην έμφυτη ανάγκη
του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τη φύση μέσα στο σύγχρονο
περιβάλλον και συνδυάζει συμβολισμούς και στοιχεία της ιαπω-
νικής παράδοσης. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε σε ειδική εκδήλωση
από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, τον πρέσβη της
Ιαπωνίας Nakayama Yasunori, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτε-
ρικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τη διευθύνουσα σύμβουλο της
JT International Hellas Lili Zigoslu.

Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου ζητούν με ομόφωνη
απόφασή τους το Περιφερειακό Συμβούλιο και
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου.
Η ανταπόκριση στο αίτημα θεωρούν ότι είναι
«αποκατάσταση της ισονομίας» και τέθηκε σε
ειδική, κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου και της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν αιτήματος του
περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου προς τον
πρόεδρο της ΠΕΔ Αντώνη Καμπουράκη. Στην
κοινή συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι βου-
λευτές Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης, Κατερίνα
Μονογυιού, Φίλιππος Φόρτωμας και Νίκος Συρ-
μαλένιος, ενώ το κοινό αίτημα στηρίζουν και οι
βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας και
Γιάννης Παππάς. Υπέρ της επαναφοράς του ει-
δικού φορολογικού καθεστώτος των νησιών
συντάσσονται 19 δήμαρχοι νησιών του Νοτίου
Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδε-
κανήσου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου
και ο οικονομικός επόπτης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

! Νότιο Αιγαίο

Ζητούν επαναφορά
των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ

«Ιαπωνικό κήπο» αποκτά η πρωτεύουσα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ήπειρος

Αναδείχθηκε ο ανάδοχος για
τον διπλό κυκλικό κόμβο της
ΕΟ Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

Η εταιρεία ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕΕ είναι τελικά η ανάδοχος του
έργου κατασκευής διπλού κυκλικού κόμβου στη συμβο-
λή της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας με την πε-
ριφερειακή οδό Ιωαννίνων, σύμφωνα με σχετική απόφα-
ση της οικονομικής επιτροπής της οικείας περιφέρειας. Ο
προϋπολογισμός του έργου να ανέρχεται σε 2.354.000
ευρώ. Επίσης, αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι και για
τα έργα «Άμεση αποκατάσταση - καθαρισμός περιοχής
Μύτικα Πρέβεζας και προστασία από πλημμύρες», προ-
ϋπολογισμού 74.400 ευρώ, ο ανάδοχος Εργοδομή Ήπει-
ρου ΟΕ για «Κατασκευή τεχνικών έργων για τη διευθέτη-
ση των ομβρίων και την αποκατάσταση φθορών του οδο-
στρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νο-
μού με Γρεβενά», προϋπολογισμού 99.200 ευρώ, ο ανά-
δοχος ΑΚΙΣ Κατασκευαστική ΙΚΕ (Γεωτεχνική Μηχανική
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών
της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο»,
προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
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Π
αράταση των συμβάσεων των
υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου, που προσελήφθησαν στην Περιφέρεια
Αττικής για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών αναγκών λόγω της πανδη-
μίας, η οποία συνεχώς επιδεινώνεται, και
μετά το τέλος του έτους ζητά με επιστολή
του προς την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Εσωτερικών ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης τονίζει ότι «τα
επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων
ημερών καθιστούν σαφές το γεγονός ότι βιώ-
νουμε ένα νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας,
το οποίο επικεντρώνεται στα μεγάλα αστικά
κέντρα και την Περιφέρεια Αττικής. Ακόμη ο
περιφερειάρχης επισημαίνει πως οι υπηρε-
σίες της περιφέρειας κλήθηκαν να ανταπε-

ξέλθουν στις απαιτήσεις, τους κινδύνους και
τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αντι-
μετώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίζοντας
παράλληλα το πάγιο και οξύτατο πρόβλημα
της υποστελέχωσής τους και υπογραμμίζει
πως η συνεισφορά του προσωπικού με σύμ-
βαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
έχει υπάρξει και αναδειχθεί ως ιδιαιτέρως
κρίσιμη. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι εν λόγω ερ-
γαζόμενοι συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη διε-
νέργεια χιλιάδων ελέγχων σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε παραγω-
γούς και εμπόρους λαϊκών αγορών, στη διε-
νέργεια χιλιάδων αγορανομικών και τεχνι-
κών ελέγχων, σε δράσεις αντιμετώπισης της
εξάπλωσης της πανδημίας της Covid-19 και
στη διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού συμβά-
σεων με αντικείμενο την προμήθεια ειδών
προστασίας και την παροχή υπηρεσιών.

Κουτσούμπας: «Τροχονόμοι 
και αυτοφωράκηδες οι δήμαρχοι»

«Την πλήρη κρατική χρηματοδότηση των
δήμων από τον προϋπολογισμό, καθώς η δή-
θεν οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια των
δήμων είναι και παγίδα και ουτοπία», υπο-
στήριξε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δη-
μήτρης Κουτσούμπας κατά τη διάρκεια της
συνάντησης που είχε με το προεδρείο της
ΚΕΔΕ. Ο κ. Κουτσούμπας, αφού άκουσε τα
αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι από τους δημάρχους, τόνισε ότι το
ΚΚΕ προσπαθεί για ένα διαφορετικό μοντέλο Αυτοδιοίκησης, θυμίζοντας ότι «πάνω από
200 αρμοδιότητες πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους δήμους, χωρίς όμως χρηματοδότηση
και χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό» και υποστήριξε πως «έτσι οι δήμαρχοι χρη-
σιμοποιούνται είτε ως αμορτισέρ για την εκτόνωση των λαϊκών αντιδράσεων και αποποίηση
των ευθυνών της κεντρικής εξουσίας είτε ως τροχονόμοι των επιχειρηματικών συμφερόν-
των είτε ακόμη και ως αυτοφωράκηδες, όπως οι ίδιοι το λένε».

Συνάντηση για
Πολιτική Προστασία

Tα θέματα Πολιτικής Προστασίας που
απασχολούν τους τέσσερις δήμους,
και ιδιαίτερα τα ζητήματα σχετικά με
τα όμβρια ύδατα, την αντιπλημμυρική
προστασία, τα ρέματα και την πυρο-
προστασία, ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης που είχαν οι δήμαρχοι
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, Παλαιού
Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος,
Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης
και ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας Νίκος
Σκανδαλάκης, εκπροσωπώντας τον
δήμαρχο Καλλιθέας Δημήτρη Κάρνα-
βο, με τον υπουργό Πολιτικής Προ-
στασίας Χρήστο Στυλιανίδη. Ειδικά
για την πυροπροστασία οι τέσσερις
δήμοι ζήτησαν να μην εξαιρούνται
από τη σχετική χρηματοδότηση που
λαμβάνουν όλοι οι άλλοι δήμοι της
Ελλάδας για να αναπτύσσουν δράσεις
πυροπροστασίας, ζήτημα για το οποίο
ο κ. Στυλιανίδης συμφώνησε ότι πρό-
κειται για αστοχία που πρέπει να
διορθωθεί και δεσμεύτηκε να προ-
χωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
άνοιξε εσχάτως «μεγάλο μέ-
τωπο αντιπαράθεσης» με τον
ΕΔΣΝΑ για το συγκεκριμένο
έργο που προβλέπει ο περι-
φερειακός σχεδιασμός για τη
διαχείριση των απορριμμά-
των; Φυσικά, δεν είναι ο μο-
ναδικός που αντιδρά, αλλά
αυτό που αιφνιδίασε τους πε-
ρισσότερους είναι η αλλαγή
στάσης, καθώς μέχρι πρό-
σφατα φαινόταν να μην έχει
και πολλές αντιρρήσεις, πα-
ρότι ο δήμος του συμπεριλαμ-
βάνεται στους «θιγόμε-
νους»… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν online 
σεμινάριο κυνολογίας

Το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Περά-
ματος, σε συνεργασία με το On-
lineK9University.eu, θα πραγματο-
ποιήσει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου
και ώρα 18.00 ανοικτό διαδικτυακό
σεμινάριο-εργαστήριο με θέμα
«Πώς η διατροφή του σκύλου επηρε-
άζει τη συμπεριφορά του και την
υγεία του». Το σεμινάριο θα γίνει on-
line λόγω της Covid-19 και θα αναλυ-
θούν οι επιπτώσεις της διατροφής
του σημερινού σκύλου στον τρόπο
που ανταποκρίνεται στο καθημερινό
του περιβάλλον.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα το πα-
ρουσιάσει ο Antoine Raymond Ste-
fas, διδάσκων Τεχνολογία Συμπερι-
φοράς Σκύλων και Εκπαίδευση Σκύ-
λων στο διεθνές πρόγραμμα του δια-
δικτυακού πανεπιστημίου κυνολο-
γίας OnlineK9University.eu.

«Να παραταθούν οι συμβάσεις
προσωπικού για την πανδημία»

Ολική αντικατάσταση
του φωτισμού

O Δήμος Ζωγράφου μπαίνει στη νέα
εποχή ηλεκτροφωτισμού, καθώς ξε-
κίνησε ένα από τα σημαντικότερα και
σύγχρονα έργα ενεργειακής αναβάθ-
μισης της πόλης. Ήδη, παρουσία του
δημάρχου Βασίλη Θώδα, τοποθετήθη-
καν οι πρώτες σύγχρονες στήλες φω-
τισμού τύπου LED και θα ακολουθήσει
η τοποθέτηση του νέου φωτισμού τύ-
που LED στο σύνολο της πόλης, αλλά-
ζοντας ριζικά την εικόνα του Δήμου
Ζωγράφου. Πρόκειται για παρεμβά-
σεις που αφενός ενισχύουν την ποι-
ότητα του ηλεκτροφωτισμού σε όλο
τον δήμο, αφετέρου εξοικονομούν
ενέργεια και χρήματα προς όφελος
των πολιτών, προστατεύοντας παράλ-
ληλα το περιβάλλον. Όπως υποστήρι-
ξε ο δήμαρχος, «με το έργο αυτό υλο-
ποιείται μία από τις βασικές μας δε-
σμεύσεις για μια ασφαλή και γεμάτη
φως πόλη».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ: 
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Ύστερα από 23 χρόνια θα εισαχθούν
166 νέα Προγράμματα Σπουδών -
Σε ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
θα εφαρμοσθούν πιλοτικά

Μια ακόμα προειδοποιητική
εγκύκλιο απέστειλε στα σχολεία
της χώρας το υπουργείο Παιδεί-
ας, καθώς πολλές σχολικές μο-
νάδες συνεχίζουν να υποβάλ-
λουν κείμενα-φασόν, που τους
έχουν υποδείξει οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις τους, στην
πλατφόρμα για την αξιολόγηση

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ). Όπως επιση-
μαίνει ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου, Αλέξανδρος Κό-
πτσης, τα φασόν κείμενα που
κατατίθενται από διευθυντές
σχολείων στην πλατφόρμα του
ΙΕΠ είναι «μη σύννομα», με απο-
τέλεσμα να θεωρείται ότι δεν

έχουν υποβάλει έκθεση αξιολό-
γησης.

«Αναφορικά με το ζήτημα της
αξιολόγησης εκπαιδευτικού έρ-
γου και σχολικής μονάδας, θα
θέλαμε να σας επισημάνουμε
πως η ανάρτησή σας στην πλατ-
φόρμα του ΙΕΠ του προδιαμορ-
φωμένου κειμένου αξιολόγη-

σης, το οποίο δεν περιέχει εξα-
τομικευμένα στοιχεία ανά κατη-
γορία κατά τα προβλεπόμενα
στις ισχύουσες διατάξεις και δεν
έχει λάβει υπόψη τις ιδιαιτερό-
τητες της σχολικής σας μονά-
δας, δεν πληροί τα κριτήρια και
τις προϋποθέσεις που θέτει το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εν

συνόλω, συνεπώς δεν είναι σύν-
νομη και θεωρείται μη γενόμε-
νη», αναφέρεται στη σχετική εγ-
κύκλιο. Υπενθυμίζεται ότι κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής
των εκθέσεων αξιολόγησης για
το προηγούμενο έτος είναι η ση-
μερινή και για την τρέχουσα
χρονιά η 29η Νοεμβρίου.

Προειδοποιήσεις υπουργείου Παιδείας για τις φασόν αξιολογήσεις 

Ν
έα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ),
166 στο σύνολό τους, θα εισαχ-
θούν σε όλες τις βαθμίδες της
Γενικής Εκπαίδευσης το 2023,

έπειτα από 23 ολόκληρα χρόνια, όπως ανα-
κοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέ-
ως, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. 

Τα νέα ΠΣ, που εκπονήθηκαν από ομάδες
εργασίας αποτελούμενες από 54 επόπτες
και 226 εκπονητές, θα εφαρμοστούν πιλοτι-
κά φέτος σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά
Σχολεία και, στο πλαίσιο αυτό, στις 22 του
μήνα θα ξεκινήσει η επιμόρφωση των 1.800
εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε αυτά.
Την επόμενη διδακτική χρονιά, θα επεκταθεί
η πιλοτική εφαρμογή τους σε δημόσια σχο-
λεία και η καθολική εφαρμογή τους έχει
προγραμματιστεί για το 2023. Από τις αρχές
του επόμενου έτους αναμένεται να ξεκινήσει
και η σταδιακή επιμόρφωση περίπου 35.000
εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης. 

