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Κ
ι ο άγιος φοβέρα θέλει. Η σοφή λαϊκή ρήση
ισχύει για όλους τους λαούς σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του κόσμου. Επαληθεύτηκε σε

απόλυτο βαθμό στην Αυστρία. Μετά την επιβολή του
lockdown στους ανεμβολίαστους πολλαπλασιάστη-
καν από την πρώτη κιόλας μέρα τα ραντεβού για την
πρώτη δόση του εμβολίου, σχηματίζοντας ουρές έξω
από τα εμβολιαστικά κέντρα. Όμως τι ακριβώς προ-
βλέπουν τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από την περα-
σμένη Δευτέρα και σκόρπισαν πανικό ακόμα και
στους εκνευριστικά ψύχραιμους Αυστριακούς; Κατ’
αρχάς, από την αρχή του μήνα, οι εργαζόμενοι οφεί-
λουν να φέρουν αποδεικτικό εμβολιασμού κατά της
Covid-19, ανάρρωσης από τη νόσο ή πρόσφατο αρνη-
τικό τεστ για τον νέο κορονοϊό, ώστε να μπορούν να

πάνε στην εργασία τους. Από τις 8 Νοεμβρίου, μόνον
οι εμβολιασμένοι και αυτοί που έχουν αναρρώσει
από την Covid-19 μπορούν να επισκέπτονται μπαρ,
εστιατόρια, τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις
και να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις. Παράλληλα,
από τη Δευτέρα, οι ανεμβολίαστοι έχουν τεθεί σε
lockdown βάσει του οποίου τους επιτρέπεται να
βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνον υπό ορισμένες
συνθήκες.

Η αυστριακή κυβέρνηση οδηγήθηκε στη λήψη αυ-
τών των σκληρών αποφάσεων προκειμένου να κατα-
πολεμήσει την αύξηση των κρουσμάτων που αντιμε-
τωπίζει και η οποία έχει προκαλέσει πίεση στις νοσο-
κομειακές δομές σε κάποιες περιοχές της χώρας.

Στην Ελλάδα, με πιο light περιορισμούς για τους

ανεμβολίαστους, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν
εντυπωσιακή και ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας
για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος που
παρουσίαζε σημεία κόπωσης. Εξάλλου, η συνταγή
του «καρότο και μαστίγιο» είναι αλάνθαστη. Γιατί εί-
ναι καλή η οδός της πειθούς, αλλά δεν αποδίδει πάν-
τα και σε όλους…

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τη Δευτέρα 15
Νοεμβρίου κλείστηκαν 27.000 ραντεβού για την
πρώτη δόση και 105.000 ραντεβού για την τρίτη. Αξί-
ζει να τονιστεί ότι ειδικά για την πρώτη δόση τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες έχουν κλειστεί 192.000 ραν-
τεβού. Σπεύσατε, λοιπόν, εσείς οι «αναποφάσιστοι»
για να μη γίνουμε Αυστρία… Με την κακή έννοια!
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Φ
ρένο στην πολυφωνία για-
τρών και υπουργών θέλει
να βάλει ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο οποίος σήμερα

το απόγευμα αναμένεται να απευθυνθεί
στους πολίτες για πρώτη φορά έπειτα
από αρκετό καιρό με ένα τηλεοπτικό του
μήνυμα. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που
μίλησαν στην «Political», ο κ. Μητσοτά-
κης θα θελήσει να απευθυνθεί στους πο-
λίτες και να δώσει αρχικά μια απάντηση
στα όσα λέγονται ότι η κυβέρνηση έχει
αφήσει την πανδημία να εξελίσσεται
στον αυτόματο. Θα αναλύσει την επιδη-
μιολογική εικόνα, με κεντρική την εκτί-
μηση ότι είμαστε σε πορεία σταθεροποί-
ησης, έστω και σε υψηλά επίπεδα, και θα
αναφερθεί στις αντοχές και τις δυνατό-
τητες του ΕΣΥ. Μένει να δούμε αν θα κά-
νει αναφορά και στους θανάτους, καθώς
στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μια σκέψη
να εξηγήσει γιατί έχουμε πολλούς θανά-
τους με το σύστημα καταγραφής που
ακολουθεί η χώρα μας. Ευρύτερα, πάν-
τως, ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυ-
μα ότι το ΕΣΥ, παρά την πίεση, ακόμα αν-
τέχει και θα αντέξει. 

Σε αυτό το πνεύμα, ο κ. Μητσοτάκης
θα επιμείνει στη βασική επιλογή που
εδώ και μέρες έχει διαμηνύσει και επα-
νέλαβε μιλώντας σε δημοσιογράφους
και στο περιθώριο της επίσκεψής του
στο Λονδίνο: η κυβέρνηση δεν θέλει να
πάρει άλλα μέτρα, ενώ δεν θέλει να προ-
χωρήσει και σε ένα lockdown τύπου Αυ-
στρίας για τους ανεμβολίαστους πολίτες.
Πρόκειται για μια επιλογή με πολιτικό
κόστος, όταν ήδη η κυβέρνηση έχει πά-
ρει από νωρίς αυστηρά μέτρα περιορι-
σμού των ανεμβολίαστων, με αξιοσημεί-
ωτο κόστος και για την κοινωνικότητα
και για την τσέπη τους. 

Kανονικές γιορτές
Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι οι εμβο-

λιασμένοι θα κάνουν κανονικές γιορτές,
με την κοινωνία και την οικονομία ανοι-
χτές, αλλά, από την άλλη, οι εμβολιασμέ-
νοι θα κάνουν ρεβεγιόν στο σπίτι, εκτός
και αν τις επόμενες εβδομάδες και ημέ-
ρες επιλέξουν να εμβολιαστούν και απο-
κτήσουν, άρα, κανονική πρόσβαση σε
όλες τις κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες. 

Ξεχωριστό σκέλος της δήλωσης του κ.
Μητσοτάκη θα αφορά τους εμβολια-

σμούς, πέραν της πρώτης δόσης, για την
οποία έχουν κλειστεί περίπου 192.000
ραντεβού από την αρχή του μήνα. 

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει την
ανάγκη όλοι οι πολίτες που έχουν εμβο-
λιαστεί να κάνουν την ενισχυτική, τρίτη ή
και δεύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις,
δόση. Μάλιστα, πάνω στο τραπέζι είναι ο
κ. Μητσοτάκης να αναφερθεί στο «μον-
τέλο Μακρόν» και να προαναγγείλει το
τέλος της ισχύος του πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ή
των 65 ετών ύστερα από έξι μήνες από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους,
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε
κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας, εστία-
σης και διασκέδασης. Μένει να φανεί αν
ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει και ένα ακρι-
βές χρονικό deadline, όπως έκανε ο κ.
Μακρόν, αναφερόμενος στη 15η Δεκεμ-
βρίου. 

«Φρένο» Πλεύρη σε ειδικούς
Ενδεικτικό της διάθεσης της κυβέρνη-

σης, πάντως, να μην επιβάλει νέα μέτρα
ήταν και το «φρένο» που έβαλε ο υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης στις εισηγή-
σεις των λοιμωξιολόγων στη συνεδρία-
ση που έγινε την Τρίτη. Κατά πληροφο-
ρίες της «Political», τα μέλη της επιτρο-
πής έριξαν στο τραπέζι μέτρα που πιά-
νουν και εμβολιασμένους. Για παράδειγ-
μα, στο τραπέζι ήταν η μείωση της πλη-
ρότητας στο 70% για θέατρα και σινεμά
που λειτουργούν ως χώροι μόνο για εμ-
βολιασμένους, η διπλή μάσκα στα ΜΜΜ,
η επαναφορά της μάσκας παντού, μέσα-
έξω, αλλά και νέοι περιορισμοί στην
εστίαση, κυρίως στη χωρητικότητα και
στις αποστάσεις. Ο κ. Πλεύρης, όμως, εί-
πε «όχι» σε όλες τις εισηγήσεις και πλέ-
ον από σήμερα η κυβέρνηση θα πορεύε-
ται με το στίγμα που θα δώσει ο κ. Μη-
τσοτάκης.

Τι θα πει σήμερα 
το απόγευμα με τηλεοπτικό
διάγγελμα ο πρωθυπουργός
για πανδημία και εμβόλια

Μήνυμα για
τρίτη δόση
χωρίς σκέψεις
για νέα μέτρα

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Κ
λίμα παραπάνω από θετικό συ-
νάντησε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στις επαφές
που είχε με ξένους επενδυτές

στο Λονδίνο. Τραπεζίτες, εταιρείες διαχείρι-
σης κεφαλαίων αλλά και επικεφαλής επι-
χειρήσεων διεθνούς εμβέλειας στους το-
μείς της ενέργειας, του real estate, των υπο-
δομών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας
άκουσαν τον Έλληνα πρωθυπουργό να τους
παρουσιάζει τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. 

Στον σωστό δρόμο η Ελλάδα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσο-

τάκης έζησε ξανά το ίδιο σκηνικό με αυτό
της τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκ-
πομπή «Good Morning Britain» του τηλεο-
πτικού δικτύου ITV. Μετά τους Βρετανούς
τηλεθεατές που έστελναν μηνύματα ζητών-
τας να ανταλλάξουν τον δικό τους πρωθυ-
πουργό με τον δικό μας, κάτι παρόμοιο
ακούστηκε και στην κλειστή συνάντηση με
τους επιχειρηματίες. Μπορεί να μη ζήτη-
σαν «ανταλλαγή» πρωθυπουργών, αλλά η
πλειοψηφία εξέφρασε την ελπίδα η δική

τους κυβέρνηση να πήγαινε προς την κα-
τεύθυνση που πηγαίνει η ελληνική, με μει-
ώσεις φόρων και μεταρρυθμίσεις.

Φορολογικά κίνητρα
Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους

ξένους επενδυτές παρουσίασε τα φορολογι-
κά κίνητρα που θέσπισε η κυβέρνηση για
όσους επιλέγουν την Ελλάδα ως μόνιμη φο-
ρολογική έδρα, αλλά και για τους Έλληνες
που αποφασίζουν να επιστρέψουν στη χώρα
μας. Έδωσε επίσης έμφαση και στην πολιτι-
κή σταθερότητα της χώρας, λέγοντας ότι η
Ελλάδα διαθέτει ένα σταθερό πολιτικό περι-
βάλλον και μια κυβέρνηση με μεγάλη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στους ξέ-
νους επενδυτές για το φιλικό επενδυτικό πε-
ριβάλλον και τη δραστική μείωση της γρα-

φειοκρατίας στην Ελλάδα, σημειώνοντας με-
ταξύ άλλων τον ταχύτατο ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και τη λειτουργία του portal gov.gr,
το οποίο διευκολύνει την αλληλεπίδραση των
Ελλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων με το
κράτος. Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στην υλο-
ποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για
τη μείωση των φόρων και κυρίως στη σταθε-
ρότητα του πλαισίου που προσφέρει πλέον η
Ελλάδα στους ξένους επενδυτές. Ο πρωθυ-
πουργός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη των
αγορών και το γεγονός ότι η χώρα δανείζεται
με ιστορικά χαμηλά επιτόκια.

Οι επενδυτές από την πλευρά τους εξέ-
φρασαν την εμπιστοσύνη τους στην Ελλάδα,
σημειώνοντας θετικά τις αλλαγές που υλο-
ποιούνται στη χώρα και αλλάζουν την οικο-
νομία κάνοντάς την πιο ελκυστική για επεν-
δύσεις. Μάλιστα, ένας πολύ πετυχημένος
επιχειρηματίας, ο λόρδος Karan Bilimoria,
δήλωσε κατενθουσιασμένος από τη συνάν-
τηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ένας από τους πιο εν-
τυπωσιακούς ξένους ηγέτες που είχα το
προνόμιο να συναντήσω. Είναι ένας άνθρω-
πος ο οποίος καταλαβαίνει και ενισχύει την

επιχειρηματικότητα», έγραψε o Βρετανοϊν-
δός κροίσος στο Twitter. Ο κ. Bilimoria, ένας
αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στον
χώρο του ζύθου, είναι ιδρυτής και πρό-
εδρος της διάσημης Cobra Beer. Μιλώντας
για τις νέες δυνατότητες της χώρας, πέρα
από τις μεταρρυθμίσεις, τη μείωση των φό-
ρων και το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον -
στοιχεία που καταγράφονται στις εκθέσεις
των διεθνών οργανισμών για την Ελλάδα- ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα
στο ταλέντο και τις δεξιότητες των Ελλήνων
που ζουν εντός και εκτός της χώρας. 

Σημείωσε ως προς αυτό πως οι επιχειρή-
σεις που αποφασίζουν να επενδύσουν στην
Ελλάδα προσφέρουν καλά αμειβόμενες -
και συχνά υψηλής εξειδίκευσης- θέσεις
εργασίας σε Έλληνες, συμβάλλοντας πα-
ράλληλα και στην αντιστροφή του brain
drain που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη
δεκαετία.
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Σε εξαιρετικά θετικό κλίμα 
οι επαφές Μητσοτάκη στο Λονδίνο

«Κέρδισε» τους Βρετανούς επενδυτές 

Δεν σταματούν
οι μεταρρυθμίσεις
Στόχος της κυβέρνησης είναι να προχω-
ρήσουν παρά την πανδημία ο προγραμμα-
τισμός και οι μεταρρυθμίσεις για το υπό-
λοιπο της θητείας της. Οι 18 μήνες έως
τις εκλογές είναι ένα μεγάλο διάστημα
όπως είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
αλλά όχι με την προεκλογική λογική των
παροχών. Μέσα από τις μεταρρυθμίσεις
η χώρα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστι-
κή, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας
και έτσι να προχωρήσει και η διπλή μετά-
βαση στην ψηφιακή οικονομία και στη
νέα πράσινη πραγματικότητα.
Εξηγώντας ο ίδιος ο πρωθυπουργός όσα
έχουν γίνει, τόνισε: «Στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό από τη μία νομίζω ότι
έχουμε κάνει πράγματα τα οποία δεν
φανταζόντουσαν νομίζω πολλοί συμπο-
λίτες μας ότι θα μπορούσαν να γίνουν σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλοι
μας απολαμβάνουμε την “ευκολία” των
υπηρεσιών που παρέχει το gov.gr και
αυτές επεκτείνονται συνέχεια. Στη δε
πράσινη μετάβαση είμαστε πάλι στην
πρώτη γραμμή, με τολμηρές πολιτικές,
σε όλα τα επίπεδα, που μας επιτρέπουν
να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να
διαμορφώσουμε ένα πλέγμα πολιτικών
που διατρέχει οριζόντια όλους τους το-
μείς του κυβερνητικού έργου».

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Τ
ην ώρα που η εσωκομματική
κούρσα στο Κίνημα Αλλαγής
μπαίνει στην τελική ευθεία, οι
υποψήφιοι για την ηγεσία

ανεβάζουν ρυθμούς. Ταυτόχρονα φαί-
νεται πως διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο
μέτωπο τουλάχιστον μεταξύ των Νίκου
Ανδρουλάκη - Ανδρέα Λοβέρδου και
του Γιώργου Παπανδρέου. 

Τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα
δείχνουν τον πρώην πρωθυπουργό να
βρίσκεται στην τρίτη θέση με μικρή δια-
φορά από τους άλλους συνυποψηφί-
ους. Το γεγονός αυτό αφενός έχει προ-
καλέσει εκνευρισμό στο επιτελείο του,
που αμφισβητεί εμμέσως πλην σαφώς
τις δημοσκοπήσεις, αφετέρου ενεργο-
ποιεί τα πολιτικά ανακλαστικά του
πρώην πρωθυπουργού αλλάζοντας τη
στρατηγική του. 

Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η
επιμονή του σε εναλλακτικού τύπου
ντιμπέιτ, γεγονός που μέχρι τώρα τον
οδηγεί εκτός της τηλεοπτικής αναμέ-
τρησης, που εκτός απροόπτου αναμέ-
νεται να διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου.
Το γεγονός αυτό έχει πολλαπλές συνέ-
πειες για την εικόνα ενότητας του Κινή-
ματος. Για αυτό και συνεχίζονται οι
κρούσεις προς τον κ. Παπανδρέου,
προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις
του. Στο πλαίσιο αυτό, σε μια κίνηση πο-

λιτικού πολιτισμού, λίγη ώρα πριν από
την τηλεδιάσκεψη που είχαν χθες το
μεσημέρι οι εκπρόσωποι των πέντε
υποψηφίων με στελέχη της ΕΡΤ, ο εκ-
πρόσωπος του Παύλου Χρηστίδη, Νί-
κος Μπήλιος, σε συνεννόηση και με τα
επιτελεία των υπολοίπων, τηλεφώνησε
στην Έφη Χαλάτση, που εκπροσώπησε
τον κ. Παπανδρέου για το θέμα των
ντιμπέιτ στην ΕΔΕΚΑΠ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, της μετέφερε τη βούλη-
ση να βρεθεί κοινός τόπος, ώστε να
συμμετάσχει ο πρώην πρωθυπουργός
στο ντιμπέιτ. 

