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Η
κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Κά-
νουν τα πάντα για να πεθάνουν. Αρ-
νούνται να εμβολιαστούν, αρνούνται
να διασωληνωθούν, αρνούνται να ζή-

σουν. Δεν είναι ένα ούτε δύο τα «κρούσματα». Κα-
θημερινά περιστατικά που έρχονται στο φως της
δημοσιότητας μας αφήνουν άναυδους για το πού
μπορεί να φθάσει ο φανατισμός των ανθρώπων.
Και όλα αυτά ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκι-
μάζει καθημερινά τις αντοχές του και το υγειονο-
μικό προσωπικό βρίσκεται λίγο πριν από την κα-
τάρρευση.

Σε πείσμα όλων αυτών των φονταμενταλιστών
της πανδημίας, η κυβέρνηση δεν πρέπει να τους
επιτρέψει να επιβάλουν τον ανόητο νόμο τους. Η

χώρα δεν πρέπει να ξανακλείσει. Επ’ ουδενί. Θα
πρέπει να μείνει όρθια. Πάση θυσία. Με κάθε μέσο
και με κάθε νέο μέτρο που θα επιβληθεί στους
ανεμβολίαστους προκειμένου να ελεγχθεί η δια-
σπορά του κορονοϊού. Είτε είναι πολλαπλά rapid
tests, διπλές μάσκες και λιγότεροι πελάτες ανά τε-
τραγωνικό στα καταστήματα είτε υποχρεωτική τρί-
τη δόση στους πολίτες άνω των 65 ετών. Ό,τι και να
εισηγηθεί η επιτροπή των ειδικών, ό,τι και να απο-
φασίσει η κυβέρνηση, αυτό θα πρέπει να έχει ως
γνώμονα την κανονικότητα στη ζωή των εμβολια-
σμένων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Δεν θα χαλάσει τα Χριστούγεννα η ψεκασμένη
σέχτα των αρνητών. Δεν θα το αντέξει η κοινωνία,
δεν θα το αντέξουν οι επιχειρήσεις. Γιατί όσες κα-

τάφεραν τους προηγούμενες 20 μήνες να περά-
σουν μέσα από τις Συμπληγάδες και να σταθούν
όρθιες, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέ-
σουν να επιβιώσουν έπειτα από ένα νέο lockdown.
Για πολλές θα είναι η χαριστική βολή. Τόσο στο
λιανεμπόριο όσο και στην εστίαση η κατάσταση εί-
ναι οριακή. Ειδικά στην εστίαση, που κατεβάζει
ρολά σήμερα για 24 ώρες, οι συνδικαλιστές επιχει-
ρηματίες του κλάδου αναφέρουν ότι βρίσκονται
στη μέση ενός «πολέμου» ανάμεσα στην κυβέρνη-
ση και τους ανθρώπους που παραμένουν ανεμβο-
λίαστοι. Μόνο που θα πρέπει να διαλέξουν το σω-
στό στρατόπεδο όσο είναι νωρίς. Αν θέλουν τα κα-
ταστήματά τους να είναι ανοιχτά στις γιορτές...
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Στη Βουλή το ζήτημα των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ 
Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Νέα αφορμή για να σηκώσει αντιπολι-
τευτική παντιέρα βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη
φορά βάζοντας στο στόχαστρό του τις πα-
ρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Τόσο ο τομεάρ-
χης Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Σπίρ-
τζης όσο και τα μέλη της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ επανέ-
φεραν στο προσκήνιο το ξαναζεσταμένο
φαγητό για τον ρόλο του διοικητή της ΕΥΠ
και τις «παράνομες παρακολουθήσεις».
Με έναυσμα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της
«Εφημερίδας των Συντακτών» ο Χ. Σπίρ-
τζης απευθύνει ερώτημα στον πρωθυ-
πουργό, στον οποίο υπάγεται η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, αν παρακολου-
θούνται πολίτες που συμμετέχουν σε πο-
ρείες αντιεμβολιαστών, καθώς και πολίτες
που σχετίζονται με το Μεταναστευτικό και
τα δικαιώματα των προσφύγων, σχολιά-
ζοντας ότι όσα «αποκαλύφθηκαν για τις εν-
τολές παρακολούθησης και φακελώματος

πολιτών θα τα ζήλευε ο αείμνηστος Νίκος
Γρυλλάκης».

Την ίδια ώρα, την έκτακτη σύγκληση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προ-
κειμένου να κληθεί ο διοικητής της ΕΥΠ,
ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση, αίτημα
που έχει ούτως ή άλλως επαναδιατυπωθεί
και στο παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το

σκεπτικό ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας
δεν διέθετε τα απαιτούμενα από τη νομοθε-
σία προσόντα.

Άμεση απάντηση στις καταγγελίες περί
«φακελώματος» έδωσε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας
ότι «οι απειλές για την εθνική ασφάλεια των
πολιτών δεν έχουν το περιεχόμενο που

γνωρίζαμε στο παρελθόν, αλλά έχουν και
υβριδικά χαρακτηριστικά, όπως στον Έβρο
ή σε σχέση με την υγειονομική κρίση».
Όπως σημείωσε, ορισμένοι προσπαθούν να
τις αξιοποιήσουν και δυστυχώς δημιουρ-
γούν καταστάσεις που εγκυμονούν μεγάλες
απειλές, ενώ κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να  αφήσει
εκτός της πολιτικής αντιπαράθεσης την ΕΥΠ
που επιτελεί έναν σπουδαίο εθνικό ρόλο.

«Με την αξιωματική αντιπολίτευση που
διαθέτει η χώρα, τα δείγματα γραφής που
έχει δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν περιμέναμε να εί-
χε τέτοιου είδους ευαισθησίες, δεν πρέπει
να εργαλειοποιείται η ΕΥΠ και να γίνεται
κομμάτι μιας δημόσιας πολιτικής αντιπα-
ράθεσης. Πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος ο
πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι ο διοι-
κητής της ΕΥΠ είναι απολύτως στη διάθεση
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης για να ενημερώνεται ή να απαντά σε
ερωτήματά του ή σε θέματα που θέλει
απευθείας από τον ίδιο», κατέληξε ο Γ. Οι-
κονόμου.

Κοινό μέτωπο με το ΚΙΝΑΛ
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα είναι ιδιαιτέρως σο-

βαρά. Στελέχη της Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για μια υπόθεση που εκθέτει την
κυβέρνηση τόσο στα μάτια των Ελλήνων πολιτών όσο και διεθνώς. Εγείρουν μά-
λιστα ζήτημα Δημοκρατίας και προάσπισης του Συντάγματος, τονίζοντας πως
εδώ πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στου
οποίου άλλωστε τη δικαιοδοσία είναι η ΕΥΠ. 

Αξίζει να σημειωθεί πως και το ΚΙΝΑΛ ζητά απαντήσεις για το ζήτημα. Μάλιστα
ο βουλευτής του Γιώργος Καμίνης ζητά να δοθούν πειστικές εξηγήσεις από τον
πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι είναι «ιδιαιτέρως προβληματική παρέκκλιση
από την αποστολή της ΕΥΠ η παρακολούθηση μεταναστευτικών οργανώσεων, δη-
μοσιογράφων, δικηγόρων και δημοσίων συναθροίσεων».

Εργαλειοποιούν την τραγωδία! 
Μ

ε μια σειρά δημο-
σιευμάτων στα
φίλα προσκείμε-
να Μέσα του, ο

ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εργα-
λειοποιήσει προς πολιτικό του
όφελος την αντικειμενικά
τραγική κατάσταση στην
οποία βρίσκονται τα ελληνικά
νοσοκομεία. 

Είναι κοινό μυστικό πως
έχει δοθεί εντολή σε μεσαία
στελέχη που έχουν πρόσβαση
στο ΕΣΥ, είτε ως εργαζόμενοι
είτε ως συνοδοί ασθενών, να
τροφοδοτούν με φωτογραφι-
κό υλικό πρόσωπα-κλειδιά
στη σύσταση και δημοσιοποί-
ηση σχετικών ρεπορτάζ, που
αναδεικνύουν την κακή εικό-
να των παροχών των νοσοκο-
μείων μας, την ταλαιπωρία
των ασθενών αλλά και την επι-
κινδυνότητα για την εξέλιξη
της υγείας τους, με κοινό πάν-
τα αφήγημα την άρνηση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες
της πανδημίας.  Μάλιστα, δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι δη-

μοσιεύτηκε χθες, 15 Νοεμβρί-
ου, και η απάντηση της ΟΕΝΓΕ
για τους γιατρούς που, όπως
ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δεν
υπάρχουν για να προστεθούν
στη μάχη του ΕΣΥ. Και συνεχί-
ζεται η «αντιπολίτευση» από
την ΟΕΝΓΕ με την ανακοίνω-
ση για τις απλήρωτες εφημε-
ρίες σε ορισμένους γιατρούς
από τον Μάιο του 2021.

Ας βγάλει 
μια δημοσκόπηση

Η πραγματικότητα πράγματι
είναι πολύ σκληρή. Όντως η
κατάσταση είναι ασφυκτική
και η κυβέρνηση έστω και τώ-
ρα πρέπει να πράξει τα δέοντα
για να μην ξεφύγει εντελώς το
πράγμα.  

Ωστόσο, αυτό το χαρτί που
παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ θα του βγει σε
αριθμούς; Θα ανεβάσει τα πο-
σοστά της εκλογικής του επιρ-
ροής στην κοινωνική βάση;  Ας
βγάλει και αυτός μια δημο-
σκόπηση για να δούμε αν το
επικοινωνιακό επιτελείο κα-
ταφέρνει κάτι από όλα αυτά. 

Εντολή της Κουμουνδούρου 
στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 

να δημοσιοποιούν
φωτογραφικό υλικό 

από το εσωτερικό 
των νοσοκομείων Covid 
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Στην ενίσχυση του ΕΣΥ επικεντρώνεται η κυβέρνηση

για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του τέταρ-

του κύματος της πανδημίας, καθώς, πέραν των ιδιωτικών

κλινών για περιστατικά Covid και μη, σήμερα φεύγουν

και τα πρώτα φύλλα πορείας σε ιδιώτες γιατρούς, καθώς

ενεργοποιείται το μέτρο της επιστράτευσης για να καλυ-

φθούν τα κενά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, να βάλει τέλος στη σεναριολογία για λή-

ψη νέων μέτρων κατά του κορονοϊού επιχειρεί η κυβέρ-

νηση, ακολουθώντας το μοντέλο «επίσπευση των εμβο-

λιασμών, τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων και αύξη-

ση των ελέγχων». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης

Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν συζητά πε-

ριορισμούς των ελευθεριών των εμβολιασμένων, ενώ λέ-

ει «όχι» και στην επέκταση της υποχρεωτικότητας του

εμβολιασμού.

Επισήμανε ωστόσο ότι για να είναι κανείς πλήρως εμ-

βολιασμένος πρέπει να έχει κάνει και την τρίτη δόση. Στο

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το Μαξίμου δεν απο-

κλείει να γίνουν σημειακές παρεμβάσεις, μόνο όμως για

τους ανεμβολίαστους. Παράλληλα, το μέτρο του κλιμα-

κωτού ωραρίου προσέλευσης στο Δημόσιο φαίνεται ότι

«κλειδώνει» με στόχο την αποσυμφόρηση στα μέσα μαζι-

κής μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να επιστρέψει και το μέ-

τρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και σε εξωτερι-

κούς χώρους.

Εν τω μεταξύ, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη επιβεβαι-
ώνουν στην «Political» ότι εξετάζεται σοβαρά η σύνδεση
του πράσινου πιστοποιητικού εμβολιασμού με την τρίτη
δόση, δηλαδή θα τίθεται σε ισχύ, αν έχει ολοκληρωθεί η
αναμνηστική δόση. Πρόκειται για μία συζήτηση η οποία
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξελίσσεται δυναμικά, καθώς
με αυτό τον τρόπο θα σπεύσει να εμβολιαστεί μαζικά ο
πληθυσμός για να υπάρχει ουσιαστική θωράκιση έναντι
του φονικού ιού αλλά και για να συνεχίσει να έχει ελευ-
θερία κινήσεων.

Επιστράτευση γιατρών για τα κενά στο
ΕΣΥ και κλιμακωτό ωράριο στο Δημόσιο

Δεκαπέντε χρόνια 
στα... Πειθαρχικά 
ο επόπτης υγείας

Ο αρνητικός πρωταγωνιστής
πίσω από την τραγική 
ιστορία με την 51χρονη 
στο «Παπανικολάου»

«Φρένο» στη μετρολογία βάζει τώρα η κυβέρνηση

Μ
ια απίστευτη αλλά και συ-
νάμα απολύτως ελληνική
ιστορία αναδεικνύεται μέ-
σα από την υπόθεση του

αρνητή επόπτη υγείας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη Χαλκιδική, ο
οποίος προέτρεπε μια 51χρονη γυναίκα
που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Πα-
πανικολάου» να μη διασωληνωθεί, με
συνέπεια να χάσει τη μάχη με την Covid.
Και αυτό γιατί ο εν λόγω επόπτης υγείας
κάνει... βόλτες στα Πειθαρχικά του Δη-
μοσίου τα τελευταία -άκουσον, άκουσον-
15 χρόνια.

Η πρώτη περίπτωση παραπομπής τού
εν λόγω υπαλλήλου, όπως πληροφορεί-
ται η «Political», ήταν το 2006. Τότε έπεσε
στα μαλακά και τιμωρήθηκε απλώς με
έγγραφη επίπληξη, επειδή το Πειθαρχι-
κό έκρινε ότι δεν πρέπει να εξαντληθεί η
αυστηρότητά του. Λίγα χρόνια μετά όμως
παραπέμπεται εκ νέου. Το 2012 πάει ξανά
στο Πειθαρχικό για 7 αδικήματα: απρεπή
συμπεριφορά στην Υπηρεσία, αντικοινω-
νική συμπεριφορά, μη υπακοή σε ανωτέ-
ρους, άρνηση εκτέλεσης εντολών, καθυ-
στέρηση προσέλευσης, πρόωρη αποχώ-
ρηση και αποχή από την υπηρεσία χωρίς
αιτιολογία. Με δύο χρόνια καθυστέρηση,
το 2014, το Πειθαρχικό τον τιμωρεί αρχι-

κά με 8 μήνες παύση και στέρηση μισθού.
Κάνει όμως έφεση και το 2015 επιστρέ-
φει στη θέση του κάνοντας χρήση του νό-
μου Κατρούγκαλου, που επέβαλλε την
επιστροφή όσων υπαλλήλων είχαν απο-
μακρυνθεί από το Δημόσιο, και με την
απόφαση επί της έφεσης αθωώνεται ου-
σιαστικά και του επιστρέφονται και τα
χρήματα.

Και αν κανείς νομίζει ότι αυτό το γαϊτα-
νάκι τελειώνει εδώ, κάνει λάθος. Ο επό-
πτης υγείας το 2015 παραπέμπεται ξανά
σε Πειθαρχικό, το οποίο εκκρεμεί από
τότε, έξι χρόνια μετά… Και αυτό γιατί
στην κρατική κωλυσιεργία ήρθε να προ-
στεθεί και ο κορονοϊός, ο οποίος πάγωσε
εδώ και δύο σχεδόν χρόνια όλες τις συ-
νεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβου-
λίων του Δημοσίου.

Πλέον, ο εν λόγω υπάλληλος παίρνει,
με βάση το άρθρο 105 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, ξανά τον δρόμο για το
Πειθαρχικό, το οποίο, όπως είπε χθες ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης

στον ΣΚΑΪ, θα συνεδριάσει υποχρεωτικά
εντός εξαμήνου. Παράλληλα, ο πειθαρχι-
κός προϊστάμενος του υπαλλήλου, ήτοι η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανα-
μένεται να τον παύσει από τη θέση του,
στην οποία εξακολουθούσε να βρίσκεται,
όντας σε τηλεργασία. Ούτως ή άλλως, δε,
τα πράγματα για αυτόν είναι πιο δύσκολα
αυτήν τη φορά, καθώς αναμένεται να
βρεθεί αντιμέτωπος και με έρευνα της

Δικαιοσύνης για ποινικές ευθύνες, πέ-
ραν της υπηρεσιακής πειθαρχικής διαδι-
κασίας.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Π
ολυδιάστατο είναι το ταξίδι του Έλ-
ληνα πρωθυπουργού στη Βρετανία.
Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα ανοίξει μια βεντάλια

θεμάτων στον Μπόρις Τζόνσον όχι μόνο ως
πρωθυπουργός της Ελλάδας αλλά και ως αγ-
γελιοφόρος της ΕΕ, μεταφέροντας μήνυμα
στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να θέ-
σει σε νέα βάση το θέμα της επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα σήμερα το μεσημέρι
στον Βρετανό ομόλογό του. Δεν θα μείνει στο πά-
γιο και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας να επιστρέ-
ψουν τα Γλυπτά εκεί όπου ανήκουν, αλλά θα με-
τατρέψει το θέμα αυτό σε αμιγώς πολιτικό ζήτη-
μα ρίχνοντας στο τραπέζι και προτάσεις. Μία από
αυτές θα μπορούσε να είναι ο δανεισμός του
Βρετανικού Μουσείου με αρχαιότητες που δεν
έχουν βγει από την Ελλάδα, όπως η μάσκα του
Αγαμέμνονα ή ο μηχανισμός των Αντικυθήρων.

Στο ταξίδι αυτό, το οποίο έχει προετοιμαστεί
με κάθε λεπτομέρεια, ο κ. Μητσοτάκης, ως ο
πρώτος ηγέτης της ΕΕ που επισκέπτεται το Λον-
δίνο στη μετα-Brexit εποχή, θα ξεκαθαρίσει στη
Βρετανία ότι πρέπει να σεβαστεί το Πρωτόκολλο
της Βόρειας Ιρλανδίας και να βρεθεί μια λύση
στο θέμα αυτό. Γιατί οι ευρωβρετανικές σχέσεις
είναι σε τέλμα μετά τις υπαναχωρήσεις του ίδιου
του Τζόνσον σε θέματα στα οποία έχει βάλει την
υπογραφή του.

Στο τραπέζι θα είναι φυσικά η Τουρκία και
το Κυπριακό. Θα περιγραφούν με κάθε λεπτο-
μέρεια οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας
στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Επί-
σης, απευθυνόμενος σε μια από τις εγγυή-
τριες δυνάμεις στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης
θα επαναλάβει την ανάγκη επίλυσης του Κυ-
πριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνω-
μένων Εθνών. Αυτή όμως είναι μία μόνο παρά-
μετρος του ταξιδιού. Ο πρωθυπουργός θα έχει
συναντήσεις με επενδυτές και διαχειριστές
κεφαλαίων, με εκπροσώπους των Βρετανών
βιομηχάνων, με opinion makers αλλά και με
εκπροσώπους της ομογένειας. Αυτό που θέλει
να καταδειχθεί είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι
μόνο ένας παράδεισος διακοπών, αλλά και μια
χώρα με νόμους φιλικούς για επενδύσεις αλ-
λά και μια χώρα που θέλει να αποκτήσει τε-
χνογνωσία στην υπεράκτια αιολική ενέργεια,
τομέα στον οποίο η Βρετανία πρωτοπορεί.

Με κρυφά «όπλα» στο Λονδίνο
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Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και τα μηνύματα που θα μεταφέρει στις αποσκευές του ο κ. Μητσοτάκης

Ως υβριδική απειλή για την Ευρώπη
χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης την εργαλειοποίηση των με-
ταναστών από συγκεκριμένα κράτη, προ-
κειμένου να πιέσουν την ΕΕ, σε άρθρο
του που δημοσιεύτηκε στη γαλλική «Le
Figaro».

Με αφορμή όσα συμβαίνουν στη Λευ-
κορωσία αλλά και τα διδάγματα του πα-
ρελθόντος από την «ελληνική περιπέ-
τεια» με τους χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες που πλημμύρισαν τα ελληνι-
κά νησιά, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι
η προστασία των εξωτερικών συνόρων
είναι κοινή ευρωπαϊκή υποχρέωση.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με
τις συνέπειες μιας νέας υβριδικής απει-
λής: της εργαλειοποίησης των μετανα-
στών ως μέσου άσκησης πολιτικής πίε-
σης. Κάθε μέρα χιλιάδες μετανάστες επι-
χειρούν να εισέλθουν στην ΕΕ μέσω της
Λευκορωσίας. Πολλούς από αυτούς τούς
σταματούν στα σύνορα και οι ίδιοι στή-
νουν αυτοσχέδιους καταυλισμούς ώστε
να προστατευτούν από το έντονο ψύχος,
καθώς συνοριοφύλακες τους παρακο-
λουθούν πίσω από φράχτες με συρματο-
πλέγματα. Δεν προσπαθούν να ξεφύγουν
από κάποιο πόλεμο σε γειτονική χώρα.

Προσκλήθηκαν με ψευδείς υποσχέσεις,
έφτασαν εκεί με αεροπλάνα, τους παρέ-
λαβαν και τους μετέφεραν με λεωφορεία
στα σύνορα με την Πολωνία από το Εθνι-
κό Αεροδρόμιο του Μινσκ», τονίζει και
συνεχίζει πως «το δράμα αυτό εκτυλίσ-
σεται στη βάση ενός σεναρίου, προσεκτι-
κά ενορχηστρωμένου, που έχει στόχο να
χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους
ως εργαλείο υβριδικής αποσταθεροποί-
ησης. Έχει σχεδιαστεί για να ασκήσει
πίεση και να διχάσει τα δημοκρατικά
έθνη της ΕΕ, ώστε να υποχωρήσουν
έναντι του Alexander Lukashenko. Ο τε-
λευταίος είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να
χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο
ώστε να αναγκάσει την Ευρώπη να εγκα-
ταλείψει την επιβολή νέων κυρώσεων σε
βάρος του καθεστώτος του. Δεν μπορού-
με να δεχτούμε την επιβολή αυτής της
στρατηγικής, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

Ο πρόεδρος Lukashenko αντλεί έμ-
πνευση από μια στρατηγική που έχει ήδη
δοκιμαστεί και η οποία έσπειρε το χάος
και τη δυστυχία στα σύνορα της Ευρώ-
πης. Τον Μάρτιο του 2020 δεκάδες χιλιά-
δες άνθρωποι χωρίς έγγραφα ταυτοποί-
ησης κατέφθασαν μαζικά στα χερσαία
σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Τότε -όπως και τώρα- άνδρες, γυναίκες
και παιδιά εργαλειοποιήθηκαν από έναν
επιθετικό γείτονα, ο οποίος επιδιώκει
αποτελέσματα, τα οποία έρχονται σε αν-
τίθεση με τις αξίες και τις αρχές της Ευ-
ρώπης», σημειώνει στο άρθρο του ο Κυρ.
Μητσοτάκης.

Κλείνοντας κάνει και την πρόβλεψη
πως «αν δεν λυθούν αυτά τα θεμελιώδη
ζητήματα, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που
βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα -
όπως η Ελλάδα ή η Πολωνία- κινδυ-
νεύουν να βρεθούν αντιμέτωπα με την
ίδια πίεση τα επόμενα χρόνια. Ο επόμε-
νος στόχος μιας τέτοιας επίθεσης θα
μπορούσε να είναι η Ρουμανία, η Βουλ-
γαρία ή ακόμη και η Φινλανδία ή η Εσθο-
νία», για να συμπεράνει ότι «τα έθνη που
προστατεύουν τα σύνορα της ΕΕ δεν
μπορεί να αφεθούν μόνα τους να αντιμε-
τωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Μια ενερ-
γός αντίδραση προϋποθέτει την αλλη-
λεγγύη ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη
της ΕΕ και, παράλληλα, μια πιο ισχυρή
απάντηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτι-
κής που θα περιλαμβάνει και την επιβολή
κυρώσεων κατά των χωρών που χρησι-
μοποιούν ανθρώπους για υβριδικές επι-
θέσεις».

Ο πρωθυπουργός στη «Le Figaro»: Υβριδική
απειλή η χρησιμοποίηση των μεταναστών 



Σ
κληρή μάχη δύο ταχυτήτων προ-
διαγράφεται στην εσωκομματική
αρένα του Κινήματος Αλλαγής
όπως τουλάχιστον προκύπτει

από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας. 