O σχεδιασμός
«Με τα νέα ΠΣ αλλάζει ο διδακτικός σχε-

διασμός, αποκτώντας μαθητοκεντρική προ-
σέγγιση και δίνοντας έμφαση στα μαθησιακά
αποτελέσματα. Παράλληλα, επιδιώκουμε να
διασφαλίσουμε τη συνέχεια στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία φεύγοντας από την παραδο-
σιακή ύλη και τη στείρα αποστήθιση και πη-
γαίνοντας σε θεματικά πεδία που θα παρα-
μένουν σταθερά από τάξη σε τάξη. Δεύτερος
άξονας είναι η αλλαγή του περιεχομένου των
ΠΣ, τα οποία εμπλουτίζονται σύμφωνα με τις
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και τις
κοινωνικές ανάγκες, και ο τρίτος αφορά τη
γενίκευση της ψηφιακής δράσης των ΠΣ με
την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολο-
γιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα», ση-
μείωσε η υπουργός. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής
είναι τα ΠΣ των Μαθηματικών, στα οποία ει-
σάγονται τα Στοχαστικά Μαθηματικά σε όλες
τις βαθμίδες, τα ΠΣ της Ιστορίας με την ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας θεώ-
ρησης, τα ΠΣ της Λογοτεχνίας με την ανά-
γνωση και διδασκαλία αυτοτελών λογοτεχνι-

κών έργων, τα ΠΣ της Βιολογίας τα οποία θα
προσεγγίζουν τις βιολογικές έννοιες μέσω
κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων και τα
ΠΣ της Πληροφορικής που θα ωθούν σε ανά-
πτυξη λύσεων αυθεντικών προβλημάτων με
τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργα-
λείων. «Για παράδειγμα, στην Ιστορία αντί να
αποστηθίζει ο μαθητής την ύλη, θέλουμε να
αναλάβει τον ρόλο του ιστορικού προσώ-
που», σημείωσε η κυρία Κεραμέως και δια-
βεβαίωσε ότι οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν την
απαραίτητη στήριξη για να αντεπεξέλθουν με
την υλοποίηση 51 επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επα-
φή με σύγχρονη γνώση στη βάση επιστημο-
νικών και κοινωνικών εξελίξεων και να σκέ-
φτονται δημιουργικά και κριτικά, και να
εστιάζουν στην ουσία της γνώσης και όχι
στην άκριτη αποστήθιση της ύλης. Παράλλη-

λα, αναβαθμίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι καλούνται να γίνουν σχεδια-
στές και συντονιστές ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος μάθησης και αποκτούν πρό-
σβαση σε πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Τα
νέα ΠΣ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, το σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, τα νέα σχολικά εγχειρί-
δια και τη δυνατότητα επιλογής από εκπαι-
δευτικούς μέσω του θεσμού του πολλαπλού
βιβλίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την
Τράπεζα Θεμάτων, τα Εργαστήρια Δεξιοτή-
των, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου της σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών καθώς και της ελληνι-
κής PISA, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φο-
ρά φέτος την άνοιξη. 

Η υπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχει
απολύτως καμία συζήτηση περί αναστολής

της λειτουργίας των σχολείων, λόγω της αύ-
ξησης των κρουσμάτων, τονίζοντας πως «εί-
ναι λογικό, εφόσον τα σχολεία είναι καθρέ-
φτης της κοινωνίας, όταν αυξάνονται τα κρού-
σματα να παρατηρείται αύξηση και στα παιδιά
και στους εφήβους. Όταν άνοιξαν τα σχολεία,
περίπου το 29% των κρουσμάτων αφορούσε
παιδιά, πλέον το νούμερο αυτό έχει μειωθεί
στο 23%. Αυτό οφείλεται στο αυξημένο te-
sting, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε γονείς
και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους».

Εύη Πανταζοπούλου

Μαθήματα 
του 21ου αιώνα
στα σχολεία το 2023
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Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση
από το υπουργείο Εργασίας 
- Στις 100 μέρες που έχει 
λειτουργήσει ως τώρα, 
το τηλεφωνικό κέντρο έχει 
δεχθεί περίπου 400.000 
κλήσεις, ενώ το 97,2% των 
αιτημάτων έχει διεκπεραιωθεί

E
να φιλόδοξο εγχείρημα για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη παρουσίασε την περα-
σμένη Τετάρτη ο υπουργός Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κω-
στής Χατζηδάκης. Πρόκειται για τον Ενι-
αίο Αριθμό Εξυπηρέτησης του Πολίτη
1555, στον οποίο οι ασφαλισμένοι, συντα-
ξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι και δι-
καιούχοι επιδομάτων μπορούν να καλούν
προκειμένου να εξυπηρετηθούν, χωρίς να
χρειάζεται να απευθύνονται σε επιμέρους
υπηρεσίες, τηλεφωνικά κέντρα και κατα-
στήματα. 

Το 1555 παρέχει πλέον το σύνολο της
πληροφόρησης που χρειάζονται οι πολί-
τες, για τα ασφαλιστικά και εργασιακά θέ-
ματα του υπουργείου. Στις 100 μέρες που
έχει λειτουργήσει ως τώρα, το τηλεφωνι-
κό κέντρο έχει δεχθεί περίπου 400.000
κλήσεις, ενώ το 97,2% των αιτημάτων
έχουν διεκπεραιωθεί. Όπως δήλωσε ο
Κωστής Χατζηδάκης, «το χάος ξεκινά να
δίνει τη θέση του στην οργάνωση, στο σύ-
στημα και στη μέθοδο, με τελικό ωφελού-
μενο τον πολίτη. Αυτό λέγεται κοινωνική
πολιτική στην πράξη».

Συγκριτικά στοιχεία
Αναλύοντας την κατάσταση που έρχεται

να αλλάξει εκ βάθρων ο νέος τετραψή-
φιος αριθμός, ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων παρέθεσε μια
σειρά από συγκριτικά στοιχεία για την
εξυπηρέτηση των πολιτών πριν και μετά
το 1555. Συγκεκριμένα:

• Πριν, υπήρχαν 7 διάσπαρτα τηλεφω-
νικά κέντρα, με διαφορετικούς αριθ-
μούς. Σήμερα, υπάρχει ένας ενιαίος
τηλεφωνικός αριθμός, στον οποίο οι
πολίτες μπορούν να βρίσκουν άκρη
για τα θέματα που τους απασχολούν. 

• Πριν, οι τηλεφωνικές γραμμές των
διάφορων υπηρεσιών και φορέων
εξυπηρετούσαν 1.500 κλήσεις την
ημέρα, ενώ χιλιάδες κλήσεις πολιτών
έμεναν αναπάντητες. Σήμερα, το 1555
υποδέχεται και απαντά σε 8.000 κλή-
σεις ημερησίως. 

• Πριν, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν
10 λεπτά. Σήμερα είναι μόλις 15 δευτε-
ρόλεπτα. 

• Πριν, οι τηλεφωνικές γραμμές λει-
τουργούσαν με περιορισμένο ωράριο,
το οποίο κυρίως συνέπιπτε με τις ημέ-
ρες και ώρες λειτουργίας των δημό-
σιων υπηρεσιών. Σήμερα, το 1555 λει-

τουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα. 

• Πριν, υπήρχαν χρεώσεις για τον πο-
λίτη, ανάλογα με το τηλεφωνικό κέν-
τρο στο οποίο καλούσε. Σήμερα, δεν
υπάρχει καμία χρέωση για όσους κα-
λούν το 1555.

• Πριν, η καταγραφή των ερωτημάτων
των πολιτών γινόταν σε πολύ περιορι-
σμένη κλίμακα. Σήμερα, υπάρχει ανα-
λυτική καταγραφή όλων των ερωτη-
μάτων και παρακολούθηση της πορεί-
ας εξυπηρέτησής τους. 

«Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια κατά-
σταση, ουσιαστικά, μη εξυπηρέτησης. Αντι-
μετωπίσαμε την επιτακτική ανάγκη να δημι-
ουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο μηχανι-
σμό εξυπηρέτησης, μια γραμμή για να βρί-
σκεις άκρη», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η De-
loitte, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης
προς τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του
κλάδου (PWC, Grant Thornton, KPMG,
E&Y), με τη συμμετοχή των τριών μεγαλύ-
τερων παρόχων call center, της Cosmo-
te/Evalue, της Teleperformance και της
Mediatel. Πρόκειται για εταιρείες που
έχουν διεθνή εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά
και επαρκές προσωπικό για τις ανάγκες
ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος.

Κατά την παρουσίαση των μέχρι τώρα
πεπραγμένων του 1555, τονίστηκε ότι από
τον Ιούλιο που ξεκίνησε η δοκιμαστική
λειτουργία του αριθμού, έχουν απαντηθεί
περίπου 400.000 κλήσεις. Το ποσοστό των
απαντημένων κλήσεων αγγίζει το 99%.
Από αυτές, το 84,4% απαντήθηκε σε πρώτο

επίπεδο, δηλαδή από τους ίδιους τους τη-
λεφωνητές, κατά τη διάρκεια του τηλεφω-
νήματος. Το 12,8% απαντήθηκε σε δεύτερο
επίπεδο από τις ομάδες υποστήριξης του
κάθε φορέα και το υπόλοιπο 2,8% των
ερωτημάτων εκκρεμεί για να απαντηθεί
από τις υπηρεσίες. Στον νέο μηχανισμό
συνεργάζονται καθημερινά 990 εργαζό-
μενοι, εκ των οποίων 320 είναι υπάλληλοι
των εταιρειών και οι υπόλοιποι προέρχον-
ται από το υπουργείο και τους εποπτευό-
μενους φορείς. 

Καταγραφή αιτημάτων
Ο υπουργός Εργασίας έκανε ειδική

μνεία στο γεγονός ότι κάθε αίτημα του πο-
λίτη καταγράφεται και αν δεν απαντηθεί
άμεσα, «χρεώνεται» σε έναν υπάλληλο ή
μια ομάδα υπαλλήλων, προκειμένου να
επιλυθεί και να επικοινωνήσει στη συνέ-
χεια η υπηρεσία για να ενημερώσει τον
πολίτη. «Υπάρχει στοχοθεσία, αυστηρές
προθεσμίες και έλεγχος παντού», είπε ο
κ. Χατζηδάκης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός ανέλυσε τη
συνολική στρατηγική που υλοποιείται για
την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των
πολιτών από το υπουργείο Εργασίας και
τους εποπτευόμενους φορείς του. Όπως
είπε, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία ειδι-
κή εφαρμογή για κινητά για το 1555, κα-
θώς και η δυνατότητα chat μέσα από την
ιστοσελίδα του. Ο ΕΦΚΑ και ο ΟΑΕΔ έχουν
ήδη αναπτύξει περίπου 50 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και έχουν ήδη πραγματοποι-
ήσει 4,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές επι-
κοινωνίες. Ενισχύεται η συνεργασία με τα

ΚΕΠ με την προσθήκη νέων υπηρεσιών
του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ, του ΟΠΕΚΑ και ήδη
250.000 πολίτες επισκέφθηκαν τα ΚΕΠ
για συναλλαγές τους με τους φορείς αυ-
τούς τους τελευταίους μήνες. Υλοποιήθη-
κε, παράλληλα, η υπηρεσία myOAEDlive
και myEFKAlive, ενώ αντίστοιχη υπηρε-
σία θα υπάρχει σύντομα και στον ΟΠΕΚΑ.
Θεσπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ραντεβού
στον ΕΦΚΑ με 850.000 πολίτες να έχουν
αξιοποιήσει το μέτρο. Προχωρά η ανα-
βάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης που θα διευκολύνει
την εργασία χιλιάδων επαγγελματιών,
ασφαλισμένων αλλά και των υπαλλήλων.

Άμεσος στόχος του υπουργείου για φο-
ρείς όπως ο ΕΦΚΑ είναι να παρέχονται
σημαντικές υπηρεσίες μόνο ψηφιακά.
«Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε το
ψηφιακό προφίλ του ΕΦΚΑ και θα απο-
συμφορήσουμε ακόμη περισσότερο τα
υποκαταστήματα, βελτιώνοντας την καθη-
μερινότητα τόσο των πολιτών όσο και των
υπαλλήλων», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

...λύσεις για τον πολίτη
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Νέοι σύμβουλοι στον Δήμο Δέλτα
Ορκίστηκαν ενώπιον του δημάρχου Δέλτα Γιάννη

Ιωαννίδη οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλίας Αϊδινί-
δης και Σωτήρης Μποκοτσός. Ο κ. Αϊδινίδης αντικα-
θιστά τον παραιτηθέντα Αντώνιο Τσιπιτσούδη, από
μέλος του συμβουλίου κοινότητας Καλοχωρίου, και
ο κ. Μποκοτσός τον Ιωάννη Κουτσούκη που απεβίω-
σε, στο τοπικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
Νέας Μαγνησίας. Ο δήμαρχος ευχήθηκε στους νέ-
ους δημοτικούς συμβούλους καλή δύναμη στα κα-
θήκοντά τους, καθώς και καλή συνεργασία.