Η απάντηση, ωστόσο, ήταν και πάλι
αρνητική. Το σκεπτικό του κ. Παπαν-
δρέου, που αντιδρά στο να συμμετάσχει
σε ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τους
όρους του 2017, είναι ότι μπορεί να
εκτραπεί σε ένα ριάλιτι σόου που θα
έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Από
την άλλη πλευρά, η απουσία του από
αυτή την αναμέτρηση είναι βέβαιο ότι
δεν θα έχει και θετικά μηνύματα. Πόσω
μάλλον, όταν υστερεί και από τους αντι-
πάλους του στην προώθηση της υπο-

ψηφιότητάς του λόγω της συγκυρίας. 
Μέσα στο αρνητικό κλίμα που τείνει

να διαμορφωθεί γύρω από την υποψη-
φιότητά του, ο κ. Παπανδρέου βγήκε
στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας πόλε-
μο από εξωθεσμικά συμφέροντα. «Την
τελευταία περίοδο, πολλαπλασιάζονται
τα κρούσματα παρεμβάσεων στην εσω-
κομματική εκλογική διαδικασία του Κι-
νήματος Αλλαγής, όχι μόνο από εξωθε-
σμικά και άλλα κέντρα, αλλά και από
παράγοντες της Δεξιάς», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ανακοίνωση του γραφεί-
ου του. Συμπληρώνεται, δε, ότι «με τις
παρεμβάσεις αυτές, που ποικίλλουν ως
προς τον τρόπο που εκδηλώνονται, είτε
στρέφονται εναντίον στελεχών της πα-

ράταξής μας και ιδιαιτέρως εναντίον
του Γιώργου Α. Παπανδρέου, καθώς
βλέπουν ότι δεν ικανοποιούνται τα δικά
τους συμφέροντα και τα συμφέροντα
άλλων κομμάτων, είτε στρέφουν τα βέ-
λη τους εναντίον της παράταξής μας
συνολικά».

Στον ΣΥΡΙΖΑ σηκώνουν τον Σπίρτζη από τον πάγκο.
Και γιατί τον Σπίρτζη και όχι κάποιον άλλον; Μα γιατί
είναι ο ιδανικός για την εποχή. Μάχιμος, χωρίς
σκάνδαλα στην πλάτη, παλιός παίκτης και
γνώστης της αγοράς, και πάνω από όλα,
ΠΑΣΟΚος. 

Έτσι λοιπόν τον βγάζει μπροστά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, για να αναδείξει ένα ακόμη ζήτημα
των ημερών, την έξαρση της εγκληματικό-
τητας, μιας και σε αυτή την κοινωνικοπολι-
τική συγκυρία η αξιωματική αντιπολίτευση θα
πρέπει να μετρήσει νίκες και όχι ήττες.

Η παρουσία Σπίρτζη είναι έντονη τις τελευταίες ημέ-

ρες, με τις δηλώσεις του μέσω Δελτίων Τύπου να είναι
σχεδόν καθημερινές, υπογραμμίζοντας την ευθύνη

της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη απέ-

ναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δο-
λοφονίες, πυροβολισμοί αλλά και ξε-
καθαρίσματα λογαριασμών συμμοριών
της νύχτας είναι πια στην καθημερινή
ατζέντα του αστυνομικού δελτίου. 
Ο Σπίρτζης, όμως, βολεύει και για δύο

ακόμη λόγους στη συγκυρία: Ο πρώτος εί-
ναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίβαρο

στο κομματικό ακροατήριο του παλιού ΠΑΣΟΚ, το

οποίο στα δύσκολα χρόνια εντάχτηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, αυ-
τό δεν σημαίνει όμως ότι δεν κοιτά με μια μικρή ελπίδα
πια και προς τη Χαριλάου Τρικούπη.  Ο δεύτερος λόγος
βολεύει τον ίδιο τον Σπίρτζη. Όσο περισσότερο φαίνε-
ται ότι μεγαλώνει η ισχύς του στην τασική περιφέρεια
των προεδρικών, τόσο θα του είναι πιο εύκολο λίγο
πριν από το συνέδριο να εκτοπίσει άλλες απόψεις αλλά
και ομάδες εντός των προεδρικών που έχουν στην κο-
ρυφή τους το βαρύ όνομα των Τζουμέρκων. 

Γιατί όλοι φίλοι και σύντροφοι είμαστε, αλλά στην
επαύριον κυβερνητική στιγμή δεν θα δεχτεί καμία κυ-
ρία να επικρίνει τις πρωτοβουλίες του και να του τραβά
το χαλί κάτω από τα πόδια. 

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει τώρα μπροστά τον Σπίρτζη
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«Παπανδρέου
μαινόμενος»
στο… ΚΙΝΑΛ

Εκνευρισμός στο επιτελείο
του Γιώργου για τις 
δημοσκοπήσεις που τον
φέρνουν τρίτο - Τι αλλάζει
στη στρατηγική του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Τ
α συμπεράσματα της Διεθνούς
Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλί-
μα COP-26, που πραγματοποι-
ήθηκε στη Γλασκόβη, ήταν, κα-

τά κοινή ομολογία, εξαιρετικά απογοη-
τευτικά, καθώς τα κράτη -πλην λίγων
εξαιρέσεων- περιορίστηκαν σε ευχολόγια
και διατυπώσεις καλών προθέσεων. 

Η χώρα μας ωστόσο, αν και έχει πολύ
δρόμο μπροστά της, εμφανίστηκε μάλλον
ως μία ευχάριστη έκπληξη μεταξύ των μι-
κρών κρατών, καθώς συμμετείχε ενεργά
με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις.
Με δεδομένο ότι η Μεσόγειος αποτελεί
ένα hot spot κλιματικής αλλαγής, η Ελλά-
δα, στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών της
δεσμεύσεων, φαίνεται ότι καταστρώνει
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, αιχμή
του δόρατος του οποίου θα αποτελέσουν
οι προβλέψεις του κλιματικού νόμου, ο
οποίος παρουσιάζεται σήμερα σε συνέν-
τευξη Τύπου στο ΥΠΕΝ.

Στο επίκεντρο του πράσινου σχεδια-
σμού της χώρας μας έχει ήδη τεθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία -το περίφη-
μο Green Deal- μέσω των δυνατοτήτων
που παρέχονται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας και το πακέτο «Fit
for 50» και το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο την
απολιγνιτοποίηση και τη δυναμική ενερ-
γειακή μετάβαση σε μια κοινωνία και οι-
κονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων μέ-
χρι το 2050.

Απολιγνιτοποίηση
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ίδιου

του πρωθυπουργού, η Ελλάδα θα έχει
απαλλαγεί από τον λιγνίτη το αργότερο
μέχρι το 2028, ενώ όλες οι παλιές λιγνιτι-
κές μονάδες θα κλείσουν σταδιακά έως το
2023. Ταυτόχρονα, στόχος είναι να δια-
σφαλιστούν νέες θέσεις εργασίας και νέ-
ες οικονομικές δραστηριότητες μέσα από
τα σημαντικά κονδύλια και τις πολιτικές
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Επιπλέον, στόχος είναι η Ελλάδα να με-
ταμορφωθεί σε έναν περιφερειακό κόμβο
πράσινης ενέργειας και σημείο εισόδου
στην ευρωπαϊκή αγορά για το πράσινο
υδρογόνο, που παράγεται στη Μέση Ανα-
τολή και τη Βόρεια Αφρική.

GR-eco islands
Η πρωτοβουλία που GR-eco islands,

που ξεκίνησε πιλοτικά από τη Χάλκη,
αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα κατά περισσό-
τερους από 10 εκατ. τόνους, καθιστών-
τας τα νησιά μας πρότυπα στην ενεργει-
ακή αυτονομία.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ, η Ελλάδα σκο-
πεύει να ενισχύσει το ενεργειακό της
μείγμα μέχρι τον μηδενισμό των εκπομ-
πών της, ενώ στόχος είναι η πρωτοπορία
σε αιολική ενέργεια με εγκατεστημένη
βασική ισχύ 2 GW έως το 2030. Παράλ-
ληλα, στα σκαριά βρίσκονται πρότζεκτ
υδροηλεκτρικής ενέργειας με την αξιο-
ποίηση αντλιοστασίων και ταμιευτήρων.

«Εξοικονομώ»
Επιπλέον, στον τομέα της ενεργειακής

αποδοτικότητας, σύντομα αναμένονται
ανακοινώσεις για το νέο μεγάλο πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο θα δώσει
σημαντική ανάσα τόσο στον παλαιωμένο
κτιριακό τομέα όσο και στην πραγματική
οικονομία.

Με το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» έχουν
εξασφαλιστεί από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης επιπλέον 4 δισ. μέχρι το
τέλος της δεκαετίας για έργα που θα εξα-
σφαλίσουν τη βιώσιμη διαχείριση των
υδάτινων πόρων και την προσαρμογή στις
περιόδους λειψυδρίας και ξηρασίας που

αναμένονται εξαιτίας της κλιματικής αλ-
λαγής

Στόχος είναι επίσης η προστασία της
βιοποικιλότητας και των θαλασσών από
την υπεραλίευση, αλλά και η εφαρμογή
του εμβληματικού προγράμματος με την
ονομασία «Απάτητα Βουνά» για την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος των
βουνών μας. Επιπλέον, έχουν ήδη εξα-
σφαλιστεί 248 εκατ. από το Ταμείο Ανά-
καμψης για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώ-
σεων, προκειμένου να αναγεννηθεί η φύ-
ση σε πυρόπληκτες περιοχές, με ιδιαίτερη
έμφαση στην πρόληψη.

Υποδομές και κίνητρα
Από τον φιλοπεριβαλλοντικό σχεδια-

σμό της Ελλάδας δεν λείπουν τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, οι υποδομές, αλλά
και τα κίνητρα για ΙΧ με μηδενικούς ρύ-
πους. Ήδη ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής έχει κάνει
λόγο για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με
φορολογικά και άλλα κίνητρα, ενώ ήδη
«τρέχουν» τα σχετικά προγράμματα από
το ΥΠΕΝ. Σύντομα αναμένεται το μεγαλύ-
τερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που
έχει γίνει ποτέ στη χώρα, ενώ το προσεχές
διάστημα θα δημοπρατηθούν έργα ύψους
5 δισ. έργα με έντονο περιβαλλοντικό και
αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, το flyover στη Θεσσα-
λονίκη και η γραμμή 4 του μετρό της Αθή-

νας, τα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5
δισ. ευρώ, ο ΒΟΑΚ, καθώς και τα έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων αναμένεται
να ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια
της χώρας για προσαρμογή στην κλιματι-
κή κρίση.

Αν και η συζήτηση για την προσαρμογή
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζει πολλά πι-
σωγυρίσματα, «η χώρα μας δεν είναι πλέ-
ον ουραγός, αλλά πρωτοπόρα στα περι-
βαλλοντικά ζητήματα», όπως ανέφερε
πρόσφατα και ο κ. Καραμανλής, επιση-
μαίνοντας μάλιστα εμφαντικά: «Πλέον εί-
μαστε leaders στον τομέα της πράσινης
μετάβασης».

Μένει, βέβαια, να δούμε την ουσιαστική
υλοποίηση όλων αυτών των έργων, αλλά
και τη διάχυση τόσο του περιβαλλοντικού
όσο και του αναπτυξιακού αποτυπώματός
τους ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς
προς όλη την κοινωνία.
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Η Ελλάδα leader στην
«πράσινη» μετάβαση

To ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης της κυβέρνησης με 
αιχμή του δόρατος τις προβλέψεις
του κλιματικού νόμου, 
ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης
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Κάτι πηγούλες μου στην πλατεία Συντάγματος μου

λένε ότι δεν πρέπει να εκπλαγώ αν δω την ανάπτυξη
φέτος να φτάνει και στο 8%. Κι όταν το συζήτησα με
κάτι άλλες πηγούλες μου στην Κουμουνδούρου, μου
είπαν «δεν πρέπει να το συγκρίνεις με πέρυσι, αφού
υπήρχε πανδημία και λοκντάουν». Δηλαδή, ρε συν-
τρόφια, η οικονομία εκτινάσσεται κι εσείς ακόμα μι-

ζεριάζετε; Και οι προβλέψεις όλων των οίκων αξιολόγησης ότι του χρόνου η
ανάπτυξη θα ξεπεράσει το 4% (χωρίς λοκντάουν) πάλι σας βυθίζουν σε μαύρη
μελαγχολία; Κι όταν λέμε «του χρόνου 4%», εννοούμε ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ
ποσοστό, που ίσως φτάσει και το 8%. Πόση μιζέρια πια; Πόση; 

Πόρκα μιζέρια…
Περιμένουμε σήμερα το διάγγελμα του πρωθυπουργού

για την πανδημία. Πριν από αυτό όμως, το «Κεντρί» σάς
μεταφέρει τους βασικούς άξονες της κυβέρνησης μετά
τις σχετικές εντολές Μητσοτάκη: Πρώτον, εκστρατεία πει-
θούς σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που παρου-
σιάζουν ακόμα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και σε συγ-
κεκριμένες περιοχές της χώρας με παρόμοια ποσοστά.
Δεύτερον, ανάδειξη των περιορισμών που ήδη υπάρχουν για τους ανεμβολίαστους, ώστε να
γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερή η διαφορά με τους εμβολιασμένους. Οι δυο αυτές μέθοδοι
δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και εκτιμάται ότι οδήγησαν στη σημαντική αύ-
ξηση των εμβολιασμών, άρα θα συνεχιστούν με ένταση. Τα υπόλοιπα, στο διάγγελμα…

Πριν από το διάγγελμα

Π
ολύ κλάμα πέφτει, αδέρφια, στην παρέα του
«παιντιού». Κι ο μικρός Γιωργάκης κάθεται και
κλαίει που δεν τον παίζουνε οι παλιοί

του φίλοι. Διότι θα θυμάστε, φαντάζομαι, τι
γινόταν το 2008-2009, όταν όλα τα συμ-
φέροντα, μέσα-έξω, τον ήθελαν πρω-
θυπουργό για να κάνουν τις δουλίτσες
τους. Ένα «πάμε» ψέλλιζε το «παιντί»
και γινόταν ξαφνικά σύνθημα στα
χείλη όλων. Τώρα όμως που το «παιν-
τί» έχει δείξει τι μπορεί, το πολύ να τον
κάνουν αντιπρόσωπο εταιρείας ποδη-
λάτων. Χωρίς αλυσίδα, εννοείται. 

Βγήκε ο Τζορτζ, που λέτε, και κατήγγειλε
«εξωθεσμικά κέντρα» και τη «Δεξιά» ότι πα-
ρεμβαίνουν στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ. Σήμερα σας απο-
καλύπτω ότι, όταν είχε τηλεφωνήσει στον Χάρη Καστα-
νίδη για να τον βολιδοσκοπήσει, του είχε πει ότι θα κάνει
«αιματηρό αγώνα» για να ξαναγίνει χαλίφης, όπως τότε,

πού ’ναι τα χρόνια, ωραία χρόνια…
Κατήγγειλε, λοιπόν, διάφορα το «παιντί», χωρίς ονό-

ματα βέβαια, αφού ΑΥΤΑ τα εξωθεσμικά κέντρα
κάποτε (μπλακ άουαρ…) τον έκαναν πρω-

θυπουργό. Μια που το ’πε και μια που
ξεχάστηκε. Διότι τώρα, μάι φρεντ
Τζορτζ, τα «εξωτέσμικος» έχουν
παρκάρει αλλού. Αντερστέν; Αλλού,
μάι ντίαρ, και σε έχουν αφήσει κάλα-
μος ιν κάμπους, ω, γιέα…

Μόνο μία ελπίδα έχει το «παιντί»,
όπως σας έχω ήδη ενημερώσει: Να

πατήσουν πόδι τα εξωθεσμικά κέντρα
αμπρόουντ, εξωτερικού. Τότε εσείς, οι

υποψιασμένοι αναγνώστες του «Κεντριού»,
θα έχετε καταλάβει ότι κάποιο ντιλ έχει γίνει στα πα-

ρασκήνια, όπως το παλιό της κατάργησης του αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Αλλιώς, πάει το «παιν-
τί» μας, πάει…

Όλοι μπαίνουν 
στο παιχνίδι

Την Όλγα Κεφαλογιάννη είδε πριν από λίγες ημέ-
ρες ο πρωθυπουργός και συζήτησαν επί παντός του
πολιτικού. Επίσης μαθαίνω ότι ο Θοδωρής Ρουσό-
πουλος επελέγη να είναι ο εισηγητής της κυβερνητι-
κής παράταξης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους. Τα γράφω αυτά, για να σταματή-
σει η σπέκουλα των Ζαίων ότι δήθεν ο Μητσοτάκης
έχει «δικά του παιδιά» που αγαπάει στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα και άλλα που τα «κρατάει μακριά».
Πολύ θα θέλατε, συντρόφια, αλλά δεν είναι έτσι…

Έτσι θα κτίσει την 
πολιτική του κυριαρχία
Ένα από τα ατού του Μητσοτάκη είναι ότι οι
αντίπαλοί του (όχι μόνο οι πολιτικοί…) αδυ-
νατούν να τον «διαβάσουν». Παράδειγμα οι
διαβεβαιώσεις του για εκλογές στην ώρα
τους. Και τι δεν ακούσαμε -κι ακόμα ακού-
με: «Μπλοφάρει», «δεν το εννοεί», «θέλει
να μας κοιμίσει για να τις κάνει ξαφνικά» κι
άλλα τέτοια, φαιδρά. Αντίθετα ο πρωθυ-
πουργός έχει βάλει έξι κεντρικούς στόχους
έως το 2023, που θα στηθούν οι κάλπες:
Πρώτον, συνεχείς μειώσεις φόρων όσο αν-
τέχει η οικονομία, που πάντως πάει πολύ
καλά και δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο
για ελαφρύνσεις. Δεύτερον, πολύ καλή του-
ριστική κίνηση το καλοκαίρι του 2022 που θα
γεμίσει τσέπες και θα ενισχύσει το αίσθημα
ότι η οικονομία απογειώνεται…

Μετά, πιάστε τον…
Τρίτον, αύξηση των αποδοχών των χαμηλών εισο-

δημάτων, ώστε να κτίσει την εικόνα του ηγέτη που
στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες. Τέταρτον, συνέχιση της
πετυχημένης εξωτερικής πολιτικής συμμαχιών, που
θα εμπεδώσει στη συνείδηση του πολίτη το αίσθημα
της εθνικής υπερηφάνειας. Πέμπτον, ουσιαστική επι-
τάχυνση της αναμόρφωσης της οικονομίας με τα κον-
δύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε ως τις εκλογές
τα έργα να είναι ορατά στους πολίτες. Και έκτον, επί-
τευξη της επενδυτικής βαθμίδας που θα ανοίξει τον
κρουνό των μεγάλων κεφαλαίων για να έλθουν στην
Ελλάδα. Και μετά, πιάστε τον στις κάλπες…

Εξωτέσμικος, καπούτ…

Επέτειος του Πο-

λυτεχνείου χθες

και είπα να αφιε-

ρώσω μια φωτο-

γραφία για την

ημέρα. Είναι η

«φωνή του Πολυτε-

χνείου», στέλεχος

της ΚΝΕ, βουλευ-

τής του ΚΚΕ και

επικεφαλής του

Συνασπισμού, η

οποία παρακάθεται

σε γεύμα παρά τω

πλευρώ του πρίγ-

κηπος Αλβέρτου

του Μονακό. Όπως

όλοι μας, δηλαδή…

Αφιερωμένη, εξαι-

ρετικά…

takentrismata@gmail.com



ΈΈτοιμος για
αντιδιάγγελμα ο Αλέξης 
Οι πληροφορίες για έκτακτο διάγγελμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον ελληνικό
λαό απόψε προκάλεσαν την αντίδραση του
Αλέξη Τσίπρα, με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να
ανακοινώνει ότι αμέσως μετά τον πρωθυ-
πουργό θα κάνει δήλωση στα ΜΜΕ! Θα κάνει
δηλαδή αντιδιάγγελμα. «Έπειτα από τόσα
διαγγέλματα αυτοθαυμασμού, με πανηγυρι-
κούς για τη νίκη επί της πανδημίας και για το
τελευταίο μίλι, αύριο (σ.σ.: σήμερα) ακόμη
μια παράσταση, με 17.000 νεκρούς και το
ΕΣΥ διαλυμένο. Ως εδώ όμως η κοροϊδία.
Αμέσως μετά θα κάνω δημόσια δήλωση σε
όλα τα ΜΜΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε
ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας.