Στην πρώτη τριπλέτα «πλασάρονται» οι
Λοβέρδος, Ανδρουλάκης, Παπανδρέου και
στη δεύτερη ακολουθούν οι Χρηστίδης, Γε-
ρουλάνος, Καστανίδης. Η δεύτερη τριάδα
υποψηφίων, όπως και να διαμορφωθεί, θα
αποτελέσει το «κλειδί» για το ζευγάρι που
θα φθάσει στον δεύτερο γύρο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ειδικά για τους Χρηστίδη, Γερου-
λάνο η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει μια
πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη τόσο για
τους ίδιους όσο και για την παράταξη.

Στην μάχη των δημοσκοπήσεων, ο Αν-
δρέας Λοβέρδος προς το παρόν διατηρεί
το προβάδισμα, νιώθοντας όμως πολύ
κοντά την ανάσα του Νίκου Ανδρουλάκη.
Στη τρίτη θέση ακολουθεί ο Γιώργος Πα-
πανδρέου. 

Ο έχων μέχρι στιγμής το προβάδισμα Αν-
δρέας Λοβέρδος προβαίνει σε πολύ προ-
σεκτικές επισημάνσεις σε μια προσπάθεια
να αποφύγει οδυνηρά ολισθήματα. «Εμείς
κάνουμε έναν αγώνα μεγάλης εκλογικής
συμμετοχής. Η μεγάλη συμμετοχή τσακί-
ζει τους μηχανισμούς. Όλα τα κόμματα
υποφέρουν από τους μηχανισμούς. Να
συμμετέχουν οι πολίτες ενεργά και είναι
ελεύθερος να το κάνει όποιος θέλει είτε ως

μέλος του κόμματος είτε ως φίλος με την
ταυτότητά του», είπε χαρακτηριστικά μι-
λώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Δεν απέφυγε όμως να ρίξει και το καρφί
του για την εμπλοκή στο ντιμπέιτ εξαιτίας
της διαφοροποίησης Παπανδρέου: «Υπάρ-
χει μεταξύ των πέντε μία συμφωνία που
λέει ότι θέλουμε να κάνουμε διάλογο και ο
δισταγμός μιας υποψηφιότητας απέναντι
στον διάλογο. Πάντα μπαίνουν όροι, εγώ
μάλιστα προτείνω να είμαστε και όρθιοι. Σε
όλο τον κόσμο οι συζητήσεις έχουν κανό-
νες. Σε όλο τον κόσμο, όμως, οι συζητήσεις
γίνονται». 

Αισιόδοξα μηνύματα για την υποψηφιό-
τητα του Νίκου Ανδρουλάκη δίνει και η κω-
δικοποίηση των δημοσκοπικών ευρημά-
των από το επιτελείο του ευρωβουλευτή.
Όπως επισημαίνουν, «σε όλες τις επιμέ-
ρους ομάδες ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι
πρώτος σε δημοφιλία και φαίνεται να περ-
νάει στον δεύτερο γύρο. Σε όλες τις επιμέ-
ρους ομάδες και σε όλους τους συνδυα-

σμούς υποψηφίων β’ γύρου, επικρατεί με
μεγάλη διαφορά». Αιτιολογώντας, μάλιστα,
αυτές τις τάσεις, ισχυρίζονται ότι αυτό
συμβαίνει «παρά το γεγονός ότι έχει μι-
κρότερη μιντιακή προβολή από τους δύο
βασικούς του ανταγωνιστές, κάτι που δεί-
χνει ότι η βάση της παράταξης στρέφεται
αυθόρμητα προς αυτόν». 

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού
αυτή η δημοσκοπική αποτύπωση φαίνεται
προσώρας να μην προκαλεί πανικό. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με την ανάλυση που έκα-
ναν, ειδικά πάνω στην τελευταία έρευνα
της Metron Analysis, σημειώνουν πως «ο
Γιώργος Παπανδρέου υπερτερεί στην πα-
ράσταση νίκης σε όλες τις κατηγορίες ψη-
φοφόρων, ακόμη και μεταξύ εκείνων που
δηλώνουν πως δεν θα τον ψήφιζαν». Μάλι-
στα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «αυ-
τό αποδεικνύει πως αναγνωρίζονται τα
ηγετικά του χαρακτηριστικά και θεωρείται
ως ο φυσικός ηγέτης της παράταξης. Αυτό
στηρίζει και την πεποίθηση ότι είναι απο-

λύτως αναμενόμενη η εκλογή του, κατά την
αντίληψη της πλειοψηφίας των πολιτών».

Παρά τις όποιες μετρήσεις και έρευνες,
ο αστάθμητος παράγοντας που θα καθο-
ρίσει το τελικό αποτέλεσμα, όπως λένε
έμπειρα κομματικά στελέχη, είναι το εύ-
ρος και κυρίως η σύνθεση του εκλογικού
σώματος. Ενθαρρυντική για τη συμμετο-
χή των πολιτών στην εσωκομματική κάλ-
πη είναι και η αύξηση που σημειώθηκε
στα ποσοστά αποδοχής του κόμματος,
καθώς είναι μια ανάσα πριν από το διψή-
φιο ποσοστό (9,8%) ύστερα από μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Κλασικό ππόκερ… με μπαλαντέρ 

Στην πρώτη τριπλέτα 
«πλασάρονται» Λοβέρδος, 
Ανδρουλάκης, Παπανδρέου 
και στη δεύτερη, Χρηστίδης, 
Γερουλάνος, Καστανίδης
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Άμεση ήταν η αντίδραση του εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, ο
οποίος έκανε παρέμβαση στην υπόθεση
της αντιδικονομικής κλήσης του βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για
παροχή εξηγήσεων, χωρίς προηγουμέ-
νως η δικογραφία να έχει περάσει από
τη Βουλή, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτα-
τος εισαγγελικός λειτουργός παρενέβη
για τον σχετικό θεσμικό εσωτερικό

έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα στον Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ενώ
έχει ήδη ζητήσει να λάβει αντίγραφα
των εγγράφων που αφορούν την υπόθε-
ση. 

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης απέστειλε
επιστολή προς τον εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου, ζητώντας να προχωρήσει
άμεσα σε πειθαρχικό έλεγχο και τιμω-

ρία του εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Απ.
Ανδρέου, που ήταν ο λειτουργός εκείνος
που διέταξε προανάκριση και ζήτη-
σε την ανωμοτί κατάθεση του
βουλευτή έπειτα από μήνυση
του Μένιου Φουρθιώτη. Μά-
λιστα, ο Χανιώτης βουλευτής
υπογραμμίζει στον επίλογο
της επιστολής του ότι περιμένει
να λάβει την επίσημη ανάκληση
της κλήσης του σε ανωμοτί κατάθεση.

Παρέμβαση του εισαγγελέα Αρείου Πάγου 
για  την αντιδικονομική κλήση του Πολάκη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Μου αρέσει, βρε παιδιά, που ρωτάτε πώς συνέβη και

πολίτες που ως τώρα παρέμεναν ανεμβολίαστοι, σπεύ-
δουν να κλείσουν ραντεβού για την πρώτη τους δόση. Κι
ούτε ρωτάνε όπως εμείς παλιά «να κάνω το τάδε ή το δεί-
να εμβόλιο;». Βουρ, τρέχουν καταπάνω στον νοσοκόμο.
Δεν πιστεύω να νομίζετε κι εσείς ότι το κάνουν γιατί, λέ-
ει, αυξήθηκαν τα κρούσματα; Τα κρούσματα αυξήθηκαν

γιατί επελαύνει και το τέταρτο κύμα, αλλά υπήρξαν και προηγούμενα κύματα. Ένας
είναι ο πραγματικός λόγος αύξησης των εμβολιασμών: Μόλις ο Αλ6ς είπε του Κυριά-
κου να φύγει και να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαχείριση της πανδημίας, το είδος του
ανεμβολίαστου τείνει προς εξαφάνιση. Ανεμβολίαστος με Τσίπρα, ούτε με σφαίρες!

Τρέχουν να εμβολιαστούν  
Θα σας έχω, αδέλφια, αυτές τις μέρες λίγο από ΚΙΝΑΛ

που πάει σε εκλογές στις 5 Δεκεμβρίου για νέο αρχηγό.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα βγήκε η Χαριλάου
Τρικούπη οργισμένη να καταγγείλει ότι οι δημοσκοπή-
σεις ωφελούν την κυβέρνηση, και να η λίστα Πέτσα, και
ξανά μανά η κονόμα των διαπλεκόμενων γκάλοπ, και
όπα οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι, και να τα τα πειραγ-
μένα αποτελέσματα. Και ξημέρωσε η Κυριακή και βγήκε κι άλλο γκάλοπ, που έδειχνε πε-
σμένη τη ΝΔ, πεσμένο τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνω το ΚΙΝΑΛ. Όπα, συντρόφια, τώρα τι έγινε;
Έφτιαξαν ξαφνικά τα γκάλοπ; Έγιναν άγιοι οι διαβολεμένοι δημοσκόποι; Τα καλά και συμ-
φέροντα εκεί, στη Χαριλάου Τρικούπη; Και μετά θέλετε να σας πάρουν στα σοβαρά; 

Τώρα τι θα μας πείτε;

Η
στήλη σήμερα προβαίνει σε μια μεγάλη απο-
κάλυψη: Φέρνει στο φως το σατανικό σχέ-
διο Τσίπρα για το πώς θα γίνει Μητσο-
τάκης στη θέση του Μητσοτάκη!

Πράγματι (γιατί να το κρύψωμεν, άλλωστε;)
ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ θέλει διακαώς να
γίνει Μητσοτάκης, δηλαδή να ξαναπάει
στο Μαξίμου, και να οι δόξες, και να οι
επευφημίες, και δώσ’ του ξανά τα «κύριε
πρόεδρε» και να οι Βρυξέλλες και τα τα-
ξίδια και τα ζήτω και τα μπράβο… 

Μαθαίνω, λοιπόν, ότι τα στελέχια της Κου-
μουνδούρου έχουν πάρει τα πάνω τους, λέει,
γιατί βλέπουν στα γκαλόπια τη ΝΔ να πέφτει (βέ-
βαια ξεχνάνε να δουν τα δικά τους χαΐρια…) και πιέ-
ζουν τον Αλ6 να γίνει πιο επιθετικός (κάτι σε αριστερό εξτρέμ

να πούμε…) και, επιτέλους, να ζητήσει εκλογές. Και το πιο ση-
μαντικό είναι ότι ο ίδιος ο τιτανοτεράστιος Αλ6ς το

σκέπτεται και το προγραμματίζει. 
Θα θυμάστε, ίσως, ότι σε κάθε συνέν-
τευξη που τον ρωτούν «γιατί δεν ζητάτε

εκλογές, αφού τα βλέπετε όλα μαύ-
ρα;», ο Αλ6ς απαντάει «εγώ δεν θα
γίνω σαν τον Μητσοτάκη να ζητάω
κάθε τρεις και λίγο εκλογές, όπως
έκανε εκείνος όταν ήταν στην αντι-

πολίτευση». Οσονούπω, όμως, ο τιτα-
νοτεράστιος θα ζητήσει εκλογές, δη-

λαδή «θα γίνει Μητσοτάκης». Για την
ακρίβεια, θα νομίζει ότι αρχίζει να «γίνεται

Μητσοτάκης» από το αίτημα των εκλογών, αφού
δεν μπορεί τίποτα από τα υπόλοιπα…

Τηλεφωνικοί θάλαμοι…
Nα μείνουμε σε mood Συνεδρίων, καθώς 4-

5 Δεκεμβρίου το απομεινάρι του ΠΑΣΟΚ θα
ψηφίζει για νέο αρχηγό (αν δεν έχουν φάει τα
μουστάκια τους μέχρι τότε) και η Νέα Δημο-
κρατία θα πραγματοποιεί το 14ο Τακτικό Συνέ-
δριό της από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου. Τι φο-
βούνται στην Πειραιώς και στη Χαριλάου Τρι-
κούπη; Πιθανή μεγαλύτερη έξαρση της παν-
δημίας. Και η μεν ΝΔ δικαίως ανησυχεί, για-
τί… πώς να το κάνουμε; Περίπου δυο χιλιάδες
σύνεδροι μέσα στον συνεδριακό χώρο του
«Ελ. Βενιζέλος» δεν είναι και μικρό πράγμα.
Αλλά εκεί, στο ΚΙΝΑΛ, γιατί ανησυχείτε, βρε
συντρόφια; Η μόνη περίπτωση να συνωστι-
στείτε είναι να κάνετε εκλογές σε… τηλεφωνι-
κούς θαλάμους. 

Αφήστε τους να μυξοκλαίνε
Τη μεθεπόμενη Παρασκευή (26 Νοεμβρίου) είναι

η περίφημη Black Friday, δηλαδή η ημέρα που όλα
τα καταστήματα κάνουν προσφορές. Έγινε, λοιπόν,
μια έρευνα σε πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και
στο δικό μας. Και τι έδειξε; Ότι στη χώρα μας που η
Αριστερά μυξοκλαίει για τους «φτωχοποιημένους
Έλληνες» από την… ανάλγητη πολιτική του Μητσο-
τάκη, οι έξι στους δέκα είναι έτοιμοι να ψωνίσουν
στην Black Friday. Αφήστε τους καταστροφολόγους
στη μιζέρια τους και ψάξτε προσφορές, θα βρείτε
πολλές ευκαιρίες αγορών. 

Ποια Ολυμπία;
Καλή και άγια η επένδυση της Microsoft στην

Αρχαία Ολυμπία. Και μπράβο στη Σακελλαρο-
πούλου και στον Μητσοτάκη που πήγαν στα εγ-
καίνια. Πολύ ωραία όσα έγιναν στον χώρο της
Αρχαίας Ολυμπίας. Μήπως, όμως, κύριε πρω-
θυπουργέ, πρέπει να κοιτάξετε λιγάκι και τη…
Νέα Ολυμπία; Το χωριό έξω από τον αρχαιολογι-
κό χώρο που περιμένει τους τουρίστες να που-
λήσει κανένα σουβλάκι ή κανένα αναμνηστικού-
λι για να βγάλει το πεντάευρο προς το ζην; Γενι-
κότερα η Ηλεία χειμάζεται, κι αυτό κάνει αντίθε-
ση με τα όσα εντυπωσιακά γίνονται μέσα στον
αρχαιολογικό χώρο. Ας το δείτε κι αυτό…

Ο Τσίπρας ετοιμάζεται
να γίνει Μητσοτάκης…

Η φωτογραφία του γέμισε τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης

προχθές και χθες. Ο Στέλιος

Πρασσάς, ετών 90, έτρεξε

στον Κλασικό Μαραθώνιο

την Κυριακή, παρέα με τα

παιδιά και τα εγγόνια του.

Υπάρχει πιο τρανό

παράδειγμα θάρρους,

προσπάθειας και πείσματος

να ανεβούμε «λίγο

ψηλότερα»; Η στήλη

υποκλίνεται και απευθύνει

ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 

για το εξαιρετικό παράδειγμα

και το λαμπρό μήνυμα.

takentrismata@gmail.com

Λαμπρό 
παράδειγμα



ΔΔήμαρχος με Covid-19
κυκλοφορούσε ελεύθερος
Έχει βουίξει ο τόπος για δήμαρχο επαρχια-
κής πόλης, ο οποίος, αν και βρέθηκε θετικός
σε μοριακό τεστ, δεν κάθισε σπίτι του να
ακολουθήσει την προβλεπόμενη καραντίνα.
Συνέχιζε κανονικά τις κοινωνικές επαφές
του, συμμετείχε σε εκδηλώσεις κ.λπ. Τελικά
τον «έδωσαν» οι ίδιοι οι δημότες του, οι
οποίοι είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει. Κάτοι-
κοι της περιοχής επισκέφτηκαν το Αστυνο-
μικό Τμήμα και ζήτησαν τη συνδρομή των
αστυνομικών αφενός στο να εξακριβωθεί αν
ο συγκεκριμένος δήμαρχος βρίσκεται όν-
τως στις λίστες του ΕΟΔΥ, βάσει των οποίων
θα πρέπει να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιο-
ρισμό, αφετέρου για να διασφαλίσουν ότι θα
μείνει στο σπίτι του για όσες μέρες προβλέ-
πουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η αστυ-
νομία επισκέφτηκε τον εν λόγω δήμαρχο
προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλε-
πόμενα, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι άργη-
σαν να τον ειδοποιήσουν από τον ΕΟΔΥ ότι
είναι θετικός.

Τα στέκια του ΠΑΣΟΚ  

Διαβάζω ότι το επιτελείο του Γιώργου Πα-
πανδρέου έχει στήσει ατύπως το στρατηγείο
του στο «Musique Café» στο Παγκράτι, το
οποίο μάλιστα για ένα διάστημα αποτελούσε
και αγαπημένο μαγαζί του Αλέξη Τσίπρα. Πώς
αλλάζουν οι εποχές… Οι παλιοί προλάβαμε τις
θρυλικές εποχές του «17», του «Piccolo Mon-
do», του «Αγλαμαίρ». Μετά το 1993 οι ειδήσεις
έβγαιναν πλέον στο «Da Capo», στο «Jack-
son’s» και στο «Tops». Στήναμε αυτί στα τρα-
πέζια της Βουκουρεστίου για να ψαρέψουμε
κάνα παραπολιτικό. Τα μεσημέρια οι βουλευ-
τές και οι υπουργοί έδιναν ραντεβού στους δη-
μοσιογράφους για φαγητό στο «Πρυτανείο»
αλλά και στο «GB» ή στο «Ιντεάλ», στέκι παλιό
και διαχρονικό. Αναμνήσεις…

Γιατί ΕΛΠΕ και Energean
αποχώρησαν από τις
έρευνες υδρογονανθράκων
στον Πατραϊκό;

Διότι στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει η τρέλα…
Το 2016 τα ΕΛΠΕ έκαναν σεισμικές έρευνες στην
περιοχή του Πατραϊκού. Όταν ανέλυσαν τα δεδο-
μένα, θα περνούσαν στη γεώτρηση, η οποία όμως
χρειάζεται συγκεκριμένες υποδομές και το κυ-
ριότερο... λιμάνι. Λιμάνι δεν βρέθηκε τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια! Ο γίγαντας δήμαρχος Πα-
τρών δεν παραχωρούσε το λιμάνι, γιατί ήταν κατά
της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ο Αστακός,
που ήταν μια καλή λύση, δεν παραχωρήθηκε,
γιατί οι επενδυτές που τον ανέλαβαν δεν τον έδι-
ναν. Το Αίγιο απαιτούσε επενδύσεις εκατομμυ-
ρίων ευρώ και τα λιμάνια Κεφαλονιάς και Ζακύν-
θου είναι τουριστικά. Κάπως έτσι μας τελείωσε
άλλη μια επένδυση στην Ελλάδα…

Η Ντόρα και ο Παύλος...  
Η ίδια η Ντόρα αποκάλυψε σε συνέντευξή
της την πρώτη επεισοδιακή γνωριμία που εί-
χε με τον αεί-
μνηστο Παύλο
Μπακογιάννη.
Τσακώθηκαν
άγρια, γιατί ο
Παύλος τής είπε
για την αποστα-
σία του πατέρα
της. Η Ντόρα εί-
πε τότε στον
Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη ότι ο Παύλος είναι ένας άθλιος
τύπος και δεν ήθελε να τον ξαναδεί ποτέ.
Μετά τον ερωτεύτηκε σφόδρα, όπως είναι
γνωστό. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, την
είχα ρωτήσει για τον Παύλο: «Ο Παύλος, αγά-
πη μου, ήταν άντρας, με “Α” κεφαλαίο». Νο-
μίζω αυτό τα λέει όλα.
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Ο Κικίλιας 
πάει Τουρκία

H
Τουρκία είναι σίγουρα μια χώρα με την
οποία επιδιώκουμε ειλικρινείς σχέ-
σεις καλής γειτονίας. Ταυτόχρονα, εί-

ναι μια χώρα με την οποία έχουμε συγκεκρι-
μένες διαφορές και προβλήματα. Ο τουρισμός
όμως είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να
υπάρχει ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης
και περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεών
μας. Αυτό το πιστεύει ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εκτός απροόπτου
θα είναι στη Σμύρνη 17 με 19 Νοεμβρίου και
θα έχει επαφές με τον Τούρκο ομόλογό του
και με παράγοντες του τουρισμού στη γείτονα.
«Αυτό θα επιδιώξουμε στη Σμύρνη και προσ-
δοκώ να επιστρέψουμε με θετικές ειδήσεις.
Το έχουν ανάγκη και οι δύο χώρες και οι λαοί
τους», λέει ο Κικίλιας.

Με κορονοϊό 
και η Τζάκρη 

Η Covid-19 δεν κάνει διακρίσεις, χτυπά για-
τρούς, εφοπλιστές, αρχηγούς κρατών και κοινούς
θνητούς. Και η Ελληνική Βουλή δεν θα μπορούσε
να αποτελεί εξαίρεση, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να
είναι το πιο πρόσφατο κρούσμα, όπως ανακοίνω-
σε η ίδια. «Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ενημε-
ρώνω ότι σήμερα διαγνώστηκα θετική στον κορο-
νοϊό. Για τον λόγο αυτό, θα απέχω προσωρινά από
τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα και την προ-
σωπική μας -διά ζώσης- επικοινωνία», τουίταρε
η βουλευτής Πέλλας και πρώην υπουργός, στην
οποία ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. 

Μαθαίνω ότι κάποια στελέχη της
Επιτροπής Λοιμωξιολόγων εί-
ναι, λένε, στα κάγκελα για τη
στρατηγική που ακολουθεί η

κυβέρνηση και είναι έτοιμοι να
παραιτηθούν, διότι δεν τους αρέ-

σει να παίζουν τον ρόλο της γλάστρας.
Δεν ξέρω τι εννοούν, αλλά κάπως αργά το θυμήθη-
καν. Δύο χρόνια, δηλαδή, δεν είχαν κανένα πρόβλη-
μα να κάνουν καριέρα στα τηλεπαράθυρα και τώρα
ξαφνικά είναι έξαλλοι; Έρχεται η ώρα της κρίσης
για όλους.

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

9

Όσα ακούω, ότι συναντήθηκε ο
Βαγγέλης με τον Γιάννη και συζή-
τησαν για την αγορά αθλητικού
ραδιοφωνικού σταθμού, ισχύουν.
Για το αν έφαγαν σούσι δεν βάζω
το χέρι μου στη φωτιά. Πάντως, ο
Βαγγέλης θέλει τον σταθμό να τον
κάνει κόκκινο, κατακόκκινο…

LOCK

Αλιβιζάτος 
εναντίον ΓΑΠ
Ο συνταγματολόγος Νίκος
Αλιβιζάτος δεν είναι μια τυχαία
περίπτωση. Γνωρίζει πολύ καλά
όσα συνέβησαν στην πολιτική
ιστορία του ΠΑΣΟΚ, παρά το
γεγονός ότι έχει ένα διαχρονικό
μένος εναντίον της οικογένειας
Παπανδρέου. Σε άρθρο του με τον
τίτλο «Μια ιδιοτελής
υποψηφιότητα», ο Νίκος
Αλιβιζάτος «κατεδαφίζει» τον
Γιώργο Παπανδρέου. Ο κ.
Αλιβιζάτος περιγράφει τον Γιώργο
Παπανδρέου ως αρχηγό
αξιωματικής αντιπολίτευσης
«άτολμο» και ως πρωθυπουργό
«εκτός τόπου και χρόνου», ενώ
χαρακτηρίζει τις επιδόσεις του
«απογοητευτικές». 

Αποσωληνώθηκε 
ο Λεβέντης

Τα ευχάριστα ήρθαν από τον Ευαγγελι-
σμό, εκεί όπου δίνει μάχη με τη νόσο ο πρό-
εδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λε-
βέντης από τις 25 Σεπτεμβρίου. Ο 70χρονος
πολιτικός αποσωληνώθηκε και δείχνει
σταθερός και σε καλή κατάσταση, επικοι-
νωνεί με το περιβάλλον και αν όλα συνεχί-
σουν να πηγαίνουν καλά, αναμένεται να
βγει από τη ΜΕΘ και να μεταφερθεί σε
απλή κλίνη του νοσοκομείου.