Στις φυλακές οδηγήθη-
καν οι δύο συλληφθέντες
για τη φονική ληστεία που
έγινε σε κατάστημα ψιλι-
κών της Τούμπας τα ξημε-
ρώματα του περασμένου
Σαββάτου, με τραγικό θύμα
τον 44χρονο υπάλληλο.
Μετά τις απολογίες τους
στον 4ο τακτικό ανακριτή
Θεσσαλονίκης με σύμφω-
νη γνώμη της εισαγγελέως
κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. 

Ο 27χρονος, αλβανικής καταγωγής, κλήθηκε να περι-
γράψει τη σκηνή του εγκλήματος, όταν πυροβόλησε τον
άτυχο 44χρονο. Ισχυρίστηκε πως άρχισε να τον χτυπάει
όταν ο υπάλληλος του έπιασε το πόδι για να τον σταματή-
σει και τότε άκουσε τον ήχο του όπλου, υποστηρίζοντας

ότι έτσι εκπυρσοκρότησε.
Μάλιστα ανέλαβε εξ ολο-
κλήρου την ευθύνη και για
την απόφαση της ληστείας.
Από την άλλη ο 35χρονος
Έλληνας συνεργός του
ισχυρίστηκε στην απολο-
γία του πως προσπάθησε
να αποτρέψει τον 27χρονο,
λέγοντας ότι δεν έπρεπε
να μπει μέσα στο κατάστη-
μα.   Μάλιστα ο 35χρονος,

σύμφωνα με όσα είπαν οι συνήγοροί του, κατήγγειλε ότι
όλο αυτό το διάστημα είχε πέσει θύμα κυκλώματος κακο-
ποιών που τον εκβίαζαν, αναγκάζοντάς τον να συμμετέχει
σε ληστείες ως τσιλιαδόρος. Όμως στη συγκεκριμένη εί-
πε ότι δεν συμμετείχε ούτε έτσι, επειδή μετέφερε ότι μέ-
νει στη γειτονιά και θα τον αναγνώριζαν.  

Τις δημοτικές βιβλιοθήκες του Δήμου Παύλου Μελά
ενισχύει η παράταξη «Ανατροπή» με επικεφαλής τον
Γιώργο Λίλτση. «Χαρίζουμε βιβλία, μοιραζόμαστε γνώ-
ση, χτίζουμε πολιτισμό»: με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε

εδώ και λίγες εβδομάδες δράση συλλογής βιβλίων και
στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν δεκάδες πολίτες που
χάρισαν παλιά βιβλία που οι ίδιοι δεν χρειάζονται, προ-
κειμένου αυτά να δοθούν στις βιβλιοθήκες του δήμου.

Ενίσχυσε τη δημοτική βιβλιοθήκη ο Λίλτσης

Κατατέθηκαν στεφάνια 
στα συμμαχικά κοιμητήρια
Με καταθέσεις στεφάνων στους τομείς του συμμα-
χικού στρατιωτικού κοιμητηρίου των συμμαχικών
δυνάμεων (Ζέιτενλικ) στη Σταυρούπολη Θεσσαλο-
νίκης και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των
εμπλεκόμενων χωρών πραγματοποιήθηκε ο εορ-
τασμός της επετείου της ανακωχής και λήξης του
Α’ ΠΠ, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών
(Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη, του
υφυπουργού Εργασίας της Σερβίας Ζόραν Άντιτς,
διπλωματών και στρατιωτικών ακολούθων άλ-
λων χωρών. Νωρίτερα, στεφάνι στο μνημείο του
σερβικού τομέα είχε καταθέσει ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καλαφάτης: 
Ο τουρισμός 
«μοίρασε χαμόγελα»  
«H απόφαση της κυβέρνησης να
ανοίξει, στις αρχές του περασμέ-
νου καλοκαιριού, τον τουρισμό -
διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη
δημόσια υγεία- “μοίρασε χαμόγε-
λα” και άνοιξε ένα σημαντικό “πα-
ράθυρο αισιοδοξίας” στην επανεκ-
κίνηση της οικονομίας. Αδιάψευ-
στες αποδείξεις, η εκτίναξη των
τουριστικών εσόδων που συνολικά
ξεπέρασαν τα 10 δισ., τα 11 εκα-
τομμύρια ταξιδιωτών που κατα-
γράφηκαν το δεκάμηνο, τα έσοδα
εδώ στη Χαλκιδική που ξεπέρασαν
το 250% της περσινής χρονιάς», τό-
νισε ο υφυπουργός Εσωτερικών,
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας
και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης,
στη συνέντευξη Τύπου της 36ης
Philoxenia, που δόθηκε στην αί-
θουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Διε-
θνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης. 

Στη «Φάρμα» 
ο Ψωμιάδης!
Παίκτης τηλεοπτικού ριάλιτι θα είναι
σε λίγο καιρό ο πρώην νομάρχης και
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. Είπε το
«οκέι» και ο κ. Ψωμιάδης θα βρεθεί
στη «Φάρμα» προκειμένου όχι μόνο να
καταφέρει να «επιβιώσει» αλλά και να
περάσει από ένα σωρό δοκιμασίες.

Στη Γερμανία 
ο Τζιτζικώστας  
Στη Γερμανία βρέθηκε ο Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, συμμετέχοντας
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της επετείου από την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου το 1989. Ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών, περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, μετέδωσε το μήνυμα ενάντια
σε κάθε μορφή φασισμού και αν-
τισημιτισμού παρουσία του προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, Τσαρλς Μισέλ, ενώ περπά-
τησε στη «Γέφυρα των Κατασκό-
πων».

ΚΙΝΑΛ: Όρισαν οι υποψήφιοι
τους εκπροσώπους τους 
Σε αναβρασμό βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ με αφορμή
τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 5 και 12
Δεκεμβρίου για την ανάδειξη του νέου προ-
έδρου του κόμματος. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα
στηθούν 40 κάλπες με τους υποψήφιους να
έχουν ήδη δηλώσει τους εκπροσώπους τους.
Εμείς μάθαμε μερικά από τα ονόματα. Για τον
Γιώργο Παπανδρέου θα είναι ο Ηλίας Ρίγανης,
για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Νικήτας Φραγκι-
σκάκης, για τον Ανδρέα Λοβέρδο ο Κώστας Χα-
ριτωνίδης, για τον Χάρη Καστανίδη ο Λούης
Κουρτίδης, για τον Παύλο Χρηστίδη η Δήμητρα
Φαντίδου, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος δεν έχει
ορίσει ακόμα εκπρόσωπο.

Ανησυχία για το υψηλό
ιικό φορτίο των λυμάτων 
Νέα υψηλότερα επίπεδα ξεπερνά καθημερινά
η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά
απόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση τις ημε-
ρήσιες μετρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που
διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του
ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο
του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Ο πρύτανης του
ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνη-
τικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου,
τόνισε ότι «η διασπορά του ιού στην κοινότητα
έχει φθάσει πλέον σε επίπεδο όπου δεν είναι
αναμενόμενη η ανακοπή της αυξητικής τάσης.
Ακόμη και κάθε μικρή αύξηση από μέρα σε μέ-
ρα, σε αυτό το επίπεδο τιμών ιικού φορτίου, αν-
τιστοιχεί σε πολλές νέες μολύνσεις».

Στις φυλακές για τη φονική ληστεία της Τούμπας 



Έκτακτη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας -
Η κρίση έχει πυροδοτήσει 
νέα αντιπαράθεση 
μεταξύ Δύσης και Ρωσίας
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«Καμπανάκι» Σι Τζινπίνγκ 
για επιστροφή 
σε ψυχροπολεμικές 

Ο πρόεδρος της Λαϊκής Κίνας Σι Τζινπίνγκ προειδο-
ποίησε εναντίον της «επιστροφής σε ψυχροπολεμι-
κές εντάσεις στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού», επιμέ-
νοντας στη στενότερη συνεργασία προκειμένου να ξε-
περαστεί η πανδημία του κορονοϊού και να αποτραπεί
η κλιματική αλλαγή.

«Οι προσπάθειες να χαραχτούν ιδεολογικές διαχω-
ριστικές γραμμές ή να σχηματιστούν μικρές ομάδες
βασισμένες σε γεωπολιτικές επιδιώξεις είναι καταδι-
κασμένες σε αποτυχία», είπε ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος
έχει πλέον εδραιώσει την παντοδυναμία του στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Κίνας ως «δεύτερος Μάο». «Η πε-
ριφέρεια Ασίας - Ειρηνικού δεν μπορεί ούτε πρέπει να
υποτροπιάσει, να βυθιστεί στις αναμετρήσεις και
στους διχασμούς του Ψυχρού Πολέμου», τόνισε ο Κι-
νέζος ηγέτης. Ζήτησε επίσης να ενταθούν οι κοινές
προσπάθειες για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας,
κάνοντας τα εμβόλια κατά της Covid-19 πιο προσιτά
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κίνα και οι ΗΠΑ προχώρησαν στην COP26 σε μια
απρόσμενη «κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της
δράσης για το κλίμα», πεδίο-κλειδί στο οποίο η κυ-
βέρνηση του Τζο Μπάιντεν βλέπει δυνατότητες συ-
νεργασίας ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομι-
κές δυνάμεις του κόσμου.

«Μπορούμε όλοι μας να δεσμευτούμε στον δρόμο
της βιώσιμης ανάπτυξης με χαμηλότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα», υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ,
χωρίς να αναφερθεί ρητώς στη συμφωνία.

Μακρόν και Κάμαλα 
«επουλώνουν τις… πληγές»

Σε «αποστολή συμφιλίωσης» με τη Γαλλία, μετά τη
μεγάλη κρίση με τα υποβρύχια, βρίσκεται η αντιπρό-
εδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία πραγματοποι-
εί επίσκεψη στο Παρίσι. Η επιδείνωση των σχέσεων
των δύο χωρών μετά την ακύρωση της συμφωνίας για
την αγορά γαλλικών υποβρυχίων, ύψους πολλών δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, φάνηκε πάντως από τον τρόπο
με τον οποίο υποδέχτηκε τη Χάρις ο Eμανουέλ Μα-
κρόν: αντί να τη φιλήσει στα μάγουλα, όπως συνηθίζει
με τους ξένους ηγέτες που υποδέχεται στο μέγαρο
των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος αρκέστηκε σε μια
απλή χειραψία.

Το γεγονός σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ, που
ερμήνευσαν την ψυχρότητα στους τρόπους του Μα-
κρόν ως σημάδι ότι η Γαλλία είναι ακόμη πολύ ενο-
χλημένη. «Εδώ φίλησε τον Ντόναλντ Τραμπ», σχο-
λιάζει η βρετανική εφημερίδα «The Daily Mail».
Από πλευράς ΗΠΑ ελπίζεται ότι η επίσκεψη της αν-
τιπροέδρου θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της
συμφιλίωσης μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε
από τη συνάντηση του Μακρόν με τον Τζο Μπάιντεν
στο περιθώριο της Συνόδου των G29 στη Ρώμη, στις
29 Οκτωβρίου.

E
κτακτη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ασφαλείας για
την κρίση με τους χιλιάδες
εγκλωβισμένους μετανά-

στες στα σύνορα Πολωνίας - Λευκο-
ρωσίας διεξήχθη χθες το απόγευμα,
καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι μία
κλιμάκωση ενδέχεται να οδηγήσει
ακόμη και σε στρατιωτική σύγκρουση.
Η κρίση έχει πυροδοτήσει νέα γεωπο-
λιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Δύ-
σης και της Ρωσίας, η οποία έχει στεί-
λει δύο βομβαρδιστικά αεροσκάφη
που μπορούν να φέρουν πυρηνικά
όπλα για να περιπολούν τον εναέριο
χώρο της Λευκορωσίας, σε ένδειξη
υποστήριξης προς τον σύμμαχό της,
τον αυταρχικό Λευκορώσο ηγέτη Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο.

Στο έδαφος η κατάσταση παραμένει
έκρυθμη. Μετανάστες πέταξαν κατά τη
διάρκεια της νύχτας πέτρες και κλαδιά
στους Πολωνούς συνοριοφύλακες και
χρησιμοποίησαν κορμούς για να προ-
σπαθήσουν να σπάσουν έναν συρμάτι-
νο φράχτη σε νέες προσπάθειες να ει-
σέλθουν στην ΕΕ. Πηγές από την Κομι-
σιόν αναφέρουν ότι η ΕΕ ενδέχεται να
επιβάλει νέες κυρώσεις στη Λευκο-
ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο απειλεί
ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποι-
αδήποτε νέα μέτρα επιβληθούν εναν-

τίον του, συμπεριλαμβανομένου του
τερματισμού της μεταφοράς ρωσικού
φυσικού αερίου μέσω της Λευκορω-
σίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι
τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί κα-
τακόρυφα.