Το λάδι και η υπεραξία του…

Δεν έχει άδικο η Λίνα Μενδώνη, η οποία
αναφέρθηκε στο λάδι της Αρχαίας Ολυμπίας.
«Το λάδι που προέρχεται από τις ελιές Αρχαί-
ας Ολυμπίας δεν είναι διατροφικό και γαστρο-
νομικό προϊόν, είναι πολιτιστικό αγαθό», τόνι-
σε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από
το βήμα της Βουλής με αφορμή τα σχόλια που
προκλήθηκαν από τη δήλωση του πρωθυπουρ-
γού: «Δεν χρειάζεται να σας πω σε τι τιμή θα
μπορεί να πουληθεί». Η κυρία Μενδώνη χαρα-
κτήρισε «κοντόφθαλμους» όσους δεν αντι-
λαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του συγκεκρι-
μένου λαδιού. Συγκεκριμένα είπε: «Για τον
τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε αυτό το οποίο
είπε ο πρωθυπουργός για το λάδι από την
Ολυμπία, οφείλω να σας πω ότι όταν το συγκε-
κριμένο λάδι προέρχεται από τις ελιές της Άλ-
τεως της Ολυμπίας, δεν είναι διατροφικό και
γαστρονομικό προϊόν, είναι πολιτιστικό αγαθό.
Μέσα σε ειδική εμφιάλωση κοσμεί, ούτως ή
άλλως, τα πωλητήρια του οργανισμού, πουλιέ-
ται και αγοράζεται και είναι διαφήμιση για την
ίδια την Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Αν κανείς είναι τόσο κοντόφθαλμος κι αυ-
τό δεν το αντιλαμβάνεται, βεβαίως συμπερι-
φέρεται όπως συμπεριφέρεται...».

Σφάζονται δήμαρχοι για τα
νοσοκομειακά απόβλητα

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των δημάρχων και
της Περιφέρειας Αττικής προκαλεί ο διαγωνι-
σμός ύψους 100 εκατ. ευρώ (81 εκατ. χωρίς
ΦΠΑ) για την παραμονή του
Αποτεφρωτήρα Νοσοκομει-
ακών Αποβλήτων για τα επό-
μενα 23 χρόνια και 5 μήνες
μέσα σε αστικό ιστό στον ΧΥ-
ΤΑ Φυλής. Ο δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς χα-
ρακτήρισε «κατασκευασμέ-
νο τερατούργημα» τον δια-
γωνισμό και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει με
όλα τα νομικά μέσα «και μέχρι τέλους» ώστε η
απόφαση να ακυρωθεί. Αρκετοί δήμαρχοι της
Αττικής επιτέθηκαν στον δήμαρχο Ραφήνας - Πι-
κερμίου Βαγγέλη Μπουρνού, ο οποίος, παρά την
αντίθετη οδηγία της ΠΕΔΑ, εμφανίζεται να υπερ-
ψήφισε το συγκεκριμένο έργο. Να ευχηθώ καλά
ξεμπερδέματα…

Ο Πέτσας δικαιώνεται

Βρε τι θυμήθηκα τώρα. Πριν από μερικούς μή-
νες κάποια ειρωνικά δημοσιεύματα εφημερί-
δων λοιδορούσαν τον Στέλιο Πέτσα, ο οποίος
έλεγε ότι θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης υπερδι-
πλάσιο των αρχικών προβλέψεων (3,7%). Τώρα
που η Κομισιόν αναθεωρεί τις προβλέψεις της
στο 7,1% και αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο ο Στέ-
λιος, μούγγα, κανείς δεν γράφει κάτι. Μάλλον
λοιπόν είχε δίκιο ο Πέτσας και φυσικά στο
κλείσιμο της χρονιάς θα είναι πέριξ του 8% η
αύξηση του ΑΕΠ φέτος.
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Ράγισε καρδιές
ο σύζυγος 
της Φώφης 

«Θ
α πενθώ πάντα μ’ ακούς; Για σέ-
να». Η ανάρτηση του Ανδρέα
Τσούνη για τα γενέθλια της Φώ-

φης Γεννηματά ραγίζει καρδιές. Περίπου τρεις
εβδομάδες μετά τον ξαφνικό χαμό της Φώφης
Γεννηματά, ο κ. Τσούνης χρησιμοποίησε στί-
χους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύ-
τη. «Σήμερα θα έκλεινες τα 57», έγραψε χαρα-
κτηριστικά. Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη για
τα γενέθλια της Φώφης Γεννηματά: «Θα πενθώ
πάντα μ’ ακούς; Για σένα, μόνος, στον Παρά-
δεισο… Έχω ρίξει μες στ’ άπατα μιαν ηχώ. Να
κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ. Να σε βλέ-
πω μισή να περπατάς στο νερό και μισή να σε
κλαίω μες στον παράδεισο».

Γιούχα και χαμός
Το εσωκομματικό σίριαλ της Οργάνωσης Με-

λών Κορυδαλλού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει τέλος.
Η συνεδρίαση της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου φέρ-
νει στο φως στοιχεία «οπορτουνίστικα» που θα
έλεγαν και κάποιοι φίλοι από τον Περισσό. Η συ-
νεδρίαση, όπως γράψαμε και χθες, είχε σκοπό
την απόφαση γύρω από τη συνέχεια ή μη της συ-
νεργασίας του κόμματος με τη δημοτική παράτα-
ξη του Γρηγόρη Γουρδομιχάλη. Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ
αποφάσισε να σπάσει τη συνεργασία, ωστόσο δεν
είναι όλοι σύμφωνοι με αυτό. Μέλη του κόμματος
υποστηρίζουν πως η παράταξη συνεργάζεται
ανοιχτά με τον βουλευτή της Β’ Πειραιά της ΝΔ,
Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οι αναφορές όμως δεν
σταματούν εδώ. Ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως
και μέλη-στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν
στην παράταξη, υιοθετούν την αντίθετη από το
κόμμα τους γραμμή, για να χτυπήσουν βουλευτές
που βρίσκονται κοντά στον Τσίπρα και να εξυπη-
ρετήσουν προσωπικά τους συμφέροντα. 

Πληροφορίες κάνουν λόγο μάλιστα και για γι-
ουχάισμα τοπικού (νυν-πρώην) βουλευτή ο οποί-
ος υποστήριξε τη συνέχεια της συνεργασίας με
την παράταξη που «μπάζει» εκ δεξιών, με πολλά
από τα μέλη να ζητούν από το συντονιστικό να…
τoυ κλείσουν το μικρόφωνο!

Ακούω διάφορες λύσεις που
πέφτουν στο τραπέζι για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σκέψεις για την επιστράτευση

φοιτητών στις ΜΕΘ και σκέψεις
να επαναφέρουν στις ΜΕΘ τους

συνταξιούχους ειδικευμένους. Ρώτη-
σα μάχιμο γιατρό επί του θέματος. «Λόγια του αέ-
ρα… Για να δουλέψει κάποιος σε εντατική θέλει
δύο χρόνια εκπαίδευση. Αν δεν ξέρει και τον βά-
λεις εντατική, μόνο προβλήματα θα έχεις». Αυτή
ήταν η απάντηση που πήρα… Αλλά και η πρόταση
για τους συνταξιούχους απορρίπτεται, αφού γίνε-
ται αντιληπτό ότι άτομα μεγάλης ηλικίας είναι ευά-
λωτα περισσότερο στον κορονοϊό.
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Μου λένε ότι η «εξαφάνιση» του
γνωστού παράγοντα προκαλεί
τσουνάμι αντιδράσεων και ενδε-
χομένως ανάμεσα στα ξερά να
καούν και τα χλωρά για όσους τον
εμπιστεύθηκαν, βρέθηκαν δίπλα
του και τώρα θα βρεθούν μπλεγ-
μένοι. Εις εξ αυτών και μια εκπά-
γλου καλλονής δημοσιογράφος,
που τον γνωρίζει επαγγελματικά
από το 2015. Αυτά και μένω εδώ…

LOCK

Η Moderna «έκλεψε»
τον επικεφαλής της
Pfizer στη Βρετανία
Μπίζνες στα χρόνια του κορονοϊού με
τη μικρή, ασήμαντη εταιρεία Moderna
να αναδεικνύεται σε μία από τις πιο
επιτυχημένες φαρμακοβιομηχανίες
στον κόσμο χάρη στο εμβόλιο έναντι
της Covid-19, ένα από τα τρία πιο
δημοφιλή στον δυτικό κόσμο. Η μικρή
αμερικανική εταιρεία, που είδε τα
έσοδά της να εκτοξεύονται, μπαίνει
πλέον δυναμικά στον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του
Bloomberg, η Moderna πλησίασε και
κατάφερε να φέρει στις τάξεις της
ανώτατο στέλεχος της ανταγωνίστριας
Pfizer. Ο Ντάριους Χιουζ, πρώην

επικεφαλής της
μονάδας εμβολίων
της Pfizer στο
Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία,
γίνεται έτσι ο
πρώτος
περιφερειακός
επικεφαλής της
Moderna στη
Βρετανία. Η

μεταγραφή έρχεται σε μια περίοδο
κατά την οποία η σύμβαση της
εταιρείας με τη χώρα για τα εμβόλια
Covid-19 φαίνεται ότι κινδυνεύει να
λήξει στα τέλη του έτους. Ο Χιουζ είναι
πλέον επιφορτισμένος με την ανάπτυξη
της Moderna στο Ηνωμένο Βασίλειο, με
πρώτο στόχο την πιθανή
επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης
για το εμβόλιο Covid-19, η οποία δεν
έχει ακόμη ανανεωθεί. Το εμβόλιο
ενάντια στον κορονοϊό ήταν, σύμφωνα
με το Bloomberg, το πρώτο προϊόν που
έβγαλε η Moderna στην αγορά, με
αποτέλεσμα οι μετοχές της να
εκτοξευθούν στα ύψη. 

Ανεξέλεγκτη η
κατρακύλα της
τουρκικής λίρας

Συνεχίζεται η κατάρρευση της τουρκικής
οικονομίας, παρόλο που ο Τούρκος πρό-
εδρος βρίσκεται σε άρνηση. Ο Ερντογάν
στις δηλώσεις του είπε ότι ο ίδιος γνωρίζει
καλύτερα από όλους την οικονομία. «Εμείς
είμαστε ειδήμονες της οικονομίας. Έχω
γράψει βιβλίο για την οικονομία». Στο με-
ταξύ, η κατρακύλα της λίρας είναι ανεξέ-
λεγκτη. Χθες υποτιμήθηκε κατά 2,5% έναντι
του δολαρίου και του ευρώ. Αυτήν τη στιγ-
μή το ευρώ είναι στο 11,8 και το δολάριο στο
10,44. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευ-
ση κάνει λόγο για μεγάλη αποτυχία της κυ-
βέρνησης και οικονομική καταστροφή.

Ε
νας από τους στόχους του πρωθυπουργού είναι να καταφέρει με κάποιον
τρόπο να περιορίσει την πολυφωνία υπουργών και γιατρών στα τηλεπαρά-
θυρα, καθώς ο καθένας στέλνει διαφορετικό μήνυμα μπερδεύοντας τους

πολίτες με αντικρουόμενες απόψεις. Να σταματήσει, δηλαδή, τους «μπιζιμπόντη-
δες». Ποιοι είναι αυτοί; Πρόκειται περί νεολογισμού που προέρχεται εκ του εγγλέ-
ζικου «busybody»: ο ανακατωσούρας, ο αλλοτριεπίσκοπος, αυτός που ανακατεύε-
ται στις υποθέσεις των άλλων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στην εγχώρια πολιτι-
κάντικη ορολογία χρησιμοποιείται με την υποτιμητική έννοια ότι πρόκειται για αυ-
τόν «που ασχολείται με τα πάντα χωρίς να παράγει κανένα ουσιαστικό αποτέλε-
σμα». Από τέτοιους έχουμε να φάν’ κι οι κότες!

Στην Τουρκία λατρεύουν τον Τσίπρα
Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού της τουρκικής Βου-
λής για τον προϋπολογισμό του 2022, ο Ακάρ επικαλέστηκε τον ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις
που έχει εκφράσει για την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα Ελληνοτουρκικά,
σε μια προσπάθεια να αποδείξει πως υπάρχουν ελληνικά κόμματα που συμφωνούν με
τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τους νέους εξοπλισμούς και τις συμμαχίες στις οποί-
ες προχωράει η Αθήνα. «Δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέλη του κόμματος
του Τσίπρα με ξεκάθαρο τρόπο κινούμενα με βάση αυτά που είπαμε εμείς και απευθυνό-
μενοι στην παρούσα κυβέρνηση λένε πως “αυτή η επιθετική ρητορική και οι επιθετικές
ενέργειες βλάπτουν τον ελληνικό λαό. Για αυτό τον λόγο εγκαταλείψτε αυτήν τη λογική
και αυτές τις ενέργειες”», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλου-
σί Ακάρ στην τουρκική Βουλή. Είδες ο Αλέξης;

Ο Ρώμας υποψήφιος στο Χαλάνδρι 
Αφού τη… μαδήσαμε τη μαργαρίτα,

τελικά ο Χάρης Ρώμας θα είναι, λέει,
υποψήφιος δήμαρχος στο Χαλάνδρι.
Σχεδιάζει τη μεταπήδησή του από τη
δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση στην
πρωτοβάθμια, και συγκεκριμένα στον
Δήμο Χαλανδρίου, όπου θα θέσει υπο-
ψηφιότητα στις επόμενες δημοτικές
εκλογές. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
έχει εκφράσει εδώ και καιρό την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος,
ωστόσο το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στην κάμερα του «Πάμε Δανάη», αποκάλυ-
ψε το όνομα του συνδυασμού του και ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του.
«Ετοιμάζω το επόμενο βήμα μου στην πολιτική σκηνή. Θα βάλω υποψηφιότητα για
τον Δήμο Χαλανδρίου, ίσως αυτό κοστίσει την αποκοπή μου από την καλλιτεχνική
ζωή», είπε ο καλλιτέχνης και συμπλήρωσε: «Δεν γίνεται να έχεις θεσμική θέση και
να μην είσαι εκεί». Πώς θα ονομάσει τον συνδυασμό του; «Πρότυπος Δήμος», αυτό
θα είναι το όνομα…

Οι μπιζιμπόντηδες και 
το διάγγελμα του Μητσοτάκη 
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Πραγματική αλλαγή σημαίνει δυνατή νεολαία 

Σ
τις 5 Δεκεμβρίου πρόκειται να γίνουν οι
εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος
Αλλαγής, οι οποίες δεν θα καθορίσουν

μόνο την επόμενη μέρα της παράταξης αλλά
και την επιβίωσή της στο πολιτικό σκηνικό της
χώρας, με το ερώτημα που τίθεται να είναι αν
θα είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Ανήκω σε μια γενιά η οποία έζησε αισθητά
την οικονομική κρίση και τώρα περνάει την
πανδημία, μια γενιά που δεν βρήκε γαλήνη αλ-
λά μόνο οικονομικές, παγκόσμιες και πολιτι-
κές κρίσεις μέσα στα περίπου 20 χρόνια που
υπάρχει. Μια γενιά που βλέπει την αισθητή και
μεγάλη αύξηση των αυταρχικών καθεστώτων
και αποφάσεων στον πλανήτη.