Τα χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν

Α
ν κάποιοι έχετε κατά νου να κάνετε χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν και πάρτι
στα σπίτια σας, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφθείτε. Η κυρία Ματίνα Πα-
γώνη εκτίμησε ότι η κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη έως τα τέλη Δεκεμ-

βρίου και πως, καθώς τα περιστατικά της γρίπης θα αρχίσουν να αυξάνονται, χρει-
άζεται να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας για να είμαστε προετοιμασμένοι για τους επό-
μενους μήνες. Ειδικά για τα Χριστούγεννα διερωτήθηκε πώς μπορεί κάποιος να
επιθυμεί ένα μεγάλο ρεβεγιόν με τόσα κρούσματα, θανάτους και διασωληνωμέ-
νους. Πρόσθεσε ότι από την εμπειρία των τελευταίων δύο χρόνων δεν χρειάζονται
οι πολίτες κανέναν να τους υποδείξει ότι πρέπει να γιορτάσουν με λίγα άτομα και
με μέτρα προστασίας. «Δεν μπορούμε. Βαρεθήκαμε. Κουραστήκαμε», πρόσθεσε
η κυρία Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, και συνέστησε προσοχή σε όλους και κυ-
ρίως να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εμβολιαστούν ώστε να γυρίσουμε σελί-
δα και να πάμε μπροστά.

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ 
Δεν ξέρω τι λένε κάποιοι για τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, όμως

εγώ βλέπω ότι είναι αποτελεσματικός. Στο management δεν μετράνε οι προ-
θέσεις, μετράει το αποτέλεσμα και ο Γιώργος Στάσσης το φέρνει. Μαθαίνω,
για παράδειγμα, ότι η διοίκηση της ΔΕΗ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις
τράπεζες για τα χρηματοδοτικά σχήματα που θα υποστηρίξουν τα επενδυτικά
της σχέδια. Το καινούργιο είναι ότι στις συνομιλίες αυτές κατέρχεται με πανί-
σχυρο εταίρο, τη γερμανική RVE, με την οποία, κατά τα φαινόμενα, θα επιχει-
ρήσει το «χτίσιμο» της μεγαλύτερης μονάδας φωτοβολταϊκών τόξων στα λι-
γνιτικά πεδία της Πτολεμαΐδας. Η συγκεκριμένη επένδυση θα ξεπεράσει το 1
δισ. ευρώ! Είπατε κάτι;

Ο απατεώνας καθηγητής 
και τα 15 εκατομμύρια… 

Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για κα-
θηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου
που φέρεται να έχει ξαφρίσει πάνω από
15 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2011-2018
μέσω συστήματος «πυραμίδας». Είναι
πολλοί που κλαίνε τα λεφτά τους και
έχουν προχωρήσει σε μηνύσεις. Η περί-
πτωσή του έχει γίνει γνωστή από το
ΣΔΟΕ και τώρα έχει κινητοποιήσει την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και τις ελληνικές χρηματιστηριακές αρχές, που συ-
στηματικά πλέον ξεσκονίζουν τους κωδικούς του κυρίου καθηγητή και δύο συνερ-
γατών του. Το όνομά του δεν έχει βγει ακόμη στη δημοσιότητα, αλλά, όπως μαθαί-
νω, ο άνθρωπος είναι «διαμάντι». 
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Α
νακοινώθηκε από την κυβέρνηση ένας κατάλογος
21 αρδευτικών έργων συνολικού κόστους κατα-
σκευής 1,6 δισ. ευρώ με μέση διάρκεια λειτουργίας

25 έτη και συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του
κόστους λειτουργίας) σε βάθος 25ετίας 4 δισ. ευρώ. Τα έρ-
γα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με συμπράξεις δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Δεν γνωρίζουμε εάν η μέθοδος των ΣΔΙΤ επελέγη, αφού
είχε προηγηθεί συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών
επιλογών (π.χ. με τη χρήση του δείκτη σύγκρισης του δη-
μόσιου τομέα - Public Sector Comparator) και, συνεπώς,
δεν είναι αυταπόδεικτο ότι η συγκεκριμένη επιλογή εξα-
σφαλίζει τη μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα και την
προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η διασφάλιση των
ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ΣΔΙΤ και των πα-
ραδοσιακών δημόσιων συμβάσεων πρέπει να αποδει-
κνύεται και όχι, απλώς, να διακηρύσσεται.

Οι ΣΔΙΤ είναι γνωστές-άγνωστες στο ευρύ κοινό. Οι πε-
ρισσότεροι γνωρίζουν τα έργα της Αττικής Οδού και της
ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου χωρίς να γνωρίζουν ούτε την ακρι-
βή κατηγορία στην οποία αυτά εντάσσονται ούτε εάν τα έρ-
γα αυτά απέδωσαν τα προσδοκώμενα οφέλη (value for
money).

Οι ΣΔΙΤ έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στο τέλος του
20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα. Θεωρήθηκαν πιο ευέ-
λικτα σχήματα από τους παραδοσιακούς διαγωνισμούς
και τις δημόσιες συμβάσεις. Ο βασικός λόγος της διάδο-
σής τους ήταν η προσδοκία των κυβερνήσεων ότι η μό-
χλευση ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό τη «συμπαραγω-
γή» υπηρεσιών των οποίων, μέχρι τότε, την αποκλειστική
ευθύνη έφερε το Δημόσιο, θα λειτουργούσε ως ανάσχεση
στις δημοσιονομικές πιέσεις που δέχονταν οι περισσότε-
ρες χώρες εξαιτίας του δανεισμού τους. 

Το μοντέλο των ΣΔΙΤ αναφέρεται σε τρεις μορφές έρ-
γων:

• Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα (μη ανταποδοτικά) έργα που
αποπληρώνονται από το Δημόσιο.
• Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα με περιορισμένη συμ-
βολή του Δημοσίου στην αποπληρωμή τους.
• Πλήρως ανταποδοτικά έργα.

Βασική αρχή των ΣΔΙΤ είναι ότι μπορούν να βελτιώσουν
την αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων με:
• Την καλύτερη κατανομή των κινδύνων και επισφαλειών,
αφού η ανάληψή τους γίνεται από το μέρος εκείνο (δημό-
σιος - ιδιωτικός τομέας), που είναι σε θέση να τους διαχει-
ριστεί καλύτερα.
• Ισχυρά κίνητρα δράσης για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι
μελλοντικές πληρωμές του έργου συναρτώνται προς την
απόδοση του ιδιώτη κατά τη φάση λειτουργίας του.
• Τη σαφή οριοθέτηση των αναγκών του Δημοσίου, με τον
σχεδιασμό και την κατασκευή υποδομών που θα συμβά-
λουν στην αποτελεσματική χρήση των έργων.
• Τη διαφοροποίηση ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος τομέας μπορεί
να επικεντρωθεί στο είδος και την ποιότητα των υπηρε-
σιών που θα παρασχεθούν, ενώ, αντιστοίχως, ο ιδιωτικός
τομέας αναλαμβάνει την εφαρμογή των προϋποθέσεων
για την επέλευσή τους.

Είναι, όμως, κοινός τόπος ότι μια από τις βασικές αδυ-
ναμίες των ΣΔΙΤ είναι η περιορισμένη έως ανύπαρκτη δια-
φάνεια σε σχέση όχι με τα εξαγγελλόμενα αλλά με τα γε-
γονότα. Γνωρίζουμε, δηλαδή (βλ. έκθεση Γενικού Λογι-
στηρίου από 09/2018), ότι: 
• Οι ΣΔΙΤ αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπαρκούς ανταγωνι-
σμού και αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική θέση των
αναθετουσών αρχών.
• Παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην αποτύ-
πωση των συμφωνηθέντων με τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης να φτάνει από 5 έως 6,5 έτη.
• Στην πλειονότητα των ΣΔΙΤ καταγράφονται καθυστερή-

σεις κατά την κατασκευή των έργων (2-52 μήνες). Για την
ολοκλήρωση πέντε αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα και
την Ισπανία απαιτήθηκαν πρόσθετοι δημόσιοι πόροι
ύψους 1,5 δισ. ευρώ. 
• Οι προκαταρκτικές αναλύσεις για τους ίδιους αυτοκινη-
τόδρομους είχαν βασιστεί σε υπερβολικά αισιόδοξα σενά-
ρια όσον αφορά τη μελλοντική ζήτηση και χρήση τους, με
αποτέλεσμα ο βαθμός χρήσης των έργων να υπολείπεται
έως και 35%.
• Η κατανομή του κινδύνου μεταξύ εταίρων από τον δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα συχνά δεν ήταν η ενδεδειγμένη
και χαρακτηριζόταν από έλλειψη συνοχής και αποτελε-
σματικότητας. 

Με βάση τα προηγούμενα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προ-
βαίνει στις εξής συστάσεις:

1. Να μην ενθαρρύνεται η εντατικότερη και ευρύτερη
χρήση των ΣΔΙΤ έως ότου επιλυθούν τα προβλήματα που
έχουν εντοπιστεί και υλοποιηθούν επιτυχώς οι σχετικές
συστάσεις. Μεταξύ αυτών προτείνεται ο οικονομικός αντί-
κτυπος των καθυστερήσεων και των αναδιαπραγματεύσε-
ων στο κόστος των ΣΔΙΤ να βαρύνει τον εταίρο από τον δη-
μόσιο τομέα.

2.Η επιλογή των ΣΔΙΤ πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριω-
μένες συγκριτικές αναλύσεις όσον αφορά τη βέλτιστη μέ-
θοδο ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων.

3.Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς πολιτικές και στρατηγι-
κή για τις ΣΔΙΤ.

4. Πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο της ΕΕ προκειμένου
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των έργων που εκτε-
λούνται με ΣΔΙΤ.

Τούτων δοθέντων, η επιτυχής υλοποίηση έργων που
στηρίζονται σε ΣΔΙΤ προϋποθέτει σημαντική διοικητική
ικανότητα, η οποία διασφαλίζεται μόνο με την ύπαρξη κα-
τάλληλου θεσμικού και νομικού πλαισίου και μακρά πείρα
στην υλοποίηση τέτοιων έργων.

Τ
ι πιστεύουμε, τι σκεφτόμαστε, τι κάνουμε οι
Έλληνες σε σχέση με την πανδημία των τελευ-
ταίων 20 μηνών στη χώρα μας; Σε αυτό απαντά

η έβδομη στη σειρά έρευνα της «διαΝΕΟσις», που
ήλθε στο email μου τις προάλλες. Σκέφτηκα λοιπόν
να μοιραστώ μερικά από τα αποτελέσματα που βρή-
κα πιο ενδιαφέροντα τόσο ως πολίτης όσο και ως
γιατρός.

Πρώτα απ’ όλα, ο κόσμος δείχνει να αντιλαμβάνε-
ται όλο και περισσότερο ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε
εύκολα με τον κορονοϊό. Αν και 2 στους 3 Έλληνες
πιστεύουν ότι «τα χειρότερα έχουν περάσει», το 50%
εκτιμά ότι θα επιστρέψουμε σε μια φυσιολογική κα-
θημερινότητα μετά το 2022. Μάλιστα, αυτοί που βλέ-
πουν το τέλος της πανδημίας μετά το 2021 σχεδόν δι-
πλασιάστηκαν μέσα σε 7 μήνες, από τον Μάρτιο έως
τον Οκτώβριο. Οι Έλληνες γίνονται πιο ρεαλιστές και
ζυγίζουν καλύτερα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Δεύτερο σημείο, η κοινωνία είναι μοιρασμένη πε-
ρίπου στη μέση για το αν η διαχείριση της πανδημίας

ήταν σε γενικές γραμμές σωστή ή λάθος, με την
πρώτη άποψη να υπερέχει κατά 2,5%. Ότι ήταν λαν-
θασμένη θεωρούν κυρίως όσοι νιώθουν μακριά από
πολιτικούς και κόμματα, οι μη εμβολιασμένοι -στους
οποίους πλέον απευθύνονται τα μέτρα των τελευταί-
ων δύο μηνών- και οι ηλικίες από 17 μέχρι 24, οι
οποίοι πιθανότατα «ένιωσαν» περισσότερο τους πε-
ριορισμούς στην κοινωνική τους ζωή.

Τρίτο σημείο, στην έρευνα επιβεβαιώνεται αυτό
που λίγο πολύ έχει βγει και σε άλλες μετρήσεις, ένα
«μπετοναρισμένο» 15% που φαίνεται πολύ δύσκολο
έως απίθανο να εμβολιαστεί. Μάλιστα, τα 2/3 όσων
δήλωσαν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί -δηλαδή επίσης
ένα 15% των συμμετεχόντων- αναφέρουν ότι δεν θα
το έκαναν ακόμη και αν ο εμβολιασμός γινόταν υπο-
χρεωτικός. Και αυτό, αν μη τι άλλο, συνηγορεί στην
επιλογή της κυβέρνησης να μη βάλει στο τραπέζι τον
καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό. 

Βρήκα επίσης ενδιαφέρον και ότι αξίζει να διε-
ρευνηθεί σε βάθος το ότι οι περισσότεροι συμπολί-

τες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί δηλώνουν ότι δεν
επηρεάστηκαν από κάποιον ή από κάπου για την
απόφασή τους. Έχει ωστόσο σημασία να δούμε τι εί-
παν οι υπόλοιποι μη εμβολιασμένοι: 2 στους 10 συμ-
βουλεύτηκαν ή παρακινήθηκαν από επιστήμονες
(γιατρούς και άλλους ειδικούς) και 3 στους 10 από
«όσα έχουν ακούσει και έχουν διαβάσει» και από το
«αναρτήσεις» στο διαδίκτυο. Αντίθετα, η οικογένεια
και οι φίλοι δεν φαίνεται να έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο
στην απόφαση των μη εμβολιασμένων, με εξαίρεση
τους νέους από 17 έως 24 ετών (1 στους 5 συμβου-
λεύτηκε ή/και επηρεάστηκε από οικογένεια ή φί-
λους). Τέλος, φαίνεται ότι ο κόσμος συνεχίζει να εμ-
πιστεύεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας πε-
ρισσότερο τον προσωπικό/ οικογενειακό του γιατρό
και τον φαρμακοποιό σε σχέση με τους διεθνείς ορ-
γανισμούς, τις επιτροπές ειδικών και την κυβέρνη-
ση, κάτι που έχει τη δική του σημασία στην προσπά-
θεια να πειστούν περισσότεροι πολίτες να εμβολια-
στούν. 

Οι ΣΔΙΤ δεν είναι πανάκεια

του
Βασίλη
Γιόγιακα

Βουλευτής 
Θεσπρωτίας 
της ΝΔ, 
καρδιολόγος

του
Παναγιώτη

Καρκατσούλη

Σύμβουλος 
ΑΣΕΠ, 

εμπειρογνώμονας
Δημόσιας 

Διοίκησης,
π. βουλευτής

Τι σκέφτονται οι Έλληνες για πανδημία και εμβολιασμό; 
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Ο
ορισμός της ενσυναίσθησης είναι η συναι-
σθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάστα-
ση του άλλου και πολλές φορές η κατανόη-

ση της συμπεριφοράς του και των κίνητρων των
πράξεών του. Φυσικά πάντα στο πλαίσιο του πολι-
τικού πολιτισμού, όταν μιλάμε για την πολιτική.

Οι πολίτες ζητούν από τους πολιτικούς, είτε συμ-
φωνούν είτε διαφωνούν μεταξύ τους, να εκφρά-
ζονται κόσμια, έξυπνα και με σεβασμό προς το
πρόσωπό τους . Να βουτάνε τη γλώσσα τους στο
μυαλό τους προτού μιλήσουν. Για να υπάρξει η ζη-
τούμενη ενσυναίσθηση. 

Οι προνοητικοί πολιτικοί έχουν στη φαρέτρα
τους tips πολιτικής επικοινωνίας, τα οποία συλλέ-
γουν από την εφημερίδα «Political» κάθε Τρίτη. Για
να έχουν έτοιμες τις απαντήσεις και να τα βγάζουν
πέρα στις δύσκολες συζητήσεις, προσωπικές ή

διαδικτυακές. Και αυτή την Τρίτη κρατήστε τα tips.
Θα σας χρειαστούν.

1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, αν δεν ζυγίσεις
σωστά τον αντίπαλό σου, δεν πρόκειται να τον
κερδίσεις.

2. Στην πολιτική, όταν ταράζετε τα νερά χωρίς να
λαμβάνετε υπόψη ποιον βρέχετε, αυτό είναι αρ-
κετά επικίνδυνο για την επανεκλογή σας!

3. Οι «μέτριοι» επικοινωνιολόγοι μοιάζουν με τους
αναποφάσιστους ψηφοφόρους, προτιμούν
όσους βρίσκονται πιο κοντά στη νίκη!

4. Μην επενδύετε σε δημοσκοπικές «εφήμερες»
σχέσεις με τους πολίτες. Διαμορφώστε σχέσεις
εμπιστοσύνης μαζί τους.

5. Στην κομματική γραμμή θα πρέπει να επιτρέπε-
ται κάτω από ειδικές συνθήκες να διαφωνήσετε
χωρίς τον φόβο της διαγραφής.

6. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δεν αρκεί να
πετύχεις, πρέπει να αποτύχουν και οι άλλοι.

7. Ένας πολιτικός μπορεί να κατηγορηθεί για πολ-
λές ατασθαλίες και λάθη κατά τη διάρκεια της
καριέρας του, πλην του προπατορικού αμαρτή-
ματος.

8. Ένας πολιτικός στη δύση του δεν σχολιάζει το
μέλλον του, αλλά επιμελείται την υστεροφημία
του.

9. Πολλές φορές ακόμη και ένα αμφίσημο «λες»
είναι πολιτικό κέρδος.

10. Δεν αρκεί να ελπίζετε σε μια καλύτερη ζωή.
Πρέπει να ψηφίζετε για αυτήν.

11. Τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι θερμόμετρο
που μετράει τις καθημερινές αντιδράσεις των
πολιτών. Όταν «κοκκινίζει» επικίνδυνα, αναζη-
τήστε το φάρμακο.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Λ
αμβάνοντας τον λόγο στην πρόσφατη συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας, προεδρεύοντος του πρω-

θυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για ακόμη μία
φορά θέλησα να εστιάσω στην κρίσιμη ανάγκη της
ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Ανάπτυξη, η
οποία άμεσα συνδέεται με την ευρύτερη ανάπτυξη σε
μια τοπική οικονομία, καθώς τα οφέλη, τα οποία γεν-
νιούνται όταν η πρωτογενής παραγωγή καθίσταται πε-
ρισσότερο ποιοτικά ανταγωνιστική, διαχέονται άμεσα
στους υπόλοιπους οικονομικούς τομείς, στη μεταποί-
ηση, στο εμπόριο, στην αγορά εργασίας, στην αύξηση
εξαγωγών κ.ά.

Συγκεκριμένα, με βάση ευρήματα πρόσφατων πα-
νεπιστημιακών ερευνών, όπως ειδικότερα του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίες διεξήχθησαν με αντι-
κείμενο τον στόχο της ανάπτυξης της πρωτογενούς
παραγωγής, διαπιστώνεται ότι η αφομοίωση της νέας
γνώσης και της νέας τεχνολογίας στο χωράφι και γενι-
κότερα στον τόπο της καλλιέργειας και της παραγω-
γής μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα και πολύ καλύτερη
ημέρα για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο της πατρί-
δας μας.

Ταυτόχρονα, η νέα γνώση και η τεχνολογία μπορούν
να αποτελέσουν πυλώνες και υποστηρικτές στη στρα-
τηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
καθώς η εφαρμογή τους οδηγεί στην ορθολογική
χρήση πόρων και ενέργειας, γεγονός που μειώνει την
επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Τι σημαίνουν, όμως, στην πράξη οι όροι νέα γνώση
και νέα τεχνολογία για την πρωτογενή παραγωγή;

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις πρακτικές οι οποίες

εισάγονται, για παράδειγμα, με τη γεωργία διατήρη-
σης, καθώς και για την τεχνολογία, η οποία έρχεται με
την εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας.

Με τη γεωργία διατήρησης, σκοπός είναι να ενισχυ-
θεί το έδαφος. Να αυξηθεί η οργανική ουσία και να
δημιουργηθούν ακόμη και αυξήσεις στις πιστώσεις
άνθρακα για τους παραγωγούς, γεγονός που μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήματός τους.

Με την εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας, ο στόχος
είναι η διαμόρφωση συνθηκών ευελιξίας, προς όφε-
λος του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Η εφαρμογή της
κατάλληλης καινοτομίας μπορεί να οδηγήσει σε ευε-
λιξία όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχει ο παρα-
γωγός για έγκαιρη πρόγνωση σχετικά με τις μετεωρο-
λογικές συνθήκες ή σχετικά με τη γνώση πάνω στην
ανάγκη -που με ακρίβεια εξακριβώνεται ότι απαιτεί-
ται- για πόρους και για ενέργεια, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του νερού.

Έρευνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αποδείξει
τη χρησιμότητα και τα οφέλη, τα οποία μπορούν να
γεννηθούν στην πρωτογενή παραγωγή, με την εφαρ-
μογή στην πράξη της νέας γνώσης. Από την πλευρά της
Πολιτείας, σκοπός είναι η δημιουργία κινήτρων για την
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας από την πλευρά των
παραγωγών, καθώς και η διαμόρφωση των κατάλλη-
λων καναλιών διάδοσης της γνώσης προς τους παρα-
γωγούς, μέσω σεμιναρίων μάθησης και κατάρτισης.

Σήμερα, τη στιγμή που πρέπει να εφαρμοστούν
αναπτυξιακά σχέδια, με περιβαλλοντικά φιλική διά-
σταση, είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε τον κομβικό
ρόλο που η πρωτογενής παραγωγή μπορεί να διαδρα-
ματίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούν να
υπάρξουν μέθοδοι, ώστε ο παραγωγός να προστατευ-
θεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης -όπως
αυτές τις οποίες στο πρόσφατο παρελθόν είδαμε σε
πολλές περιοχές της χώρας μας, ανάμεσα στις οποίες
και ο τόπος μου, ο Νομός Τρικάλων, όταν η θεομηνία
του «Ιανού» χτύπησε την περιοχή μας- και ταυτόχρο-
να να ακολουθήσει έναν δρόμο ανάπτυξης. Ανάπτυξη
που μπορεί να διαχυθεί στο σύνολο της οικονομίας.
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Σ
ε διπλωματική αντεπίθεση
περνούν Αθήνα και Λευκωσία,
στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα
στην Τουρκία, ότι οι παράνομες

ενέργειες στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κύπρου και στα Βαρώσια δεν
θα μείνουν αναπάντητες. Ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται
σήμερα στη Μεγαλόνησο, όπου θα έχει
επαφές με τον ομόλογό του Νίκο Χριστο-
δουλίδη για τον συντονισμό των ενεργει-
ών ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανάγκη για άμεση και αποφασιστική
ευρωπαϊκή απάντηση στις τουρκικές
προκλήσεις τονίστηκε χθες και στο Συμ-
βούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τόσο
από τον Έλληνα όσο και από τον Κύπριο
υπουργό Εξωτερικών. Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές, Νίκος Δένδιας και Νί-
κος Χριστοδουλίδης διεμήνυσαν στους
ομολόγους τους ότι το έγγραφο που επε-
ξεργάζεται η Ένωση, το οποίο περιλαμ-
βάνει τη λίστα με τις κυρώσεις σε βάρος
της Τουρκίας, πρέπει να κατατεθεί το
συντομότερο δυνατόν και ζήτησαν την
επίσπευση της προεργασίας προκειμέ-
νου να ληφθούν αποφάσεις στο επόμενο
κιόλας Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσε-
ων τον Δεκέμβριο. Οι ίδιες πηγές αναφέ-
ρουν ότι ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ
Ζοζέπ Μπορέλ αποδέχθηκε την πρόταση
και η σχετική λίστα θα παρουσιαστεί στην
Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων την
ερχόμενη εβδομάδα, ώστε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο να λάβει τις αποφάσεις του
πριν από το τέλος του έτους.

Εκτός από το Κυπριακό, βασικό θέμα
στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερι-
κών Υποθέσεων ήταν η μεταναστευτική
κρίση στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορω-
σίας, με τον Νίκο Δένδια να τονίζει ότι θα
πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιμετώπι-
ση της εργαλειοποίησης του Μετανα-
στευτικού, κάνοντας μάλιστα εκτενή ανα-
φορά στα γεγονότα του Έβρου τον Μάρτιο
του 2020. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-
κών υπογράμμισε την ανάγκη επιβολής
ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος όσων
επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν το Με-
ταναστευτικό, «φωτογραφίζοντας» και
την Τουρκία, ενώ παρείχε πλήρη στήριξη
στον Νίκο Χριστουδουλίδη, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις μαζικές αφίξεις που κατα-
γράφονται στην Κύπρο μέσω των Κατεχο-
μένων.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος για το Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων και Αμύνης της ΕΕ. Χθες
συμμετείχε από κοινού με τον Νίκο Δέν-
δια στην υπουργική συνάντηση με θέμα
τη «Στρατηγική Πυξίδα», που αποτελεί
την προσπάθεια της Ένωσης για αυτονο-
μία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Για
σήμερα είναι προγραμματισμένη η συ-
νάντηση των υπουργών Άμυνας των κρα-
τών-μελών, όπου θα συζητηθούν οι εξε-
λίξεις στη Λευκορωσία, η κατάσταση στη
Μέση Ανατολή, στο Σαχέλ και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο.