«Αν μας επιβάλουν νέες κυρώσεις,
οφείλουμε να απαντήσουμε. Ζεσταί-
νουμε την Ευρώπη και εξακολουθούν
να μας απειλούν ότι θα κλείσουν τα
σύνορα. Και αν κλείσουμε τη ροή του
φυσικού αερίου; Για αυτό θα συνι-
στούσα η πολωνική ηγεσία, οι Λιθουα-
νοί και άλλοι ανεγκέφαλοι άνθρωποι
να σκέφτονται προτού μιλήσουν», δή-
λωσε ο Λουκασένκο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες
Πολιτείες και το ΝΑΤΟ κατηγορούν τον
Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι έχει δημι-
ουργήσει μια μεταναστευτική κρίση
στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ για να
αποσταθεροποιήσει το μπλοκ ως αντί-
ποινα για τις κυρώσεις που του έχει
επιβάλει η Δύση για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
άγρια καταστολή της αντιπολίτευσης
στη Λευκορωσία.

Οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις
άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν
οι μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν
να περάσουν τα σύνορα από τη Λευκο-
ρωσία υπό ιδιαίτερα χαμηλές θερμο-

κρασίες, με ελλείψεις σε τρόφιμα, νε-
ρό και χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατη-
γορούν το κυβερνών εθνικιστικό κόμ-
μα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) της
Πολωνίας ότι παραβιάζει το δικαίωμα
των μεταναστών στο άσυλο, απωθών-
τας τους πίσω στη Λευκορωσία, αντί να
δέχεται τις αιτήσεις τους. Η Πολωνία
επιμένει ότι οι ενέργειές της είναι νό-
μιμες.

Σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές,
τουλάχιστον επτά μετανάστες έχουν
εντοπιστεί νεκροί στην πολωνική
πλευρά των συνόρων, ενώ μη εξακρι-
βωμένες πληροφορίες μιλούν και για
άλλους νεκρούς στη Λευκορωσία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πο-
λωνίας Πάβελ Γιαμπλόνσκι επανέλαβε
χθες ότι αυτή η κρίση είναι «η χειρότε-
ρη απειλή που έχει αντιμετωπίσει η
χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια»,
επισημαίνοντας ότι αναμένει κλιμά-
κωση τις επόμενες μέρες.

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Φόβοι για 
στρατιωτική 
σύγκρουση 



Oι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια δεν θα επη-
ρεάσουν την πορεία υλοποίησης του έργου του Ελληνικού,
που προχωράει με βάση τον προγραμματισμό με ταχύτατα
βήματα. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για κατοικίες είναι τόσο
μεγάλη που δρομολογείται ταχύτερη κατασκευή και παρά-
δοση νέου αριθμού κατοικιών μέσα στην πενταετία. Ανα-
φορικά με τις ανατιμήσεις, αναφέρεται ότι στους προϋπο-
λογισμούς των έργων έχει ληφθεί υπόψη η ανατίμηση των
υλικών, η οποία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Οι επεν-

δύσεις για τα έργα υποδομών της πρώτης φάσης θα προ-
σεγγίσουν τα 500 εκατ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία. Ένα
σημαντικό μέρος αυτών αναμένεται να δημοπρατηθεί εν-
τός του Νοεμβρίου με στόχο την κατακύρωση των εργολα-
βιών το πρώτο τρίμηνο του 2022. Πρόκειται για τα έργα που
αφορούν σε οδικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της
υπογειοποίησης της λεωφόρου Ποσειδώνος, στην ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου, στην αντιπλημμυρική
προστασία, στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και σε

άλλα έργα που θα διευκολύνουν την πρόοδο του έργου
ανάπλασης στο Ελληνικό. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν
νέες δημοπρατήσεις έργων και θα γίνει πρόσκληση σε με-
γάλες κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στους
σχετικούς διαγωνισμούς. Αναφορικά με τις κτιριακές ανα-
πτύξεις, το πρώτο έργο που θα ολοκληρωθεί στο Ελληνικό
το 2023 θα είναι το συγκρότημα 11.000 τ.μ., όπου θα συνεγ-
κατασταθούν τα σωματεία Αμυμώνη, Ερμής, Νίκη, καθώς
και ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Lamda: Δεν επηρεάζουν τα έργα στο Ελληνικό οι ανατιμήσεις

Μ
έσα στο πρώτο τετράμηνο
του 2022 αναμένεται να
ολοκληρωθεί το μεγαλύ-
τερο εγχείρημα πώλησης

ακινήτων που έχει αναληφθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Πρόκειται για το project
Terra της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο
αφορά την πώληση ενός χαρτοφυλα-
κίου, αποτελούμενου από ανακτηθέντα
και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμι-
λο ακίνητα, τα οποία πλησιάζουν τις
3.000 και η αποτίμησή τους ξεπερνάει το
1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα των
ενδιαφερομένων για το project μεγάλω-
σε και, εκτός από την Dromeus και την
κοινοπραξία Invel/Prodea, υπάρχουν και
άλλοι διεκδικητές. Στον δεύτερο γύρο θα
συμμετάσχουν 7 επενδυτές, ενώ δεν
αποκλείεται να προκύψουν συμπράξεις
μεταξύ των αρχικώς ενδιαφερομένων
(Brook Lane, Resolute, Dromeus) και
όσων εισέρχονται τώρα στον διαγωνισμό
(Bain, Pimco, Lone Star, Davidson
Kempner). Το process letter αναμένεται
να σταλεί μέσα στον μήνα και πρόθεση
της τράπεζας είναι οι δεσμευτικές προ-
σφορές να υποβληθούν εντός του πρώ-
του τριμήνου του 2022.

Παράλληλα, τροποποιήθηκε και η δομή
του διαγωνισμού. Η τράπεζα είχε διευκρι-
νίσει ότι η κατάθεση μη δεσμευτικών προ-
σφορών αποτελούσε προχωρημένη - διε-
ρευνητική διαδικασία, ώστε εν συνεχεία
να οριστικοποιηθούν η περίμετρος και η
δομή του διαγωνισμού. Έτσι μετά την αξιο-
λόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών,
η νέα περίμετρος του χαρτοφυλακίου θα
κινηθεί μεταξύ 800 και 850 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις τροποποιήσεις στη δο-
μή, η Τράπεζα Πειραιώς θα μεταβιβάσει το
χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε εταιρεία ειδι-

κού σκοπού (SPV) και θα πωλήσει το σύ-
νολο ή πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Επί-
σης, ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει τη
δυνατότητα σύναψης δανεισμού με την
Πειραιώς για τη χρηματοδότηση (vendor
finance) ποσού που θα αντιστοιχεί έως το
50% με 55% της αξίας των ακινήτων, ενώ θα
υπάρχει και δυνατότητα τμηματικής κατα-
βολής του τιμήματος. 

Τι περιλαμβάνει
Το project Terra περιλαμβάνει 3.000

ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή
της Πειραιώς μέσω επαναγορών στο
πλαίσιο πλειστηριασμών ή από θυγατρι-

κές του ομίλου στο πλαίσιο προγενέστε-
ρων συγχωνεύσεων. Περίπου τα 1.500
ακίνητα, δηλαδή το 50%, βρίσκονται στην
Αττική και τα υπόλοιπα σε διάφορες πό-
λεις της χώρας. Μάλιστα, αρκετά εξ αυ-
τών παράγουν εισόδημα, καθώς είναι μι-
σθωμένα. Επίσης, ένα μέρος των ακινή-
των αφορά υφιστάμενα υποκαταστήματα
και γραφεία της Πειραιώς, τα οποία, βά-
σει των όρων που έχουν προταθεί στους
ενδιαφερόμενους επενδυτές, πρόκειται
να επαναμισθωθούν από τον όμιλο, μόλις
ολοκληρωθεί η πώληση.

Εντωμεταξύ, «τρέχει» το πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση που

μπορεί να φθάσει ακόμη και τις 200.000
ευρώ, με τη διοίκηση να θέτει ως στόχο
τις 500 αποχωρήσεις. Η προθεσμία υπο-
βολής ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί
στις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι
που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και
τις 15 Νοεμβρίου θα πριμοδοτηθούν με
επιπλέον ποσό αποζημίωσης.

Το μεγαλύτερο εγχείρημα 
πώλησης ακινήτων - Στο πρώτο 
τετράμηνο του 2022 
η ολοκλήρωση της διαδικασίας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Οι «μνηστήρες» σε θέση
μάχης για το project Terra
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Υπ. Ανάπτυξης: 
Εγκρίθηκαν 
160 επενδυτικά 
σχέδια ΜμΕ

Εκατόν εξήντα επενδυτικά σχέδια, συ-
νολικού ύψους 302 εκατ. ευρώ, εντάσ-
σονται στα προγράμματα Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας και Επιχειρηματικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
του αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα με τη
σχετική απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκου Παπαθανάση:

1. Στον 7ο κύκλο του καθεστώτος «Γε-
νική Επιχειρηματικότητα» υπάγονται 41
επενδυτικά σχέδια με συνολικό ποσό
επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδο-
τικής μίσθωσης και επιδότησης κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης,
ύψους 51.318.241,02 ευρώ. Το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης μέσω φορολογικής
απαλλαγής ανέρχεται σε 67.100.590,91
ευρώ.

2. Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος «Μι-
κρές - Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπά-
γονται 119 επενδυτικά σχέδια. Το συνολι-
κό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότη-
σης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο
ποσό των 251.210.348,64 ευρώ και δεν
απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φο-
ρολογικής απαλλαγής.

Εκκρεμείς συντάξεις:
Πιάνουν δουλειά 
λογιστές-δικηγόροι

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου ρίχνονται στη
μάχη 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δι-
κηγόροι, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη «μα-
γιά» για να τρέξει η διαδικασία της έκδοσης
των εκκρεμών συντάξεων. Σύμφωνα με τον
e-ΕΦΚΑ, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες
θα επιλέγονται από τους ασφαλισμένους
για την ταχεία προώθηση του συνταξιοδοτι-
κού τους φακέλου. Ο ασφαλισμένος θα
κλείνει ραντεβού με τον δικηγόρο ή λογι-
στή που θα επιλέξει, ενώ ο τελευταίος θα
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο μέσω e-
mail για την ακριβή ημέρα και ώρα του
ραντεβού που θα έχουν.

Εξάλλου, σήμερα ξεκινά ο 2ος κύκλος
εκπαίδευσης και πιστοποίησης 1.200 επι-
πλέον λογιστών και δικηγόρων, οι οποίοι θα
ολοκληρώσουν τη σύνθεση του μηχανι-
σμού που θα επιφορτιστεί με τον μηδενι-
σμό των εκκρεμών υποθέσεων, το αργότε-
ρο έως τα τέλη Ιουνίου 2022.

Κ
ατά τουλάχιστον 27 δισ. ευρώ
ή 15,9% υψηλότερα σε σχέση
με το 2020, θα διαμορφωθεί το
ΑΕΠ της Ελλάδας στο τέλος

του 2023, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Κομισιόν στην έκθεσή της προβλέπει
ισχυρή ανάπτυξη 7,1% φέτος έναντι 4,3% που
προέβλεπε στην εαρινή έκθεση του περασμέ-
νου Ιουλίου. Για το 2022, η ΕΕ αναθεωρεί τον
στόχο προς τα κάτω, βάζοντας τον πήχη στο
5,2% έναντι αρχικής πρόβλεψης 6%, ενώ το
2023 το ΑΕΠ θα «ψηλώσει» κατά 3,6%. Όπως
αναφέρεται στην έκθεση, η ανάπτυξη το 2022
και το 2023 αναμένεται να οδηγηθεί από δη-
μόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς η
ανάπτυξη έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να
διατηρήσει τη δυναμική.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ υιοθετεί πιο
συντηρητικές εκτιμήσεις για την πορεία της
ανεργίας, αναμένοντας πτώση της φέτος στο
15,3%, στο 15% το 2022 και στο 14,5% το 2023. Σε
ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η κατάσταση φαί-
νεται να είναι διαχειρίσιμη, καθώς το 2022 θα
υποχωρήσει στο 1%, ενώ το 2023 θα διαμορ-
φωθεί στο 0,4%. 

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο αντίκτυπος
της πανδημίας θα αμβλυνθεί σταδιακά, ενώ η
σταδιακή εξάλειψη των μέτρων στήριξης στο
τέλος του τρέχοντος έτους θα συμβάλει ώστε
να μειωθεί σημαντικά το έλλειμμα του προ-
ϋπολογισμού το 2022. Η Κομισιόν προειδο-
ποιεί για τη διατήρηση των κινδύνων λόγω της
πανδημίας και τις πιθανές επιπτώσεις στον

τουριστικό τομέα το 2022.  Σε σχέση με την πο-
ρεία του ελλείμματος, η ΕΕ προβλέπει μείωσή
του το 2022 στο 3,9% έναντι 9,9% φέτος, ενώ το
2023 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,1%, εάν
και εφόσον δεν υπάρξουν παράγοντες που θα
μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά στην οι-
κονομία.

Επιπλέον, εκφράζει συντηρητική εκτίμηση
για την πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο
φέτος θα μειωθεί στο 203% του ΑΕΠ, ενώ το
2023 στο 197%. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας δήλωσε ότι οι προβλέψεις της Κομι-
σιόν επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονο-
μικής πολιτικής της κυβέρνησης και αποδει-
κνύουν ότι η χώρα ανακάμπτει ισχυρά και
αναπτύσσεται βιώσιμα. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η έκθεση φθι-
νοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δείχνει την ισχυρή ανάκαμψη της
οικονομίας, γεγονός που οφείλεται ιδίως στις
επενδύσεις. 