Βρισκόμαστε απέναντι στους νεοναζί εγκλη-
ματίες της Χρυσής Αυγής και όσα παρακλάδια
έχει, βρισκόμαστε, όποτε χρειάζεται, απέναντι
στις κυβερνητικές αποφάσεις της ΝΔ, όπως η
κακοσχεδιασμένη ελάχιστη βάση εισαγωγής
και το κοινωνικό χάσμα που το υπουργείο Παι-
δείας καθυστέρησε να αναπληρώσει κατά τη

διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Βρισκόμαστε
και απέναντι στα σεξιστικά σχόλια και τις προ-
τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν γίνεται να
εφαρμοστούν. Η νέα γενιά επιθυμεί σταθερό-
τητα, δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία και ευη-
μερία, πράγματα τα οποία ζητάει, αλλά δεν
έχει.

Το Κίνημα Αλλαγής, ένα κόμμα προοδευτικό,
το οποίο είχε αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά στη
νέα γενιά, σήμερα δεν το κάνει. Και δεν το κά-
νει διότι προχωράει με μια παλαιοκομματική
λογική των διορισμών χωρίς σχέδιο και πρό-
γραμμα - διορισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να
κρατήσουν αιώνια και πρόσωπα τα οποία χρη-
σιμοποιούν μια λογική λαϊκίστικης Αριστεράς,
όπως αυτής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2015.

Η απόφαση συγκεκριμένων μεγάλων (σε θέ-
σεις) στελεχών του Κινήματος Αλλαγής οδήγη-
σε νεαρά στελέχη σε αδράνεια και στην απο-
στασιοποίηση, καθώς παρατηρούν πως δεν μι-
λάμε πλέον για ένα κόμμα με ανοιχτές διαδικα-
σίες και ούτε για ένα κόμμα το οποίο επιθυμεί

την πραγματική συμμετοχή της νέας γενιάς.
Αν όντως επιθυμούμε την πραγματική αλλα-

γή στη χώρα, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη
δημιουργία μιας δυνατής νεολαίας, η οποία θα
παλέψει για τα δικαιώματά της χωρίς κολλήμα-
τα ή εξυπηρετήσεις εσωκομματικών συμφε-
ρόντων για να υπάρχει μια υποτιθέμενη ισορ-
ροπία. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα
είναι αναγκαίο ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο
θα οδηγήσει το υποβαθμισμένο διορισμένο δί-
κτυο εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόν-
των σε μια ισχυρή νεολαία, η οποία θα πάρει τη
θέση της ανάμεσα στις σεβαστές νεολαίες των
υπόλοιπων κομμάτων και μετά στόχος μας θα
πρέπει να είναι να τις ξεπεράσει.

Χρειαζόμαστε ως νέα γενιά αλλαγές τις οποί-
ες δεν μπορούν να υλοποιήσουν πρόσωπα τα
οποία απέδειξαν ότι είτε δεν θέλουν είτε δεν
μπορούν να τις φέρουν, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά για μια
νέα αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα.

του
Άγγελου 
Τζίτζιρα 

Μέλος 
της Γραμματείας

του Τομέα 
Παιδείας 

του ΚΙΝΑΛ

του
Λάκη 
Βασιλειάδη

Βουλευτή 
Πέλλας 
με τη ΝΔ

Η
Δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα
του κοινωνικού οικοδομήματος της σύγ-
χρονης κοινωνίας στην οποία θέλουμε να

ζούμε. Είναι σημαντικό για το πολίτευμά μας, για
την οικονομία μας, ακόμα και για τον πολιτισμό μας
να αποδίδεται δικαιοσύνη. Δυστυχώς, η αναγκαία
και επιβεβλημένη αλλαγή του Ποινικού Κώδικα,
που τελικώς ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2019, χαρα-
κτηρίστηκε από προχειρότητα και ιδεοληψία, όπως
όλες σχεδόν οι πρωτοβουλίες των προηγούμενων
κυβερνήσεων με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέ-
σματα τα είδαμε και τα βλέπουμε συχνά στην επι-
καιρότητα, με εγκληματίες καταδικασμένους για
βαριά και βίαια εγκλήματα να κάνουν χρήση ευνοϊ-
κών διατάξεων, να είναι ελεύθεροι και να εγκλημα-
τούν εκ νέου.

Παράλληλα, εκτός από τα αποτελέσματα της κα-
κής νομοθέτησης της προηγούμενης κυβέρνησης,
παρατηρούμε και εξωγενείς παράγοντες που
έχουν πυροδοτήσει αύξηση της εγκληματικότητας.
Η νέα πραγματικότητα που επιβάλλουν οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας, σε συνδυασμό με την ισχυρο-
ποίηση του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και νέ-
ες απειλές, όπως αυτή των υπερπυρκαγιών λόγω
της αλλαγής του κλίματος, κλονίζουν το αίσθημα
ασφάλειας των Ελλήνων. Σε εβδομαδιαία και πλέ-
ον βάση η επικαιρότητα κατακλύζεται από βίαια
εγκλήματα συχνά σε βάρος ευάλωτων ομάδων,
όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Η εγκληματικότητα
παίρνει πλέον τέτοια μορφή που επιβάλλει στην
Πολιτεία να προβεί σε αλλαγές στον μηχανισμό
απονομής δικαιοσύνης.

Το αρμόδιο υπουργείο εισηγείται αυτές τις μέρες

στη Βουλή μια σειρά τροποποιήσεων, τις οποίες
θεωρώ αναγκαίες και χρήσιμες, αποτυπώνοντας
με ουσιαστικό τρόπο τα συμπεράσματα της Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε
τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό την παρακολούθηση
της εφαρμογής των αλλαγών του Ιουλίου του 2019.
Έτσι λοιπόν προτείνεται αυστηροποίηση του πλαι-
σίου των ποινών για ειδεχθή εγκλήματα, όπως η
ανθρωποκτονία, η θανατηφόρα ληστεία και ο βια-
σμός, ειδικά στις περιπτώσεις όπου τα θύματα εί-
ναι ανήλικα. Προβλέπεται ως μοναδική πλέον ποι-
νή η ισόβια κάθειρξη, ενώ περιορίζονται οι προ-
ϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρους. Είναι ση-
μαντικό όταν λέμε ισόβια να εννοούμε ισόβια.

Επιπλέον, προστατεύονται ακόμα περισσότερο
οι ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Προβλέπεται
αυτεπάγγελτη δίωξη για την προσβολή της γενετή-
σιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, ενώ ανα-

βαθμίζονται τα αδικήματα και αυστηροποιούνται οι
ποινές για εγκλήματα όπως η αιμομιξία, η εμπορία
ανθρώπων, ο ομαδικός βιασμός και η μαστροπεία.
Δίνεται ακόμα μεγαλύτερο βάρος σε εγκλήματα με
θύματα ανήλικα άτομα, όπως η αποπλάνηση, ενώ η
παραγραφή ξεκινά πλέον από την ενηλικίωση του
ατόμου. Η Πολιτεία δίνει λοιπόν τον απαραίτητο
χρόνο στα θύματα να βρουν το κουράγιο να καταγ-
γείλουν τα αδικήματα και να αναλάβει η Δικαιοσύ-
νη. Στο ίδιο νομοθέτημα, για εγκλήματα που σχετί-
ζονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίμα-
τος όπως ο εμπρησμός, αρκεί η απώλεια έστω και
μιας ανθρώπινης ζωής για την επιβολή ισόβιας κά-
θειρξης, ενώ αντιμετωπίζεται αυστηρά πλέον και η
διασπορά ψευδών ειδήσεων, η μάστιγα της εποχής
μας και η τροχοπέδη στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας.

Τέλος, περιορίζεται η διαδικασία αναστολής
εκτέλεσης ποινής για περιπτώσεις όπου υπάρχει
προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη. Δεν μπορεί
να χορηγείται αναστολή εκτέλεσης ποινής σε κατά
συρροή εγκληματίες, όταν υπάρχει ιστορικό που
μαρτυρά ότι η τέλεση νέων αδικημάτων είναι εξαι-
ρετικά πιθανή.

Ένας ανεξάρτητος, αδέσμευτος, δίκαιος και ανα-
λογικός μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης προ-
σφέρει το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας στους
πολίτες, το οποίο θα επιτρέψει την εύρυθμη λει-
τουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Αλίμονο
για τη χώρα μας αν κλονιστεί το αίσθημα ασφάλει-
ας και βιώσουμε καταστάσεις ανομίας, αυτοδικίας
και βίας. Η ευημερία των Ελλήνων πολιτών είναι
προτεραιότητά μας.

Αναγκαία και χρήσιμη η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα



ΘΕΣΕΙΣ11
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

Η
βίαιη εισβολή χιλιάδων μεταναστών στην
Ελλάδα σίγουρα δεν λύνει ούτε το δικό
μας δημογραφικό πρόβλημα ούτε το δικό

τους πρόβλημα, που είναι κυρίως οικονομικό και
βιοποριστικό. Αντίθετα, γίνονται χειρότερες οι
συνθήκες και οι καταστάσεις και για τα δύο μέρη.

Κάποιοι όμως Ιάσονες, μέλη δύσοσμων ΜΚΟ,
βολεμένοι, καλοταϊσμένοι και αδρά πληρωμένοι,
θα ήθελαν σίγουρα να μην ξέρουμε και για τον
λόγο αυτό με κροκοδείλια δάκρυα προσπαθούν
να παραπλανήσουν, με δικές τους αυθαίρετες εκ-
δοχές made in Turkey, περί του «Δικαίου της Θά-
λασσας», φθάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν
πως… η υποχρέωση διάσωσης ανθρώπων, που
με το έτσι θέλω και χωρίς άδεια εισόδου στη χώ-
ρα μας αρμενίζουν, είναι υπέρτερη… της φύλα-
ξης των συνόρων μας.

Προφανώς όλες οι Συνθήκες στις οποίες ανα-
φέρονται ποτέ δεν ψηφίστηκαν για περιπτώσεις
οργανωμένης χρήσης μεταναστών ως εργαλείο
πολιτικής, διά της μαζικής εισβολής τους σε μια
χώρα που δεν τους ζήτησε να την επισκεφτούν
και που σίγουρα ούτε μπορεί αλλά ούτε είναι
υποχρεωμένη να τους δεχθεί, ειδικά αν έχουν ως
αφετηρία μια «ασφαλή» χώρα, όπως η Τουρκία,
που τους δέχτηκε! Ας ζητήσουν εκεί βοήθεια,
άσυλο και ό,τι άλλο επιθυμούν!

Σάμπως ξεχάσαμε πως η Turkish Airlines φορ-
τώνει Αφρικανούς και τους φέρνει στην Τουρκία
με ναύλο μόλις 50 δολάρια το κεφάλι, απ’ όπου οι
δουλέμποροι τους στοιβάζουν σε βάρκες και
τους στέλνουν στα νησιά, απ’ όπου οι ειδοποιημέ-
νοι Ιάσονες τους παραλαμβάνουν… με το αζη-
μίωτο βέβαια και στη συνέχεια με μεθόδους δια-
σποράς… τύπου πανδημίας τούς διασπείρουν απ’
άκρου εις άκρον στη χώρα μας, αφού πρώτα λια-
στούν στο Σύνταγμα;

Μια επικίνδυνη κατάσταση διαμορφώνεται, ει-
δικά σε περίπτωση σύρραξης, όπου οι Τούρκοι
δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν στο μέτωπο μι-
σθοφόρους-τζιχαντιστές, μιας και τους έχουν
ήδη μεταφέρει στα νησιά μας… με την ανοχή μας
και απλώς περιμένουν να έρθει η ώρα.

Αυτοί όλοι οι γραφικοί σαλταδόροι που σιγοντά-
ρουν την εισβολή δεν γνωρίζουν πως και στην Ελ-
λάδα υπάρχει υψηλή ανεργία και τα μεροκάματα
για πολλούς δεν φθάνουν ούτε για να χρηματοδο-
τήσουν, έστω και υποτυπωδώς, την καθημερινή
τους διαβίωση; Γιατί λοιπόν και οι Έλληνες δεν
δημιουργούν καραβάνια για να εισβάλουν στην
Αυστραλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία κ.λπ.;
Απλή η απάντηση: διότι διαθέτουν αξιοπρέπεια,
ευγένεια, ενσυναίσθηση και γνωρίζουν τι σημαί-
νει Διεθνές Δίκαιο, όπως γνωρίζουν τόσο τα όριά

τους όσο και τις κόκκινες γραμμές των άλλων.
Από την άλλη, από πότε μια χώρα είναι υποχρε-

ωμένη να «μαζεύει» βαρκάρηδες, που προέρ-
χονται από ασφαλείς χώρες και συνοδεύονται
από πολεμικά πλοία… της ασφαλούς χώρας,
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εισβολή;
Είστε καλά, αγαπητοί Ιάσονες, που ακόμα κυκλο-
φορείτε ελεύθεροι, αντί να έχετε μπουζουριαστεί
και καταλήξει σε κάποιο κελί με κατηγορίες για
«human trafficking», απόπειρα δολοφονίας διά
του πνιγμού απεγνωσμένων ανθρώπων, κατα-
σκοπεία και συνεργασία επ’ αμοιβή με εχθρική
χώρα, με εχθρούς δηλαδή της Ελλάδας, οι οποίοι
ήδη ετοιμάζονται να της επιτεθούν;

Η κυβέρνηση με πατριωτικό και εθνικό προσα-
νατολισμό πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε μέ-
σο -όσο σκληρό και αν ακούγεται- να διαλύσει τα
κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ένθεν κι ένθεν,
να κλείσει ερμητικά όλες τις διόδους λαθρομετα-
νάστευσης, να απελάσει με συνοπτικές διαδικα-
σίες όσους δεν δικαιούνται άσυλο και να αποκα-
ταστήσει επιτέλους την έννομη τάξη στη χώρα.

Έχουν και οι Έλληνες δικαιώματα, κύριοι και
κυρίες, όχι μόνον υποχρεώσεις!

Αρκετά ανεχθήκαμε τους απανταχού Ιάσονες
και τους λερωμένους συνεργούς τους…

Ως εδώ!

Κίνδυνος-θάνατος για την Ελλάδα οι Ιάσονες...

του
Θεόδωρου
Γιάνναρου 

του
Θόδωρου
Τσίκα

Μέλος Κεντρικής
Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
πολιτικός 
επιστήμονας -
διεθνολόγος

Σ
τις προηγούμενες δύο Διασκέψεις για τη Λι-
βύη στο Βερολίνο είχαν υπάρξει πολύ σημαν-
τικά βήματα. Σταμάτησε ο εμφύλιος πόλεμος,

ήρθαν σε επαφή όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές,
συμφωνήθηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και
ορίστηκε χρονοδιάγραμμα για προεδρικές και βου-
λευτικές εκλογές για τις 24 Δεκεμβρίου.

Στη Διάσκεψη του Παρισιού πριν από λίγες μέ-
ρες επιβεβαιώθηκε η ημερομηνία των εκλογών,
διότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα στη Λιβύη που προ-
ωθούν αναβολή των εκλογών. Συζητήθηκαν θέμα-
τα ασφάλειας όπως η αποχώρηση ξένων στρατευ-
μάτων και μισθοφόρων, οικονομίας όπως η κατοχή
πετρελαιοπηγών και η πώληση του πετρελαίου κ.ά.
Γενικά έγινε προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η
υπάρχουσα κατάσταση και να προχωρήσει δύο βή-
ματα παρακάτω.

Η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στη
Διάσκεψη του Παρισιού ήταν φυσικά θετικό γεγο-
νός. Αλλά χρειάζεται προσοχή στο πώς αντιμετω-
πίζουμε το θέμα. Η ελληνική διπλωματία αδιαφο-
ρούσε κατά βάση για την κατάσταση στη Λιβύη, για
τον εμφύλιο πόλεμο, τον θάνατο πολλών ανθρώ-
πων, την περιβαλλοντική καταστροφή από καύση
πετρελαιοπηγών, τα προσφυγικά κύματα κ.λπ. Μό-
λις έγινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την ΑΟΖ,
τότε η ελληνική διπλωματία δήλωσε το ενδιαφέρον
της. Όμως, άλλες χώρες προσπαθούσαν χρόνια για

την επίλυση του προβλήματος. Η κατάσταση στη
Λιβύη δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Δεν
μπορούμε να πάμε σε μια Διάσκεψη για τη Λιβύη
και να την κάνουμε πεδίο ελληνοτουρκικής διαμά-
χης για την ΑΟΖ. Το θέμα της ΑΟΖ δεν μπορεί να
επιλυθεί προτού αποκτήσει η Λιβύη εκλεγμένη κυ-
βέρνηση με όλες τις εξουσίες.

Στη Διάσκεψη του Βερολίνου συμμετείχαν επί
μεγάλο διάστημα λίγες χώρες. Με συγκεκριμένη
σύνθεση και ισορροπίες είχαν πετύχει αρκετά
πράγματα. Δεν ήταν αποδεκτό να μπει εκ των υστέ-
ρων η Ελλάδα και να θέσει θέματα άσχετα με τη θε-
ματολογία της, όπως η ΑΟΖ. Στη Διάσκεψη του Πα-
ρισιού η σύνθεση ήταν πολύ ευρύτερη. Πάνω από
30 χώρες και οργανισμοί συμμετείχαν. Και έτσι

μπόρεσαν να χωρέσουν η Ελλάδα και η Κύπρος. 
Οι ξένοι μαχητές στη Λιβύη δεν έχουν σχέση μό-

νο με την Τουρκία. Έχουν σχέση και με τη Ρωσία.
Υπάρχουν περίπου 20.000 Ρώσοι μισθοφόροι. Και
παράλληλα υπάρχουν Σύριοι μισθοφόροι, τους
οποίους έχει πάει εκεί η Τουρκία. Δεν συμφωνή-
θηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησής
τους. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα
χρονοδιάγραμμα στο μέλλον.