Κρίσιμοι μήνες
Στην Αθήνα υπάρχει η αίσθηση ότι οι

επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, καθώς
η Άγκυρα δεν θα διστάσει να δημιουργή-
σει τετελεσμένα στην περιοχή, σε μια
προσπάθεια να προλάβει τις εξελίξεις. Το
αποτέλεσμα των εκλογών στη Λιβύη μπο-
ρεί να σημάνει και το τέλος του παράνο-
μου τουρκολιβυκού μνημονίου, αν ο υπο-
ψήφιος που θα επικρατήσει δεν ανήκει
στην τουρκική σφαίρα επιρροής. Είναι
σαφές όμως ότι η Άγκυρα δεν θα εγκατα-
λείψει εύκολα το αφήγημα της «Γαλάζιας
Πατρίδας», που αποτελεί ζήτημα πολιτι-
κής επιβίωσης για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν. Έτσι, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην Κύπρο επικρατεί εγρήγορση, καθώς
η πίεση που ασκείται στον Τούρκο πρό-
εδρο από το εσωτερικό και το εξωτερικό
δεν αποκλείεται να εκτονωθεί με νέα κλι-
μάκωση της έντασης στην Ανατολική Με-
σόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ
Ντονμέζ ανάρτησε φωτογραφίες με φρε-
γάτες να συνοδεύουν τα πλωτά γεωτρύ-
πανα της Τουρκίας, ενώ ο Φουάτ Οκτάι
απείλησε και πάλι με «απαντήσεις» στο
πεδίο. «Η ελληνοκυπριακή πλευρά ανα-
κοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνες υδρο-
γονανθράκων στην περιοχή. Ας μην ανη-
συχούν. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους.
Θα συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα τις
γεωτρήσεις από εκεί όπου τις αφήσαμε.
Όποιος ψάχνει για περιπέτειες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, θα λάβει την απάντησή
του», είπε ο Τούρκος αντιπρόεδρος.
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Οι παράνομες ενέργειες της
Τουρκίας στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
και στα Βαρώσια δεν 
θα μείνουν αναπάντητες

Θλιβερή επέτειος 38 ετών
Στη συμπλήρωση 38 ετών από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα Κατεχόμε-
να από την Τουρκία αναφέρθηκε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών,
στην οποία τονίζεται η κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διε-
θνούς Δικαίου από την Άγκυρα. «Η Τουρκία δυστυχώς εξακολουθεί να αποτελεί
τη μόνη χώρα που αγνοεί επιδεικτικά τη ρητή καταδίκη της ανακήρυξης της εν
λόγω παράνομης και αποσχιστικής οντότητας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι στη διαρκή περιφρόνηση του
Διεθνούς Δικαίου έχουν προστεθεί οι προσπάθειες για τη δημιουργία τετελε-
σμένων στα Βαρώσια, οι παραβιάσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και οι
απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι
αρωγός στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων, καθώς και για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση
της Μεγαλονήσου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αθήνα και
Λευκωσία

περνούν στην
αντεπίθεση 



Μ
ε επίδειξη αποτρεπτικής
ισχύος στην Ανατολική Με-
σόγειο απαντούν στις τουρ-
κικές προκλήσεις η Ελλά-

δα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Αίγυπτος και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η διεθνής
διακλαδική άσκηση «Μέδουσα 11» εκπέμ-
πει ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα για
την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευ-
ρύτερη περιοχή, απέναντι στον αποσταθε-
ροποιητικό ρόλο της Άγκυρας.

Η φετινή «Μέδουσα» αποκτά ιδιαίτερο
συμβολισμό, καθώς εκτός από στρατιωτι-
κό έχει και διπλωματικό ενδιαφέρον. Όσο
τα όπλα των πέντε χωρών θα βρίσκονται
στην Ανατολική Μεσόγειο, οι υπουργοί
Εξωτερικών θα συναντώνται στην Αθήνα,
εντείνοντας τον εκνευρισμό της Τουρκίας,
η οποία σε ρόλο παρατηρητή θα δέχεται
ακόμη ένα «χτύπημα» στο μαλακό της
υπογάστριο. Η Αθήνα μέσω της αμυντικής
διπλωματίας «κλειδώνει» τόσο τα χερσαία
όσο και τα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
Από τη μία πλευρά, η διαρκής και ισχυρή
παρουσία ελληνικών και αμερικανικών
δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, μια
ανάσα από τα σύνορα, η οποία προκαλεί
νευρικό κλονισμό στην Τουρκία, και από
την άλλη, το αμυντικό τείχος της «Μέδου-
σας» στη θαλάσσια περιοχή που προσπα-

θεί να υφαρπάξει η Άγκυρα με το παράνο-
μο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η «Μέδουσα» θα απλώσει φέτος τα
πλοκάμια της νοτίως της Κρήτης. Η ανά-
πτυξη των δυνάμεων ξεκίνησε χθες με τα
πολεμικά πλοία της Ελλάδας και της Αιγύ-
πτου να παίρνουν θέσεις στο νότιο Κρητι-
κό και το Λιβυκό Πέλαγος. Για τις επόμε-
νες ημέρες, πάνω από τη ναυτική αρμάδα
θα πετούν διαρκώς μαχητικά αεροσκάφη
από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά και
τα εμιρατινά F-16 Block 60 που ήρθαν στη
Σούδα για να μείνουν. Ταυτόχρονα, τμή-
ματα των Ειδικών Επιχειρήσεων από την
Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο θα εκ-
παιδεύονται σε απαιτητικές ασκήσεις,
που θα κορυφωθούν με την αεραποβατι-
κή ενέργεια στο Μάλεμε.

Δεν είναι κρυφό ότι τα Επιτελεία των
χωρών που συμμετέχουν σχεδίασαν τις
επιχειρήσεις της «Μέδουσας» με γνώμο-
να τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμε-
τωπίζει η περιοχή εξαιτίας της τουρκικής
επιθετικότητας. Τα σενάρια περιλαμβά-
νουν μεταξύ άλλων μη συναινετικές νηο-

ψίες, προσβολές αλλά και προστασία Μο-
νάδων Επιφανείας, ασκήσεις ναυτικού
αποκλεισμού, ανακατάληψη πλατφόρμας,
αμφίβιες επιχειρήσεις αλλά και αντικεί-
μενα υβριδικού πολέμου.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν φρεγά-
τες, πυραυλάκατοι και υποβρύχια του Πο-
λεμικού Ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη
της Πολεμικής Αεροπορίας και τμήματα
της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Όπως σε
κάθε «Μέδουσα», κομβικό ρόλο θα έχει
το αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Mistral,
στο οποίο θα βρίσκονται τα Apache και τα
Chinook του Στρατού Ξηράς, ενώ στην
αποβατική ενέργεια θα συμμετάσχουν
πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές από την
Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ελληνικό
Επιτελείο θα έχει στραμμένο το ενδιαφέ-
ρον του τόσο στα αιγυπτιακά Rafale όσο
και στις κορβέτες Gowind που είναι πολύ
πιθανό να αποτελέσουν ένα από τα νέα
πλοία του Στόλου.

Στην περιοχή θα βρίσκεται και η γαλλι-
κή φρεγάτα «Αρβένη», ενώ δεν αποκλεί-

εται το Παρίσι να συμμετάσχει και με πε-
ρισσότερες μονάδες.

Η γαλλική παρουσία, όμως, είναι αυτή
που «πονάει» περισσότερο την Άγκυρα.
Εκτός από την αμυντική συμφωνία με την
Αθήνα, τα Rafale και τις φρεγάτες Belhar-
ra, το Παρίσι ετοιμάζεται να στείλει και
ένα πλωτό γεωτρύπανο στην Αποκλειστι-
κή Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας για τη γεώτρηση του πετρελαϊ-
κού κολοσσού TOTAL στα οικόπεδα 6 και
7, που αναμένεται να ξεκινήσει στο πρώτο
τρίμηνο του 2022. 

«Η “Μέδουσα” αποτελεί μια πρόβα τζε-
νεράλε για το πώς θα αντιδράσουν οι χώ-
ρες της περιοχής σε περίπτωση που απει-
ληθούν τα συμφέροντα ή τα κυριαρχικά
τους δικαιώματα», τονίζουν ανώτατες
στρατιωτικές πηγές στην «Political». 

Η κινητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ ανα-
μένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα,
αφού, εκτός από τη γαλλική γεώτρηση,
στα τέλη του μήνα είναι προγραμματισμέ-
νη και η αμερικανική από το δίδυμο
ExxonMobil - Qatar Petroleum.
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Απάντηση στις τουρκικές 
προκλήσεις δίνει η διεθνής 
διακλαδική άσκηση «Μέδουσα
11» με τη συμμετοχή Ελλάδας,
Κύπρου, Γαλλίας, Αιγύπτου και 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Μήνυμα ασφάλειας
και σταθερότητας 



Η
μοίρα αποφάσισε να παίξει ένα
τραγικό παιχνίδι στον Γιάννη
Μηλίνη, τον συνήγορο υπερά-
σπισης (εξ ορισμού) του 39χρο-

νου για τη δολοφονία της νονάς του, κα-
θώς, όπως αποδείχτηκε 12 χρόνια μετά, εί-
ναι ο άνθρωπος που με 20 μαχαιριές σκό-
τωσε τη μητέρα του. Μάλιστα, ο γνωστός
δικηγόρος του Βόλου ήταν αυτός που άνοι-
ξε την πόρτα του σπιτιού και βρήκε την
69χρονη μητέρα του μέσα σε μια λίμνη αί-
ματος, χωρίς -μέχρι σήμερα- να γνωρίζει
τον δράστη της στυγερής δολοφονίας. Πλέ-
ον ο Θανάσης Μ. είναι αντιμέτωπος με κα-
τηγορίες και για δεύτερη ανθρωποκτονία,
με τα κοινά στοιχεία και στις δύο περιπτώ-
σεις να δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με
άτομο στο οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί
ο χαρακτηρισμός «serial killer», καθώς
επέδειξε ιδιαίτερη μανία καταφέρνοντας
τους δεκάδες χτυπήματα με το μαχαίρι. Οι
Αρχές έφτασαν στην εξιχνίαση της δολο-
φονίας της 69χρονης γυναίκας, ταυτοποι-
ώντας το γενετικό υλικό (έπειτα από πάλη)
που είχε βρεθεί στα νύχια της με αυτό του
ανθρώπου που με 42 μαχαιριές έκοψε το
νήμα της ζωής της 75χρονης Ευθαλίας Α.
πριν από μερικές μέρες. 

Τι είχε συμβεί το 2009
Το πρωινό της 12ης Αυγούστου 2009 ο

Γιάννης Μηλίνης, έπειτα από δύο μέρες

που η 69χρονη μητέρα του δεν είχε δώσει
σημεία ζωής, αποφασίζει να πάει στο σπίτι
της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα στο δια-
μέρισμα του 1ου ορόφου στην πολυκατοι-
κία της οδού Μελίνας Μερκούρη στη Νέα
Ιωνία Βόλου, ήρθε αντιμέτωπος με ένα θέ-
αμα που τον στοίχειωσε. Η μητέρα του
ήταν πεσμένη μπρούμυτα στο πάτωμα,
μέσα σε λίμνη αίματος, ανάμεσα στο σα-
λόνι και την κουζίνα. Άμεσα καλεί την
αστυνομία, με τους άνδρες της Ασφάλειας
να μην εντοπίζουν ίχνη παραβίασης στην
πόρτα του διαμερίσματος, ενώ στο τραπέζι
του σαλονιού υπήρχαν μπολ παγωτού -
δείγμα ότι η ηλικιωμένη όχι απλώς γνώρι-
σε τον επίδοξο δολοφόνο της, αλλά τον
κέρασε κιόλας.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα έρθει να
δείξει ότι 69χρονη είχε 20 μαχαιριές από
πίσω, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει,
καθώς δεν βρέθηκαν σημαντικά ίχνη πά-
λης ή αμυχές. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε
μυστήριο από τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας, καθώς το σπίτι δεν ήταν ψαγ-
μένο, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις λη-
στείας, και κανείς δεν μπορούσε να βρει το

κίνητρο. Μέχρι που φτάσαμε στο πρωινό
της 15ης Ιουνίου 2021, όταν τα Εγκληματο-
λογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ «έδειξαν»
τον δολοφόνο στο πρόσωπο του 39χρονου
Θανάση Μ., ο οποίος είναι ήδη προφυλακι-
σμένος.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Αποκάλυψη-σοκ!
Δώδεκα χρόνια πριν ο 39χρονος
δολοφόνος την είχε σφάξει
με 20 μαχαιριές...
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«Πλέγμα ασφαλείας» από 6.000 αστυνομικούς για την επέτειο του Πολυτεχνείου
Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί -

από τις πρώτες πρωινές ώρες της
Δευτέρας- το σχέδιο της ΕΛΑΣ για
την αποτροπή επεισοδίων κατά το
τριήμερο εορτασμού της επετείου
του Πολυτεχνείου. Ένα «πλέγμα
ασφαλείας» δημιουργούν περίπου
6.000 αστυνομικοί διαφόρων υπηρε-
σιών (ο αριθμός είναι αυξημένος σε
σχέση με πέρσι) που έχουν ακροβο-
λιστεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο επιχειρησιακός σχεδια-
σμός προβλέπει δόγμα προληπτικών ελέγχων σε άτομα που

κινούνται πέριξ των πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων και κρίνονται «ύπο-
πτα», καθώς επίσης και σε χώρους
που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν ως αποθήκες για «πολεμοφό-
δια». Στόχος της ΕΛΑΣ είναι να απο-
τραπεί η κατάληψη πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων (βρίσκονται ήδη από
το βράδυ της Κυριακής σε διακριτική
επιτήρηση), ακόμη και αιθουσών, οι

οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια
για επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα,

απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ θα
δίνουν τα drones και το ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ
αναθεωρήθηκε το σχέδιο φύλαξης κυβερνητικών κτηρίων
και άλλων πιθανών «στόχων». «Πρέπει να είναι μια γιορτή
της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ενότητας και για
αυτό ο εορτασμός θα πρέπει να είναι ειρηνικός», διαμήνυσε
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
απευθύνοντας έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις και όλους
τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση εορτασμού του Πολυ-
τεχνείου «να ανταποκριθούν με ευθύνη και να διαφυλά-
ξουν το μήνυμα της επετείου». 

Κώστας Παπαδόπουλος

Είχε σκοτώσει
και τη μητέρα
του δικηγόρου του!



Ερευνά για νέα θύματα
του προπονητή τένις

Μπορεί ο 34χρονος προπονητής τένις, που κα-
τηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, να κρί-
θηκε προσωρινά κρατούμενος, ωστόσο, για την
ΕΛΑΣ και συγκεκρι-
μένα την Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας
Ανηλίκων το θέμα
δεν έχει κλείσει. Για
αυτό και κατόπιν σχε-
τικής εισαγγελικής
εντολής, δόθηκαν
στη δημοσιότητα οι
φωτογραφίες και τα
στοιχεία ταυτότητάς
του, μετά την άσκηση
σε βάρος του ποινικής δίωξης για τις αξιόποινες
πράξεις της κατάχρησης ανηλίκων που συμπλή-
ρωσαν τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη αφενός και αφετέ-
ρου που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, κατά συρροή και
κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιες πράξεις με
ανηλίκους που συμπλήρωσαν τα 12 αλλά όχι τα 14
έτη αφενός και αφετέρου που συμπλήρωσε τα 14
έτη κατ’ εξακολούθηση. Όπως έγινε γνωστό από
την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για τον Δερβένη Χρήστο του
Πέτρου και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα στις
3/10/1987, με την Ασφάλεια να αναμένει τυχόν νέες
καταγγελίες σε βάρος του.

ΝΝέα προθεσμία 
για τη 49χρονη
Χωρίς δικηγόρο εμφανίστηκε ενώπιον της 11ης
ανακρίτριας η 49χρονη εικαστικός που κατηγο-
ρείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος
του 68χρονου οφθαλμιάτρου και πατέρα του
παιδιού της. Η κατηγορουμένη, που πυροβόλη-
σε στο Χαλάνδρι μπροστά στα μάτια της κόρης
τους τον 68χρονο, έλαβε νέα προθεσμία για σή-
μερα προκειμένου να της διοριστεί συνήγορος
που θα την εκπροσωπήσει. Λίγο πριν από την
αποχώρησή της από το ανακριτικό γραφείο, η
49χρονη φώναξε: «Αν υπάρχει δικαιοσύνη, το
παιδί μου κι εγώ πρέπει να είμαστε μαζί, με συ-
κοφαντούν. Ο πραγματικός εγκληματίας είναι ο
οφθαλμίατρος Γιώργος Νέος με πλαστό πτυχίο.
Πιθανολογείται το παιδί μου να είναι του πρώην
συζύγου μου και όχι του βιαστή μου».

Ελεύθερος ο τέταρτος 
των χούλιγκαν  του Κολωνού

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο
τέταρτος ανήλικος της συμμορίας του Κολωνού,
ενώ του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της
εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
του. Ο κατηγορούμενος κατηγορείται ότι μαχαί-
ρωσε έναν 16χρονο στο προαύλιο του 1ου ΕΠΑΛ
τον Οκτώβριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς
δεν έχει κλείσει ακόμη τα 15 έτη. 

Π
ρόκειται για μια υπόθεση
που προκάλεσε την άμεση
αντίδραση των «Αδιάφθο-
ρων», οι οποίοι συνέλεξαν

όσα στοιχεία χρειαζόντουσαν για να
περάσουν χειροπέδες στον 29χρονο
Χ.Μ., ο οποίος αναμένεται να απολογη-
θεί στον ανακριτή την ερχόμενη Πέμ-
πτη. Ο ίδιος επιμένει ότι οι κατηγορίες
είναι αβάσιμες και συκοφαντικές, εάν
όμως τα καταγγελλόμενα σε βάρος του
αποδειχθούν, θα πρόκειται για μία από
τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σε-
ξουαλικής κακοποίησης ανήλικου από
τον ίδιο του τον πατέρα.

Η «Political» πιάνει από την αρχή το
κουβάρι των αποκαλύψεων, με την
23χρονη γυναίκα να καταθέτει πως αντι-
λήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με την
κορούλα της το Σαββατοκύριακο 6-7 Νο-
εμβρίου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της,
διαπίστωσε μια περίεργη συμπεριφορά
του παιδιού όταν την επέστρεψε ο πατέ-
ρας της, και κυρίως έναν ερεθισμό-τραυ-

ματισμό στην ευαίσθητη περιοχή. Κατό-
πιν παραινέσεώς της, η ανήλικη φέρεται
να έδειξε στη μητέρα της ότι ο 29χρονος
αστυφύλακας της είχε προκαλέσει τις
κοκκινίλες στα γεννητικά όργανα, ζητών-
τας μάλιστα από την 4χρονη να μην πει τί-
ποτα στην πρώην σύζυγό του.

H έκθεση της παιδοψυχολόγου
Η ειδική παιδοψυχολόγος που εξέτασε

το κοριτσάκι, συνέταξε έκθεση, σύμφωνα
με την οποία όσο το παιδί βρισκόταν στο
χωριό του πατέρα της και πιο συγκεκρι-
μένα στον καναπέ του σαλονιού, ο κατη-
γορούμενος προέβη σε ασελγείς πράξεις
σε βάρος της. Ωστόσο, η ιατροδικαστής η
οποία εξέτασε την 4χρονη δεν μπόρεσε
να προσδιορίσει το αίτιο ερεθισμού-

τραυματισμού του παιδιού στην ευαίσθη-
τη περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηρια-
κές εξετάσεις του γεννητικού υλικού που
έχει παρθεί τόσο από τον 29χρονο αστυ-
νομικό και πατέρα του παιδιού, όσο και
από την 4χρονη, ώστε ο φάκελος που θα
πάει στη Δικαιοσύνη να είναι πλήρης. 

Την ίδια ώρα, πάντως, οι «Αδιάφθοροι»
της ΕΛΑΣ έχουν -σύμφωνα με πληροφο-
ρίες- στα χέρια τους στοιχεία που δεί-
χνουν ότι ο 29χρονος αστυφύλακας κα-
κοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη
του από την ηλικία των 3 ετών.

Τρίκαλα: Νέα ανατριχιαστικά
στοιχεία για τον 29χρονο 
αστυνομικό - Τι είπε η μικρή
για τον εφιάλτη στα χέρια 
του πατέρα της

«Με πείραξε ο μπαμπάς»
φέρεται να είπε η 4χρονη
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Μ
ετά την Ολλανδία, και η Αυ-
στρία επέβαλε από χθες
σκληρά περιοριστικά μέτρα
κατά της εξάπλωσης του κο-

ρονοϊού, καθώς η κατακόρυφη αύξηση
των κρουσμάτων έχει σημάνει συναγερμό
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γερμανία, Γαλ-
λία και Ιταλία μελετούν την επιβολή νέων
αυστηρών μέτρων για τους ανεμβολία-
στους ενόψει του χειμώνα. Από χθες πάν-
τως περιορίζεται σημαντικά η κοινωνική
ζωή των ανεμβολίαστων και στο Βερολί-
νο, καθώς -σε πρώτη φάση ως την 28η
Νοεμβρίου- δεν θα έχουν πρόσβαση σε
χώρους εστίασης, αθλητικές και καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις, θέατρα, κινηματο-
γράφους, μουσεία, γυμναστήρια, κομμω-
τήρια και ινστιτούτα αισθητικής, αλλά και
στους ζωολογικούς και βοτανικούς κή-
πους της πρωτεύουσας. Τα διάσημα νυ-
χτερινά κλαμπ του Βερολίνου λειτουρ-
γούσαν ήδη με τον συγκεκριμένο κανονι-
σμό. Ανάλογοι περιορισμοί για τους ανεμ-
βολίαστους ισχύουν ήδη από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στη Σαξονία.

Lockdown για τους πολίτες που δεν
έχουν εμβολιαστεί ισχύει από χθες στην
Αυστρία. Ο εμβολιασμός είναι πλέον υπο-
χρεωτικός για τους εργαζομένους στον
υγειονομικό κλάδο, ενώ από χθες μπο-
ρούν να εμβολιάζονται τα παιδιά ηλικίας
από 5 έως 11 ετών. Έως την 24η Νοεμβρί-
ου οι μη εμβολιασμένοι θα μπορούν να
κυκλοφορούν μόνο για να εργαστούν, να
αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης, να
αθληθούν, επειδή χρειάζονται ιατρική
βοήθεια ή για να εμβολιαστούν.

Οι ανεμβολίαστοι αποκλείονται από τα
καταστήματα λιανικού εμπορίου, από τις
επιχειρήσεις εστίασης, τα γυμναστήρια
και τα κομμωτήρια. Οι περιορισμοί
ισχύουν για τους πάντες άνω των 12 ετών.
Για τους μαθητές ηλικίας 12-15 ετών

υπάρχει πάντως το λεγόμενο «Πάσο-Νίν-
τζα», πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης και ανάρρωσης. 

Τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν κανονικά, με την υποχρέωση για
διενέργεια τριών διαγνωστικών τεστ
εβδομαδιαίως, ένα εκ των οποίων πρέπει
να είναι μοριακό, ακόμη και για εμβολια-
σμένους και νοσήσαντες. Τα πρόστιμα εί-
ναι τσουχτερά: 500 ευρώ για τους παρα-
βάτες των νέων μέτρων και 1.450 ευρώ
για όποιον αρνηθεί τον έλεγχο.

Η Ολλανδία, με ποσοστό εμβολιασμού
στο 73%, έχει επιβάλει ήδη μερικό lock-
down τριών εβδομάδων για όλο τον πλη-
θυσμό: μπαρ και εστιατόρια κλείνουν στις
20.00, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες διεξά-
γονται κεκλεισμένων των θυρών και οι
διαδηλώσεις απαγορεύονται. Τα σχολεία

παραμένουν ανοιχτά, ενώ επιτρέπεται η
έξοδος εκτός της κατοικίας.