Ανοιχτό παράθυρο 
για νέες παροχές 
από Τσακλόγλου

Ορθάνοιχτο παράθυρο για επιπλέον
παροχές προς τις ευάλωτες κοινωνι-
κές κατηγορίες του πληθυσμού αφή-
νει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Πά-
νος Τσακλόγλου στο Α’ Πρόγραμμα
της ΕΡΑ, «αυτή τη στιγμή υπάρχει
ένας απρόσμενα θετικός δημοσιονο-
μικός χώρος και τον μήνα Δεκέμβριο
θα δοθεί διπλάσιο εγγυημένο εισόδη-
μα, σαν ένα κοινωνικό μέρισμα προς
τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας,
αυτούς που λαμβάνουν το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα». Την ίδια στιγ-
μή, πληροφορίες από το υπουργείο
Οικονομικών αφήνουν ανοιχτό το εν-
δεχόμενο για νέες… εκπλήξεις, ανά-
λογες με αυτές του διπλασιασμού του
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, για τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα,
το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει
τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα
μπορούν να ενταχθούν νέοι ηλικίας
18-29 ετών στο πρόγραμμα επιδότη-
σης θέσεων εργασίας με το «Πρώτο
Ένσημο». Σημειώνεται ότι κάθε νέος
που θα εισέλθει για πρώτη φορά στην
αγορά εργασίας από την 01/01/2022,
θα λαμβάνει για έξι μήνες στο χέρι
100 ευρώ μηνιαίως, ενώ άλλα τόσα θα
δίνονται στον εργοδότη που θα τον
προσλάβει.

Χρ. Σταϊκούρας: Επιβεβαιώνεται 
η ορθότητα της οικονομικής 
πολιτικής της κυβέρνησης
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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«Χρυσή» τριετία
ανάπτυξης με 
άνοδο ΑΕΠ 15,9%



Κ
ρίσιμες οι επόμενες δύο συνε-
δριάσεις καθώς, αν υπάρξει
διορθωτική κίνηση, δεν απο-

κλείεται οι traders που κινούνται με
γρήγορα αντανακλαστικά, να αναπρο-
σαρμόσουν τις κινήσεις τους, προς το
επιφυλακτικότερο. 

Παράλληλα, προβληματίζουν η υπο-
χώρηση του τζίρου, η συνεχιζόμενη
επιφυλακτική εικόνα στο βαρύδεικτο
τραπεζικό ταμπλό και η εμφανής υπο-
χώρηση των αγοραστών, για πολλούς
τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφα-
λαιοποίησης.  Όσο ο Γενικός Δείκτης δί-
νει κλεισίματα υψηλότερα των 913, 901
ή υψηλότερα των 899 - 895 μονάδων
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 90 ημερών),
οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο. Οι
επόμενες αντιστάσεις στις 930 και 949 -
950 μονάδες.

Αρνητική έκπληξη με κλείσιμο χαμη-
λότερα των 895 μονάδων θα ενεργοποι-
ήσει κινήσεις «stop long» και θα πιέσει
προς τις 885, 878 (εκθετικός ΚΜΟ 30

εβδομάδων) και 864 μονάδες (συγκλί-
νουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). 

Για τον δείκτη της υψηλής κεφαλαι-
οποίησης, η επόμενη αντίσταση στη ζώ-
νη 2.234 - 2.240 (gap), ενώ κλείσιμο

υψηλότερα των 2.240 μονάδων αφήνει
περιθώρια αναρρίχησης προς τις 2.366,
2.379 και 2.390 μονάδες. 

Αρνητική εξέλιξη με κλείσιμο χαμη-
λότερα των 2.173 μονάδων.

Στο σφυρί εγκαταστάσεις της οικογένειας
Χατζηιωάννου στην Ξάνθη

Στις 8 Δεκεμβρίου βγαίνει στο σφυρί μια από
τις τελευταίες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της
οικογένειας Χατζηιωάννου στην Ξάνθη που
μπορούν να είναι λειτουργικές. Πρόκειται για
το εργοστάσιο που η πάλαι ποτέ εισηγμένη
εταιρεία παρήγε καλσόν και seamless εσώ-
ρουχα που κατακτούσαν την ευρωπαϊκή αγορά.
Οι μέτοχοι της κλωστοϋφαντουργικής επιχεί-
ρησης Σάββας και Σάκης Χατζηιωάννου είχαν
δημιουργήσει επίσης και το δίκτυο λιανικής
ένδυσης Sprider, το οποίο ύστερα από απανω-
τές «πυρκαγιές» αποθηκών, γραφείων, πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, κατέρρευσε κλείνοντας
άρον άρον. Είναι ενδεικτικό πως το ακίνητο μα-
ζί με το παρατημένο βιομηχανοστάσιο βγαίνει
στο σφυρί για ληξιπρόθεσμη οφειλή της τάξης
των 258.000 ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς
στα 2,580 εκατ. ευρώ.

Τιτάν: Ανθεκτικότητα 
της κερδοφορίας στο 9μηνο

Αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών και 41,4%
στα καθαρά κέρδη εμφάνισε ο όμιλος της Τιτάν
το εννεάμηνο του 2021, λόγω της συνεχιζόμε-
νης ευρωστίας της αμερικανικής αγοράς, της
ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς, των δυναμι-
κών επιδόσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της βελτίωσης της αγοράς στην Αίγυπτο.
Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περιο-
ρίστηκαν κατά 4,3% στα 219,6 εκατ. ευρώ, εξαι-
τίας της διεθνούς μεγάλης αύξησης στοιχείων
του κόστους το τρίτο τρίμηνο, τα οποία πρό-
σφατα παρουσιάζουν πτωτική τάση. 

Η CVC και η συγχώνευση Goody’s,
Everest, La Pasteria και Evercat

Σε συγχώνευση των εταιρειών εστίασης, με
απορρόφηση από την Goody’s των Everest, La
Pasteria και Evercat, προχωρά η Vivartia, με
στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο και
ισχυρότερο σχήμα που θα πρωταγωνιστήσει
στον κλάδο της εστίασης. Η παραπάνω κίνηση
εντάσσεται στη στρατηγική της CVC Partners
για περαιτέρω ισχυροποίηση του ομίλου Vivar-
tia, καθώς θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα,
ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοι-
χείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων,
με μέγιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοι-
χείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Σε νέες συμφωνίες με διεθνείς φίρμες θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα τα ΕΛΤΑ, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα έχει γίνει το επό-
μενο βήμα στην ψηφιοποίηση του κέντρου διαλογής στο Κρυονέρι, που θα επι-
φέρει σημαντική αύξηση παραγωγικότητας στην ημερήσια διαλογή δεμάτων. Ει-
δικότερα, μετά τη συμφωνία με την Αmazon, τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε καταρχήν
συμφωνίες με τέσσερα διεθνή ονόματα του λιανεμπορίου, οι οποίες αναμένεται
να ανακοινωθούν σύντομα και οι οποίες θα χρησιμοποιούν το πανελλαδικό δί-
κτυο των ΕΛΤΑ για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τέσσερις πολυεθνικές εται-
ρείες στον χώρο της ένδυσης και της υπόδησης. Με τις συμφωνίες αυτές αναμέ-
νεται επιπλέον αύξηση του έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, που προχωρά
σε επιπλέον αυτοματοποίηση του κέντρου διαλογής στο Κρυονέρι, ώστε να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει χωρίς καθυστερήσεις το αυξημένο έργο.

Σε δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε διάστημα 93 ημερών
προχωρεί η Αττικό Μετρό. Στα μέσα Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Αττικό Μετρό είχε αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 95,80 εκατ. ευρώ με την έκδοση 3.264.247 με-
τοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση αυτή, το με-
τοχικό κεφάλαιο της Αττικό Μετρό ανήλθε σε 6,11 δισ. ευρώ. Πριν καλά καλά
συμπληρωθούν 100 ημέρες, η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων του φορέα, δηλαδή τα υπουργεία Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος, αποφάσισαν και δεύτερη αύξηση κεφαλαίου. Αυτήν τη φορά το
μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 79,7 εκατ. ευρώ με την έκδοση 2.715.503
μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 η καθεμία. Μετά την αύξηση αυτή, το με-
τοχικό κεφάλαιο της Αττικό Μετρό θα ανέλθει στα 6,192 δισ. ευρώ.

Δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την Αττικό Μετρό

ΕΛΤΑ: Νέες digital λύσεις

XA: Τα νέα «καύσιμα» που απαιτούνται και οι traders



Revoil: Αύξηση 45,38% 
στα κέρδη προ φόρων 9μήνου

Μ
εγάλη άνοδο κατά 45,38% κατέγραψαν τα κέρ-
δη προ φόρων της εταιρείας Revoil ΑΕΕΠ το
εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντί-

στοιχο περσινό διάστημα, κλείνοντας στα 3,46 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 2,38 εκατ. το 2020, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας προ-
κύπτει κυρίως από τον υπερδιπλασιασμό των κερδών
προ φόρων του τρίτου τρίμηνου που έκλεισαν στα 1,58
εκατ. ευρώ κατά 122,5% υψηλότερα σε σχέση με τα 0,71
εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η υψηλή κερδοφορία
του τρίτου τριμήνου οφείλεται στην άνοδο των πωλούμε-
νων όγκων κατά 9,7%, στην περαιτέρω μείωση του χρη-
ματοοικονομικού κόστους και δευτερευόντως στην επί-
δραση της ανόδου των τιμών των αποθεμάτων κατά τη
διάρκεια του τριμήνου. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου
ανήλθαν στα 168,48 εκατ. ευρώ έναντι 127,21 εκατ. το αν-
τίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 32,44%.

Αυξημένα 143% τα κέρδη 
της Autohellas στο γ’ τρίμηνο
Ετήσια άνοδο 143% παρουσίασαν τα κέρδη μετά φό-
ρων της Autohellas για το γ’ τρίμηνο του 2021, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εται-
ρεία. Ακόμα, ο τζίρος της Autohellas ενισχύθηκε άνω
του 18% σε ετήσιο επίπεδο, ενώ σύμφωνα με την εται-
ρεία ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία «ήταν με-
γαλύτερα από τα αντίστοιχα του προ πανδημίας έτους,
ρεκόρ για τον τουρισμό 2019, σε όλα τους τα επιμέ-
ρους στοιχεία».

Με υπογραφή ΑΚΤΩΡ η κατασκευή
του River West Open

Το River West Open, που πρόσφατα απέσπασε την
υψηλότερη διάκριση (βραβείο Gold) στην ενότητα
«Commercial Development/Retail New Development»,
αποτελεί ένα ακόμα κτιριακό έργο της εταιρείας ΑΚΤΩΡ
(μέλος του Ομίλου Ελλάκτωρ). Πρόκειται για ένα καινο-
τόμο περιβαλλοντικά mall νέας γενιάς, με έντονο οικο-
λογικό χαρακτήρα, που παρέχει μια ολοκληρωμένη εμ-
πειρία αναψυχής και αγορών για το ευρύτερο κοινό. Η
ΑΚΤΩΡ ανέλαβε το σύνολο των εργασιών του έργου που
περιλάμβαναν από εκσκαφές, ειδικές θεμελιώσεις, δια-
χείριση αρχαιοτήτων που βρέθηκαν εντός οικοπέδου,
αρχιτεκτονικά τελειώματα, όλες τις εργασίες ΗΜ καθώς
και τις εργασίες του περιβάλλοντος χώρου.

Intrum Hellas: Δύο χρόνια 
στην ελληνική αγορά

Δύο χρόνια διαχείρισης απαιτήσεων συμπληρώνει η
Intrum Hellas, στηρίζοντας τους δανειολήπτες, τους
επενδυτές, τους ανθρώπους της, καθώς και την ελληνι-
κή οικονομία μέσα από εξειδικευμένες και μακροπρό-
θεσμα βιώσιμες λύσεις. Υλοποιώντας τη στρατηγική του
Ομίλου Intrum να στηρίζει τις οικονομίες στις οποίες
δραστηριοποιείται, η Intrum Hellas είναι μια ανεξάρτητη
και ισχυρή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που διατη-
ρεί στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς.
Σήμερα, η Intrum Hellas δραστηριοποιείται στην ελληνι-
κή αγορά με υπό διαχείριση δάνεια ύψους 25,2 δισ. ευ-
ρώ που αντιστοιχούν σε συνολική αξία (νομικές απαιτή-
σεις) της τάξης των 50,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 27,0
δισ. είναι δάνεια επιχειρήσεων, ενώ η αξία των υπό δια-
χείριση ακινήτων, στα οποία η εταιρεία λειτουργεί ως re-
al estate servicer, ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Alpha Bank: Στη Nexi το 51% του τομέα
καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών

Τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την
ιταλική Nexi στον τομέα της αποδοχής καρτών και
εκκαθάρισης συναλλαγών ανακοίνωσε η Alpha
Βank. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει: τη
μεταβίβαση της δραστηριότητας του Τομέα Απο-
δοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών από
την Αlpha Bank δι’ απόσχισης σε νεοσυσταθείσα
εταιρεία (νέα εταιρεία), την πώληση στη Nexi πο-
σοστού 51% της νέας εταιρείας, υπό την αίρεση
της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσε-
ων, και τη σύναψη από τα μέρη μακροπρόθεσμης
σύμβασης προώθησης και διανομής, με την
οποία θα παρέχεται στη νέα εταιρεία πρόσβαση
στο δίκτυο της Αlpha Bank, με σκοπό τη διανομή
προϊόντων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες και
την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς πε-
λάτες της Αlpha Bank στην Ελλάδα.