Από το ανακοινωθέν της Διάσκεψης καταλαβαί-
νουμε ότι δεν θα αποχωρήσουν όλα μαζί τα ξένα
στρατεύματα. Αλλά σταδιακά, βαθμιαία και ισορ-
ροπημένα. Δηλαδή, λίγες λίγες και ταυτόχρονα δυ-
νάμεις φιλορωσικές και φιλοτουρκικές. Και αυτό
επειδή η μεν Ρωσία υποστηρίζει τις δυνάμεις της
Ανατολικής Λιβύης (τον «στρατάρχη» Χαφτάρ), ενώ
η Τουρκία τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Κα-
νείς δεν επιθυμεί να υπάρξει αλλαγή του σημερι-
νού συσχετισμού δυνάμεων στο πεδίο.

Η Τουρκία δέχεται να συζητήσει την αποχώρηση
Σύριων μαχητών, τους οποίους έχει μεταφέρει η
ίδια. Αλλά για Τούρκους στρατιωτικούς δηλώνει ότι
αυτοί είναι λίγες δεκάδες, που έχουν πάει εκεί για
να εκπαιδεύσουν τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας
έπειτα από συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρ-
νηση της Λιβύης. Και επομένως για την Τουρκία
αυτό είναι θέμα διμερούς συμφωνίας των δύο χω-
ρών και όχι τμήμα της συνολικής λύσης.

Τι μάθαμε από τη Διάσκεψη για τη Λιβύη



Η
Ελλάδα ετοιμάζεται να περά-
σει στη διπλωματική αντεπί-
θεση και να ακυρώσει στην
πράξη το παράνομο τουρκο-

λιβυκό μνημόνιο, με το οποίο η Άγκυρα
επιχειρεί να βάλει «χέρι» σε περιοχές της
ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αγνοώντας
παντελώς τις διατάξεις του Διεθνούς Δι-
καίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας. 

Ήδη, στην Αθήνα γίνονται όλες οι απα-
ραίτητες διεργασίες, ώστε αμέσως μετά
τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές
στη Λιβύη, να ξεκινήσει η διαπραγμάτευ-
ση για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζω-
νών με την επίσημη κυβέρνηση της χώ-
ρας. Τον δρόμο έδειξε ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Παρίσι, σημειώνον-
τας ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξεκινή-
σει τις συζητήσεις για συμφωνία οριοθέ-
τησης ΑΟΖ με τη Λιβύη». 

Διπλωματικές πηγές τονίζουν στην
«Political» ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να
καθίσει στο τραπέζι με οποιαδήποτε νό-
μιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, ασχέτως της
προσωπικότητας που θα ηγείται, καθώς
βασικός στόχος της Αθήνας παραμένει η
επίλυση των διαφορών με όλες τις γειτο-
νικές χώρες». Η Ελλάδα έχει επενδύσει
σπουδαίο διπλωματικό κεφάλαιο στη Λι-
βύη, με τις επισκέψεις του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και
την επαναλειτουργία της ελληνικής πρε-
σβείας στην Τρίπολη και του προξενείου
στη Βεγγάζη. Η κυβέρνηση που εκπρο-
σωπεί σήμερα τη χώρα, όμως, δεν είναι
αντιπροσωπευτική, έτσι τα επόμενα βή-
ματα για τον καθορισμό θαλάσσιων ζω-
νών και την περαιτέρω ενίσχυση της δι-
μερούς συνεργασίας θα γίνουν μετά τις
εκλογές, όταν συνομιλητής της Αθήνας

θα είναι ο νικητής των εκλογών.  Στόχος
της Αθήνας είναι φυσικά η de facto απόρ-
ριψη του παράνομου συμφώνου που
υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2019 στην
Κωνσταντινούπολη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν και ο Φαγιέζ αλ Σάρατζ. Ένα ψευ-
τομνημόνιο που δεν κυρώθηκε ποτέ στη
λιβυκή Βουλή και μάλιστα ακυρώθηκε
από το Εφετείο της χώρας στις 27 Ιανουα-
ρίου 2021. Η Αθήνα, με γνώμονα τις συμ-
φωνίες οριοθέτησης που υπέγραψε με
την Αίγυπτο, την Ιταλία αλλά και την από-
φαση για προσφυγή στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης με την Αλβανία, θα κα-
λέσει την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λι-
βύης με σκοπό τον καθορισμό των θα-
λάσσιων ζωνών των δύο χωρών στη βάση
της UNCLOS, της Σύμβασης του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε ρόλο γέφυρας
Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, τονίζουν ότι

«ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ελ-
ληνικής πλευράς είναι πως η χώρα μας,
ως ο εγγύτερος Ευρωπαίος γείτονας της
Λιβύης, θα παίξει τον ρόλο γέφυρας ανά-
μεσα στην Τρίπολη και τις Βρυξέλλες»,
μια σχέση που συστηματικά προσπαθεί
να σαμποτάρει η Τουρκία. Άλλωστε, η
Αθήνα είναι έτοιμη να επενδύσει και στην
ανοικοδόμηση της Λιβύης, με ελληνικά
επιχειρηματικά σχήματα να εκφράζουν

έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην
αφρικανική χώρα, ενώ το Λιμενικό Σώμα
πρόκειται να αναλάβει την εκπαίδευση
της Ακτοφυλακής της χώρας.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας
ως εγγυήτριας της σταθερότητας και της
ασφάλειας στην περιοχή αντικατοπτρί-
στηκε και στη διεθνή Διάσκεψη του Παρι-
σιού που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Η διάσκεψη υιοθέτησε όλες τις θέσεις
της Αθήνας, για την απρόσκοπτη διεξα-
γωγή των εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου
και την άμεση αποχώρηση των μισθοφό-
ρων και των ξένων στρατευμάτων από τη
χώρα, ώστε να μην απειληθεί η πολιτική
σταθερότητα. 

Αρνητικό σενάριο
Στην Αθήνα εξετάζεται και το σενάριο η

νέα κυβέρνηση να ανήκει στη στενή
σφαίρα επιρροής της Άγκυρας. Και σε
αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα επιδιώ-
ξει τη διαπραγμάτευση με βάση τις διατά-
ξεις του Διεθνούς Δικαίου, διαμηνύοντας

πως η υιοθέτηση του παράνομου και ανυ-
πόστατου συμφώνου θα οδηγήσει σε επι-
δείνωση των σχέσεων όχι μόνο με την Ελ-
λάδα αλλά και με την Ευρώπη. Έμπειροι
διπλωμάτες εκτιμούν ότι όσο πλησιάζου-
με στην ημερομηνία διεξαγωγής εκλο-
γών, η Άγκυρα θα πιέζει όλο και περισσό-
τερο στην κατεύθυνση της ενεργοποί-
ησης του συμφώνου Τουρκίας - Λιβύης.
Είναι σαφές, όμως, ότι ο μεταβατικός
πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά δεν έχει την εξουσιοδότηση
να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες, πόσω
μάλλον στο παρά πέντε των εκλογών. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Με οποιαδήποτε νόμιμα
εκλεγμένη κυβέρνηση
θα γίνουν συζητήσεις», 
τονίζουν διπλωματικές πηγές 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε
και πάλι την Ελλάδα για επιθετική και επεκτατική συμπερι-
φορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο νέο του
παραλήρημα, ο Ακάρ υποστήριξε ακόμη πως στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις θέσεις της Άγκυρας. «Τα μέλη
του κόμματος του Τσίπρα λένε πως αυτή η επιθετική ρητο-
ρική και οι επιθετικές ενέργειες βλάπτουν τον ελληνικό
λαό», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.
Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να θολώ-
σει τα νερά στο εσωτερικό της Τουρκίας. Με τη λίρα να βρί-
σκεται σε σπιράλ «θανάτου», ο Τούρκος πρόεδρος ανακοι-
νώνει την απόκτηση και τέταρτου πλωτού γεωτρύπανου.

Σύμφωνα με τα γειτονικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα
απέκτησε το πρώτο της πλωτό γεωτρύπανο έβδομης γενιάς,
αγοράζοντας το πλοίο «West Cobalt» από τη Νότιο Κορέα
έναντι περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και είναι
άγνωστο πότε θα βρίσκεται στην Τουρκία, δείχνει την εμμο-
νή του Ερντογάν στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».
Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας αναμένεται να τε-
θεί επί τάπητος στη συνάντηση που θα έχει αύριο ο Νίκος
Δένδιας με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν
καθώς και στην τετραμερή διάσκεψη που θα ακολουθήσει
με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου
και της Αιγύπτου.

Φωνάζει η Τουρκία την ώρα που καταρρέει η λίρα 

Στο τραπέζι 
για χάραξη ΑΟΖ 
με τη Λιβύη 

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ
Ο
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Πολυμελής ομάδα 
της αμερικανικής εταιρείας 
Lockheed Martin σε ραντεβού
με εκπροσώπους 
της κυβέρνησης και ανώτατα
στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων για τα F-35

Το Πεντάγωνο
«λοκάρει» 
τα… αόρατα 
μαχητικά

E
ντονο ελληνικό ενδιαφέρον
έχει προκύψει τις τελευταίες
ώρες για τα «αόρατα» μαχητικά
F-35. Πολυμελής ομάδα της

αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin
βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα
και πραγματοποιεί συναντήσεις με εκ-
προσώπους της κυβέρνησης και ανώτατα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκο-
πό να προλειάνει το έδαφος για τη μετά-
βαση της Πολεμικής Αεροπορίας στο μα-
χητικό 5ης γενιάς.

Πρώτη στάση της αντιπροσωπείας του
αμερικανικού κολοσσού ήταν το ΓΕΑ,
όπου οι υπεύθυνοι της εταιρείας ενημέ-
ρωσαν τον αρχηγό της Πολεμικής Αερο-
πορίας, αντιπτέραρχο Γεώργιο Μπλιούμη,
για τις δυνατότητες του αεροσκάφους και
τη διαδικασία ένταξής του στο ελληνικό
οπλοστάσιο. Στη συνέχεια, αφού συναντή-
θηκαν με τον διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, αντι-
ναύαρχο ε.α. Αριστείδη Αλεξόπουλο, τα-
ξίδεψαν στη Λάρισα όπου είχαν συνάντη-

ση με τον αρχηγό της Τακτικής Αεροπο-
ρίας, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρο-
λιά. Σήμερα θα μεταβούν στη Μεσογείων
για να συζητήσουν με τον υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντί-
νο Φλώρο, ώστε τόσο η πολιτική όσο και η
στρατιωτική ηγεσία να γνωρίζει ποιες θα
πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις και
τα χρονοδιαγράμματα για να ενταχθεί η
Ελλάδα στην «οικογένεια» των χωρών
που χρησιμοποιούν το F-35. 

Διακαής πόθος
Εδώ και καιρό, πάντως, η ελληνική

πλευρά δεν κρύβει την επιθυμία της για
μαχητικό 5ης γενιάς, καθώς αυτό θα απο-
τελούσε τη φυσική εξέλιξη του οπλοστα-
σίου της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα
έχει στις τάξεις της τα αναβαθμισμένα F-
16 Viper και τα υπερσύγχρονα γαλλικά
Rafale, αεροσκάφη 4.5 γενιάς. Κοινός πα-
ρονομαστής των τριών τύπων είναι η δυ-
νατότητα δικτυοκεντρικής λειτουργίας
μέσω του συστήματος ζεύξης δεδομένων
Link-16, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, δη-
μιουργώντας μια ενιαία εικόνα του πεδίου
των επιχειρήσεων, που αποτελεί μέγιστο
τακτικό πλεονέκτημα για την Πολεμική
Αεροπορία. 

Άσκηση «Blue Flag»
Οι Έλληνες ιπτάμενοι αλλά και το Επιτε-

λείο πήραν μια πολύ δυνατή γεύση των δυνα-
τοτήτων που μπορεί να «ξεκλειδώσει» το F-
35 για την Πολεμική Αεροπορία, πετώντας
μαζί με τα ισραηλινά αεροσκάφη 5ης γενιάς
στην άσκηση «Blue Flag». Τα ελληνικά F-16,
μάλιστα, πέτυχαν ρεκόρ «καταρρίψεων»,
αξιοποιώντας το πανίσχυρο ραντάρ και τις
πληροφορίες που λάμβαναν από τα ισραηλι-
νά F-35. Τα συμπεράσματα που φτάνουν στο
ΓΕΑ ύστερα από κάθε άσκηση στην οποία
συμμετέχουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη,
οδηγούν τους Έλληνες αξιωματικούς στον
σχεδιασμό της επόμενης ημέρας της Πολεμι-
κής Αεροπορίας με άξονα το «αόρατο» F-35.

Ο χρόνος πιέζει 
Αυτό που επισημαίνουν στις συναντή-

σεις τους τα στελέχη της Lockheed Martin
είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρό-
νος, διότι ήδη υπάρχουν πολλές παραγγε-
λίες που πρέπει να εξυπηρετηθούν και κά-
θε νέα που προστίθεται, κοστίζει στην Ελ-
λάδα μία θέση στη γραμμή παραγωγής.
Ήδη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν
50 αεροσκάφη F-35, συμπιέζοντας ακόμη
περισσότερο τον αριθμό των μαχητικών
που θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που
η Αθήνα εκδηλώσει και με επίσημο τρόπο
το ενδιαφέρον της. Οι Αμερικανοί, αν και

αφήνουν να εννοηθεί ότι η χώρα μας μπο-
ρεί να τύχει καλύτερης μεταχείρισης λόγω
της ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας
αλλά και της πίεσης που ασκούν στο Κογ-
κρέσο οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές
και η ομάδα του Μπομπ Μενέντεζ, υπο-
γραμμίζουν παράλληλα την ανάγκη η Ελ-
λάδα να μπει στο πρόγραμμα εγκαίρως,
προτού χαθεί και αυτή η ευκαιρία. 

Αν μάλιστα η Αθήνα κινηθεί γρήγορα
και εκδηλώσει δεσμευτικό ενδιαφέρον,
εξασφαλίζει ότι ακόμη και αν κάποια στιγ-
μή στο μέλλον η Άγκυρα αλλάξει στρατη-
γική για τους S-400 και επιστρέψει στο
πρόγραμμα των F-35, η Ελλάδα θα απο-
κτήσει πρώτη το υπερσύγχρονο μαχητικό
αεροσκάφος, καθώς η Τουρκία θα έχει
απολέσει την πλεονεκτική θέση που κα-
τείχε ως εταίρος στη διαδικασία παραγω-
γής του αεροσκάφους.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Α
πό εντάσεις, φωνές, προ-
πηλακισμούς, αποδοκιμα-
σίες και αρκετό… ξύλο συ-
νοδεύτηκε το άνοιγμα των

πυλών του Πολυτεχνείου το πρωί της
Τετάρτης, ωστόσο, δεν έλειψαν και οι
αισιόδοξες νότες και συγκεκριμένα η
παρουσία εκατοντάδων γονιών με τα
παιδιά τους, που έφτασαν στην οδό Πα-
τησίων για να αφήσουν ένα λουλούδι
στη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους
για την επιστροφή της κοινοβουλευτι-
κής δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

Λίγο πριν από τις 9.00 το πρωί, δια-
κοινοβουλευτική επιτροπή με επικε-
φαλής τον Β’ αντιπρόεδρο της Βουλής,
Χαράλαμπο Αθανασίου, προσπάθησε
να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο.
Ωστόσο, μέλη φοιτητικών παρατάξεων
τους απαγόρευσαν την είσοδο, προ-
τάσσοντας τα σώματά τους στις πύλες
του Πολυτεχνείου και φωνάζοντας
συνθήματα. Για αρκετά λεπτά υπήρξε
ένταση, καθώς οι νεαροί δεν είχαν κα-
μία πρόθεση ούτε καν να ακούσουν τον
κ. Αθανασίου, ενώ δεν έλειψαν και οι
προπηλακισμοί. Κάποια στιγμή απει-
λήθηκε «σύρραξη», με τον αντιπρό-
εδρο της Βουλής να αφήνει στα κάγκε-
λα το στεφάνι, το οποίο ομάδα νεαρών
πήρε αμέσως και το πέταξε στη μέση
του δρόμου. Τελικά η διακοινοβουλευ-
τική επιτροπή αποχώρησε για να μην
επικρατήσει χάος, με τον Χαράλαμπο

Αθανασίου να δηλώνει: «Όποιοι προ-
σπαθούν να οικειοποιηθούν τους αγώ-
νες, προσβάλλουν την ιστορία». 

Λίγη ώρα αργότερα τα πνεύματα
οξύνθηκαν και πάλι, όταν μέλη της Νε-
ολαίας του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν με
συντονισμένο τρόπο να εισέλθουν στον
χώρο του Πολυτεχνείου και να σχημα-
τίσουν φραγμό για να καταθέσει στε-
φάνι ο Αλέξης Τσίπρας και μέλη της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμμα-
τος. Φοιτητές από την εξωκοινοβου-
λευτική Αριστερά αντέδρασαν οργι-
σμένα, αρχικά με φωνές και σπρωξί-
ματα, που στη συνέχεια έδωσαν τη θέ-
ση τους σε γροθιές και χαστούκια, τόσο
στον προαύλειο χώρο του Πολυτεχνεί-
ου, όσο και στο πεζοδρόμιο της οδού
Πατησίων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ορ-
γή των νεαρών δεν γλίτωσε ούτε ο αντι-
στασιακός Νίκος Μανιός, με την εικόνα
του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να
κάθεται χτυπημένος και έχοντας αίμα-
τα στο χέρι να προκαλεί θλίψη. 