Στη Γαλλία, με πλήρως εμβολιασμέ-
νο το 69% του πληθυσμού, θα ισχύσει
από την 1η Δεκεμβρίου υποχρεωτικό-
τητα εμβολιασμού με τρίτη δόση για
τους άνω των 65 και για όσους ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες. Απαιτείται
ήδη πιστοποιητικό εμβολιασμού,
ανάρρωσης ή αρνητικό τεστ για την εί-
σοδο σε καταστήματα, μπαρ και εστια-
τόρια, και για επιβίβαση σε αεροπλάνο
ή τρένο μεγάλων αποστάσεων. Οι μά-
σκες παραμένουν υποχρεωτικές σε
εσωτερικούς δημόσιους χώρους. 

Στην Ιταλία, με ποσοστό εμβολια-
σμού στο 73%, το «πράσινο πάσο» απαι-
τεί από τους πολίτες να αποδείξουν εμ-
βολιασμό, ανοσία ή πρόσφατο αρνητικό

τεστ για πρόσβαση στον χώρο εργασίας
τους.

Η Λετονία, χώρα με χαμηλό εμβολια-
σμό, έχει επιβάλει lockdown τεσσάρων
εβδομάδων ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου,
ενώ Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία και
Ρωσία έχουν επίσης αυστηροποιήσει τα
μέτρα.

Ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προ-
γράμματος πραγματοποίησαν χθες η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους. Και οι δύο αναφέρθηκαν στη ση-
μασία της τρίτης αναμνηστικής δόσης αλλά και στο εμβό-
λιο της γρίπης, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και
μαζί με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, βασικός
πυλώνας είναι το σχήμα των δύο δόσεων. Η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών μελετά οδηγίες για την τρίτη δόση

σε άτομα που νόσησαν πριν ή μετά τον εμβολιασμό, οι
οποίες και θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες. Στό-
χος είναι να καλύψουν όλες τις υποπεριπτώσεις. Ακο-
λούθως η κυρία Θεοδωρίδου μίλησε για την τρίτη δόση
του εμβολίου, υπενθυμίζοντας πάντως πως το πιο σημαν-
τικό βήμα είναι φυσικά η πρώτη δόση. Παράλληλα, η ίδια
είπε πως είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε εμ-
βόλιο για τον κορονοϊό κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει και
με αυτό της γρίπης. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι είναι
αναγκαίο να γίνει το εμβόλιο της γρίπης, που μπορεί ακό-

μη και να χορηγηθεί μαζί με το εμβόλιο για τον κορονοϊό. 
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στα 6.950 είναι τα νέα κρούσμα-

τα, 72 οι θάνατοι και 551 οι διασωληνωμένοι. Η Αττική πα-
ραμένει πρώτη με 1.522 νέα κρούσματα και 1.226 στη
Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί η Λάρισα με 289 μολύνσεις, η
Κρήτη σκαρφάλωσε στις 267, ενώ άλλες 12 περιοχές κα-
τέγραψαν τριψήφιο αριθμό: Αχαΐα (220), Κοζάνη (207),
Μαγνησία (205), Αιτωλοακαρνανία (147), Φθιώτιδα (141),
Έβρος και Σέρρες από 135, Τρίκαλα (131), Ιωάννινα (130),
Πέλλα (126), Πιερία (123) και Ημαθία (121).

Θεοδωρίδου: «Πιθανώς να κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο για τον κορονοϊό»

Στενεύει ο κλοιός: μετά 
την Ολλανδία και η Αυστρία
επέβαλε σκληρά μέτρα.
Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία
μελετούν την επιβολή νέων
αυστηρών περιορισμών 
ενόψει του χειμώνα

Ανεμβολίαστοι: Τι κάνει η Ευρώπη 



Κ
ατά το… δοκούν φαίνεται
ότι γίνονται οι αξιολογή-
σεις και οι προαγωγές
στον Ελληνικό Γεωργικό

Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ. Σύμφωνα με
στοιχεία που έρχονται στη διάθεση
της «Political» για τη θέση του γενι-
κού διευθυντή Αγροτικής Έρευνας
του οργανισμού, που έχει προκηρυχ-
θεί προς πλήρωση από τη διοίκηση,
υποστηρίζεται προκλητικά μία εκ των
υποψηφίων, παρότι υπάρχουν κενά
και γκρίζα σημεία στην προϋπηρεσία
της. Και είναι τέτοια η «πριμοδότηση»
υπέρ της από τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο του οργανισμού Β. Χατζηνικο-
λάου, που η μία εκ των τριών υποψη-
φίων αποσύρθηκε με το που έγινε
γνωστό ποιες διευθύντριες διεκδι-
κούν τη συγκεκριμένη θέση…

Με την κατάθεση των φακέλων για
τις υποψηφιότητες ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδι-
κασία της μελέτης τους
από το Επιστημονικό
Συμβούλιο προκειμέ-
νου να γνωμοδοτήσει
προς το διοικητικό συμ-
βούλιο του οργανισμού.
Το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο γνωμοδότησε
με 5-2 ψήφους υπέρ της μιας υπο-
ψηφίου, διευθύντριας σε αγροτικό
ινστιτούτο της Κρήτης, προς το 8με-
λές διοικητικό συμβούλιο του οργα-
νισμού. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο
πρόσωπο διατυπώνονται πολλές εν-
στάσεις κατά πόσο κατάλληλο είναι
για τη θέση του επικεφαλής της γενι-
κής διεύθυνσης, καθώς κατά τη
διάρκεια που ήταν επικεφαλής του
Ινστιτούτου Ελαίας και Υποτροπικών
Φυτών δυσκολευόταν στη διαχείριση
των assets του ινστιτούτου, εκχω-
ρώντας πολλά από αυτά είτε στην πε-
ριφέρεια είτε σε άλλους φορείς προς
αξιοποίησή τους. Το ίδιο αναφέρουν
οι πηγές και για τη διαχείριση των
κονδυλίων για τη δακοκτονία, για την
οποία οι περισσότεροι παραγωγοί
διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά δεν
έγινε τίποτα για να προστατευτούν οι
καλλιέργειές τους.

Στα… περίεργα
της υπόθεσης και
η απόσυρση της

συγκεκριμένης διευθύντριας από την
οργανική θέση της για ενάμιση χρόνο
για λόγους που δεν έγιναν γνωστοί,
μέχρι που επανήλθε στην υπηρεσία
από τη σημερινή διοίκηση του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ. Σημειώνεται ότι η συγκε-
κριμένη διευθύντρια διετέλεσε στενή
συνεργάτιδα του πρώην υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου
και του πρώην γγ του υπουργείου Κ.
Αντώνογλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.  

Δεν δίνουν τα πρακτικά 
Για να γυρίσουμε στη διαδικασία

της αξιολόγησης των φακέλων από το
Επιστημονικό Συμβούλιο, τα πρακτι-
κά της συνεδρίασης που αφορούν
στην ψηφοφορία της γνωμοδότησης
στη διοίκηση του οργανισμού δεν
έχουν δοθεί στους ενδιαφερόμε-
νους, παρά τη σχετική υποχρέωση
που υπάρχει βάσει του ΦΕΚ του 2011

και καθορίζει τη λειτουργία του Επι-
στημονικού Συμβουλίου. Και αυτό εί-
ναι κάτι που συντείνει στην αμφισβή-
τηση της κρίσης του, σύμφωνα με κα-
ταγγελίες από την πλευρά των υπο-
ψηφίων.

Το θέμα είναι αν για ένα τόσο κρίσι-
μο ζήτημα, που αφορά την πλήρωση
μιας νευραλγικής θέσης για την ελ-
ληνική γεωργία, της έρευνας γύρω
από την αγροτική παραγωγή, έχει λά-
βει γνώση ο ίδιος ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και αν
γνωρίζει με λεπτομέρειες την πρα-
κτική που ακολουθήθηκε και έχει
προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων. Το
Μαξίμου γνωρίζει τα «καμώματα»
του διευθύνοντος συμβούλου που
έχει διορίσει;

ΑΑπόφαση-καταπέλτη 
για την ΕΛΑΣ
εξέδωσε το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε για
την ΕΛΑΣ απόφαση-καταπέλτη, σύμφωνα με
την οποία αποδέχεται ότι για τα επεισόδια και
τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2008 μετά τη δολοφονία του
Αλέξη Γρηγορόπουλου ευθύνες έχει η ελλη-
νική αστυνομία.

Το Α’ Τμήμα του ΣτΕ με εννέα αποφάσεις του
δικαίωσε επιχειρήσεις που υπέστησαν ζη-
μιές από αγνώστους έπειτα από επεισόδια
που σημειώθηκαν μετά τη δολοφονία του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο
του 2008. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες
είχαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις τους γύρω
από το Πολυτεχνείο και στην περιοχή των
Εξαρχείων και υπέστησαν ολοσχερή ή μερική
καταστροφή, στις οποίες επιδικάστηκαν συ-
νολικά αποζημιώσεις της τάξεως του
1.868.000 ευρώ, τις οποίες το Δημόσιο οφεί-
λει να καταβάλει εντόκως.

«Η προστασία της περιουσίας των πολιτών
από βίαια επεισόδια, που εκδηλώνονται στο
πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής μαζικής κινη-
τοποίησης πολιτών, αποτελεί υποχρέωση των
αστυνομικών οργάνων, η εκπλήρωση της
οποίας δεν εναπόκειται στη διακριτική τους
ευχέρεια. Επομένως, αν τα αστυνομικά όργα-
να παραλείψουν παντελώς να επέμβουν για
να προστατεύσουν την περιουσία του πολίτη η
οποία απειλείται υπό τις ανωτέρω περιστά-
σεις, η παράλειψη αυτή είναι παράνομη και
συνεπώς συντρέχει η απαιτούμενη για τη θε-
μελίωση αστική ευθύνη του Δημοσίου», εξη-
γούν οι δικαστές στο σκεπτικό τους.

Στο σκεπτικό των αποφάσεων αναφέρεται
ότι «δεν συνιστούν περίπτωση ανωτέρας βίας
βίαια επεισόδια ιδιαίτερης μεγάλης έντασης
και έκτασης που κλιμακώνονται και εξαπλώ-
νονται σταδιακά και λαμβάνουν χώρα σε πολ-
λά σημεία ταυτοχρόνως, με συνέπεια τη διά-
σπαση των αστυνομικών δυνάμεων και κατ’
επέκταση τη μείωση της αποτελεσματικότη-
τάς τους, αν αυτά τα επεισόδια μπορούσαν να
προβλεφθούν κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και να τεθούν υπό έλεγχο εγκαίρως,
πριν δηλαδή εξαπλωθούν και καταστούν ανε-
ξέλεγκτα με τη λήψη άμεσων, αναγκαίων και
πρόσφορων μέτρων».

Η σημερινή κυβέρνηση σας
διόρισε, όχι η προηγούμενη 

Κύριε Χατζηνικολάου,
συνεχίζετε να εκτίθεστε 
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Κοζάνη

«Πράσινο σχολείο» - «πράσινες 
ειδικότητες» για τη μεταλιγνιτική εποχή

«Πράσινο σχολείο» στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας
ΟΑΕΔ Κοζάνης επιδιώκει να δημιουργήσει ο οικείος δήμαρ-
χος Λάζαρος Μαλούτας. Προς τούτο, συζήτησε το θέμα, σε
συνάντηση που εί-
χε στην Αθήνα, με
τον πρόεδρο του
ΟΑΕΔ Σπύρο
Πρωτοψάλτη, τη
γενική διευθύν-
τρια Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
του ΟΑΕΔ Αθανα-
σία Θεοδωρίδου, όσο και με υπηρεσιακά στελέχη του Οργα-
νισμού. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η δημι-
ουργία «πράσινων» ειδικοτήτων, σε «πράσινο» κτιριακό συγ-
κρότημα (εξοικονόμηση ενέργειας, βιοκλιματικός σχεδια-
σμός, χρήση ΑΠΕ). Το επενδυτικό πρόγραμμα και η χρημα-
τοδότησή του θα εξασφαλιστούν από το «Σχέδιο Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης» στη μεταλιγνιτική εποχή.

Δωρίδα

Καθυστερήσεις πληρωμών 
συμβασιούχων
Πρόβλημα με τις πληρωμές τους αντιμετωπίζουν οι συμβα-
σιούχοι εργαζόμενοι στον Δήμο Δωρίδας. Προς τούτο, προ-
χώρησαν σε στάση εργασίας και σε διαδήλωση έξω από το
Δημαρχείο Ευπαλίου, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Υπέρ των διαμαρτυρομένων ερ-
γαζομένων μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος
Καλλιαμπέτσος, τονίζοντας ότι «οι συμβασιούχοι που προ-
σελήφθησαν για τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την
πανδημία, και μαζί με τις καθαρίστριες των σχολείων, παρα-
μένουν απλήρωτοι για δεύτερο μήνα», και καλεί τον δήμαρ-
χο να επιδείξει κοινωνική ευαισθησία, πράττοντας τα δέον-
τα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τα χρήματά τους.

Μια παγκόσμια διάκριση πέτυχε η Θεσσαλονίκη. Εντάχτηκε στο Δίκτυο Δη-
μιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας. «Η διάκριση
ενδυναμώνει το τουριστικό προφίλ της πόλης, που είναι και στρατηγικός μας
στόχος», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Τα
εύσημα για την παγκόσμια διάκριση της Θεσσαλονίκης από την UNESCO ως
γαστρονομικού προορισμού απένειμε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικί-
λιας, σε συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της συμπρωτεύουσας, παρου-
σία και της αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρίας Καραγιάννη,
στο περίπτερο με το οποίο συμμετέχει ο δήμος στη φετινή Philoxenia. «Πα-
ράσημο για τη Θεσσαλονίκη» χαρακτήρισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης το λο-
γότυπο της UNESCO που θα συνοδεύει πια την πόλη σε κάθε δραστηριότητά
της και σε κάθε τουριστική έκθεση σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μήνυση κατά αγνώστων για φθορά δημοτι-
κής περιουσίας καταθέτει ο Δήμος Αγρινίου με-
τά τις φθορές που υπέστησαν τα ηλεκτρικά πο-
δήλατα στον σταθμό στην πλατεία Άρη Βελου-
χιώτη. Οι δράστες αφού κατέστρεψαν ποδήλατα
αφαίρεσαν τις κάρτες SIM. Η εταιρεία που δια-
χειρίζεται το σύστημα των κοινόχρηστων ποδη-
λάτων προέβη στην προσωρινή φραγή των τη-
λεπικοινωνιακών συνδέσεων των ποδηλάτων
του Δήμου Αγρινίου. Η δημοτική αρχή δηλώνει
ότι «οι σταθμοί ελέγχονται από κλειστό κύκλω-
μα παρακολούθησης και το υλικό θα παραδοθεί
στη Δικαιοσύνη», και ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα
ανεχτεί βανδαλισμούς και καταστροφή της δη-
μόσιας περιουσίας».

! Αγρίνιο

Μηνύει αγνώστους 
για φθορά δημοτικής
περιουσίας

«Γαστρονομική πρωτεύουσα, 
με τη σφραγίδα της UNESCO»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Απόστολος Τζιτζικώστας

«Η Κεντρική Μακεδονία 
στον παγκόσμιο 
οπτικοακουστικό χάρτη»

«Στόχος της Περιφερειακής Αρχής Κεντρικής Μακε-
δονίας είναι να καταστεί η οικεία περιφέρεια τόπος γυρι-
σμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών 365 μέρες τον
χρόνο», τόνισε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας με παρέμβασή του στη θεματική ημερίδα «Οι κινη-
ματογραφικές παραγωγές ως μοχλός τουριστικής ανά-
πτυξης των περιφερειών». Την ημερίδα διοργάνωσε η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο
της Philoxenia. Συμμετείχαν ο κ. Τζιτζικώστας, ως  κεν-
τρικός ομιλητής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του ΕΚΟΜΕ Πάνος Κουάνης και ο γενικός γραμματέας
του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης. «Ως περιφέρεια φροντί-
ζουμε να αναπτύξουμε ένα λειτουργικό δίκτυο τοπικών
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων μέσω του Film
Office, και κοινό στόχο να καταστήσουμε την Κεντρική
Μακεδονία έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κινηματο-
γραφικούς προορισμούς διεθνώς. Είμαστε αποφασισμέ-
νοι να το πετύχουμε. Και αυτή είναι μόνο η αρχή», τόνισε ο
κ. Τζιτζικώστας.
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Τ
ους λόγους για τους οποίους οι δήμοι
έχουν λόγους να επιθυμούν την επιτυ-
χία της απογραφής του 2021 παραθέτει

ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου, με επιστολή του προς τους δημάρχους
της χώρας, όπου μεταξύ άλλων τονίζει: «Όλοι
μας μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία
που έχει για τους δήμους και τις τοπικές μας
κοινωνίες η διαδικασία της απογραφής πλη-
θυσμού και κατοικιών που διεξάγεται κάθε
δέκα χρόνια στη χώρα μας». Όπως υποστηρί-
ζει, από την απογραφή αυτή εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό η χάραξη πολιτικών, έργων και
δράσεων στις περιοχές τα επόμενα χρόνια,
μέχρι και το ύψος της χρηματοδότησης των
δήμων από τους ΚΑΠ. «Είναι λοιπόν σημαντι-

κό να συμμετάσχουμε ως Αυτοδιοίκηση Α’
Βαθμού ενεργά στο να πετύχει η απογραφή
του 2021, γιατί είναι μια διαδικασία που αφο-
ρά το μέλλον μας. Και για το μέλλον αυτό, όλοι
μετράμε», αναφέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΕΔΕ έστειλε σε
όλους τους δήμους πληροφοριακό υλικό που
αφορά την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών
2021 και το πότε και πώς αυτή θα διεξαχθεί,
είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία
απογραφέα. «Είμαι βέβαιος ότι και στην περί-
πτωση αυτή οι δήμοι μας θα ανταποκριθούν
με συνέπεια και ευθύνη στο εγχείρημα και θα
συμβάλουν ώστε όλοι μας να μετρηθούμε
σωστά», καταλήγει στην επιστολή του ο κ.
Παπαστεργίου.

Στέλιος Πέτσας: «Ενισχύουμε 
τις επενδύσεις για έργα ύδρευσης»

Τους βασικούς άξονες γύρω από το ζήτημα της τιμολόγησης
και της διαχείρισης του νερού ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, στον χαιρετισμό του στην 31η
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσε-
ων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), επισημαίνοντας ότι το
μείζον θέμα της τιμολόγησης του νερού ξεκινά από την υποτιμο-
λόγηση, προσθέτοντας ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί υπό το
τρίπτυχο χρεώσεις - βεβαιώσεις - εισπραξιμότητα. Ο κ. Πέτσας
έκανε εκτενή αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει
στη διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά έπειτα από
σχεδόν δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, προκειμένου να υποστηριχθούν σοβαρές επενδύ-
σεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Όπως τόνισε, «μόνο οι σχετικές προσκλήσεις
στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” αθροίζουν πάνω από 650 εκατ. ευρώ».

Σταθερό κλιμάκιο 
δυνάμεων του ΕΚΑΒ
στη Γλυφάδα 

Η Γλυφάδα αποκτά σταθερό κλιμάκιο
δυνάμεων του ΕΚΑΒ με τρία σύγχρο-
να ασθενοφόρα, για παροχή άμεσης
ιατρικής και νοσηλευτικής φροντί-
δας σε όλους τους πολίτες οποτεδή-
ποτε χρειαστεί, καθώς και για ασφα-
λή και ταχεία μεταφορά τους σε κα-
τάλληλες μονάδες παροχής υπηρε-
σιών υγείας, εάν παραστεί ανάγκη.
Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια
συνάντησης που είχε ο δήμαρχος
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου
με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας Νίκο Παπαευστα-
θίου και τον αναπληρωτή διοικητή
του Ασκληπιείου Βούλας Αιμίλιο
Βουγιουκλάκη. «Δεν υπάρχει μέρα,
ειδικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
με τη δραματική περιπέτεια της παν-
δημίας, που να μη σκεφτόμαστε τι
μπορούμε να κάνουμε ως δήμος για
τη βελτίωση και για την προστασία
της δημόσιας υγείας», τόνισε μεταξύ
άλλων ο κ. Παπανικολάου. 

Ποιοι δήμαρχοι, προς τα νοτι-
οανατολικά της Αθήνας,
έχουν ξεκινήσει «πόλεμο»,
σε πρώτη φάση δηλώσεων και
ανακοινώσεων, με αφορμή τη
διαχείριση των απορριμμά-
των και τον περιφερειακό
σχεδιασμό; Πρόσφατα πήρε
θέση και ο ΕΔΣΝΑ στην αντι-
παράθεση, εμφανώς με την
πλευρά του ενός δημάρχου,
και είναι σίγουρο ότι σύντομα
θα δούμε κι άλλες «μάχες»
και πιθανότατα πιο «αιματη-
ρές»… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Πρεμιέρα» 
για το ΕΔΑΠ

«Σάρκα και οστά» παίρνει το Ελεύ-
θερο Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο (ΕΔΑΠ) του Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού. Το ΕΔΑΠ ανοίγει
τις πύλες του στις 24 Νοεμβρίου 2021
με τον χειμερινό κύκλο μαθημάτων
και θα διαρκέσει έως και τις 9 Φε-
βρουαρίου 2022. Όπως επισημαίνε-
ται από τη δημοτική αρχή, πλήθος έγ-
κριτων επιστημόνων, πανεπιστημια-
κών δασκάλων, διδακτόρων και
ερευνητών θα πραγματοποιήσει  δια-
λέξεις στο ΕΔΑΠ, υλοποιώντας το
όραμα του δημάρχου Σταύρου Τσίρμ-
πα, που θέτει ως προτεραιότητα το
αγαθό της παιδείας. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται διά ζώσης στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων
κάθε Τετάρτη, από τις 19.00 έως τις
21.00.

Είναι «σημαντικό να 
πετύχει η απογραφή»

Δενδροφύτευση
στην Πικροδάφνη

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-
κής και τη We4All φύτεψαν πάνω
από 400 δενδρύλλια στην παραρε-
μάτιο της Πικροδάφνης. Στη δεν-
δροφύτευση ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος,
που συμμετείχε ενεργά στη δράση,
αναφέρθηκε και ευχαρίστησε τις
εταιρείες L’Artigiano και Manifest -
Facility Management Services για
την υποστήριξη, στο πλαίσιο της
εταιρικής και κοινωνικής τους ευ-
θύνης. Ακόμη ο δήμαρχος επεσή-
μανε πως «η πλατιά συμμετοχή και η
δράση μπορούν να βοηθήσουν τον
πλανήτη μας να θεραπευτεί από τις
επιβαρυντικές επιπτώσεις της αν-
θρώπινης παρέμβασης. Όλοι μαζί
μπορούμε να καταφέρουμε να σώ-
σουμε τη Γη μας, που αποτελεί το
κοινό μας σπίτι».

ΚΕΔΕ
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Α
θώος, ελλείψει δόλου,
κρίθηκε ο πρώην δήμαρ-
χος Έδεσσας για το έλ-

λειμμα-μαμούθ των 4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ που βρέθηκε στις τα-
μειακές υπηρεσίες του δήμου το
διάστημα 2000-2010. Για τον ίδιο
λόγο απηλλάγη και η προϊσταμέ-
νη της οικονομικής υπηρεσίας,
που και σήμερα υπηρετεί στην
ίδια θέση.  

Η υπόθεση έφτασε στο Κακουργιοδικείο μετά την αλ-
λαγή διοίκησης του δήμου, το 2011. Ο τότε ταμίας, που
ήταν κατηγορούμενος όμως έχει πεθάνει, δεν παρέδιδε
το ταμείο λόγω έλλειψης παραστατικών. Κατά τη διάρ-
κεια της δίκης τονίστηκε ότι το έλλειμμα έφτασε τα 5
εκατομμύρια ευρώ, όμως κάποια ποσά φαίνεται ότι πλη-
ρώθηκαν χωρίς παραστατικά. «Είναι λογιστικό και όχι
πραγματικό το έλλειμμα», σημείωσε στην απολογία του ο

τότε δήμαρχος και κατηγορού-
μενος για κακουργηματική απι-
στία Γιάννης Σόντρας. Αντίθετα ο
σημερινός δήμαρχος Δημήτρης
Γιάννου στην κατάθεσή του θεώ-
ρησε αδιανόητο να μη γνώριζε ο
δήμαρχος την κακοδιαχείριση.
Από την πλευρά της η προϊσταμέ-
νη της ταμειακής υπηρεσίας στην
απολογία της ανέφερε ότι η ίδια
δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με

τη διαχείριση και την ευθύνη είχε εκτός του ταμία ο δή-
μαρχος ως πρόεδρος της δημαρχιακής επιτροπής.  