Την PCS εξαγόρασε η Epsilon Net
Η Epsilon Net ανακοίνωσε τη συμφωνία από-

κτησης (πλειοψηφικού) ποσοστού 88% στην εται-
ρεία με την επωνυμία «Professional Computer
Services Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό
τίτλο «Professional CS AE» (εφεξής PCS), η
οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευ-
μένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις
του χρηματοπιστωτικού τομέα (www.pcs.gr). Η
PCS έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη
καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού για χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση
των χρηματοοικονομικών δεδομένων με το υψη-
λό επίπεδο τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Νέα αύξηση πωλήσεων 
για Σαράντη στο 9μηνο

Κατά το εννεάμηνο του 2021 ο Όμιλος Σαράντη
παρουσίασε θετικές επιδόσεις, παρά τις αντίξοες
συνθήκες που δημιουργούν οι πληθωριστικές
πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κατά τη
διάρκεια του εννεάμηνου του 2021, οι πωλήσεις
του ομίλου ανήλθαν σε 299,09 εκατ. ευρώ από
286,47 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά
το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 4,41%,
παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμέ-
νου έτους. Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων
και τόκων ύψους 36,27 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA
να διαμορφώνονται στα 45,9 εκατ. ευρώ, οριακά
αυξημένα σε ετήσια βάση.
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A γνωστοι έσπασαν αυτοκίνητο μέλους του Δι-
αιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Το γεγονός
καταγγέλθηκε στην αστυνομία, που άρχισε τις

σχετικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ
η ΕΠΟ, αφού καταδίκασε το γεγονός, επισήμανε πως
δεν πρέπει να σχετίζεται απαραίτητα η πράξη αυτή με
το ποδόσφαιρο, αν και το μέλος του Διαιτητικού Δικα-
στηρίου είναι τακτικός δικαστής που παράλληλα απο-
νέμει δικαιοσύνη και σε ποδοσφαιρικά θέματα. 

Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ εί-
ναι ο Αρεοπαγίτης Γεώργιος Αυγέρης. Αναπληρωτής
πρόεδρος η Αρεοπαγίτισσα Χρυσούλα Κουσουλού και
μέλη η Αντιγόνη Τσελέπη, πρόεδρος Εφετών, και ο
Αθανάσιος Κουτρίκης, πρόεδρος Εφετών Διαιτητικού
Δικαστηρίου. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ανώτατους
δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο πο-
δόσφαιρο υπό την ανοχή των δύο υπερκείμενων πο-
δοσφαιρικών συνομοσπονδιών, της ευρωπαϊκής (UE-
FA) και της παγκόσμιας (FIFA). Σε καμία ομοσπονδία
του κόσμου δεν δικάζουν ποδοσφαιρικά θέματα τα-
κτικοί δικαστές παρά συνταξιούχοι και δικηγόροι. Για

την Ελλάδα έγινε μία εξαίρεση, γιατί η αθλητική δι-
καιοσύνη είχε δώσει πολλές αφορμές για «περίεργες
αποφάσεις» κατά το παρελθόν.

Η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της τονίζει μεταξύ άλλων:
«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει
την έκπληξή της για την προσπάθεια συγκεκριμένων
ΜΜΕ να συνδέσουν τη συγκεκριμένη επίθεση τόσο με
υποθέσεις που πρόκειται να εξεταστούν στο ΔΔΠ όσο
και με το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Καταδικά-
ζουμε μετά βδελυγμίας μεθόδους μαφίας εις βάρος
δικαστικών λειτουργών αλλά και την τεχνητή προσπά-
θεια εμπλοκής του ποδοσφαίρου σε παρακρατικές
μεθόδους. Η αστυνομία θα φωτίσει όλες τις πτυχές
της υπόθεσης μετά την έρευνα που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, κατά συνέπεια όσοι επενδύουν επικοινωνιακά
στην αποσταθεροποίηση των θεσμών του ελληνικού
ποδοσφαίρου μέσω αυτών των γεγονότων ας περιμέ-
νουν, γιατί θα εκτεθούν και πάλι».

Προφανώς και ουδείς γνωρίζει αν η επίθεση στο
αυτοκίνητο του μέλους του Διαιτητικού Δικαστηρίου
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Ουδείς ωστόσο μπορεί
να το αποκλείσει, γιατί στο ποδόσφαιρο γίνονται ση-

μεία και τέρατα εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως
μια παράμετρος που αφορά την ΕΠΟ και τους τακτι-
κούς δικαστές που πλαισίωσαν τις προηγούμενες
συνθέσεις. Τότε, πριν από δύο χρόνια, η επιλογή των
τακτικών δικαστών έγινε με… ψηφοφορία των παρα-
γόντων του ποδοσφαίρου! Ο κάθε παράγοντας ψήφιζε
τον… αγαπημένο του δικαστή, προσδοκώντας σε οφέ-
λη φυσικά. Μάλιστα, είχε δοθεί «γραμμή» από τους
παράγοντες ποιους να ψηφίζουν και ποιους όχι. Οι νέ-
ες συνθέσεις των δικαιοδοτικών οργάνων του ποδο-
σφαίρου είναι διορισμένες από τον υπουργό Δικαιο-
σύνης, όπως είναι και το σωστό. Άρα η ΕΠΟ έδωσε δι-
καιώματα να ασχολούνται τα ΜΜΕ ότι ενδεχομένως να
προέρχονται από τον χώρο του ποδοσφαίρου οι δρά-
στες…

«Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο», 
αναφέρει η ΕΠΟ, η οποία 
έδωσε δικαιώματα

Έσπασαν αυτοκίνητο
αθλητικού δικαστή
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Η ΕΠΟ δεν έστειλε τελικά την υπο-
ψηφιότητα της Ελλάδας για τη διορ-
γάνωση του τελικού του Conference
League στην Ελλάδα το 2023. Το
Conference League είναι η 3η σε κύ-
ρος ευρωπαϊκή διασυλλογική διορ-
γάνωση μετά το Champions League
και το Europa League. Λειτουργών-
τας εντελώς ερασιτεχνικά, θέλει να
προκηρύξει «εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος» και από άλλες ομάδες, τα
γήπεδα των οποίων θα μπορούσαν
να φιλοξενούσαν τον τελικό της
διοργάνωσης, και μετά να στείλει την
υποψηφιότητά της. Θα έπρεπε να το
είχε κάνει νωρίτερα. Στόχος της ήταν
να προτείνει και δικαίως το νεότευ-
κτο «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά), νέα
έδρα της ΑΕΚ, αλλά... φοβήθηκαν ότι

ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλ-
λες υποψηφιότητες, του «Καραϊσκά-
κης» για παράδειγμα. Η «Political»
είχε αποκαλύψει ότι το νέο γήπεδο
της ΑΕΚ ήταν το Νο1 υποψήφιο για
να φιλοξενήσει τον τελικό. Μάλιστα,
είχαν γίνει οι σχετικές συζητήσεις με
τον εκτελεστικό γραμματέα της UE-

FA Θόδωρο Θεοδωρίδη. Ο ίδιος είχε
προτρέψει την προηγούμενη διοίκη-
ση της ΕΠΟ να διεκδικήσει και τον
τελικό του 2022. Τότε όμως η διοίκη-
ση Γραμμένου ήταν σε κόντρα με τον
Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ήθελε
τον τελικό στο Ηράκλειο, και δεν
έθεσε καν υποψηφιότητα…

Γκάφα ΕΠΟ για «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» Και άλλη νίκη 
για τους Μπακς

Με πόνο στον αστράγαλο ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο οδήγησε και πάλι σε νίκη τους πρωτα-
θλητές ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς επί των Νικς μέσα
στη Νέα Υόρκη με 112-100. Ο «Greek Freak» είχε
15 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Οι Μπακς
πήραν τη νίκη χάρη στον καταιγισμό τριπόντων
στα πέντε τελευταία λεπτά, όταν πέτυχαν 7 από τα
26 στο σύνολο. Έπαιξε αλλά δεν σημείωσε πόντο
ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. 

Φούστα Prada 
και ροζ τσαντάκι

Αρνητικά ήταν
τα περισσότερα
σχόλια για τη
φωτογράφιση
του διεθνούς
Άγγλου ποδο-
σφαιριστή Ντό-
μινικ Κάλβερτ-
Λιούιν με Prada
φούστα και ροζ
τσαντάκι για το
π ε ρ ι ο δ ι κ ό
«Homm+». Σε
δηλώσεις του
τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για
αυτήν του την επιλογή και πως το ντύσιμο του κα-
θενός ανάγεται στην επιλογή του και μόνο. Στην
Ελλάδα ο πρώτος που φόρεσε φούστα ήταν ο Σά-
κης Ρουβάς και μετά ο άλλοτε παίκτης του Πανα-
θηναϊκού Τζιμπρίλ Σισέ.

Τζέραρντ: Άστον Βίλα 
και μετά Λίβερπουλ

Ο θρυλικός αρχηγός της Λίβερπουλ Στίβεν Τζέ-
ραρντ είναι ο νέος τεχνικός της Άστον Βίλα, η
οποία παραπαίει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι
η τελευταία στάση του Τζέραρντ προτού κάτσει
στον πάγκο της Λίβερπουλ μόλις αποχωρήσει ο
Γερμανός Γιούργκεν Κλοπ έπειτα από δυο χρόνια.

Είναι ήδη προαποφασισμένο, μια και τον Τζέ-
ραρντ τον σύστησε ο ίδιος ο Κλοπ στη

διοίκηση.

«Δεν πουλάμε
στη Νιούκαστλ»! 

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει
στην Αγγλία. Όλες οι ομάδες αρνούνται

να πουλήσουν παίκτες στη Νιούκαστλ,
που πλέον είναι η πιο πλούσια ομάδα του

κόσμου, καθότι την αγόρασαν οι Σαουδάραβες
του πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν. Οι Σαουδάραβες
έχουν σκοπό να διαθέσουν 300 εκατ. ευρώ για…
αρχή τον Ιανουάριο και αναγκαστικά θα καταφύ-
γουν στην εξωτερική αγορά. 

Για Μιχαηλίδη η Φενέρ του Πέλκα
Τον Γιάννη Μιχαηλίδη, κεντρικό μπακ του ΠΑΟΚ,
έβαλε στο στόχαστρό της η Φενερμπαχτσέ για να
τον αποκτήσει τη μεταγραφική περίοδο του Ια-
νουαρίου. Προφανώς ρόλο έπαιξε και η παρουσία
του Δημήτρη Πέλκα, άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, στο
ρόστερ της τουρκικής ομάδας. Ο Μιχαηλίδης εί-
ναι 21 ετών και πρόσφατα ανανέωσε για άλλα
τέσσερα χρόνια με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Δύσκολη 
δίκη 
για τα 
επεισόδια

Αύριο θα γίνει η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο ματς Βόλος - Άρης την περασμένη αγωνιστική με την εισβολή 
των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης στο Πανθεσσαλικό. Η ΠΑΕ Άρης δεν προμηθεύτηκε εισιτήρια 
από την ΠΑΕ Βόλος ώστε να τα διαθέσει στους οπαδούς της. Μόνοι τους πήγαν στο γήπεδο οι 500 οπαδοί του Άρη. 
Πιθανή τιμωρία του Άρη ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και για προβοκάτσιες παρόμοιου τύπου στο μέλλον.



Γ
ιορτές με τους θρυλικούς ήρωες των Ντί-
κενς, Άντερσεν και των αδελφών Γκριν θα
απολαύσουν φέτος μικροί και μεγάλοι
στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ideal στο

κέντρο της Αθήνας.
Τα «Χριστούγεννα του Σκρουτζ», η «Βασίλισσα

του χιονιού» και η «Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος
των Χριστουγέννων» θα ζωντανέψουν στο 5ο Φεστι-
βάλ Παραμυθιού που οργανώνει και επιμελείται η
ηθοποιός Γιούλη Ηλιοπούλου, συνεχίζοντας τις sold
out επιτυχίες των μαγικών παραστάσεων.

Τα τρία αγαπημένα παραμύθια από την παγκόσμια
κλασική παιδική λογοτεχνία, με προγραμματισμένη
πρεμιέρα στις 28 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστούν
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου στη
λαμπερή γιορτή της φαντασίας, της χαράς και της
περιπέτειας, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους
λιλιπούτειους θεατές.

«Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ»: Ένα μοναδικό
γιορτινό και λαμπερό θέαμα, που μαγεύει τις καρ-
διές μικρών και μεγάλων, μας στέλνει το μήνυμα της
χαράς της γενναιοδωρίας, της προσφοράς και καλεί
τους ανθρώπους να έχουν στην καρδιά τους τα Χρι-
στούγεννα 365 μέρες τον χρόνο. Δεκαμελής θίασος
γνωστών, καταξιωμένων αλλά και νέων, εξαιρετικά
ταλαντούχων ηθοποιών ερμηνεύει τους είκοσι ρό-
λους του έργου με παραμυθένια κοστούμια εποχής.
Κάθε Κυριακή στις 12 μ.μ. από 5/12/21 έως 12/1/22.