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν τα
μέλη τηλεοπτικού συνεργείου, με τους
κρανοφόρους να σπάνε την κάμερα και

το τρίποδο του οπερατέρ, αρπάζοντας
παράλληλα και το «σκουφάκι» από το
μικρόφωνο. Το περιστατικό συνέβη
στην είσοδο του Πολυτεχνείου, ευτυ-
χώς χωρίς να τραυματιστούν δημοσιο-
γράφος και τεχνικοί. Δυστυχώς όλα
αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια
εκατοντάδων απλών πολιτών, που με τα
παιδιά τους επέλεξαν να κατηφορί-
σουν προς το Πολυτεχνείο για να τιμή-
σουν την ημέρα και τους αγωνιστές.
«Ήρθα να καταθέσω λουλούδι και χαί-
ρομαι που είναι πολύς κόσμος εδώ και
πολλά παιδιά», είπε η 11χρονη Ισιδώρα
που μαζί με τη μητέρα της βρέθηκε το
πρωί της Τετάρτης στην Πατησίων. 

Λίγο μετά τις 13.00 οι πύλες του ΕΜΠ
έκλεισαν, στις 14.30 βγήκαν στους δρό-
μους της Αθήνας τα μέλη της ΠΑΣΠ με
την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυ-
τεχνείου, συνοδεία μαθητών, φοιτητών,
εργαζομένων και συνδικάτων. «Αδέλ-
φια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», «Ανε-
ξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία» και «Ζει,
ζει, ο Τεμπονέρας ζει, με Πέτρουλα-
Λαμπράκη μάς οδηγεί», ήταν τα συν-
θήματα που ακούστηκαν όταν έφτασαν
στην οδό Πατησίων και πριν ξεκινήσει
η πορεία για την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Μια πορεία στην οποία σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ συμμετείχαν πε-
ρίπου 20.000 άτομα και δεν στιγματί-
στηκε από μεγάλα επεισόδια.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Προσβολή για 
τον λαό η παρεμπόδιση 
των βουλευτών

Με ιδιαίτερα οξύ τρόπο σχολίασε ο πρό-
εδρος της Βουλής την παρεμπόδιση δια-
κομματικής αντιπροσωπείας να καταθέσει
στεφάνι στο Πολυτεχνείο, χαρακτηρίζοντας
αποκρουστική την εικόνα και κάνοντας λό-
γο για ανιστόρητη και απαράδεκτη συμπε-
ριφορά από ομάδα φοιτητών.

«Το Πολυτεχνείο είναι ένα σημαντικό γε-
γονός στην ιστορία της χώρας και δεν απο-
τελεί έπαθλο καμίας μικρής ή μεγαλύτερης
ομάδας που το διεκδικεί μαινόμενη εναν-
τίον άλλων ομάδων», είπε ο Αναστάσιος Τα-
σούλας, χαρακτηρίζοντας αποκρουστικό να
γίνεται face control για το ποιος θα καταθέ-
σει στεφάνι και να διαπληκτίζονται για το
ποιος θα μπει σε έναν χώρο δημόσιου προ-
σκυνήματος. Χαρακτήρισε, δε, κορυφαία
προσβολή για τον λαό το να αμφισβητούν το
δικαίωμά του να αυτοκαθορίζεται, προσθέ-
τοντας ότι η κριτική σε μια εθνική αντιπρο-
σωπεία δεν είναι να την προσβάλεις αλλά
να φροντίσεις να εκπροσωπηθεί από ακόμη
αξιότερους.

Διαχρονικό χαρακτήρισε το μήνυμα του
Πολυτεχνείου ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Βασί-
λης Σπανάκης, τονίζοντας ότι όπως τότε,
έτσι και τώρα χαράσσεται ο δρόμος για την
ελευθερία, μόνο που στην τρέχουσα συγ-
κυρία είναι ο δρόμος για την ελευθερία από
μια μεγάλη υγειονομική κρίση για ολόκλη-
ρο τον πλανήτη.

«Αν η Βουλή έχει να στείλει ένα μήνυμα,
είναι ότι η εξέγερση του Νοέμβρη υπογρά-
φει μεγάλες αλλαγές και μεγάλες κατακτή-
σεις που υπερβαίνουν την τρέχουσα συγ-
κυρία», είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
Θοδωρής Δρίτσας, τονίζοντας ότι το Πολυ-
τεχνείο ανήκει στη γενιά που το έκανε και
στην ιστορία του.

Τον αγώνα για την πραγματική εμβάθυν-
ση της δημοκρατίας που άντεξε στα χρόνια
της κρίσης και της πανδημίας, επεσήμανε ο
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης,
ενώ ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμ-
προύλης υπογράμμισε τη διαχρονικότητα
των συνθημάτων του Πολυτεχνείου.

Για παλμό που υπάρχει και σήμερα και
για αιτήματα που ζητούν ικανοποίηση και
στις μέρες μας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος
της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος,
ενώ η Φωτεινή Μπακαδήμα από το ΜέΡΑ
25 υποστήριξε ότι όσο βαρύ είναι το φορτίο
της αντίστασης τόσο ο λαός θα είναι έτοιμος
να αγωνιστεί για ένα καλύτερο αύριο.

Η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας
έκλεισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής
στη μνήμη των αγωνιστών και των θυμάτων
του Πολυτεχνείου.

Επέτειος Πολυτεχνείου
με... καθιερωμένο ξύλο
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Μεγάλη έκταση έλαβε στα αλβανικά ΜΜΕ
η μαφιόζικη εκτέλεση του 37χρονου ιδιο-
κτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων επί της
λεωφόρου Θηβών, καθώς το θύμα της εν
ψυχρώ δολοφονίας, ο «Μάριος», φέρεται να
εμπλέκεται σε μεγάλες υποθέσεις διακίνη-
σης ναρκωτικών, ενώ το 2010 είχε κατηγορηθεί για ανθρωπο-
κτονία (αθωώθηκε τελικά από τη Δικαιοσύνη).

Πιο αναλυτικά, το μακρινό 2014 το όνομα του 37χρονου από
την Αλβανία είχε εμπλακεί σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας,
ενώ στην ΕΛΑΣ είχαν πληροφορίες για συμμετοχή του σε κυ-
κλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσαν τόσο στην Ατ-
τική όσο και στη Μύκονο. Στα γραφεία των αστυνομικών

έφτασε και μια πληροφορία που έκανε λό-
γο για χρέος ύψους 200.000 ευρώ σε «άτο-
μα που δεν έπρεπε». Γνωστός στις Αρχές,
αν και όχι σε τέτοιο βάθος, είναι και ο ξά-
δερφος του θύματος, ο οποίος τραυματί-
στηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά-

σταση. Την ίδια ώρα, στα υψηλά κλιμάκια της Κατεχάκη επι-
κρατεί μεγάλος προβληματισμός για το νέο «χτύπημα» της
αλβανικής μαφίας και, μάλιστα, σε σημείο με κάμερες ασφα-
λείας και σε ώρα που θεωρείται αιχμής. 

Ο 37χρονος σκιώδης ιδιοκτήτης του βενζινάδικου είχε
απασχολήσει την ΕΛΑΣ και την 1η Φεβρουαρίου 2010 για μια
υπόθεση δολοφονίας ενός 30χρονου Αλβανού. Παρά το γε-

γονός ότι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αυτό, τελικά
αθωώθηκε και συνέχιζε, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινεί-
ται ανάμεσα στο επιχειρείν και την αλβανική μαφία. Από εκεί
φαίνεται πως δόθηκε (όπως έγραψαν και τα ΜΜΕ στη γειτονι-
κή χώρα) η εντολή για την εκτέλεσή του, η οποία μάλιστα έχει
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με μια δολοφονία που σημει-
ώθηκε πριν από μερικές μέρες στα Τίρανα για χρέη από δια-
κίνηση ναρκωτικών.

Όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης, το Τμήμα Δίω-
ξης Ανθρωποκτονιών έχει συλλέξει υλικό από τις κάμερες
ασφαλείας, έχει εικόνα από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι
δράστες, ωστόσο οι καταθέσεις που έλαβαν οι αξιωματικοί
της Ασφάλειας δεν τους βοήθησαν και ιδιαίτερα. 

Μ
ε ένα συγκινητικό μήνυμά της
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
η επικεφαλής του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

Άννα Απέργη αναφέρεται στην απώλεια της
Μαρίνας Γαλανού και στους ανθρώπους που
βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγ-
μές. Άνθρωποι που τους έχουμε συνηθίσει
με τα σφιχτά κοστούμια και τα ταγέρ στην πο-
λιτική, άνθρωποι που τους χωρίζουν κομμα-
τικές αντιπαραθέσεις αλλά τους ενώνουν η
αγάπη για τον πλησίον και η υπεράσπιση του
δικαιώματός του στην επιλογή. Γραφεί λοι-
πόν η Άννα Απέργη:

«Πολλές φίλες και πολλοί φίλοι, από τότε
που έφυγε η Μαρίνα μας, αναρωτήθηκαν για
το πώς η είδηση του θανάτου της δεν έγινε
γνωστή από το ΣΥΔ, αλλά αρχικά από τη σελί-
δα του Αλέξη Πατέλη στο Facebook και εν
συνεχεία από τον Βασίλη Σωτηρόπουλο. Από
την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, που η Μαρίνα νο-
σηλεύτηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο, και
μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, που
έφυγε και ξεκουράστηκε, βρισκόμουν συνέ-
χεια μαζί με τον σύζυγό της Θάνο στο νοσο-
κομείο και, όπως καταλαβαίνετε, όχι στην
καλύτερη ψυχολογική κατάσταση.

Από εκείνη την Τετάρτη λοιπόν μέχρι και
την Παρασκευή (πέραν των παιδιών του
ΣΥΔ), στο πλευρό μου είχα κάποιους ανθρώ-
πους που με στήριζαν και μου έδιναν δύνα-
μη, ξέροντας ότι και η δική μου υγεία δεν
ήταν στην καλύτερη κατάστασή της, μιας και
είχα νοσηλευτεί με εμφραγματικό επεισόδιο

λίγο διάστημα πριν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
ήταν άλλοι από τον Γιώργο Σταμάτη, γεν.
γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον
Αλέξη Πατέλη, οικονομικό σύμβουλο του
πρωθυπουργού και μέλος της Επιτροπής για
την Εθνική Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤ-
ΚΙ+, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, γεν. γραμμα-
τέα του πρωθυπουργού, και τον αγαπημένο
φίλο και συνεργάτη μας, τον δικηγόρο Βασί-
λη Σωτηρόπουλο.

Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί δίπλα στη
Μαρίνα εκείνες τις πολύ δύσκολες στιγμές
που πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή, αν και
δεν το ήξερε η ίδια, μιας και από την Πέμπτη
7 Οκτωβρίου δεν είχε καμία επαφή με το πε-
ριβάλλον. Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου μι-
λούσα στο τηλέφωνο με την καθηγήτρια του

ΠΤΔΕ του ΑΠΘ Δήμητρα Κογκίδου, η οποία
επίσης από εκείνη τη μέρα και μέχρι και σή-
μερα με στηρίζει απίστευτα. Κάποια στιγμή
τής είπα ότι με παίρνουν από το νοσοκομείο
και κλείσαμε αμέσως το τηλέφωνο. Ήταν η
στιγμή που άκουσα τη μαύρη είδηση.

Πήρα τον Θάνο και φύγαμε στο νοσοκο-
μείο, ενώ αμέσως ενημέρωσα τον Αλέξη, τον
Βασίλη και τον Γιώργο. Με το που έκανε ο
Αλέξης Πατέλης δημόσια γνωστή την είδηση
του θανάτου της Μαρίνας, με πήραν στο τη-
λέφωνο τέσσερις  γυναίκες, τέσσερεις φίλες
που πάντα ήταν στο πλευρό του ΣΥΔ. Η Ελένη
Τσετσέκου, επικεφαλής του τμήματος Σε-
ξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας
Φύλου του ΣτΕ, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ει-
ρήνη Αγαθοπούλου, η Έλλη Βαρχαλαμά από

την ΕΕΔΑ και η πρώην βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ
Αννέτα Καββαδία, οι οποίες από εκείνη τη
μαύρη Παρασκευή βρίσκονται επίσης δίπλα
μου. Η Μαρίνα ένα από τα πολλά πράγματα
που κατάφερε να μας μάθει είναι πως όταν
μιλάμε για ανθρώπους, δεν χωρούν χρώμα-
τα και ετικέτες και πως οι ανθρώπινες σχέ-
σεις δεν έχουν ιδεολογίες». 

Ποια ήταν 
Ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμ-
φυλικών (ΣΥΔ), ιδρύτρια του Πολύχρωμου
Πλανήτη, η Μαρίνα Γαλανού δραστηριοποι-
ούνταν από το 1997 στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ δι-
καιωμάτων, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος και
γενική γραμματέας στο ΣΑΤΤΕ, την πρώτη
τρανς οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών
έως το 2004.

Είχε γεννηθεί στον Πειραιά, όπου και έζη-
σε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. Ξε-
κίνησε να ασχολείται με τον ακτιβισμό λίγο
μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90, έπειτα
από περιστατικά στα οποία υπήρξε θύμα δια-
κρίσεων ως τρανς γυναίκα, ιδιαίτερα στον
χώρο της επιχειρηματικής της δραστηριότη-
τας. Ήταν επίσης εμπειρογνώμονας του
Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σε-
ξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας
φύλου, καθώς επίσης τακτικό μέλος της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μι-
σαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ). 

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Νίκαια με εντολή από Τίρανα

Η Μαρίνα Γαλανού
άφησε σημαντική
παρακαταθήκη -
Ποιοι τη βοήθησαν

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ι
διωτικά πανεπιστήμια, επιλογή του
πρύτανη από το Συμβούλιο Ιδρύματος
και όχι έπειτα από εκλογές, επαγγελ-
ματική διοίκηση για τη διαχείριση των

οικονομικών κάθε ΑΕΙ, συγχωνεύσεις
τμημάτων και εισαγωγή υποψηφίων σε
σχολές προτείνει, μεταξύ άλλων, το σχέ-
διο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που
εκπονήθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου
της Δημοκρατίας με πρωτοβουλία του
Ιδρύματος Μποδοσάκη και θα παρουσια-
στεί επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα.
Το σχέδιο αποτελεί προάγγελο για το επι-
κείμενο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, το οποίο θα κινείται σε πολύ
μεγάλο βαθμό, αν όχι εξολοκλήρου, σε
αυτή την κατεύθυνση.

Οι βασικοί άξονες
Οι βασικοί άξονες του σχεδίου που εκ-

πόνησε Επιστημονική Επιτροπή, με συν-
τονίστρια την καθηγήτρια του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Βάσω Κιντή, σχετίζονται με
την ίδρυση ιδιωτικών - μη κερδοσκοπι-
κών πανεπιστήμιων με στόχο τον εκσυγ-
χρονισμό των δημόσιων ιδρυμάτων, του
ρόλου του πρύτανη και του Συμβουλίου
του Ιδρύματος και της διαχείρισης των οι-
κονομικών θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο
πρύτανης θα μπορεί να έχει εκτελεστική
εξουσία για ακαδημαϊκά θέματα, ενώ το
Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο θα
πρέπει να ανανεώνεται σταδιακά και να
έχει θητεία που να υπερβαίνει αυτή́ του
πρύτανη, να αναλάβει εποπτικό - στρατη-
γικό ρόλο.

Προτείνεται ακόμη στο σχέδιο το Συμ-
βούλιο να ορίζει ειδική́ επιτροπή για την
αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων
για να καταλάβουν τη θέση του πρύτανη
και η τελική επιλογή να γίνεται από́ το
Συμβούλιο. Ανάλογη διαδικασία θα ακο-
λουθείται και για την επιλογή των κοσμη-
τόρων. Η Επιστημονική Επιτροπή που
ετοίμασε το σχέδιο εκτιμά ότι η Σύγκλητος
πρέπει να ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά

θέματα, ενώ τα οικονομικά θα αναλάβει
επαγγελματική́ διοίκηση, η οποία θα επο-
πτεύεται από ́ το Συμβούλιο.