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τους έκρινε
αθώους με το σκεπτικό ότι και οι οικονομικοί επιθεωρη-
τές στο πόρισμά τους κατέληξαν ότι δεν είχαν δόλο, επο-
μένως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της
απιστίας. Το οικονομικό έλλειμμα πάντως παραμένει στα
ταμεία του δήμου. 

Με τρεις αντιδημάρχους έμεινε η διοίκηση του Σίμου
Δανιηλίδη, καθώς ο δήμαρχος καθυστερεί τον ορισμό
των υπολοίπων, η θητεία των οποίων έληξε από τις 30
Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή ο δήμαρχος Νεάπολης-Συ-
κεών έχει αναθέσει αρμοδιότητες μόνο στον Στέλιο

Γκατζέ, που παραμένει στα Τεχνικά Έργα, και στον Μι-
χάλη Βουλγαρίδη, τον οποίο έχει «ενισχύσει» και με τα
οικονομικά, ενώ από το καλοκαίρι είχε ορίσει νέο αντι-
δήμαρχο Καθαριότητας τον Θόδωρο Κυζιρίδη. Οι υπό-
λοιποι περιμένουν τις όποιες αποφάσεις του Σίμου…

Ξέμεινε από αντιδημάρχους ο Δ. Νεάπολης-Συκεών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Καρρά 
ο Ζεϊμπέκης
Είναι φίλοι και δεν το κρύβουν. Ο
αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Νίκος Ζεϊμπέκης,
έχει πολύ στενή σχέση με τον
Βασίλη Καρρά. Έτσι, ο αντιδή-
μαρχος δεν θα μπορούσε να λεί-
πει από το καμαρίνι του «βασιλιά
της νύχτας» στην πρεμιέρα του
με τον Πλούταρχο σε μαγαζί της
πόλης, καθώς την ίδια μέρα ο
Βασίλης Καρράς είχε τα γενέθλιά
του και οι ευχές από τον κ. Ζεϊμ-
πέκη δόθηκαν από κοντά.

Η «Μοδιάνο»… ένωσε
Καπόν και Κούπκα
Η στοά Μοδιάνο έφερε κοντά δύο αντιδη-
μάρχους Οικονομικών του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, έναν πρώην και έναν νυν. Πρόκει-
ται για τον Χασδάι Καπόν, τον «τσάρο» των
οικονομικών στην πρώτη θητεία του Γιάννη
Μπουτάρη και πλέον υπεύθυνο για το πρό-
τζεκτ της Μοδιάνο, και τον Μιχάλη Κούπ-
κα, σημερινό αντιδήμαρχο της διοίκησης
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο κ. Κούπκας ανέβα-
σε μάλιστα τη σχετική φωτογραφία στον
λογαριασμό του στο Facebook, σχολιάζον-
τας με τους στίχους ενός παλιού τραγουδι-
ού: «Πάντα ο παλιός είναι αλλιώς! Για τον
νέο όλοι ξέρουμε τι λένε…».

Μαζί με 
τον Κικίλια
Μητράκας - 
Βράνος

Στον Εύοσμο βρέθηκε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας, με αφορμή την πα-
ρουσία του στη Θεσσαλονίκη
για την έκθεση Philoxenia. Στο
πλευρό του, έδωσαν το «πα-
ρών» τα «γαλάζια» στελέχη
Θεόδωρος Μητράκας και Θω-
μάς Βράνος, αλλά και ο δημοτι-
κός σύμβουλος του δήμου
Κορδελιού-Ευόσμου, Λευτέ-
ρης Αλεξανδρίδης.

Αθώοι για το έλλειμμα, ανοιχτή η «τρύπα»  Δεν αποφάσισε ακόμη 
για τις αλλαγές ο Ζέρβας

Παράταση στις όποιες αποφάσεις για τον ορι-
σμό των νέων αντιδημάρχων δίνει ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο δήμαρ-
χος, όπως φαίνεται, δεν είναι έτοιμος ακόμη να
προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Άλλωστε, οι πε-
ριορισμένες επιλογές στον «πάγκο» τού προκα-
λούν πονοκέφαλο στην προσπάθεια αναζήτησης
των καταλληλότερων προσώπων για να τους
αναθέσει τους τομείς που θεωρεί ότι υστερούν
και χρειάζονται ανανέωση.

Η  Έλενα Ράπτη περιμένει
τα Χριστούγεννα 

Αντίστροφα φαίνε-
ται πως μετράει για τα
Χριστούγεννα η βου-
λευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης Έλενα
Ράπτη. Η ίδια ανέβα-
σε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης μια
φωτογραφία σε γιορ-
τινό φόντο, παρέα με
φίλη της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «41 και
σήμερα για τα Χριστούγεννα»! 

Η Covid-19 «αποδεκάτισε»
τον Δήμο Παύλου Μελά

Κινδυνεύει να γεμίσει σκουπίδια ο Δήμος
Παύλου Μελά εξαιτίας των αυξημένων κρου-
σμάτων κορονοϊού στους εργαζόμενους. Την
ανακοίνωση έκανε στη διάρκεια του τελευταίου
δημοτικού συμβουλίου ο εντεταλμένος δημοτι-
κός σύμβουλος, αρμόδιος για Καθαριότητα και
Ανακύκλωση, Δημήτρης Αθάνατος, τονίζοντας
πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων
δεν έχει εμβολιαστεί και λόγω των πολλών κρου-
σμάτων με το ζόρι βγαίνουν τα δρομολόγια για
την αποκομιδή. 

62ο ΦΚΜ: Η περαντζάδα
των πολιτικών 
και η απουσία της Μενδώνη 

Έπεσε η αυλαία του 62ου Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως την παρουσία
της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, που
όπως είχε κυκλοφορήσει θα έδινε το «παρών» στην
τελετή λήξης στο Ολύμπιον. Η αίθουσα ήταν γεμάτη
από ανθρώπους του σινεμά, βουλευτές αλλά και
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ την
κυβέρνηση και το υπουργείο Πολιτισμού εκπροσώ-
πησε τελικά η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολι-
τισμού Ελένη Δουνδουλάκη.



Το νέο κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή», που ίδρυσαν
δύο επιχειρηματίες απόφοιτοι του Χάρβαρντ, αναδείχθη-
κε πρώτο με 26% στις εκλογές της Κυριακής στη Βουλγα-
ρία, αν και δεν είναι ακόμα βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει
επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο νέος πολιτικός σχηματισμός των Κίριλ Πέτκοφ και
Ασέν Βασίλεφ κέρδισε τις εκλογές μιλώντας για μηδενική
ανοχή στη διαφθορά.

Έπειτα από σειρά σκανδάλων που ξέσπασαν τα δέκα

χρόνια της θητείας του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο
Μπορίσοφ, οι Βούλγαροι εμπιστεύθηκαν δύο νέους πολι-
τικούς που υπόσχονται μεταρρυθμίσεις.

Πιθανός νέος πρωθυπουργός θα είναι ο Κίριλ Πέτκοφ,
που υπόσχεται «αλλαγή σελίδας». Το υπουργείο Οικονο-
μικών στην κυβέρνησή του αναμένεται να αναλάβει ο συ-
νιδρυτής του κόμματος Ασέν Βασίλεφ.

Το κεντροδεξιό κόμμα GERB του Μπορίσοφ τερμάτισε
δεύτερο με 21%. Ο Μπορίσοφ κατήγγειλε ότι οι εκλογές

διεξήχθησαν σε «καθεστώς βίας και παρενοχλήσεων» με
την ανοχή του σοσιαλιστή Προέδρου της Δημοκρατίας
Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος προηγείται με 49,5% των ψήφων
στις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πα-
ράλληλα με τις εθνικές. 

Εάν δεν εξασφαλίσει το 51% των ψήφων, η προεδρική
εκλογή θα κριθεί στον δεύτερο γύρο. Το εθνικιστικό κόμ-
μα VMRO-BND του Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ έμεινε πάλι
εκτός Βουλής.

Π
ροκαλώντας έκπληξη στην
Τουρκία και στο εξωτερικό,
ο «νεο-σουλτάνος» Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν άφησε, για

πρώτη φορά, ανοιχτό το ενδεχόμενο να
αποχωρήσει από την εξουσία, τη στιγμή
που οργιάζουν οι φήμες για την κακή
κατάσταση της υγείας του.

«Εμείς μέχρι σήμερα κάναμε το κα-
θήκον μας. Αν ο λαός πει “στο καλό, σε
ευχαριστούμε για όσα έχεις κάνει”, τό-
τε εντάξει, οι επόμενοι ας γκρεμίσουν
όσα χτίσαμε», είπε ο 67χρονος πρό-
εδρος της Τουρκίας, πυροδοτώντας
σενάρια που αμφισβητούν την πρόθε-
σή του να θέσει υποψηφιότητα για επα-
νεκλογή το 2023.

Ήδη αναλυτές και διεθνή ΜΜΕ αναφέ-
ρονται εκτενώς στο ζήτημα της διαδοχής
του Ερντογάν, με τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ να φαίνεται ως
πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Σε συνάντηση που είχε με νέους αν-
θρώπους στο μουσείο της Τροίας, στο
Τσανάκαλε, ο Ερντογάν αναφέρθηκε
στην Ιστορία, μιλώντας για την κατα-
στροφή της Τροίας όπως παρουσιάζεται
στην ομηρική Ιλιάδα.

«Η Τροία είναι το σύμβολο από το πα-
ρελθόν που εκπροσωπεί και εμάς, όπως
όλους τους λαούς που έζησαν στην Ανα-
τολία. Ο Τρωικός Πόλεμος που διαδρα-
ματίζεται στην Ιλιάδα όπως και η κατα-
στροφή της Τροίας, στην πραγματικότη-
τα εξηγούν έναν αγώνα που τα ίχνη του
φτάνουν μέχρι και σήμερα. Όπως σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές, οτιδή-
ποτε καλό και όμορφο βρήκαμε, το προ-
στατέψαμε και το αναπτύξαμε», είπε ο
Ερντογάν.

Στη συνέχεια μίλησε για το παρόν,
αναφερόμενος στις μεγάλες βλέψεις
της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας.
«Με τις σεισμικές έρευνες που
κάνουμε στην Ανατολική Μεσόγειο και
στη Μαύρη Θάλασσα, έρχονται θετικά
μηνύματα, και όταν αρχίσουμε να παρά-
γουμε το αέριό μας, όλα θα αλλάξουν»,
τόνισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε επίσης
για το θέμα των ρωσικών πυραύλων 
S-400 και των αμερικανικών μαχητικών
αεροσκαφών F-35. «Οι ΗΠΑ λένε να
τους επιστρέψουμε (τους ρωσικούς πυ-
ραύλους). 

Τους είπαμε, γιατί να τους επιστρέ-
ψουμε; Μας τους δώσατε εσείς και

δεν τους παραλάβαμε; Θα φροντίσου-
με για τον εαυτό μας. Μια τέτοια προ-
σφορά μάς ήρθε από τους Ρώσους,
την πήραμε από εκεί. Εσείς δίνετε;
Δεν το έκαναν. Πληρώσαμε 1,4 δισ.
δολάρια για τα F-35, αλλά τα F-35 δεν
μας δόθηκαν…».

ΗΗ Shell μεταφέρει την
έδρα της στη Βρετανία

Καταφέροντας πλήγμα στην οικο-
νομία της Ολλανδίας, ο πολυεθνικός
ενεργειακός κολοσσός Royal Dutch
Shell ανακοίνωσε χθες ότι αλλάζει
ονομασία και μεταφέρει την έδρα του
στο Λονδίνο. Οι λόγοι είναι φορολογι-
κοί: η Ολλανδία κατακρατεί 15% του
φόρου στα μερίσματα για εταιρείες
με έδρα τη χώρα, ενώ τέτοιος φόρος
δεν υπάρχει στη Βρετανία.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε
ότι εξεπλάγη δυσάρεστα με την ανα-
κοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει
να καταργήσει την παρούσα διπλή
μετοχική της δομή, να αφαιρέσει το
«Royal Dutch» από το όνομά της, να
μεταφέρει τη φορολογική έδρα της
στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα διοικη-
τικά της όργανα από τη Χάγη στο Λον-
δίνο. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρα-
κτορείου Bloomberg, η Royal Dutch
Shell PLC θα μετονομαστεί σε Shell
PLC. Η μεταφορά της έδρας αποφα-
σίστηκε στο πλαίσιο του εταιρικού
μετασχηματισμού του ομίλου, με στό-
χο να απλοποιηθεί η εταιρική δομή
και να καταστεί ευκολότερη η διανο-
μή κέρδους στους μετόχους, οι οποί-
οι θα ψηφίσουν για τις προτεινόμενες
αλλαγές στις 10 Δεκεμβρίου.

Αναλυτές και διεθνή ΜΜΕ 
αναφέρονται εκτενώς 
στο ζήτημα της διαδοχής, 
με τον υπουργό Άμυνας 
Χουλουσί Ακάρ να φαίνεται ως 
πιθανότερος αντικαταστάτης του

Βουλγαρία: Προβάδισμα νίκης για το νέο κόμμα των αποφοίτων Χάρβαρντ

Παράθυρο για ήττα και 
αποχώρηση άφησε ο Ταγίπ
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Η
αύξηση 2% συν 3% ή 4% ανά εξά-
μηνο είναι το επικρατέστερο σε-
νάριο που εξετάζει η κυβέρνηση
για τον κατώτατο μισθό στον ιδιω-

τικό τομέα για το 2022. Οι αποφάσεις αναμέ-
νεται να «κλειδώσουν» τις επόμενες μέρες
και το ποσοστό της νέας αύξησης θα εξαρ-
τηθεί από τους ρυθμούς που θα «τρέξει» η
οικονομία, καθώς οι αναθεωρημένες προ-
βλέψεις για ανάπτυξη 5,9% δημιουργούν
προσδοκίες για αντίστοιχου μεγέθους βελ-
τίωση των μισθολογικών απολαβών στον
ιδιωτικό τομέα. Πάντως, ενδεχόμενη αύξη-
ση των κατώτατων απολαβών κατά 5% θα
έφτανε τον μισθό στα 696 ευρώ, πολύ κοντά
στην προεκλογική δέσμευση της ΝΔ, που
έκανε λόγο για αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 703 ευρώ μέσα στην τριετία.

Με την πρώτη αύξηση ο κατώτατος μι-
σθός θα φτάσει στα 663 ευρώ τον Ιανουά-
ριο 2022, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2022
μπορεί να οδηγηθεί σε υψηλότερα επίπε-
δα, ώστε να αγγίξει το 4%, 6% ή και υψηλό-
τερα. Σε αυτό το πλαίσιο ο νέος κατώτατος
μισθός θα κινηθεί σε επίπεδα πάνω από τα
680 ευρώ, καθώς αυτή θα είναι η βάση της
διπλής αύξησης.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού
επηρεάζονται περίπου 700.000 εργαζό-
μενοι. Συγκεκριμένα, θα δουν αύξηση των
αποδοχών τους περίπου 250.000 μισθω-
τοί πλήρους απασχόλησης που αμείβον-
ται με τον κατώτατο των 650 ευρώ και

450.000 μισθωτοί μερικής απασχόλησης
που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μι-
σθό.

Τα επιδόματα που επηρεάζονται
Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου

μισθού θα επηρεάσει μια σειρά επιδομά-
των που είναι τα εξής: 
• Tο τακτικό επίδομα ανεργίας: το ύψος
του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε πο-
σοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδί-
κευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο
άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή
ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10%
για κάθε προστατευόμενο μέλος).
• Το ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη
παραμονή στα μητρώα των ανέργων:
ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανερ-
γίας.
• Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν
ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται
με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
• Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης ερ-
γασίας ή διακοπής εργασιών: ισούται με
20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
• Το ειδικό εποχικό βοήθημα: το ύψος του

για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του
37πλασίου τού εκάστοτε ισχύοντος ημε-
ρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για
τα επαγγέλματα των μουσικών - τραγου-
διστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του
25πλασίου τού εκάστοτε ισχύοντος ημε-
ρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
• Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλι-
σμένων: το μηνιαίο ποσό της παροχής
ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας,
το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομο-
θετημένο ημερομίσθιο.
• Από το επίδομα επηρεάζονται ακόμη οι
αποδοχές όσων συμμετέχουν σε προ-
γράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων

για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ-
ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), που ισούται με
το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μι-
σθού τού ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και
σε προγράμματα απόκτησης επαγγελμα-
τικής εμπειρίας, που καταβάλλεται στους
ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον
κατώτατο μισθό.

«Κλειδί» η ανάπτυξη 
της οικονομίας - Κοντά στα
700 ευρώ θα διαμορφωθεί 
ο μισθός το πρώτο εξάμηνο
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Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Πληρωμές σε πάνω από 80.500 δικαιούχους την τρέχουσα εβδομάδα
Συνολικά 78,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω

από 80.500 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμα-
τισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ
αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα:
Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων χθες καταβλήθηκαν 255.982 ευρώ για 581 πλη-
ρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε αναστολές συμ-
βάσεων εργασίας εργαζομένων για το έτος 2020 και το
έτος 2021 για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού

σκοπού (υπόλοιπα πληρωμών). Από τον e-ΕΦΚΑ θα γί-
νουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πλη-
ρωμών του φορέα:
• 12,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 24.291 δικαιού-
χους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας,
κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
•  17,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιούχους
σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
•  33.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 50 δικαιούχους για
κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

•  15 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
•  28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχό-
λησης.
•  4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 δικαιούχους
στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
•  500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Την τρέχουσα εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμμα-
τισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ. 

Αύξηση δύο 
ταχυτήτων 
στον ορίζοντα

Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ  
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Προϋπολογισμός: 
Χαμόγελα από 
τα φορολογικά έσοδα

Οι αυξημένες πληρωμές των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων για τους φόρους εισοδή-
ματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ., οδήγησαν σε υπέρβαση
του στόχου για τα φορολογικά έσοδα στο δεκά-
μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα κα-
θαρά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο κατά 3,1%,
σημειώνοντας αύξηση κατά 1,38 δισ. ευρώ
(διαμορφώθηκαν στα 44,131 δισ. ευρώ). Επι-
πλέον, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε
38,642 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 1,236
δισ. ευρώ ή 3,3%. Έτσι, το έλλειμμα μειώθηκε
στα 11,522 δισ. ευρώ έναντι στόχου 11,576 δισ.
ευρώ, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώ-
θηκε στα 7,204 δισ. έναντι στόχου 7,272 δισ. ευ-
ρώ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, «ο Οκτώβριος
ήταν καλός μήνας για τα φορολογικά έσοδα,
ενώ η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική τροχιά
ανάκαμψης, η οποία επιβεβαιώνεται και από
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

ΕΕ: Υπερτιμημένα 
τα ακίνητα στην Ελλάδα 
Ως ιδιαιτέρως υπερτιμημένα βλέπει τα ακί-
νητα στην Ελλάδα η Κομισιόν, παρά το γεγο-
νός ότι κατά την περίοδο από το 2013 έως λί-
γο πριν από την πανδημία βρίσκονταν σε
πτωτική πορεία. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ
για την ευρωπαϊκή αγορά, τα ακίνητα παρα-
μένουν ακριβά σε σχέση με το εισόδημα των
νοικοκυριών αλλά και το ύψος των ενοι-
κίων. Ωστόσο, στην έκθεση επισημαίνεται
ότι δεν υπάρχει ακόμη «φούσκα», αλλά οι
τιμές παραμένουν ακόμη αρκετά υψηλές
και δυσκολεύουν τους ασθενέστερους να
αποκτήσουν στέγη, παρά το γεγονός ότι η
πορεία των επιτοκίων είναι πτωτική. Οι τι-
μές των ελληνικών ακινήτων κατέγραψαν
πτώση επί οκτώ συνεχή χρόνια και συγκε-
κριμένα το 2013-2020, σύμφωνα με την ανά-
λυση της Κομισιόν. Τέλος, η ΕΕ επισημαίνει
ότι όσοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε εποχή
υψηλών τιμών, μπορεί να εκτεθούν σε κίν-
δυνο αποπληρωμής του χρέους τους.

Α
υξήσεις στα όρια του πληθω-
ρισμού ή και αρκετά παρα-
πάνω σε ορισμένες κατηγο-
ρίες ασφαλειών φέρνει το

2022, ύστερα από μια μακρά περίοδο
«παγώματος». Η πανδημία του κορονοϊ-
ού επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις
στα συμβόλαια υγείας, καθώς η αύξηση
του ρίσκου θα φέρει και αύξηση των
ετήσιων ασφαλίστρων. 

Όπως επισημαίνει στην «Political» το
στέλεχος πωλήσεων πολυεθνικής
ασφαλιστικής εταιρείας Γιώργος Γεωρ-
γουλάς, «οι τιμές των συμβολαίων εξα-
κολουθούν και παραμένουν ανταγωνι-
στικές, ενώ οι αυξήσεις στη συντριπτι-
κή πλειονότητα των περιπτώσεων θα
φέρουν και υψηλότερες παροχές ή κα-
λύψεις». Σύμφωνα με τις τάσεις για το
2022, αναμένονται οι εξής μεταβολές:

1. Στα συμβόλαια υγείας, οι αυξήσεις
αναμένεται να διαμορφωθούν κοντά
στο 3%, ενώ στα συμβόλαια που ανανε-
ώνονται αυτόματα, το ποσοστό θα κινη-
θεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Επιπλέον,
τα παραδοσιακά συμβόλαια υγείας
αναμένεται να παρουσιάσουν και τις
μεγαλύτερες αυξήσεις,  καθώς οι
ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν
πλέον μεγαλύτερο ρίσκο, λόγω της
πανδημίας, αλλά και των βλαβών που
μπορεί να προκληθούν σε βάθος χρό-

νου, σε όσους νόσησαν από τον κορο-
νοϊό και θα επιδιώξουν να προχωρή-
σουν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σε
ό,τι αφορά τα προγράμματα υγείας,
όπως δηλώνει στην «Political» ο κ. Γε-
ωργουλάς, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ενός παιδιού 9 ετών κινείται στα 280
ευρώ ετησίως. Για έναν 45άρη που θα
θελήσει να ασφαλιστεί το πακέτο των
βασικών καλύψεων έχει κόστος 600-
700 ευρώ ετησίως, και περιλαμβάνον-
ται διακομιδή στα επείγοντα, εισαγωγή
σε νοσοκομεία, ασθένεια ή ατύχημα. 

2. Στα συμβόλαια αυτοκινήτου οι αυ-
ξήσεις που θα έρθουν από το νέο έτος
θα κινούνται στα όρια του πληθωρι-
σμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ.
Γεωργουλά, οι αυξήσεις αυτές θα είναι
1%-2%, ανάλογα με την τιμολογιακή πο-
λιτική της κάθε εταιρείας. Όπως προ-
σθέτει, «η αγορά αυτοκινήτου στα χρό-
νια της κρίσης προχώρησε σε μειώσεις
των ασφαλίστρων, ενώ από δω και πέρα
κάθε εταιρεία θα προχωρήσει σε επα-
νακαθορισμό της πολιτικής της, σύμ-

φωνα με τις συνθήκες που έχουν δια-
μορφωθεί». 