«Η βασίλισσα του χιονιού»: Ένα έργο-μάθημα
ζωής για όλους μας! Η βασίλισσα του χιονιού απο-
φασίζει να κατακτήσει τον κόσμο, να παγώσει τον
πλανήτη και να κυβερνήσει εκείνη ολόκληρη τη Γη.
Ένα μικρό κορίτσι, η Γκέρντα, έχει την τόλμη να αν-

τισταθεί σε αυτό το κακόβουλο σχέδιο. Ξεκινάει ένα
μακρύ ταξίδι, περνάει μέσα από τις εποχές του χρό-
νου, επιβιώνει στις κακουχίες, αντιστέκεται στις
προκλήσεις και, τελικά, έχοντας οδηγό της την αγά-
πη, την καλοσύνη, το θάρρος, την εξυπνάδα και την
επιμονή στον στόχο, καταφέρνει να σώσει από την
καταστροφή τον πλανήτη Γη και εύχεται σε όλους
μας «καλό ταξίδι, υπέροχοι άνθρωποι, θυμηθείτε,
το σύμπαν είστε εσείς, ποτέ μη φοβηθείτε». Κυρια-
κή στις 15.00 από 28/11/2021 έως 30/01/2022.

«H Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος των Χριστου-
γέννων»: Μια πρωτότυπη απόδοση του αγαπημένου
παραμυθιού μικρών και μεγάλων σε σκηνοθεσία
Έλενας Μαυρίδου. Ένας σύγχρονος, μαγικός και
παραμυθένιος κόσμος έρχεται να παρασύρει όλη
την οικογένεια σε ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ και
συγκίνηση, που θα ανατρέψει όλα τα στερεότυπα
της πασίγνωστης ιστορίας. Η παράσταση έρχεται να
εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους, βοηθώντας τα μι-
κρά παιδιά να ξεπεράσουν τους φόβους τους, ανα-
γνωρίζοντάς τους. Ενθαρρύνοντάς τα να πορεύονται
με ελπίδα και να ανακαλύπτουν διαρκώς τον εαυτό
τους με πίστη και αγάπη. Κυριακή στις 10 π.μ. από
28/11/2021 έως 30/1/2022.
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•  Το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι η
κηδεία του Χρήστου Κυριαζή στο Α’
Νεκροταφείο Αθηνών.

• Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης
μπαίνει στη «Φάρμα».

•  Ο βουλευτής Ιάσονας Φωτήλας επι-
στρέφει στο θέατρο και στην παράστα-
ση «Ό,τι πείτε, κύριε υπουργέ μου»!

•  Η παραγωγή της χολιγουν-
τιανής ταινίας «Αναλώσιμοι
4» χαρακτήρισε ανακριβή τα
δημοσιεύματα με τους τραυ-
ματισμούς κασκαντέρ.

•  Στιλάκι έγινε η Γωγώ Τσαμπά! Έχασε
22 κιλά.

•  Το ίδιο και ο Κρατερός Κα-
τσούλης μετά την απώλεια 15
κιλών.

•  Η Μυρτώ Αλικάκη έχει επιτεθεί σε
άντρα. «Δεν το μετάνιωσα. Δεν τον
έστειλα και στο νοσοκομείο», δήλωσε.

•  «Η τηλεόραση μας έφερε
σε διάσταση», ισχυρίστηκε ο
Αλέξης Κούγιας για το διαζύ-
γιό του με την Εύη Βατίδου.

•  «Θαυμάστρια έγραψε βιβλίο για
εμένα που ξεκινούσε με την κηδεία
μου», αποκάλυψε ο Νίκος Μακρόπου-
λος.

•  Ενοχλήθηκε ο Βασίλης
Μπισμπίκης όταν ρωτήθηκε
για την προσωπική του ζωή.
«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για
αυτό», απάντησε.

•  Η λιγούρα για τη λαχταριστή μακα-
ρονάδα οδήγησε την Ελένη Μενεγάκη
να εισβάλει live στο πλατό της Ελεο-
νώρας Μελέτη για να φάει!

•  H Xάιντι Κλουμ πόζαρε εν
ώρα προετοιμασίας για τα γυ-
ρίσματα του «GNTM» Γερμα-
νίας στη Μύκονο.

•  Τα δίδυμα του Σάκη Τανιμανίδη βγά-

ζουν δόντια και γκρινιάζουν. Στα κάγ-

κελα η Χριστίνα Μπόμπα! 

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Παραμυθένιες γιορτές

για λιλιπούτειους θεατές



Save the world Όλη η αλήθεια

Τέλος στις φήμες έβαλε ο Δάκης για την κατά-
σταση της υγείας του. Ο τραγουδιστής διέ-
ψευσε δημοσιεύματα που τον ήθελαν να νο-
σηλεύεται σε κλινική, αλλά παραδέχτηκε πως
βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης από μι-
κρόβιο στον πνεύμονα. Έλαβε βαριά φαρμα-
κευτική αγωγή, που δυστυχώς «χτύπησε»
ζωτικά όργανα του εξασθενημένου του οργα-
νισμού από τις χημειοθεραπείες, αλλά τώρα,
όπως ανέφερε, είναι καλύτερα. «Έχασα κιλά
γιατί δεν μπορούσα να φάω. Παρέλυσαν οι
μύες και οι φωνητικές χορδές, αλλά τώρα
αναρρώνω», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ωδείο με το όνομά του

Ένα πρότυπο δημοτικό ωδείο με αίθουσες λαϊ-
κής μουσικής που φέρουν το όνομα «Γιώργος
Μαζωνάκης» εγκαινίασε πρόσφατα ο εκκεντρι-
κός τραγουδιστής! Η πρωτοβουλία του «Μπου-
ζούκι. Οι ευαίσθητες χορδές» βρήκε στέγη στον
Πειραιά, δικαιώνοντας τον μουσικό αγώνα του
ερμηνευτή ώστε το παγκόσμιο σύμβολο του ελ-
ληνικού τραγουδιού να πάρει τη θέση που του
αρμόζει. «Όχι λόγια, έργα. Να φύγουμε από το
“εγώ” και να πάμε στο “εμείς”», έγραψε στον λο-
γαριασμό του ποζάροντας με τον Θανάση Πολυ-
κανδριώτη και τους συνεργάτες του. 

Τρυφερές φωτογραφίες με τον
σύντροφό της Γρηγόρη Αρνα-
ούτογλου δημοσίευσε στο In-
stagram η Νάνσυ Αντωνίου. Η
αρχισυντάκτρια του «The
2night show», αν και αποφεύ-
γει τα φώτα της δημοσιότητας,
μοιράστηκε δημοσίως όμορφες
στιγμές με τον παρουσιαστή
από τις καλοκαιρινές τους δια-
κοπές στην Ελαφόνησο. Βαμμέ-
νο με το «γαλανό του ουρα-
νού», το ερωτευμένο ζευγάρι
πόζαρε χαμογελαστό, με τη δη-
μοσιογράφο να σχολιάζει: «Το
δικό μας μπλε!».

Ο ξυλοκόπος
Πόσα ταλέντα διαθέτει ο Σάκης Ρουβάς!
Ο ποπ σταρ, μια μέρα πριν από την αποψι-
νή πρεμιέρα της εκπομπής του «Idols»
στον ΣΚΑΪ, σήκωσε μανίκια και έκοψε
ξύλα για το τζάκι. Ο κριτής του «The
Voice» σκέφτηκε πως «των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και
ανέλαβε αμέσως δράση. Φόρεσε χοντρό
πουλόβερ, σκούφο και μποτάκια και φω-
τογραφήθηκε χαμογελαστός: «Ετοιμα-
ζόμαστε για τον χειμώνα».

Ινδιάνοι

Σ
την παγκόσμια εκστρατεία για να μπει «Φρένο στη σπα-
τάλη φαγητού» συμμετέχει η Γιούλικα Σκαφιδά. H πρω-
ταγωνίστρια της σειράς «Αόρατοι» (σε συνδρομητική

πλατφόρμα) ενημέρωσε τους χιλιάδες followers της για την αξία
των σωστών αγορών προκειμένου τα τρόφιμα να μην καταλή-
γουν στα σκουπίδια: «Πρόσφατα διάβασα σε έρευνα για τη σπα-
τάλη φαγητού, ότι 98 κιλά τροφίμων τον χρόνο καταλήγουν στα
σκουπίδια του καθενός από εμάς! Αυτό δεν μπορεί να μείνει
έτσι! Μια εύκολη λύση; Θα κάνω πλέον τα ψώνια της εβδομάδας
μου με λίστα! Και θα έχω στο σπίτι μου μόνο όσα τρόφιμα πραγ-
ματικά χρειάζομαι. Ας αλλάξουμε όλοι μας τον τρόπο που βλέ-
πουμε το φαγητό και ας συμβάλουμε στη μείωση της σπατάλης
τροφίμων με μικρές, καθημερινές κινήσεις», έγραψε η ηθοποι-
ός, αποκαλύπτοντας ότι είναι φαν της υγιεινής διατροφής.
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Έξοδος χωρίς τα δίδυμα
Ολοένα και πληθαίνουν οι κοινές εμφανίσεις της Όλγας Κεφαλο-
γιάννη με τον σύζυγό της Μίνωα Μάτσα! Οι ευτυχισμένοι γονείς των
διδύμων, που ήρθαν στη ζωή τον Σεπτέμβριο, ξέκλεψαν λίγο χρόνο
από τις... παιδικές τους υποχρεώσεις και επισκέφτηκαν το Ίδρυμα
Θεοχαράκη. Το ζευγάρι ξεναγήθηκε στην έκθεση «Θεόφιλος - ο Τσο-
λιάς της Ζωγραφικής» και πόζαρε χαμογελαστό μπροστά σε εκπλη-
κτικά έργα του σημαντικού λαϊκού ζωγράφου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
εκφοβισμός στο σχολείο (bullying) πα-
ρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες
όλο και πιο συχνά και σε ανησυχητικό
βαθμό τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλη-

μα του σχολικού εκφοβισμού είναι η πλέον διαδε-
δομένη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς με σοβα-
ρές επιπτώσεις τόσο στην ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία της
μάθησης. Παρατηρείται όταν «ένας μαθητής υπο-
βάλλεται κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου
σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους
μαθητές» και υπάρχει «ανισορροπία στη δύναμη». 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που μπορούν να οδη-
γήσουν στο φαινόμενο σχετίζονται πρωτίστως με
την οικογένεια και το σχολείο. Ο εκφοβισμός μπο-
ρεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στα θύματα όσο
και στους παρατηρητές. Οι νέοι και τα παιδιά που
συμμετέχουν στις πράξεις αυτές, είτε ως θύματα εί-
τε ως θύτες, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες
στον χώρο του σχολείου και είναι πιθανό να αναπτύ-
ξουν σωρεία ψυχολογικών και ψυχοσωματικών
προβλημάτων. Η βαρύτητα των επιπτώσεών του
εξαρτάται από τις μορφές του (άμεσος ή έμμεσος),
τη διάρκειά του (βραχυπρόθεσμος ή μακροχρό-
νιος), την περίοδο εκδήλωσης των επιπτώσεων και
τον ρόλο των παιδιών στο φαινόμενο (θύτης, θύμα,
παρατηρητής). 

Για αυτό τον λόγο οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν
τις ενδείξεις που δηλώνουν ότι το παιδί είναι θύμα

κάποιας επιθετικής συμπεριφοράς: παραπονιέται
συχνά πως νιώθει άρρωστος ή έχει εφιάλτες, κάνει
αδικαιολόγητες απουσίες, έχει απροσδόκητη μεί-
ωση της σχολικής επίδοσης, καθυστερεί να πάει
στο σχολείο ή καθυστερεί να επιστρέψει στο σπίτι,
συχνά τα ρούχα του είναι σκισμένα, αλλάζει δρό-

μους όταν πάει ή καθώς επιστρέφει από το σχολείο,
χάνει συχνά τα χρήματα ή τα πράγματά του, υπάρ-
χουν συχνές αλλαγές στη διάθεσή του, έχει σημάδια
ή μελανιές ή κάποιες ενδείξεις επίθεσης και απο-
φεύγει να πει πώς συνέβησαν. 

Ο σχολικός εκφοβισμός λόγω της σοβαρότητας
των περιστατικών του σε ορισμένες ακραίες περι-
πτώσεις εκδηλώνεται με ανθρωποκτονία ή αυτο-
κτονία. Επίσης, αποτελεί ένα «ομαδικό φαινόμενο»,
εφόσον δεν αφορά μόνο το «θύμα» και τον «θύτη»
αλλά και όλους αυτούς που τυγχάνει να είναι πα-
ρόντες σε αυτά τα περιστατικά, που μπορεί να είναι
όχι μόνο μαθητές αλλά και ενήλικες, όπως οι γο-
νείς, οι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στον χώρο
του σχολείου, όπως σχολικοί τροχονόμοι, εργαζό-
μενοι στο κυλικείο κ.ά. 