Σε επίπεδο φοιτητών και εκπαιδευτικής
διαδικασίας, το σχέδιο κινείται στη γραμ-
μή που ήδη έχει δείξει το υπουργείο Παι-
δείας, σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή ́
των φοιτητών θα γίνεται σε σχολές, με τη
λογική ότι δεν θα υπάρχουν επαγγελματι-
κά δικαιώματα προσδεδεμένα σε συγκε-
κριμένα πτυχία και θα παρέχονται ενότη-
τες μαθήματων (για παράδειγμα, Μαθημα-
τικά, Οικονομικά, Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες, Υπολογιστές κ.λπ.), οι οποίες θα εν-

σωματώνονται σε διαφορετικές διαδρο-
μές σπουδών που θα επιλέγουν οι φοιτη-
τές.  Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η
συγχώνευση πανεπιστημιακών τμημάτων,
με το υπουργείο Παιδείας να έχει ήδη
δρομολογήσει τη διαδικασία. Στο σχέδιο
μάλιστα επισημαίνεται ότι ο αριθμός ομο-
ειδών τμημάτων είναι υπερβολικά μεγά-
λος και τμήματα με χαρακτήρα μεταπτυ-
χιακής εξειδίκευσης η ́ επαγγελματικής
κατάρτισης πρέπει να ενσωματωθούν σε
συγγενή τμήματα η ́ να καταργηθούν έπει-
τα από́ αξιολόγηση. Η Επιτροπή καταλήγει
αναφέροντας ότι ο χάρτης της Ανώτατης

Εκπαίδευσης πρέπει να επιτρέπει τη σύ-
σταση νέων διεπιστημονικών αντικειμέ-
νων και προγραμμάτων σπουδών σε άμε-
ση οργανωτική́ και διοικητική ́ συνεργασία
με αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού.
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Οι δώδεκα πιο επιδραστικοί  Έλληνες ερευνητές παγκοσμίως
Δώδεκα Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται ανάμεσα

στους κορυφαίους παγκοσμίως, καθώς συμπεριλαμβάνον-
ται στον κατάλογο «Highly Cited Researchers 2021» βάσει
των επιστημονικών δημοσιεύσεων που είχαν τη μεγαλύτε-
ρη απήχηση σε συναδέλφους τους διεθνώς. Πρόκειται για
τους Νικόλα Απέργη, Γεώργιο Δάικο, Θεόδωρο Δαλαμάγ-
κα, Μελέτιο - Αθανάσιο Δημόπουλο, Γεράσιμο Φιλιππάτο,
Ευάγγελο Γιαμαρέλλο - Μπουρμπούλη, Άρτεμι Χατζηγεωρ-
γίου, Γεώργιο Καραγιαννίδη, Κωνσταντίνο Στούμπο, Αντω-
νία Τριχοπούλου, Αριστείδη Τσατσάκη και Γιάννη Βόντα.

Στον κατάλογο αυτό βρίσκονται συνολικά 6.602 επιστή-
μονες, από τους οποίους 12 προέρχονται από τη χώρα μας,
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τις δυνατότητες των
Ελλήνων ερευνητών. Ο κατάλογος «Highly Cited Re-
searchers 2021» περιλαμβάνει ερευνητές που βρέθηκαν
στο κορυφαίο 1% με βάση τον αριθμό των ετεροαναφορών
στο έργο τους από άλλους επιστήμονες, σύμφωνα με τη βά-
ση δεδομένων Web of Science.

Οι περισσότεροι επιδραστικοί ερευνητές έχουν ως έδρα
τους την Αμερική (σχεδόν 40% του συνόλου), ενώ στη δεύ-

τερη θέση βρίσκονται οι συνάδελφοί τους από την Κίνα
(14,2%) και στην τρίτη οι Βρετανοί με ποσοστό 7,5%. Μεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται η Γερμα-
νία, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση (ποσοστό 5%), και
ακολουθούν στην έκτη θέση η Ολλανδία (3,1%), στην όγδοη
η Γαλλία (2,2%) και στην ένατη η Ισπανία (1,7%). Το ερευνητι-
κό ίδρυμα με τη μεγαλύτερη επιρροή παραμένει το Χάρ-
βαρντ και ακολουθούν η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, το
Στάνφορντ, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, τα Ινστι-
τούτα Μαξ Πλανκ της Γερμανίας και το ΜΙΤ.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
επιλογή του πρύτανη από το
Συμβούλιο Ιδρύματος και 
όχι έπειτα από εκλογές
και συγχωνεύσεις τμημάτων

Όλο το σχέδιο για
την Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση
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Καραντίνα διαρκείας για τους ανεμβολίαστους πολίτες επι-
βάλλουν η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης. Αντιμέτω-
πες με το τέταρτο σφοδρό κύμα της πανδημίας του κορονοϊού,
Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο και Βρετανία ανακοίνωσαν
νέα σκληρά μέτρα ενόψει του χειμώνα και των Χριστουγέννων.
Ακόμη και το διάσημο υπαίθριο πρωτοχρονιάτικο πάρτι στην
Times Square της Νέας Υόρκης θα γίνει φέτος μόνο για πλήρως
εμβολιασμένους.

Μετά την Ολλανδία, που επέβαλε μερικό lockdown τριών
εβδομάδων και «ρολά» από τις 8 το βράδυ στην εστίαση, η Αυ-
στρία εφαρμόζει σκληρά μέτρα για όσους δεν έχουν εμβολια-
στεί, επιτρέποντάς τους την έξοδο από το σπίτι μόνο για λόγους
εργασίας, για να προμηθευθούν τα απαραίτητα και για σωματική
άσκηση. Στη Γερμανία όλο και περισσότερα κρατίδια υιοθετούν

το αυστριακό μοντέλο. Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, Σαξονία,
Βάδη - Βυρτεμβέργη, Θουριγγία και Βαυαρία εφαρμόζουν πε-
ριοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους, όπως ακριβώς κάνει
και η κυβέρνηση της Βιέννης. Στη Σαξονία και το Αμβούργο τα
νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους θα ισχύσουν
από το Σάββατο. Με βάση τις νέες προτάσεις, οι Γερμανοί θα
πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητι-
κό τεστ κορονοϊού για να επιβιβαστούν σε τρένο ή λεωφορείο,
πέραν των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Νέα μέτρα εξετάζει και το Βέλγιο, την ώρα που τα κρούσματα
ξεπερνούν τις 10.000 τη μέρα. Εκτίναξη των κρουσμάτων, με
50.000 τη μέρα, και σημαντική αύξηση των εισαγωγών στα νο-
σοκομεία καταγράφεται στη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση δεν
αποκλείει ένα νέο lockdown τα Χριστούγεννα.

Στην Ιρλανδία, όπου η κυβέρνηση είχε άρει από τις 22 Οκτω-
βρίου το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 11.30 το
βράδυ, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Από την περασμένη
εβδομάδα νυχτερινά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια πρέπει να
κλείνουν μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για
τηλεργασία.

Στην Ιταλία τα κρούσματα κορονοϊού συνεχίζουν να αυξάνον-
ται στις βόρειες περιφέρειες Φρίουλι και Βένετο, όπως και στην
ευρύτερη περιοχή της Γένοβας. Από την ερχόμενη Δευτέρα στο
Φρίουλι θα επιβληθεί υποχρεωτική χρήση μάσκας σε ανοικτούς
χώρους. Η κυβέρνηση της Δανίας επανέφερε το ψηφιακό υγει-
ονομικό πιστοποιητικό «corona pass», που πιστοποιεί ότι κά-
ποιος έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό τεστ Covid-19, για να του
επιτραπεί η είσοδος σε μπαρ και εστιατόρια.

Τ
ραγικός ο απολογισμός του τε-
λευταίου 24ώρου. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, χθες
καταγράφηκαν 6.682 κρούσμα-

τα, 561 διασωληνωμένοι και 87 νεκροί.
Ταυτόχρονα, η αύξηση των διασωληνωμέ-
νων προκαλεί «ασφυξία» στα νοσοκομεία
της χώρας.

Πρώτη για ακόμη μία μέρα η Αττική
στην κατανομή των κρουσμάτων κορονοϊ-
ού, καθώς χθες εντοπίστηκαν 1.632 νέα
κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη εντοπί-
στηκαν 1.148 νέες μολύνσεις.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 853.841 (ημερήσια μεταβο-
λή +0,8%), εκ των οποίων 50,7% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, εκατό θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.625 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. Το Rt για την επι-
κράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται
σε 1.11 (95% ΔΕ: 1.02 - 1.20).

Εντωμεταξύ, κατά 31% αυξήθηκαν οι θά-
νατοι από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα
τον Σεπτέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που άγγιξε
το 12,1% τον ίδιο μήνα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η υπερβάλ-
λουσα θνησιμότητα, δηλαδή ο αριθμός
των παραπάνω θανάτων στη διάρκεια της
πανδημίας σε σχέση με τον μέσο όρο των
τελευταίων πέντε ετών, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και την
Ελβετία αυξήθηκε ξανά κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες. Έπειτα από ένα μικρό
ποσοστό +5% τον Ιούλιο, ο δείκτης αυξή-
θηκε σε +8% τον Αύγουστο και +12% τον
Σεπτέμβριο του 2021 (σε σύγκριση με
τους μέσους όρους των ίδιων μηνών από
το 2016 έως το 2019).

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σταδιακά
στα περισσότερα κράτη-μέλη και συνέχι-
σε να ποικίλλει στην ΕΕ από +50% στη
Βουλγαρία σε λιγότερο από +4% στο Βέλ-
γιο, τη Σουηδία και την Ουγγαρία τον Σε-
πτέμβριο του 2021.

Η ΕΕ κατέγραψε την κορύφωση της
υπερβάλλουσας θνησιμότητας τον Απρί-

λιο του 2021 (+20%) και άλλη μία τον Νο-
έμβριο του 2020 (+40%).

Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση
θανάτων από οποιαδήποτε αιτία κατε-
γράφη τον περασμένο Αύγουστο (με
34,8%), ενώ τον Σεπτέμβριο με 31% η χώ-
ρα μας κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό της.

Στην «απομόνωση» βάζει η Ευρώπη τους ανεμβολίαστους

Eurostat: 
Αυξημένη κατά 31% 
η θνησιμότητα στην 
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Σταθερή η αύξηση 
θανάτων από κορονοϊό



Θεσσαλονίκη

«Δεν θα δεχθούμε άλλη δεκαετία 
χαμένων ευκαιριών»

«Δεν θα δεχθούμε άλλη δεκαετία χαμένων ευκαιριών για τη
Θεσσαλονίκη», ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε
ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για το κυ-
κλοφοριακό. Ο δή-
μαρχος, αφού χαρα-
κτήρισε χαμένη την
προηγούμενη δε-
καετία, ξεκαθάρισε:
«Η δική μου επιμονή
έχει να κάνει ακριβώς με τις υποδομές, όπως υποθαλάσσια, περι-
φερειακή οδός, διάφοροι χώροι στάθμευσης, μετρό». Ο δήμαρ-
χος παρουσίασε «Δέσμη πρωτοβουλιών», που είναι και η στρατη-
γική της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανακούφιση
του κυκλοφοριακού.

Τ
ο 1ο φόρουμ με θέμα «Ο Δεκάλο-
γος Σωτηρίας των Δασών μας - Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Επίκεν-

τρο της Πολιτικής Προστασίας», οργάνω-
σε ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυ-
ξης Υμηττού, στο Δημαρχείο Αργυρούπο-
λης-Ελληνικού και στο ιστορικό αμφιθέ-
ατρο «Μίκης Θεοδωράκης». 
Στόχος του φόρουμ, στο οποίο συμμετεί-
χαν 11 δήμαρχοι μέλη του ΣΠΑΥ και κο-
ρυφαίοι υπουργοί, είναι να αναδείξει την
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το πρώτο κύττα-
ρο και πραγματικό πρωταγωνιστή για τη
διαφύλαξη του δασικού πλούτου της πα-
τρίδας μας.
«Έχοντας εμπειρίες με τις μεγάλες κατα-
στροφές από τις πυρκαγιές που ζήσαμε
αυτό το καλοκαίρι σε πανελλαδικό επίπε-
δο, είναι επιτακτική ανάγκη να εργασθού-
με σκληρά για να χαράξουμε την επόμενη
σελίδα της Πολιτικής Προστασίας σε επί-
πεδο Αυτοδιοίκησης», τόνισε ο πρόεδρος
του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Αργυρούπολης-
Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος. Είναι
σαφές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει
και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στον τομέα της πρόληψης, διότι απο-
τελεί το επίκεντρο της Πολιτικής Προστα-
σίας, έχοντας άμεση επαφή με τους δημό-
τες και γνωρίζοντας καλύτερα από όλους
τις πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής.
Έχει την κουλτούρα και τη δύναμη της το-
πικής δράσης.

Διαδημοτική συνεργασία
Στις ενέργειες των αρμόδιων υπουργεί-

ων και στη συνεργασία τους με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση για την προστασία των
δασών αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων τα
κυβερνητικά στελέχη που παρευρέθη-
καν στο φόρουμ.
Η αξία της διαδημοτικής συνεργασίας
και η παρακαταθήκη που άφησαν οι δασι-
κές πυρκαγιές του καλοκαιριού βρέθη-
καν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της ομι-
λίας του υπουργού Εσωτερικών Μάκη

Βορίδη. Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο
νομοσχέδιο για τον εθελοντισμό που βρί-
σκεται σε διαβούλευση, ώστε να ενισχυ-
θούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών. Τα θεσμικά και χρηματοδοτικά
εργαλεία που αναπτύσσει το υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου να συνδράμει
την Αυτοδιοίκηση στον κρίσιμο ρόλο της
για την ενίσχυση του σύγχρονου πλαισί-
ου της Πολιτικής Προστασίας, ανέπτυξε ο

αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας.
«Υπόθεση ενότητας» χαρακτήρισε την
υπόθεση του Υμηττού ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος. Από την πλευρά του ανέφερε ότι ο
Υμηττός πρέπει να ενταχθεί σε ένα σχέ-
διο και σε ένα όραμα που θα αφορά ολό-
κληρη την Αττική και, γιατί όχι, όλη την
Ελλάδα.

Με ανάρτησή του στο facebook, ο δήμαρχος
Αχιλλέας Μπέος γράφει για την επίσκεψη του
Γιώργου Παπανδρέου στον Βόλο: «Τι μέρα κι
αυτή! Πάω να πιω ένα καφέ σε μεγάλο ξενοδο-
χείο και πέφτω σε μια μεγάλη φωτογραφία -
πορτρέτο του πιο βλαμμένου! Φτύνω τον κόρφο
μου, σταυροκοπιέμαι, μουρμουρίζω ένα “ύπαγε
οπίσω μου…” και προχωρώ στο εσωτερικό. Άλ-
λη τραγική έκπληξη. Κακό συναπάντημα. Μια
χούφτα επώνυμων βολεμένων και χαρτζιλικω-
μένων, που χρόνια ταλάνισαν τη χώρα».

!Βόλος

Φτύνει τον κόρφο του 
ο δήμαρχος, όταν 
συναντά τον Παπανδρέου

Ο ΣΠΑΥ πρωτοπορεί και προτείνει για την προστασία των δασών
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Κονδύλι 4,5 εκατ. 
στις πυρόπληκτες περιοχές

Προϋπολογισμό 4,5
εκατ. ευρώ διαθέτει η
Περιφέρεια Πελοποννή-
σου για την αποκατάστα-
ση των ζημιών που προ-
κάλεσαν οι πυρκαγιές
του περασμένου Αυγού-
στου στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Τα
3.260.000 ευρώ κατανέμονται σύμφωνα με εισηγήσεις των
τριών αντιπεριφερειαρχών και προέρχονται από το πρό-
γραμμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και κατα-
στροφών των πυρκαγιών έτους 2021» του υπουργείου
Εσωτερικών και το 1.240.000 ευρώ από το «Πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Σ
την ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η
ΚΕΔΕ και η ΕΕΤΑΑ στα Γιάννενα για το
χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προ-

γραμματικής περιόδου και τις ευκαιρίες για
την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο
πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπαστερ-
γίου έκανε σαφές: «Για να έχει θετικό αποτέ-
λεσμα αυτό το momentum, για να μπορέσει
δηλαδή η Αυτοδιοίκηση να απορροφήσει
χρήματα, θα πρέπει να αναπτύξουμε πολύ
μεγαλύτερες ταχύτητες και να εμπλέξουμε
περισσότερο τους δήμους».

Αυτή ήταν μια από τις ενημερωτικές ημερί-
δες που διοργανώνει η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία
με την ΚΕΔΕ και τις Περιφερειακές Ενώσεις
Δήμων, με θέμα «Χρηματοδοτικά Προγράμ-
ματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α’

βαθμού». Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ επικεντρώθηκε στον νέο ρόλο της ΕΕ-
ΤΑΑ και στα χρηματοδοτικά προγράμματα
«Αντώνης Τρίτσης», Ταμείο Ανάκαμψης και
το νέο ΕΣΠΑ, τονίζοντας: «Δεν έχουν ανάγκη
οι μεγάλοι δήμοι από τη βοήθεια αυτή αλλά οι
μικρότεροι, ορεινοί και νησιωτικοί. Χρει-
άζονται όχι μόνο 20 που υπάρχουν σήμερα
αλλά και πολύ περισσότεροι, 30, 50 μηχανι-
κοί, για να μπορέσουν να ωριμάσουν προτά-
σεις. Συνεπώς και τα 2 εκατ. που δώσαμε πέ-
ρυσι από τους ΚΑΠ στην ΕΕΤΑΑ και ό,τι άλλο
χρειαστεί να δώσουμε εφόσον αφορούν τε-
χνική βοήθεια για μικρούς δήμους, πρέπει να
το κάνουμε, παρότι υπάρχει δέσμευση του
υπουργού Εσωτερικών ότι μέχρι τον Μάρτιο
θα μπορέσουμε, με προσωρινούς πίνακες, να
έχουμε μηχανικούς στους δήμους».

Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Περιφέ-

ρειας Αττικής και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων του Ιλίου, επισκέφθηκε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Τα σχετικά έργα
έχουν προϋπολογισμό 16,5 εκατ. ευρώ και αφορούν την
ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Νικολάου με προϋπολο-
γισμό 5,340 εκατ. ευρώ, την ανέγερση του Πολυδύναμου
Βιοκλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη δομών κοινωνι-
κής φροντίδας με προϋπολογισμό 9,950 εκατ. ευρώ και
την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού «Νικόλαος
Λιάκος» προϋπολογισμού 1,16 εκατ. ευρώ. Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος ευχαρίστησε
προσωπικά τον περιφερειάρχη για τη στενή συνεργασία που έχουν καθώς και για τη ση-
μαντική στήριξη της Περιφέρειας στην υλοποίηση έργων που αλλάζουν τη ζωή και την κα-
θημερινότητα των πολιτών.