3. Στις ασφάλειες πυρός-σεισμού
παρατηρείται έντονη κινητικότητα, κα-
θώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον
από τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προ-
χωρήσουν σε ουσιαστική κάλυψη της
περιουσίας τους. Οι σεισμοί, οι πλημ-
μύρες και οι πυρκαγιές του περασμέ-
νου καλοκαιριού έχουν θορυβήσει πε-
ρισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι
οποίοι ψάχνουν συνήθως τα φθηνότε-
ρα πακέτα, τα οποία θα αποτελέσουν
σανίδα σωτηρίας την… κακιά στιγμή.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργουλά, ένα
φθηνό πακέτο κάλυψης ενός ακινήτου
70 τ.μ. από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα,
κλοπή και άλλες 20 καλύψεις, στοιχίζει
μεταξύ 100 και 120 ευρώ, ανάλογα με
την εταιρεία και το είδος των καλύψε-
ων. Δηλαδή, με 10 ευρώ μηνιαίως, ένας
ιδιοκτήτης ακινήτου έχει το κεφάλι
του… ήσυχο, καθώς η αποζημίωση για
ολική καταστροφή λόγω σεισμού ή
πυρκαγιάς φτάνει στα 70.000 ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει το 2022 
για τα προγράμματα
υγείας, αυτοκινήτου, 
πυρός και σεισμού

Έρχονται αυξήσεις
σε όλα τα ασφάλιστρα



Θ
ολή είναι η εικόνα στο ελληνικό
χρηματιστήριο και μετά τις ανα-
κοινώσεις MSCI, οι επόμενοι

καταλύτες, για τους βραχυπρόθεσμους
παίκτες, θεωρούνται η αξιολόγηση της
Moody’s, στις 19/11, η οποία υπολείπε-
ται των άλλων οίκων κατά μία βαθμίδα,
ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν πι-
θανές αλλαγές στους δείκτες FTSE, οι
οποίες, επισήμως, θα ανακοινωθούν
στις 24/11, με ημερομηνία αναδιάρ-

θρωσης τη 17η Δεκεμβρίου, αλλά ση-
μαντικό ρόλο θα παίξουν οι αποτιμή-
σεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στη
συνεδρίαση στις 29/10/2021. Παράλλη-
λα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα τρα-
πεζικά blue chips, που το τελευταίο
διάστημα εμφανίζουν σημάδια κόπω-
σης. Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης δί-
νει κλεισίματα υψηλότερα των 913, 901
(εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), ή υψηλό-
τερα των 899-895 μονάδων, οι αγορα-

στές έχουν τον πρώτο λόγο. Οι επόμε-
νες αντιστάσεις στις 930 και 949-950
μονάδες. Αρνητική έκπληξη με κλείσι-
μο χαμηλότερα των 895 μονάδων, θα
ενεργοποιήσει κινήσεις «stop long»
και θα πιέσει προς τις 885, 878 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 864 μονά-
δες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών). Για τον δείκτη της υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, η επόμενη αντίσταση στη
ζώνη 2.234-2.240.

Η La Farm, η φέτα και τα περίεργα
με τον αριθμό εργαζομένων 

Προσφυγή στα δικαστήρια μετά την οριστική ανά-
κληση της πιστοποίησης και της άδειας παραγωγής
φέτας προαναγγέλλει με ανακοίνωσή της η La Farm.
Η La Farm υποστηρίζει ότι τηρεί πλήρως όλες τις
προδιαγραφές για τη φέτα ΠΟΠ -για το επίμαχο
δείγμα λέει ότι ήταν συσκευαστικό λάθος- και κατα-
λογίζει εμπαθή και παράνομη στάση από τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα. Αναφορικά με τη La Farm, όπως ανακοί-
νωσε η ίδια, συνεργάζεται με 2.500 κτηνοτρόφους
και απασχολεί πάνω από 200 εργαζόμενους. Όμως
στις οικονομικές καταστάσεις για το 2020, που έχει
αναρτήσει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εμφανίζε-
ται ότι πέρυσι απασχολούσε 115 άτομα προσωπικό
από 105 το 2019.

Στον ρυθμό του MSCI
Στον ρυθμό των δεικτών της MSCI θα κινείται το
Χρηματιστήριο της Αθήνας τις επόμενες ημέρες.
Από τις 17 Νοεμβρίου ο βασικός δείκτης MSCI
Standard Greece θα έχει στη σύνθεσή του τις με-
τοχές των ΟΠΑΠ, Jumbo, OTE, ΔΕΗ, Alpha Bank
και Eurobank, και ήδη σημειώνονται αυξημένες
εισροές κεφαλαίων σε κάποιους εξ αυτών των
τίτλων. Αλλά οι τοποθετήσεις δεν έχουν τελει-
ώσει. Κατά πληροφορίες, passive funds που ακο-
λουθούν τον MSCI έχουν δώσει εντολές σε επεν-
δυτικές τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρεί-
ες να προβούν σε συγκεκριμένες αγορές. Η συ-
νέχεια στο ταμπλό.

Ποια είναι η Glafka Capital που
κάλυψε το ομολογιακό της Σπύρου

Καλύφθηκε στο συνολικό ποσό του 1.500.000 ευ-
ρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση από το Bluemoon Capi-
tal Fund SP -διαχειριστής του οποίου είναι η Glafka
Capital- η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου, με
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαι-
ών μετόχων. Η Glafka Capital έχει την έδρα της στο
Λονδίνο με γραφεία σε Αθήνα και Λευκωσία. Έχει
ολοκληρώσει investment banking deals άνω των
1,5 δισ. στερλινών τα τελευταία τρία χρόνια και επε-
κτείνει γρήγορα τις προτάσεις της για fund & wealth
management.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Θετικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε η Πλα-
στικά Θράκης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχι-
ζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 341,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84,5%, συγ-
κριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, τα κέρδη
προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκη-
σης, για το εννεάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομί-
λου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και
υγείας, ανέρχονται σε 50,7 εκατ. ευρώ.

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
και λύσεων, ανακοίνωσε ότι δύο από τις κορυφαίες ασύρματες λύσεις της,
WiBAS™ G5 evo-BS, WiBAS™ G5 Connect+, που λειτουργούν στη συχνό-
τητα των 24 GHz, έλαβαν πιστοποίηση από το υπουργείο Καινοτομίας, Επι-
στήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά (ISED). Επιπλέον, το ρα-
διοσύστημα E-Band UltraLink™-GX80, το οποίο είναι ιδανικό για εφαρμο-
γές μεταφοράς δεδομένων όπου απαιτείται πολύ υψηλή χωρητικότητα -
τύπου οπτικών ινών- έως και 10 Gbit/s διεπαφή, κρίθηκε συμβατό με τις
προδιαγραφές της καναδικής αρχής.

Intracom Telecom: Είσοδος στην καναδική αγορά

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση 34,6% στον τζίρο στο 9μηνο 

ΧΑ: Περιμένοντας τη Moody’s...



ΟΤΕ: Προχωρούν 
οι επενδύσεις σε FTTH και 5G

Μ
ε αμείωτο ρυθμό θα συνεχιστούν οι σχεδιαζόμε-
νες επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων
σταθερής και κινητής με έμφαση στις συνδέσεις

οπτικής ίνας και το 5G, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ κατά την
ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα γ’ τριμή-
νου. Σύμφωνα με τον CEO του ΟΤΕ, στο επίκεντρο βρίσκε-
ται η ανάπτυξη των δικτύων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι
(Fiber To The Home-FTTH). Στα τέλη Σεπτεμβρίου το δί-
κτυο FTTH κάλυπτε περισσότερα από 479.000 νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, ενώ στο τέλος του έτους θα ξεπεράσει τις
560.000 και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2022 να ξεπερ-
νά το 1 εκατομμύριο. Αναφορικά με την κινητή, η διοίκηση
του ΟΤΕ ανέφερε πως είναι πολύ κοντά στον στόχο που
έχει θέσει για πληθυσμιακή κάλυψη 5G στο 60% της χώρας
μέχρι το τέλος του έτους, καθώς σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη έχει ήδη φτάσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Και εδώ πα-
ρατηρείται μεγάλη αύξηση της ζήτησης για πρόσβαση στο
ίντερνετ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπερκάλυψη 
τρεις φορές του ομολόγου

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε την προηγού-
μενη Παρασκευή η δημόσια προσφορά του Κοινού Ομο-
λογιακού Δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Συγκεκριμένα,
η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές
ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκα-
λύφθηκε κατά 2,94. Παράλληλα εξασφαλίστηκε εξαι-
ρετικά ανταγωνιστική απόδοση 2,45% που εξασφαλίζει
για την εταιρεία σημαντική μείωση του χρηματοδοτικού
κόστους. Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα
από την εταιρεία, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες
κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστι-
κή αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με αποτέλεσμα την άντληση
κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Σήμερα ηέναρξη 
διαπραγμάτευσης των νέων 
μετοχών από την ΑΜΚ

Σήμερα, Τρίτη, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύ-
ρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών των 150.000.000 νέων κοινών ονομα-
στικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της ΔΕΗ, ονομαστι-
κής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω
της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγμα-
τοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων
της εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση στις
12/11/2021 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών
προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζό-
μενης Αγοράς Αξιών του ΧΑ.

ΦΑΓΕ: Πτώση κερδών στο 9μηνο
Κατά 3,6% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ στο εννεά-

μηνο, φθάνοντας τα 408,6 εκατ. δολάρια, ωστόσο οι υψηλό-
τερες τιμές γάλακτος σε συνδυασμό με τα αυξημένα έξοδα
είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του ομίλου. Το
85,3% του τζίρου πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας. Τη με-
γαλύτερη ανάπτυξη εμφάνισε η Ιταλία, η οποία μαζί με Ηνω-
μένο Βασίλειο και Ελλάδα αντιστάθμισαν τις απώλειες που
σημειώθηκαν στις ΗΠΑ. Ακόμη, τα λειτουργικά κέρδη του
ομίλου υποχώρησαν σε ποσοστό 19,7% (στα 46,7 εκατ. δολά-
ρια) λόγω του μειωμένου μεικτού κέρδους και των αυξημέ-
νων εξόδων πώλησης και διοίκησης, ενώ και τα καθαρά
κέρδη εμφάνισαν πτώση 26,18%, στα 25,1 εκατ. δολάρια.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του ΣΕΒ στην Ήπειρο

Συναντήσεις με τις περιφερειακές αρχές, επι-
χειρηματικούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιούν η
διοίκηση και στελέχη του ΣΕΒ που επισκέπτονται
την Ήπειρο. Αντικείμενο των επαφών θα είναι οι
προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τις
επιχειρήσεις της Ηπείρου, με έμφαση στις υπο-
δομές για την ανάπτυξη της μεταποίησης στην
περιοχή, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη
οικονομία, την πρόσβαση των τοπικών επιχειρή-
σεων σε χρηματοδότηση, την εξωστρέφεια και
την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων. Επικεφα-
λής της αποστολής είναι ο πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Βιδάλης και
ο πρόεδρος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ Νίκος Χήτος.

Trastor: Προσύμφωνο για 
την απόκτηση της Πηλέας Κτηματική
H Trastor ανακοίνωσε ότι στις 12/11/2021 προ-

χώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμ-

φώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών

της Πηλέας Κτηματική, ιδιοκτήτριας οικοπέδου

συνολικής επιφάνειας 39,9 χιλ. τ.μ. στον

Ασπρόπυργο Αττικής, στο οποίο θα ανεγερθεί

ένα σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και

διανομής με εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια

22 χιλ. τ.μ., περιβαλλοντικά πιστοποιημένο

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η εν λόγω

επένδυση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή

του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των

μετοχών της Πηλέας Κτηματική μετά την πλή-

ρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέ-

πονται στο προσύμφωνο.

Ideal: Στο 7,88% το έμμεσο ποσοστό
που κατέχει η Πειραιώς

Στην ανακοίνωση διαμόρφωσης του νέου πο-
σοστού της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η
Ideal. Μετά τη διανομή των μετοχών του Virtus
South European Fund στους μεριδιούχους του,
πιστώθηκαν στην τράπεζα 2,5 εκατ. μετοχές της
εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της Πει-
ραιώς να ανέρχεται πλέον στο 7,88%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Εθνική Ελλάδας όχι μόνο απέτυχε να
φτιάξει αναμνήσεις με πρόκριση στο
Μουντιάλ 2022, αλλά δεν κατάφερε να νι-

κήσει ούτε το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ, καθώς έφερε 1-1,
αν και προηγήθηκε με γκολ του Μασούρα (ο Ιμ-
πραήμι ισοφάρισε προς το τέλος). Πλέον, στην ΕΠΟ
μπαίνει δίλημμα αν θα πρέπει να μείνει ή να φύγει
ο Ολλανδός τεχνικός Τζόνι Φαν’τ Σχιπ. 

Το σενάριο παραμονής του ήταν εύκολο,
όσο… εύκολο ήταν και το παιχνίδι με το Κόσο-
βο. Θα νικούσε η Εθνική, θα τελείωνε τα προ-
κριματικά με την ευχάριστη γεύση μιας νίκης
έστω και επί ενός υποδεέστερου αντιπάλου, αλ-
λά το γήπεδο, ως καθρέφτης δυνατοτήτων, διέ-
ψευσε τις προσδοκίες αλλά και την εύκολη
απόφαση της ΕΠΟ να μείνει. Μετά τη γενική κα-
τακραυγή, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η
παραμονή του Φαν’τ Σχιπ, γιατί η Εθνική απέτυ-
χε να προκριθεί, απέτυχε να νικήσει, απέτυχε

να αναρριχηθεί και στη βαθμολογία στο Nations
League. Οι διεθνείς μπορεί να τάχθηκαν υπέρ
της παραμονής του, όπως ο Δημήτρης Πέλκας,
αλλά ο ρεαλισμός καταπνίγει το όλο συναίσθη-
μα. Ο Φαν’τ Σχιπ είναι ένας αποτυχημένος.

«Θα αποφασίσει η τεχνική επιτροπή», τα λόγια
του αναπληρωτή προέδρου της ΕΠΟ Παναγιώτη
Δημητρίου. Με ποια εμπειρία ή εξειδίκευση θα το
κάνουν ο Κώστας Κωνσταντινίδης με τον Τάκη
Φύσσα και πώς προσελήφθησαν στην Ελλάδα των
ημετέρων και πώς προσέλαβαν τον Φαν’τ Σχιπ; 

Ο Ολλανδός είναι… φτηνός, αλλά οι κανόνες
της αγοράς είναι αμείλικτοι: όσα δίνεις, τόσα
παίρνεις. Η αρχική σκέψη, πριν από το ματς με το
Κόσοβο, ήταν ο Τζόνι να υπέγραφε μέχρι το Euro
2024, για να επαναλαμβάνει κάθε φορά «είμαστε
σε καλό δρόμο, δημιουργούμε ευκαιρίες, αλλά
δεν βάζουμε γκολ». Αυτά υπάρχουν μόνο στη
φαντασία του…

Την πρώτη θέση στον όμιλο πήρε η Ισπανία, νική-
τρια 1-0 της Σουηδίας στη Σεβίλλη, και μαζί την
απευθείας πρόκριση στο Κατάρ, ενώ οι Σουηδοί θα
παίξουν μπαράζ. Αν η Εθνική είχε κερδίσει τα δυο
ματς με το Κόσοβο (δυο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ
1-1) και τη Γεωργία στην Τούμπα (1-1), θα είχε πά-
ρει αυτή τη δεύτερη θέση. Η απάντηση στο υποθε-
τικό ερώτημα είναι αν η χώρα είχε κανονικό ποδό-
σφαιρο, κανονική ομοσπονδία, θα είχε και κανονι-
κή Εθνική ομάδα με κανονικό προπονητή. 

Οι χώρες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα: Κα-
τάρ (διοργανώτρια), Βραζιλία (Ν. Αμερική), Γερμα-
νία, Δανία, Γαλλία, Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία, Σερ-
βία. Στα μπαράζ: Ουαλία, Ρωσία, Σκωτία, Βόρεια
Μακεδονία, Πορτογαλία, Σουηδία.

Αβέβαιο το μέλλον του μετά 
το 1-1 της Εθνικής με το Κόσοβο

Ο Φαν’τ Σχιπ στη… ζυγαριά
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Ο δρομέας του Παναθηναϊκού Κώστας Γκελαούζος
είναι ο νικητής του φετινού Αυθεντικού Μαραθωνίου
της Αθήνας, σπάζοντας το ρεκόρ για Έλληνα αθλητή
που κρατούσε από το 2004! Έκοψε το νήμα σε χρόνο
1:16:49 και πήρε το ρεκόρ (1:16:56) του Νίκου Πολιά. Ο
Γκελαούζος αφιέρωσε το μετάλλιο στον Παναγιώτη
Καραΐσκο, επίσης δρομέα, που τέσσερις ημέρες πριν
από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο νόησε από Covid-19.

Ο τερματισμός έγινε στο Καλλιμάρμαρο και οι
αθλητές γνώρισαν την αποθέωση. Δεύτερος ήρθε ο
αθλητής του Μεσσηνιακού Παναγιώτης Μπουρίκας
με χρόνο 2:22:33 και τρίτος ο Χαράλαμπος Πιτσώλης
του Ιλισού με 2:24:05.

Στις γυναίκες πρώτευσε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΓΣ Γλυφάδας) με 2:41:30, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στην αυθεντική
διαδρομή. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Κατερίνα Ασημακοπούλου του ΑΟ Μυκόνου με 2:48:12, ενώ τρίτη ήταν η Βασιλική
Κωνσταντινοπούλου (ΣΑΠΚ Νεάπολης) με 2:51:32. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σχετικά για το ρεκόρ του Γκελαούζου: «Ο Κώστας Γκελαούζος έχοντας, μόλις, κάνει νέο ρε-
κόρ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αφιερώνει τη νίκη του στον συναθλητή του που παλεύει με τον κορονοϊό. Μία μο-
ναδική επίδοση, ένα σπουδαίο μήνυμα».

Πρώτος με ρεκόρ ο Γκελαούζος Ιράν: Άνδρας 
στην εθνική… γυναικών!

Απίστευτη καταγγελία έκανε στην Πανασιατική
Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου η Ιορδανία. Ζητάει
επανάληψη του αγώνα γυναικών με το Ιράν, με
τον ισχυρισμό ότι στην ενδεκάδα υπήρχε και
ένας… άνδρας, που λόγω της μπούρκας που φο-
ρούν οι γυναίκες όταν παίζουν, ήταν αδύνατη η
διάκριση. Πριν από έξι χρόνια, υπήρξαν άλλες
καταγγελίες για συμμετοχή οκτώ ανδρών στην
εθνική γυναικών της χώρας.

Νέα ήττα για τους Μπακς

Οι πρωταθλητές ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς γνώρι-
σαν τη συντριβή 120-100 από τους Ατλάντα Χοκς.
Έπαιξαν και πάλι χωρίς τους Τζορτζ Χιλ, Ντόντε
Ντι Βιντσέντζο, Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λό-
πεζ και γνώρισαν την 8η ήττα τους σε 14 αγώνες.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 26 πόντους
(8/16 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/12 βολές, 5 ριμπά-
ουντ, 6 ασίστ).

Μαραθωνοδρόμος ετών 90!
Σε ηλικία 90 ετών τερμάτισε στον Αυθεντικό

Μαραθώνιο ο Στέλιος Πρασσάς και δικαίως ει-
σέπραξε το χειροκρότημα, όταν έφτασε στο τέ-
λος μαζί με τα εγγόνια του. Ο Πρασσάς, αθλη-
τής του Τελμησσού Μάκρης, είναι γνωστός
στον χώρο του αθλητισμού. Πρώτη φορά έτρε-

ξε μαραθώνιο το 1948! Έχει βραβευτεί αρ-
κετές φορές από πολλούς φορείς

και τον ΣΕΓΑΣ, φυσικά.

Στα μπαράζ 
η «Μακεδονία»
Η Βόρεια Μακεδονία νίκησε 3-1 στα

Σκόπια την Ισλανδία και προκρίθηκε
στα μπαράζ ενόψει των τελικών του

Μουντιάλ 2022. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να πούμε
ότι κατέβηκαν στο γήπεδο ως «Μακεδόνες», ούτε
πως η τηλεόραση που μετέδιδε το ματς, παρότι
ήταν παραγωγή της FIFA, είχε το γνωστό λογότυ-
πο «MKD». Δεν το άλλαξαν ποτέ, παρά τις διαβε-
βαιώσεις του Ζάεφ.

Ο Γρηγόρης και η Αγγελικούλα
Η πλέον συγκινητική στιγμή του Αυθεντικού Μαρα-
θωνίου ήταν όταν τερμάτισε ο μαραθωνοδρόμος
Γρηγόρης Σκουλαρίκης έχοντας στο καροτσάκι την
κόρη του Αγγελικούλα, που πάσχει από σύνδρομο
Ντάουν, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην κοινω-
νία. Ο Γρηγόρης και η Αγγελικούλα καταχειροκροτή-
θηκαν από τους θεατές στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και
στη διαδρομή.

Πρώτη 
με… αντρικό

σορτσάκι!

Ένα απρόοπτο συνέβη πριν από την έναρξη του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας,
στον Τύμβο του Μαραθώνα. Η μετέπειτα νικήτρια Γκλόρια Πριβιλέτζιο είχε ξεχάσει να πάρει μαζί της 
το σορτσάκι της! Αφού έβαλε τα κλάματα στον προπονητή της Γιάννη Περήφανο, στη συνέχεια 
έγινε…. μαραθώνιος για ένα σορτσάκι. Βρέθηκε ένα αντρικό. Το φόρεσε, έτρεξε, κέρδισε.
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•  Ο Γιώργος Καπουτζίδης φέρεται να
«φωτογράφισε» τον Νίκο Μουτσινά
ως τον παρουσιαστή που έκανε καριέ-
ρα κοροϊδεύοντας πρόσωπα τοπικών
καναλιών.

• O τραγουδιστής Ίαν Στρατής
είναι έτοιμος να κάνει πρότα-
ση γάμου στη σύντροφό του
Μαίρη Συνατσάκη.

•  Ημίγυμνη πόζαρε στο μυκονιάτικο
ηλιοβασίλεμα η Χάιντι Κλουμ!

• Το «Τρυφερούδι» του Σά-
μουελ Τέις κατέκτησε το βρα-
βείο Καλύτερης Ταινίας στο
62ο Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης.

•  Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν
τη Μαρία Κίτσου και τον Δημήτρη Γκο-
τσόπουλο ζευγάρι.

• Η Μαρίνα Πατούλη και ο Στέ-
λιος Διονυσίου είναι το νέο
ζευγάρι του «J2US».

•  Εμφάνιση-έκπληξη της Λάουρας
Νάργες στο ίδιο σόου, μετά την ανα-
πάντεχη αποχώρησή της από το «The
Voice». Πήρε τη θέση της Ιωάννας
Τούνη.

• Φημολογείται πως το τηλε-
παιχνίδι «Ο εκατομμυριού-
χος» με παρουσιαστή τον Γρη-
γόρη Αρναούτογλου συζητεί-
ται να μετακομίσει από τον
ΑΝΤ1 στο Star.

•  Δύσκολες ώρες για τον Δημήτρη
Σταρόβα. Την Παρασκευή έφυγε από
τη ζωή η μητέρα του.

• «Έχω τσιμπηθεί, το παραδέ-
χομαι!» αποκάλυψε η Ναταλία
Γερμανού.

•  Το «Χαμόγελο του Παιδιού» βρά-
βευσε την εφοπλίστρια Κλέλια Χατζη-
ιωάννου για την προσφορά της στα
παιδιά.

• Ελληνίδα συνθέτρια Ζωή Τη-
γανούρια υπογράφει τη μου-
σική στην πολυβραβευμένη
χολιγουντιανή ταινία «Tango
Shalom».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
Ελλάδα συνεχίζει το κινηματογραφικό
σερί και το 2022 με καινούργιες χολι-
γουντιανές παραγωγές. Η νέα χρονιά θα
κάνει ποδαρικό με το δεξί και τέσσερις

ταινίες που θα γυριστούν στη Θεσσαλονίκη, εκτι-
νάσσοντας τη δημοφιλία της «νύμφης του Θερμαϊ-
κού» στον ουρανό!

Μετά το «The Enforcer» με πρωταγωνιστή τον
Αντόνιο Μπαντέρας και τους «Αναλώσιμους 4» με
τους διάσημους Τζέισον Στέιθαμ, 50 Cent, Άντι
Γκαρσία, Μέγκαν Φοξ και άπειρο εγχώριο και ξένο
εργατικό δυναμικό, ο Παναγιώτης Κουάνης ανα-
κοίνωσε τα καλά νέα. Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, μιλώντας σε εκδήλωση
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 36η
Philoxenia, αποκάλυψε πως τον ερχόμενο Ιανουά-
ριο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας,
χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τίτλο και συντελε-
στές. Το πιο πιθανό είναι να αφορά το «Γάμος αλά
ελληνικά 3» με πρωταγωνίστρια τη Νία Βαρντάλος,
η οποία σε δηλώσεις της είχε αποκαλύψει πως το
τρίτο μέρος της τριλογίας θα γυρισθεί στη χώρα
μας, με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Για τη μεγάλη αύξηση κινηματογραφικών πρό-
τζεκτ στη χώρα μας, ο Παναγιώτης Κουάνης επι-
σήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το 2018 η ακριβότερη
παραγωγή που είχε γίνει δεν ξεπερνούσε σε προ-

ϋπολογισμό τα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον υπάρ-
χουν πάνω από δέκα παραγωγές ύψους 8.000.000
με 20.000.000 ευρώ.