Η Πανελλήνια Ένωση Επισκεπτών Υγείας μάς
πληροφορεί πού μπορεί να αναφέρει κανείς περι-
στατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού: στον Συνή-
γορο του Παιδιού (0-18.gr). Όταν ο εκφοβισμός εί-
ναι ηλεκτρονικός, πρέπει να γίνεται καταγγελία στο
Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (astyno-
mia.gr). 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν 
τις ενδείξεις ότι το παιδί είναι θύμα
κάποιας επιθετικής συμπεριφοράς

Ο ρόλος του 
επισκέπτη υγείας
Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας είναι απαραί-
τητος για την ολοκλήρωση της διεπιστημονι-
κής ομάδας στα προγράμματα Αγωγής Υγεί-
ας στο σχολείο και την κοινότητα. Ο επισκέ-
πτης υγείας, βασιζόμενος στις αρχές της δη-
μόσιας υγείας, είναι σε θέση να εντοπίσει
πρώιμα εκείνα τα ζητήματα υγείας που εν-
δέχεται να εξελιχθούν σε προβλήματα ή κιν-
δύνους, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.
Για την αποτελεσματικότητα των προγραμ-
μάτων κατά του εκφοβισμού, έτσι ώστε να
υπάρξει ορθή και ολοκληρωμένη παροχή
γνώσης, τα προγράμματα δεν πρέπει να είναι
περιστασιακά, αλλά να έχουν διάρκεια 1-2
χρόνων και να απευθύνονται σε διάφορα
επίπεδα: κοινότητα, οικογένεια, σχολείο,
τάξη, ομάδα συνομηλίκων.

Μάστιγα το bullying στο σχολείο
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς η μέρα θα ξεκινήσει με
μια έντονη αντιπαράθεση σε θέματα οικονομι-
κά. Ίσως να μη βρείτε τα στηρίγματα που είχατε
έως χθες και αυτό θα είναι η αιτία να πληγω-
θείτε και να χάσετε την αυτοπεποίθησή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς η μέρα αυτή έχει και πάλι το στίγμα της
ανησυχίας και της έντασης. Στον επαγγελματικό
και προσωπικό τομέα τα πράγματα πλέον είναι
δύσκολα και πρέπει να κατανοήσετε ότι οι άν-
θρωποι δεν αλλάζουν, απλώς υπάρχουν οι συν-
θήκες που βοηθούν στο να τους δείτε με το
πραγματικό τους πρόσωπο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους οι καταστάσεις σε επαγ-
γελματικό και επικοινωνιακό τομέα μάλλον θα
χρειαστούν βοήθεια και ηρεμία. Μην τα βλέπετε
όλα δύσκολα και μονόπλευρα, αφήστε για λίγο να
εξελιχθούν τα πράγματα κρατώντας αποστάσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους υπάρχουν πολλά που
πρέπει να προσέξετε αυτή την περίοδο και ένα
από αυτά είναι η έντονη συναισθηματική σας
εξάρτηση από πρόσωπα που δεν σας καταλα-
βαίνουν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι σχέσεις σας σήμερα είναι ο τομέας που θα
σας απασχολήσει περισσότερο. Είναι ένα δύ-
σκολο πέρασμα που καλό είναι να μην κρίνετε
με αυστηρότητα τους άλλους, εφόσον κατά το
παρελθόν τα ίδια πρόσωπα σας έχουν αποδεί-
ξει ότι σας νοιάζονται.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς η μέρα αυτή δυσκολεύει λίγο την επικοι-
νωνία σας, σας κάνει περισσότερο απρόσεκτους
και γενικότερα σας κυνηγούν τα μικροατυχήματα.
Αφήστε τη μέρα αυτή να μείνει στο χρονοντούλα-
πο των δύσκολων ημερών του Νοέμβρη και σκε-
φτείτε το επόμενο πλάνο σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το θέμα που σας απασχολεί και θα σας απα-
σχολεί, χωρίς να θέλω να σας κάνω απαισιό-
δοξους αλλά να γίνετε πιο υποψιασμένοι, εί-
ναι ο τομέας των οικονομικών σας. Φροντίστε
τον και νοικοκυρέψτε τον με τον καλύτερο
τρόπο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσείς και οι άλλοι, αυτό είναι το μεγάλο σας
στοίχημα, που προς το παρόν σας πληγώνει.
Ποιοι θα μείνουν κοντά σας και ποιοι θα φύ-
γουν γιατί απλώς δεν υπήρχαν ποτέ, οπότε
και η στενοχώρια δεν βοηθά καθόλου. Αγα-
πήστε τον εαυτό σας, αλλά όχι με εγωκεντρι-
κή διάθεση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες σήμερα θα υπάρξουν συ-
ζητήσεις και επαφές που μάλλον θα σας δημι-
ουργήσουν πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες.
Ένα δύσκολο διάστημα για μικρές μετακινήσεις
και συμβόλαια.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η μέρα αυτή έχει μια
δύσκολη συναισθηματική χροιά, ακόμη και αν η
Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο προσπαθεί να
σας δώσει χαρά σε αυτό τον τομέα. Κάτι αλλά-
ζει σήμερα που θα σας δημιουργήσει ένταση
και συναισθηματικό πόνο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο δέχεται σήμερα
δύσκολες πλανητικές επιρροές και, μάλιστα,
σας προτρέπει να αφήσετε για λίγο τα πολλά
και σημαντικά, γιατί απλώς δεν θα καταφέρε-
τε τα αποτελέσματα που είχατε κατά νου.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τα ψαράκια είναι μία μέρα που θα έχετε
πολλά να σκεφτείτε, βάζοντας σε πρώτο πλάνο
τις σχέσεις σας με τους άλλους. Φροντίστε να
κάνετε μια απαραίτητη στάση, να σκεφτείτε τα
υπέρ και τα κατά μιας σχέσης. 

ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του

Υδροχόου, όπου θα συμμετέχει και θα

ενεργοποιεί με τη σειρά της τις απαιτητικές πλανητικές

όψεις του Ερμή, του Άρη, του Κρόνου και θα βρεθεί και σε

όψη τετραγώνου με τον πλανήτη Ουρανό, ξημερώματα

Πέμπτης. Ένα δύσκολο βράδυ με πολλές ανατροπές και

ειδήσεις που θα μας σοκάρουν. Έχουμε βέβαια συνηθίσει

να δεχόμαστε καταιγισμό ειδήσεων τον τελευταίο ιδίως

χρόνο, που πολλές από αυτές δείχνουν το σκληρό πρόσωπο

μιας εξαντλημένης κοινωνίας. Πιο αναλυτικά σε προσωπικό

επίπεδο για τα δώδεκα ζώδια… 
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πορεί το φλέγον κοινωνικό-πολιτικό
θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη να εί-
ναι το νέο κύμα της πανδημίας και ο
τρόπος αντιμετώπισής της, αλλά το

μείζον πολιτικό πρόβλημα παραμένει το Μετανα-
στευτικό.

Η Ευρώπη ξαναζεί τον Μάρτιο του 2020, όταν
στίφη μεταναστών πολιορκούσαν τα ελληνικά σύ-
νορα στον Έβρο με την προτροπή Ερντογάν, προ-
κειμένου να περάσουν στη χώρα μας και, ουσια-
στικά, να μπουν στην Ευρώπη. Τώρα, το ίδιο γίνε-
ται στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία,
όπου χιλιάδες μεταναστών, στην πλειονότητά
τους προερχόμενοι από την Τουρκία, επιχειρούν
να «εισβάλουν» στην Ευρώπη.

Τότε, σύμφωνα με χαρακτηρισμό ανωτάτου
στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας
μας, η Ελλάδα υπέστη υβριδικό πόλεμο από την
Τουρκία. Το ίδιο γίνεται σήμερα στην Πολωνία.

Η ανησυχία της ΕΕ έγκειται στο ότι ο πρωθυ-
πουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι…
δεν είναι Μητσοτάκης. Γιατί, είτε αρέσει σε κάποι-
ους είτε όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές
Μαρτίου του 2020 απέδειξε στην Ευρώπη, αλλά
και γενικότερα, ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστι-
κά που διασφαλίζουν τη διαρκή διπλωματική ενί-
σχυση του ρόλου που διαδραματίζει η χώρα μας
στο διεθνές στερέωμα.

Με τον τρόπο που αντέδρασε τότε η Ελλάδα,
υπερασπίσθηκε όχι μόνο τα ελληνικά σύνορα, αλ-
λά και τα ευρωπαϊκά, κάτι που οι Βρυξέλλες δεν
είχαν επαρκώς συνειδητοποιήσει μέχρι τότε.

Και μπορεί εμείς στον δικό μας μικρόκοσμο να

μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του συγκεκρι-
μένου γεγονότος, αλλά η συγκεκριμένη περίοδος
ήταν καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο οι
Ευρωπαίοι εταίροι μας θα αντιμετώπιζαν εφεξής
την Ελλάδα.

Από τότε, με αυξημένο κύρος, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός κατάφερε να προωθήσει τις ελληνι-
κές θέσεις και συμφέροντα σε όλα τα διεθνή fora.

Την ώρα που οι γείτονές μας αναλώνονται σε
μεγαλοστομίες και πάσης φύσεως απειλές, η ελ-
ληνική εξωτερική πολιτική με επικεφαλής τον κ.
Δένδια επιτυγχάνει τον έναν μετά τον άλλον τους
στόχους που θέτει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ.
Δένδιας έχει καταφέρει στο διάστημα που είναι
υπουργός Εξωτερικών να υπογράψει 134 διακρα-
τικές συμφωνίες! 

Είναι σαφές ότι με την πολιτική που ασκεί η ελ-
ληνική κυβέρνηση και προσωπικά οι κ.κ. Μητσο-
τάκης, Δένδιας και Παναγιωτόπουλος, η χώρα
μας δεν κέρδισε μόνο τον υβριδικό πόλεμο του
2020 στον Έβρο.

Κερδίζει καθημερινά μάχες και ισχυροποιεί τις
θέσεις της στο διεθνές στερέωμα. 

Το σημαντικότερο, όμως, είναι τα γρήγορα αν-
τανακλαστικά που για πρώτη φορά φαίνεται να
διαθέτει η ελληνική διπλωματία. 

Σε αυτήν τη λογική δεν είναι τυχαίες οι συμφω-
νίες με τη Γαλλία για τις φρεγάτες, ούτε με τις
ΗΠΑ, καθώς μέσω αυτών και οι Ένοπλες Δυνά-
μεις της χώρας μας εκσυγχρονίζονται αλλά και τα
εθνικά συμφέροντα στο Αιγαίο αναγνωρίζονται
από δύο μεγάλες δυνάμεις και κυρίως από την
υπερδύναμη των ΗΠΑ. Γιατί που παρέχεται η δυ-

νατότητα στις ΗΠΑ να αναπτύξουν δυνάμεις σε
οποιοδήποτε ελληνικό νησί στο Αιγαίο -πάντα σε
συνεννόηση με την ελληνική ηγεσία- και ουσια-
στικά και πρακτικά αναγνωρίζουν τη στρατιωτική
παρουσία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, κάτι στο
οποίο μέχρι σήμερα η Τουρκία αντιδρούσε με
σφοδρότητα.

Και βεβαίως, εξαιρετικής σημασίας είναι και οι
συμφωνίες για τον καθορισμό ΑΟΖ με Ισραήλ και
Αίγυπτο, όπως και τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια
με τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι γεγονός ότι η
Ελλάδα ξοδεύει περισσότερα χρήματα για εξο-
πλισμούς από όσα η μεγαλύτερη οικονομική δύ-
ναμη της Ευρώπης, η Γερμανία. 

Είναι επίσης γεγονός, όμως, ότι η Γερμανία δεν
αντιμετωπίζει τους ίδιους κινδύνους με την Ελλά-
δα. Η χώρα μας, όμως, από τον Ιούλιο του 2019 και
μετά απέδειξε ότι διαθέτει πολιτική ηγεσία που η
Ευρώπη και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ μπορούν
να εμπιστευθούν.  Και ότι στην πράξη αποτελεί το
ανατολικό τους σύνορο, μιας και την Τουρκία -
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ- δεν μπορεί
κανείς να την εμπιστευθεί, αφού η πάλαι ποτέ
κραταιά τουρκική διπλωματία έχει ευνουχισθεί
από τα οικονομικά συμφέροντα της αυλής του
Ερντογάν.  Οι διπλωματικές ήττες της Τουρκίας εί-
ναι το φυσιολογικό τίμημα των προτεραιοτήτων
της οικογένειας Ερντογάν. 

Και οι πολιτικές και οι διπλωματικές νίκες της
Ελλάδας είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής,
σταθερής πολιτικής, πάνω σε συγκεκριμένο στό-
χο, που ασκούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυ-
βέρνησή του.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Άλλοι κάνουν «πόλεμο» με λόγια
και άλλοι με διπλωματία

Με τον τρόπο 
που αντέδρασε
τότε η Ελλάδα,
υπερασπίσθηκε
όχι μόνο τα
ελληνικά
σύνορα, αλλά και
τα ευρωπαϊκά,
κάτι που οι
Βρυξέλλες δεν
είχαν επαρκώς
συνειδητο-
ποιήσει 
μέχρι τότε