«Υπάρχουν δύο ειδών ταινίες και σειρές. Το
πρώτο είδος είναι οι ταινίες που αναφέρουν ξεκά-
θαρα τον τόπο όπου γυρίστηκαν, όπως “Το μαντολί-
νο του λοχαγού Κορέλι”, μια ταινία που γυρίστηκε
στην Κεφαλονιά και την ανέδειξε. Το δεύτερο εί-
δος είναι οι ταινίες και οι σειρές που δεν συνδέον-
ται με τον τόπο, αλλά παρ’ όλα αυτά κάνουν τερά-
στιο καλό», ανέφερε. Και συνέχισε: «Δεν χρειάζε-
ται να αναφέρεται η περιοχή σε μια ταινία για να
αναπτυχθεί τουριστικά, είναι τεράστιο σφάλμα να
το πιστεύουμε αυτό. Ο Αντόνιο Μπαντέρας, για πα-
ράδειγμα, με το που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, το
πρώτο που έκανε ήταν να βγάλει μια φωτογραφία
με τον Λευκό Πύργο πίσω του και την ανάρτησε
στον λογαριασμό του στο Instagram με τίτλο “Στη
Θεσσαλονίκη για γυρίσματα” παίρνοντας ένα 1
εκατομμύριο likes. Ένα εκατομμύριο θαυμαστές
του δεν είχαν ακούσει ποτέ για τη Θεσσαλονίκη,
αλλά την έμαθαν μέσα από αυτήν τη φωτογραφία».

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην ίδια εκδήλω-
ση, γνωστοποίησε πως το 2022 θα ξεκινήσει η κα-
τασκευή των στούντιο της «Millenium Film» στην
περιοχή της Θέρμης!

Χολιγουντιανά
γυρίσματα
και το 2022



H Γκλεν Κλόουζ αποθέωσε 
την Ιζαμπέλ Ιπέρ στην παράσταση
«Γυάλινος κόσμος»

Μπάρκουλη VS Βανδή

Έξαλλη η Μαίρη Μπάρκουλη με την κριτική
της Δέσποινας Βανδή στον γιο της. Το σχόλιο
της τραγουδίστριας, στο τελευταίο live του
«J2US», πως ο Νίκος Μπάρκουλης ενώ πα-
τούσε στις νότες δεν είχε καλή σκηνική πα-
ρουσία, προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό
της μητέρας του στο Facebook: «Χαλαρώστε
λίγο και σταματήστε να τον τραμπουκίζετε,
δεν είστε στο “Voice”. Ήθελε να αποχωρήσει ο
Νίκος οικειοθελώς και του είπα να μη σας κά-
νει το χατίρι. Όσο τον θέλει ο κόσμος θα παρα-
μείνει».

Διακαναλική κόντρα

Το ταξίδι-αστραπή της Κατερίνας Καινούργιου
στο Παρίσι έγινε αφορμή να φουντώσει εκ νέου
η κόντρα με την πρωινή τηλεοπτική της αντίπα-
λο Μπέττυ Μαγγίρα. Το σατιρικό τρέιλερ με την
ηθοποιό και τους συνεργάτες της να συζητούν
όλο… νόημα με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
προκάλεσε την αντίδραση της «Super Κατερί-
νας». «Πόσο χυδαίο. Θλίψη και πάλι θλίψη.
Κρίμα για την Μπέττυ που συνεχίζει παλιακές
στρατηγικές και όλα αυτά για να κάνει 4-5%»,
απάντησε on air.

«Έλιωσε» το Instagram με την
ερωτική εξομολόγηση του Σάκη
Ρουβά. Ο δημοφιλής ποπ σταρ
εξέφρασε δημόσια τα δυνατά
αισθήματα για τη σύζυγό του
Κάτια Ζυγούλη, αποκαλύπτον-
τας: «Σε ευχαριστώ για την κα-
θημερινότητα, για τις δύσκολες
στιγμές που τις κάνεις εύκολες,
για το πρωινό σου χαμόγελο
και τη γλυκιά σου καληνύχτα.
Πόσο τυχερός είμαι που η ζωή
μου έφερε εσένα».

Βόμβα στο «Μινόρε»
Απειλή για βόμβα στο Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά. Η σαββατιάτικη κακόγουστη
φάρσα ανεγκέφαλου -όπως αποδείχθη-
κε- κοψοχόλιασε τον θίασο της παρά-
στασης «Το Μινόρε», με τους ηθοποιούς
και τεχνικούς να βγαίνουν έντρομοι από
τα καμαρίνια τους στον προαύλιο χώρο.
Το γεγονός αποκάλυψε ο Γεράσιμος
Σκιαδαρέσης με βίντεο που ανάρτησε
στην προσωπική του σελίδα, ανακοινώ-
νοντας: «Απειλή για βόμβα και “Το Μινό-
ρε” βγήκε στους δρόμους».

Ερωτική 
εξομολόγηση

Η
σπουδαία χολιγουντιανή σταρ Γκλεν Κλόουζ αποθέωσε
τη διάσημη ηθοποιό Ιζαμπέλ Ιπέρ στη sold out παράστα-
ση «Γυάλινος κόσμος» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η υποψήφια για Όσκαρ Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια βρίσκεται
στην Αθήνα για τα γυρίσματα της σειράς «Tehran» και ήταν ανά-
μεσα στους εκατοντάδες θεατές που χειροκροτούσαν όρθιοι τη
Γαλλίδα καλλιτέχνιδα και τους συνεργάτες της. «Με τη λαμπρή
Ιζαμπέλ Ιπέρ αφού την είδα στην εκπληκτική παραγωγή του Ίβο
βαν Χόφε για τον “Γυάλινο κόσμο” στην εκπληκτική Στέγη στη
Αθήνα. Ήταν μεγάλη χαρά και βαθιά έμπνευση να βλέπω την
Ιζαμπέλ εντελώς στο στοιχείο της», έγραψε στο Instagram, προ-
σθέτοντας: « Ήρθε στα παρασκήνια να με δει όταν ήμουν στο
“Sunset Boulevard”, οπότε ήμουν ενθουσιασμένη που βρέθηκα
κι εγώ στα παρασκήνια και της έδωσα συγχαρητήρια τόσα χρό-
νια μετά. Μπράβο, Ιζαμπέλ!».
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«Αναλώσιμος» ο Survivor
Έκπληξη: Ο Ορέστης Τζανγκ, ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας με κα-
ταγωγή από την Κίνα, θα παίζει στη χολιγουντιανή ταινία «Αναλώσι-
μοι 4». Ο πρώην «Survivor» πόζαρε στα γυρίσματα της αμερικανικής
παραγωγής με τον διάσημο Ταϊλανδό πρωταγωνιστή και παγκόσμιο
πρωταθλητή του μουάι τάι Τόνι Τζάα, αποκαλύπτοντας: «Είναι μεγάλη
μου χαρά που έχω να μάθω τόσα πολλά αυτές τις μέρες δουλεύοντας
με τους καλύτερους στον χώρο του κινηματογράφου».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
α ψηλά παπούτσια που αγαπούν οι γυ-
ναίκες έχουν και αρνητικές συνέπειες
στην υγεία των ποδιών και των νυχιών.
Εκτός από το γνωστό κότσι, τα ακατάλ-

ληλα υποδήματα και συγκεκριμένα εκείνα που
είναι πολύ στενά στα ακροδάκτυλα ή μικρότερα
από το μέγεθος του ποδιού, γίνονται αιτία ανάπτυ-
ξης νυχιών που μεγαλώνοντας εισχωρούν στο
δέρμα. Η είσφρυση όνυχος ή ονυχοκρύπτωση,
όπως ονομάζεται η πάθηση αυτή, είναι επώδυνη
και δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία. 

«Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι την πάθηση
αναπτύσσουν συχνότερα οι άνδρες ηλικίας 15-40
ετών, και η πιο συχνά προσβεβλημένη περιοχή εί-
ναι η έξω άκρη του μεγάλου δακτύλου. Έχει ανα-
φερθεί ότι περίπου το 20% των ασθενών που επι-
σκέπτονται τον ιατρό με προβλήματα στα πόδια
έχουν κάποιο νύχι που έχει εισχωρήσει στο δέρ-
μα τους. Εκτός από το μέγεθος και το σχήμα των
παπουτσιών, υπάρχει ένας αξιοσημείωτος αριθ-
μός άλλων εξωγενών και εγγενών παραγόντων
που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη είσφρυσης
όνυχος. Τέτοιοι είναι η κληρονομικότητα, το ακα-
τάλληλο κόψιμο των νυχιών, ένας τραυματισμός,
η κακή κυκλοφορία και η ύπαρξη ορισμένων πα-
θήσεων, όπως ο διαβήτης, η ονυχομυκητίαση, οι
διαταραχές του θυρεοειδούς (κάποιες διαταρα-
χές του αδένα προκαλούν λέπτυνση ή κύρτωση
των νυχιών, με αποτέλεσμα τη δίπλωση του δέρ-

ματος πάνω από το νύχι και τη δημιουργία οιδή-
ματος στο δέρμα που βρίσκεται στο άκρο του νυ-
χιού), η υπεριδρωσία και η κακή υγιεινή των πο-
διών, κάποια φάρμακα (π.χ. ρετινοειδή, από του
στόματος αντιμυκητιασικά, και φάρμακα κατά του
καρκίνου) έχουν ενοχοποιηθεί για ονυχοκρύ-
πτωση».

Ανεξάρτητα από την αιτία, η αμέλεια αναζήτη-
σης θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές,
και συγκεκριμένα σε λοίμωξη. Ο κ. Στάμου εξηγεί
ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης,
συντηρητικές και χειρουργικές θεραπείες. Οι μη
χειρουργικές επιλογές γενικά προτιμώνται για
ασθενείς με ήπια έως μέτρια συμπτώματα και οι
χειρουργικές για εκείνους με σοβαρότερα. «Η τε-
λική απόφαση λαμβάνεται συνυπολογίζοντας τη
σοβαρότητα του πόνου και της φλεγμονής, την τυ-
χόν ύπαρξη μόλυνσης, το ατομικό ιστορικό ονυ-
χοκρύπτωσης και, στην περίπτωση που υπάρχει,
τις θεραπείες που έχουν δοκιμαστεί και την έκ-
βαση. Σοβαρή παράμετρος για τη λήψη της από-
φασης είναι η ύπαρξη κάποιων παθήσεων που
καθιστούν δυσκολότερη την υποβολή του ασθενή
σε χειρουργική επέμβαση (π.χ. διαβήτης)», διευ-
κρινίζει ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ
Χρήστος Στάμου. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα πολύ στενά υποδήματα, αιτία 
που τα νύχια μεγαλώνοντας 
εισχωρούν στο δέρμα. Η πάθηση 
αυτή είναι επώδυνη και δυνητικά 
επικίνδυνη για την υγεία

Θεραπεία και πρόληψη 
Ανεξάρτητα από το είδος της θεραπείας που
θα ακολουθηθεί, δίνονται στους ασθενείς
οδηγίες για τη χρήση κατάλληλων υποδημά-
των που επιτρέπουν στα δάχτυλα να κινούνται
ελεύθερα μέσα σε αυτά, χωρίς να πιέζονται
καθόλου. Επίσης, οι ασθενείς μαθαίνουν τον
σωστό τρόπο κοπής των νυχιών, ώστε να μην
εισχωρούν στο δέρμα και κυρίως να μη μολύ-
νονται. Εάν το νύχι πονάει πολύ ή παρουσιά-
ζει σημάδια μόλυνσης, δεν θα πρέπει να κα-
θυστερεί η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής,
από δερματολόγο και όχι από άλλες πηγές. «Ο
λόγος είναι ότι, αν και μερικές θεραπείες εί-
ναι απλές και μπορούν να επιχειρηθούν από
τον ασθενή, ενέχουν τον κίνδυνο μολύνσεων
εάν δεν εκτελεσθούν σωστά», καταλήγει ο δρ
Χρήστος Στάμου.

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 

Γόβες στιλέτο: Εχθρόςτων νυχιών
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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)
Σήμερα θα μπορέσετε να σκεφτείτε, με με-
γαλύτερη δυναμική, ένα επαγγελματικό
σας σχέδιο. Ίσως, μάλιστα, να κάνετε πολύ
καλό προγραμματισμό σε κάποια οικονομι-
κά σας θέματα, που σας έχουν ταλαιπωρή-
σει αρκετά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ήλιος απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
φροντίσει σήμερα κάποιες προσωπικές σας
υποθέσεις, ώστε να αναπτυχθούν και να πα-
ραμείνουν στη ζωή σας όσοι πραγματικά αξί-
ζουν να είναι δίπλα σας. Για εσάς του τρίτου
δεκαημέρου, αυτές οι μέρες θα δώσουν αρ-
κετά γεγονότα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα
έχουν αρκετές δυνατότητες και εξελίξεις. Πο-
λύ πιθανό να κερδίσετε ένα σημαντικό χρημα-
τικό ποσό, σαν μπόνους ή δώρο, από πρόσωπο
που εκτιμά τις προσπάθειές σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα υπάρξει ένα φτερούγισμα στην
προσωπική σας ζωή, ένα συναισθηματικό αε-
ράκι, που θα ανεβάσει την ψυχολογία σας.
Πολύ πιθανό να έχετε μια πολύ σημαντική
αναφορά για τη σχέση σας, κυρίως εσείς του
τρίτου δεκαημέρου.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια καλή εξέλιξη θα υπάρξει σήμερα, σε οι-
κογενειακά, αλλά και σε επαγγελματικά σας
ζητήματα. Είναι μια μέρα που θα ανανεώσει
τις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα, μέσα από τη δική σας προσπάθεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια πάρα πολύ καλή μέρα για να επικοινωνή-
σετε, να κλείσετε κάποιες συμφωνίες και να
φροντίσετε, ώστε να απαλλαγείτε από κατα-
στάσεις που δεν σας ταιριάζουν. Ιδίως εσείς
του τρίτου δεκαημέρου, κάντε μια εσωτερική
επανάσταση και διεκδικήστε το καλύτερο για
εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σε ένα οικονομικό θέμα θα έρθει μια ουσια-
στική λύση. Μάλλον έχετε απογοητευτεί αρ-
κετά από τις καταστάσεις που βιώνετε το τε-
λευταίο διάστημα, αλλά σίγουρα θα πάρετε
σημαντική βοήθεια από την οικογένειά σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα η δυνατή όψη Ήλιου, Πλούτωνα
αναμφίβολα θα σας ανανεώσει, θα σας γε-
μίσει με πείσμα, αλλά και θα σας φέρει πιο
κοντά με πρόσωπα από το περιβάλλον
σας. Ιδίως για εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, τα γεγονότα θα είναι πολλά και έντο-
να. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα είναι μια πολύ δυνατή μέρα, που αφορά
κυρίως τα εργασιακά σας θέματα, αλλά και την
οικονομική σας θέση. Ίσως να συμβούν κάποια
γεγονότα που θα σας δώσουν ουσιαστικότερες
λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχο-
λούν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Πολύ καλή μέρα για εσάς του τρίτου δεκαη-
μέρου, καθώς θα υπάρξουν καλές προοπτι-
κές σε κάποια σχέδιά σας, που είχαν σταμα-
τήσει λόγω συνθηκών. Αγαπημένα σας πρό-
σωπα θα είναι εκείνα που θα σας φροντί-
σουν, ακόμη και αν περνάτε μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη κατάσταση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βρίσκεστε πολύ κοντά σε μια επαγγελματι-
κή πρόταση, ή εξέλιξη, ιδίως εσείς που ανή-
κετε στο τρίτο δεκαήμερο. Γενικότερα αυ-
τές τις μέρες να περιμένετε γεγονότα που
αφορούν το οικογενειακό σας περιβάλλον. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια αρκετά βοηθητική μέρα, όπου πολλά
θέματα που αφορούν μετακινήσεις, σπουδές,
επικοινωνία και επαγγελματικό προσανατο-
λισμό, βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή
τους. Μια παλιά γνωριμία κάνει την εμφάνισή
της και σας αναστατώνει.

Tο Φεγγάρι προχωρά στο ζώδιο του Κριού, στο
δεύτερο προς τρίτο δεκαήμερο, όπου η θέση αυτή

συνεχίζει να είναι άβολη, για την ευαίσθητη φύση της
Σελήνης. Από την άλλη, ένα πολύ θετικό πλανητικό
γεγονός είναι ο Ήλιος που θα σχηματίσει μια πολύ θετική
γωνία εξαγώνου με τον πλανήτη Πλούτωνα. Δείχνει τη
στιγμή που αναζητάμε την αναγέννηση, σε αντίθεση με τις
δυσκολίες που περνάμε αυτή την περίοδο. Η καλή επίσης
επίδραση που θα έχει αυτή η όψη είναι ότι
αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα τι συμβαίνει πίσω από τις
καταστάσεις που βιώνουμε, αλλά και κατανοούμε τις
δικές μας προσωπικές ανάγκες. Τα ζώδια που ευνοούνται
σήμερα είναι της Γης και του Νερού (Ταύρος, Παρθένος,
Αιγόκερως, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες) του τρίτου
δεκαημέρου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 
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Κ
αι εκεί που προσπαθούμε να ψυχανα-
λύσουμε για να κατανοήσουμε τους
αντιεμβολιαστές, αιφνιδίως μας προ-
έκυψαν και αντιαπογραφείς. Όλοι

εκείνοι που -για πρώτη φορά, σημειωτέον- αρ-
νούνται να συναινέσουν στην απογραφή του πλη-
θυσμού, με απίθανα επιχειρήματα. Έως και ότι
θα της κλέψουν τα παιδιά, αν τους αποκαλύψει
πόσα έχει, «κατήγγειλε» μαινόμενη στα social
media μια δραστήρια κυρία του διαδικτύου. 

Και αναρωτιέται ο κάθε καλόπιστος: Πού ήταν
όλοι αυτοί κρυμμένοι τόσα χρόνια; Απογραφή
πληθυσμού έγινε το 1991, το 2001, το 2011 και αυ-
τή την περίοδο. Προφανώς, παλαιότερα, η δυνα-
τότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εν-
τοπίζουν ανεξήγητες με την κοινή λογική συμπε-
ριφορές με μαζική, μάλιστα, έκφραση ήταν από
ανύπαρκτη έως ισχνή. Τα επιχειρήματα με τα
οποία αρνούνται να πάρουν μέρος στην απογρα-
φή είναι αδιανόητα. Τόσο αδιανόητα που η κοινή
λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και σφαλίζει ερ-
μητικά το στόμα. Ποτέ τα επιχειρήματα δεν μπο-
ρούν να στριμώξουν στη γωνία τον παραλογισμό. 

Έχουν, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον στοιχείο: Την
καχυποψία απέναντι στο κράτος, την επιφυλακτι-
κότητα για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδο-
μένα και την άρνηση στο «φακέλωμα», που προ-
κρίνουν και οι αντιεμβολιαστές. 

Είναι οι ίδιοι που ξιφουλκούν στο διαδίκτυο
εναντίον των εμβολίων, της διασωλήνωσης και
της χρήσης μάσκας ή για άλλη ομάδα πολιτών, η
οποία διαθέτει συγκοινωνούντα δοχεία με το αν-
τιεμβολιαστικό κίνημα; 

Από όλες τις έρευνες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, προκύπτει ότι η πιο συμπαγής και

άκαμπτη ομάδα των αντιεμβολιαστών, η οποία
αριθμεί περίπου το 1/3 του συνολικού αριθμού
των πολιτών που δεν έχουν καν πλησιάσει τα εμ-
βολιαστικά κέντρα, ταυτίζει τον εμβολιασμό με το
«σύστημα». Φοβάται ότι θα τον παραπλανήσουν
οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι, ο
καθένας που ασκεί μια κάποια κοινωνική επιρ-
ροή. Και του επιτίθεται, ενίοτε με σφοδρότητα, με
χλευασμό και ωμότητα. 

Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι εξ αυτών, αρ-
νούνται με κατηγορηματικότητα την ύπαρξη της
πανδημίας και μηρυκάζουν από το πρωί μέχρι το
βράδυ όλων των ειδών τις θεωρίες συνωμοσίας
που διακινούνται στο παγκόσμιο διαδικτυακό
στερέωμα. Εμφανίζονται και δηλώνουν γνώστες
της απόλυτης αλήθειας και αρθρώνουν λόγο μι-
σαλλόδοξο και φανατικό.

Αν διαβάσει κανείς τα σχόλια των αντιαπογρα-
φέων στα κοινωνικά δίκτυα, θα παρατηρήσει ότι
υπάρχουν πολλά κοινά με τους αντιεμβολιαστές
και τους αρνητές μάσκας, μεταφοράς στο νοσο-
κομείο και διασωλήνωσης.

Άλλωστε, πολλοί από αυτούς συνδέουν ευθέ-
ως τη διαδικασία της απογραφής με τα… από-
κρυφα του εμβολιασμού. Και ενδοδερμικά τσι-
πάκια και σατανικές φόρμες καταγραφής των
προσωπικών δεδομένων. Και όταν ρωτήσεις από
πού προκύπτει αυτό, η κλασική απάντηση είναι
«το διάβασα στο Facebook». Στην πλατφόρμα
που, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αποκαλύψεις
της product manager στην ομάδα της πολιτικής
ακεραιότητας του Facebook, Frances Haugen,
«είναι πολύ πιο επικίνδυνο (το Facebook) από
όσο νομίζουν και γίνεται ακόμα χειρότερο με την
πάροδο του χρόνου».

Με την κοινή λογική, ουδείς περίμενε να έρ-
θουν στο φως τα άδυτα της πλατφόρμας για να
αντιληφθεί, αν μη τι άλλο, ότι η χρήση του συνιστά
πλήρη και απόλυτη εκχώρηση όλων των προσω-
πικών δεδομένων. Με τη σύμφωνη γνώμη των
χρηστών γίνεται αυτό. Οι ίδιοι βγάζουν στη δημό-
σια σφαίρα πώς είναι το εσωτερικό του σπιτιού
τους, τι ώρα και πού βγάζουν τον σκύλο τους βόλ-
τα, τι χρώμα έχει το μπουρνούζι τους, πού, πότε
και με ποιους πάνε διακοπές. Τι τους χαροποιεί
και τι τους θυμώνει. 

Όταν όμως τους ζητηθεί να συμμετάσχουν σε
μια εθνική διαδικασία, είτε αυτή του εμβολια-
σμού είτε της απογραφής, εξεγείρονται και επα-
ναστατούν. 

Εξήντα εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως επι-
σκέφθηκαν σελίδες στο Facebook που διασπεί-
ρουν fake news και εξωτικές θεραπείες μόνο τον
περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με σχετικές έρευ-
νες στις ΗΠΑ. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Face-
book ότι μάχεται δυναμικά την παραπληροφόρη-
ση, οι σελίδες με τις ψευδείς ειδήσεις είχαν δέκα
φορές μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τις σελί-
δες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή άλλων
επιστημονικών ιδρυμάτων.

Τον χορό της τραγωδίας συνθέτουν από αντιε-
ξουσιαστές μέχρι αντιεμβολιαστές, από νεοναζί
μέχρι αντίφα.

Η διαχείρισή τους δεν είναι εύκολη, διότι προ-
φανώς δεν ανταποκρίνονται στην κλασική μεθο-
δολογία. Ίσως, το μόνο όπλο είναι η αλήθεια. 

Μόνο αλήθεια. Για την πανδημία, τις μάσκες,
τις διασωληνώσεις, την απογραφή, τα προσωπι-
κά δεδομένα στο διαδίκτυο. Αλήθεια και μόνο
αλήθεια. Αλήθεια μέχρι τελικής πτώσεως.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

«Ο χορός των αντί» και 
η αλήθεια του διαδικτύου 

Αν διαβάσει
κανείς 
τα σχόλια των
αντιαπογραφέων
στα κοινωνικά
δίκτυα, θα
παρατηρήσει ότι
υπάρχουν πολλά
κοινά με τους
αντιεμβολιαστές
και τους αρνητές
μάσκας,
μεταφοράς στο
νοσοκομείο και
διασωλήνωσης