Λύσεις για
τις μετακινήσεις 

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει το Μαρούσι λόγω της
υπερτοπικής χρήσης και η καλύτερη
διευθέτηση αλλά και πύκνωση των
δρομολογίων της ΟΣΥ ΑΕ που εξυπη-
ρετούν την ευρύτερη περιοχή του Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών ήταν τα βασικά
θέματα που συζητήθηκαν στη συνάν-
τηση που είχε ο δήμαρχος Αμαρουσί-
ου Θεόδωρος Αμπατζόγλου με τον
πρόεδρο στις Οδικές Συγκοινωνίες
ΑΕ (ΟΣΥ) Βασίλη Ξυπολυτά. Επιπλέ-
ον έγινε αναφορά στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας από την ΟΣΥ ΑΕ προς τη
δημοτική συγκοινωνία Αμαρουσίου
δεδομένου και του προγράμματος
ανανέωσης του στόλου που εκτελεί ο
δήμος. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν
σε μια στενή συνεργασία προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν λύσεις που θα
διευκολύνουν τις μετακινήσεις, αι-
σθητά επιβαρυμένες λόγω της μη-
τροπολιτικότητας του Αμαρουσίου
και τελευταία ακόμη περισσότερο
λόγω της πανδημίας.

Ποιος πρώην «γαλάζιος» δή-
μαρχος της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, ανακοίνω-
σε ότι αποχωρεί από τα κοινά
της πόλης παρότι μέχρι πρό-
σφατα δήλωνε ότι θα είναι
υποψήφιος και στις επόμενες
εκλογές; Προφανώς έπαιξαν
ρόλο η εμφάνιση «ουρανοκα-
τέβατου» υποψήφιου και οι
πιέσεις που ασκούνται από
στελέχη του κυβερνώντος
κόμματος όχι μόνο στον πρώην
δήμαρχο αλλά και σε άλλους
επίδοξους υποψήφιους για…
«ενωτικό ψηφοδέλτιο». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μνημόνιο 
συνεργασίας 

Στην επισφράγιση μιας σημαντι-
κής συνεργασίας προχώρησε ο Δή-
μος Ελευσίνας, καθώς υπέγραψε
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και
συγκεκριμένα με τη Σχολή Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι
η εκπόνηση μελετών και κοινών
δράσεων, σε όλο το φάσμα των θεμά-
των που αφορούν τη λειτουργία και
διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, τη διοργάνωση πολιτιστικών και
αθλητικών εκδηλώσεων, τη διδασκα-
λία χορού και αθλητικών δραστηριο-
τήτων. Ταυτόχρονα και στο πλαίσιο
της έναρξης της συνεργασίας των
δύο φορέων, θα γίνουν ενέργειες για
τη διοργάνωση δράσεων των ΚΑΠΗ,
των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, καθώς και των ειδικών
σχολείων, ενώ θα υπάρξουν και από
κοινού διοργανώσεις ημερίδων.

«Μεγαλύτερες ταχύτητες 
για να απορροφήσουμε
πιο πολλά χρήματα»

Να παραμείνει η διαχείριση
του νερού στην ΤΑ

Την ισχυρή βούληση να παραμεί-
νει η διαχείριση του νερού στην πε-
ριφέρεια και στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, αφού οι πολιτικές του νερού
μόνο δημόσιου και δημοτικού χαρα-
κτήρα μπορεί να είναι για να είναι
αποτελεσματικές και ωφέλιμες στις
τοπικές κοινωνίες, επιβεβαίωσε με
απόφασή της η γενική συνέλευση
των μελών της Ένωσης Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέ-
τευσης. Ακόμη η ΕΔΕΥΑ τόνισε την
ανάγκη να διεξαχθεί καλόπιστος θε-
σμικός διάλογος με την Πολιτεία για
να δρομολογηθούν λύσεις που θα
σέβονται τον δημοτικό και κοινωφε-
λή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ, ενώ εξέ-
φρασε την έντονη ανησυχία της για
τις υπέρογκες ανατιμήσεις του ρεύ-
ματος που αύξησαν τους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικής ενέργειας των
ΔΕΥΑ κατά περίπου 40%.



ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μνημείο ο αναξιοκρατίας 

ΜΜυλοπόταμος: 
Χειροπέδες στη μισή
οικογένεια για όπλα 
και ναρκωτικά  

Τα μέλη γνωστής οικογένειας του Μυλο-
πόταμου Κρήτης βρέθηκαν με χειροπέδες
έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στο χω-
ριό Πάνορμος, στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυ-
κλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Η ΕΛΑΣ
προχώρησε σε συνολικά 8 συλλήψεις, ανά-
μεσά τους και μία γυναίκα 22 ετών που φέ-
ρεται να είχε κομβικό ρόλο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Ρεθύμνου αξιοποίησαν σχετική πλη-
ροφόρηση που είχαν για τη δράση κυκλώ-
ματος διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία
απέκρυπταν σε εξωτερικούς χώρους κοντά
στα σπίτια και στα ποιμνιοστάσιά τους. Όπως
προκύπτει από τη δικογραφία, τρεις από
τους εμπλεκόμενους απέκρυπταν και διακι-
νούσαν ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας από
αυτούς με τη χρήση ΙΧΦ αυτοκινήτου προ-
μήθευε ναρκωτικά την 22χρονη που συνε-
λήφθη, η οποία στη συνέχεια με το ΙΧ αυτο-
κίνητό της μετέφερε τα ναρκωτικά στο Ρέ-
θυμνο για λογαριασμό των άλλων ατόμων
που αναλάμβαναν την περαιτέρω διάθεσή
τους στην πόλη.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έστησαν
μπλόκο, εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε
η νεαρή γυναίκα και προχώρησαν σε έρευ-
να, κατά την οποία βρέθηκε ποσότητα κο-
καΐνης, την οποία είχε προμηθευτεί από
έναν από τους εμπλεκόμενους, και συνελή-
φθη. Συνολικά κατασχέθηκαν 11 κιλά και 99
γραμμάρια κάνναβης, 12,51 γραμμάρια κο-
καΐνης, 2 πολεμικά τυφέκια, 12 δενδρύλλια
κάνναβης ύψους έως 2 μέτρων, 2 ζυγαριές
ακριβείας, διόπτρα πολεμικού τυφεκίου,
αεροβόλο όπλο, 990 ευρώ από αγοραπωλη-
σίες ναρκωτικών και 8 κινητά τηλέφωνα.

Παπ.

Απεργία σήμερα σε
ΜΜΜ - Χωρίς δακτύλιο

Εικοσιτετράωρη απεργία σήμερα από τη
ΣΤΑΣΥ (ΗΣΑΠ, μετρό, τραμ), καθώς οι ερ-
γαζόμενοι αντιδρούν για το δυστύχημα
που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρί-
της στη γραμμή 1 και ζητούν τη λήψη μέ-
τρων ασφαλείας στους εργασιακούς χώ-
ρους. Χωρίς δακτύλιο θα είναι το κέντρο
της Αθήνας λόγω της απεργίας στα μέσα
μεταφοράς. Στάση εργασίας θα κάνουν τα
λεωφορεία από την έναρξη της βάρδιας
έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ
έως τη λήξη της βάρδιας και τα τρόλεϊ από
τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι.

Ω
ς βασίλειο της αναξιοκρατίας και
του παρασκηνίου περιγράφει τον
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η υποψήφια για
τη θέση του γενικού διευθυντή

Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού, δρ Γε-
ωργία Ουζουνίδου, στην ένστασή της κατά
της σε βάρος της απόφασης του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού, που αφο-
ρά στην επιλογή του κατάλληλου προσώπου
για τη συγκεκριμένη θέση. Η ίδια καταγγέλ-
λει μεθοδεύσεις σε βάρος της και μερολη-
πτική αντιμετώπιση της υποψηφιότητάς της
προς όφελος της ανθυποψήφιάς της Ανα-
στασίας Τσαγκαράκου, αναφέροντας συγκε-
κριμένα περιστατικά από τη διαδικασία επι-
λογής.

Στα τέλη του 2020 προκηρύχθηκε διαγω-
νισμός για τη θέση του γενικού διευθυντή
Αγροτικής Έρευνας στον Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, αρχικά με τρεις υπο-
ψηφιότητες που πληρούσαν τα κριτήρια και
στη συνέχεια με δύο, καθώς η μία υποψήφια
τελικά αποσύρθηκε. Το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο του Οργανισμού αξιολόγησε τους
δύο φακέλους και τον Σεπτέμβριο έκρινε
πως πρόκειται για δύο ισοδύναμες υποψη-
φιότητες που έπρεπε να αξιολογηθούν πε-
ραιτέρω. Η δρ Ουζουνίδου κατέθεσε υπό-
μνημα, καθώς έκρινε ότι στην εισηγητική έκ-
θεση του Επιστημονικού Συμβουλίου υπήρ-
χε «πλημμελής αξιολόγηση της εξαετούς
άσκησης καθηκόντων μου ως προϊσταμένης
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων, που κατά
την εκτίμησή μου συνάδει απόλυτα με τη θέ-
ση του γενικού διευθυντή Αγροτικής Έρευ-
νας». Στις 11 Οκτωβρίου ορίστηκε η ημερο-
μηνία των συνεντεύξεων των δύο υποψη-
φίων και της απόφασης του Επιστημονικού
Συμβουλίου. Και από εκεί αρχίζουν τα πε-

ρίεργα, τα οποία η ίδια καταγγέλλει ως μεθό-
δευση από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χα-
τζηνικολάου αλλά και μέλη του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου. 

Καταρχάς, κατά παράβαση του Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του ΕΛΓΟ, δεν της δόθηκαν τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεών του, όπως προβλέ-
πεται, καθώς έχει έννομο συμφέρον. Και
όπως αναφέρει στην ένστασή της κατά της
απόφασης του Συμβουλίου, αυτή ήταν μόνο
η αρχή σε μια διαδικασία που βρίθει παρα-
σκηνιακών ενεργειών σε βάρος της. «Στην
εισηγητική έκθεση αξιολογήθηκε πλημμε-
λώς και μεροληπτικά υπέρ της συνυποψή-
φιάς μου κας Τσαγκαράκου ο όρος της
πλούσιας και αποδεδειγμένης διοικητικής
εμπειρίας, εξισώνοντας τον συντονισμό
ερευνητικών έργων στο περιορισμένο ερευ-
νητικό αντικείμενο του Ινστιτούτου, στο
οποίο υπηρετεί, με το διοικητικό έργο που
έχω προσφέρει και προσφέρω για όλο τον
ερευνητικό ιστό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με
το σύνολο των συνεργασιών στο πλαίσιο της
εξωστρέφειάς μου με υπουργεία, πανεπι-
στήμια, τη ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας, πε-
ριφέρειες κ.λπ.». Μεγαλύτερο ενδιαφέρον,
ωστόσο, παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο
έγιναν οι συνεντεύξεις προκειμένου να γίνει
η τελική επιλογή. 

Παρουσίαση με PowerPoint
«Ως είθισται σε συνεντεύξεις για κατάλη-

ψη θέσης ευθύνης, πολλώ δε μάλλον θέσης
γενικού διευθυντή σε δημόσιο φορέα, το αρ-
μόδιο όργανο απευθύνει ερωτήσεις προς τον
εκάστοτε υποψήφιο προκειμένου να αξιολο-
γήσει την ικανότητά του να αναπτύξει τις σκέ-
ψεις του και να διαχειριστεί καταστάσεις που
άπτονται του αντικειμένου της προκηρυχθεί-

σας θέσεις, αφετέρου να διακρίνει την ετοι-
μότητά του και την ικανότητα διαχείρισης του
άγχους σε μια στρεσογόνο κατάσταση. Στη
δική μου συνέντευξη σχεδόν το σύνολο των
ερωτήσεων περιστράφηκε γύρω από το
ερευνητικό μου έργο και ελάχιστα στη διοι-
κητική μου εμπειρία, που είναι συνυφασμέ-
νη με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του φο-
ρέα, ή στο όραμά μου για τη θέση του γενικού
διευθυντή Αγροτικής Έρευνας. Με πολύ με-
γάλη έκπληξη ενημερώθηκα ότι σε άλλη μια
μεροληπτική αντιμετώπιση της υποψηφιότη-
τας της συνυποψήφιάς μου επετράπη στην
κυρία Τσαγκαράκου παρουσίαση με Power-
Point (άραγε πώς γνώριζε ότι θα υπάρχουν
στον χώρο της συνέντευξης προτζέκτορας
και οθόνη;), στην οποία παρουσίασε το ορά-
ματά της για τη γενική διεύθυνση, η οποία
εκλήφθηκε ως ετοιμότητα και αποτέλεσε
στοιχείο για την απόφαση. Να σημειωθεί ότι
ποτέ δεν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω το
όραμά μου, το οποίο θα μπορούσα κάνω και
χωρίς PowerPoint», καταλήγει η δρ Ουζου-
νίδου, επισημαίνοντας πως δεν έγινε καμιά
αναφορά στο υπόμνημα που κατέθεσε, κάτι
που «μικρή σημασία έχει σε μια μεθοδευμέ-
νη διαδικασία», όπως υποστηρίζει.

Με αδιαφανείς διαδικασίες
και μεθοδεύσεις
προσπαθούν να
αποκλείσουν υποψήφια 
για τη θέση του γενικού
διευθυντή Έρευνας 
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Η
κρίση με τους χιλιάδες μετανάστες που πα-
ραμένουν εγκλωβισμένοι, υπό άθλιες συν-
θήκες, στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορω-
σίας δεν εργαλειοποιεί μόνο τους ανθρώ-

πους, αλλά καθιερώνει de facto την πολιτική των επα-
ναπροωθήσεων στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Η υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας, από
τις πιο σκληρές στο ζήτημα της μετανάστευσης στην
Ευρώπη, δεν επιτρέπει την είσοδο σε πρόσφυγες και
μετανάστες, και το αυταρχικό καθεστώς του Αλεξάντερ
Λουκασένκο δεν τους δέχεται πίσω στη Λευκορωσία.
Πολλοί μετανάστες, που έχουν καταφέρει να περάσουν
τον συρμάτινο φράχτη προς την Πολωνία, επαναπρο-
ωθούνται με τη βία στη Λευκορωσία, οι συνοριακοί
φρουροί της οποίας τους απωθούν πάλι προς την Πο-
λωνία. 

Τον περασμένο μήνα, το Κοινοβούλιο της Πολωνίας
ενέκρινε μια τροποποίηση του νόμου περί αλλοδαπών,
νομιμοποιώντας την πρακτική της επαναπροώθησης,
παρά την υποβολή αιτήματος χορήγησης ασύλου.

Μέχρι τώρα, η πρακτική αυτή βασιζόταν σε ένα απλό
υπουργικό διάταγμα. Το Κοινοβούλιο έδωσε επίσης το
πράσινο φως για την κατασκευή ενός τείχους στα σύ-
νορα, κόστους 353 εκατ. ευρώ.

Αν και αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο, η νομιμοποίηση
των επαναπροωθήσεων έχει αρχίσει να γίνεται σιωπη-
λά δεκτή στην ΕΕ, η οποία καταγγέλλει ότι κάποιες από

τις μεταναστευτικές κρίσεις στα σύνορά της κατα-
σκευάζονται για πολιτικούς σκοπούς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι η κατάσταση στα σύνο-
ρα Πολωνίας - Λευκορωσίας είναι μια «υβριδική επί-
θεση και όχι προσφυγική κρίση». 

Χιλιάδες μετανάστες που κρύβονται στα δάση στην
πολωνική πλευρά των συνόρων μιλάνε για βίαιες επα-
ναπροωθήσεις. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, αλλά
και με καταγγελίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις,
οι πολωνικές Αρχές οδηγούν όσους συλλαμβάνουν πί-
σω στα σύνορα και τους πιέζουν με τα όπλα να επιστρέ-
ψουν στη Λευκορωσία. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι
έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους. Ανεπιβεβαίωτες πληρο-
φορίες μιλούν για έναν 14χρονο που βρέθηκε παγωμέ-
νος στο δάσος.

Στις αρχές της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέ-
κρινε νέες κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων και
εταιρειών της Λευκορωσίας, που συμβάλλουν στην
εισροή χιλιάδων ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή και
την Αφρική στα πολωνικά σύνορα.

Το νέο πακέτο των κυρώσεων θα οριστικοποιηθεί τις
επόμενες ημέρες. Η ΕΕ κατηγορεί το Μινσκ ότι οργά-
νωσε τις μεταναστευτικές ροές προς την Πολωνία σε
αντίποινα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο καθε-
στώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο πέρυσι, μετά τη βίαιη
καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Οι τιμές του φυσικού
αερίου εκτινάχθηκαν
κατά 17% στην ΕΕ, καθώς
η γερμανική ρυθμιστική
αρχή ενέργειας ανέστει-
λε την έγκριση του αμ-
φιλεγόμενου αγωγού
φυσικού αερίου Nord
Stream 2 από τη Ρωσία
στη Γερμανία. Η γερμα-
νική αρχή ανακοίνωσε
ότι η εταιρεία εκμετάλ-
λευσης του αγωγού
πρέπει να συμμορφωθεί με τη γερμανική
νομοθεσία προτού πιστοποιήσει το έργο των
10 δισ. ευρώ. Οι επικριτές φοβούνται ότι ο
αγωγός θα αυξήσει την ενεργειακή εξάρτη-
ση της Ευρώπης από τη Ρωσία, περιγράφον-
τάς τον σαν «επικίνδυνο πολιτικό όπλο» στα
χέρια της Μόσχας. Ο Nord Stream 2 ολο-

κληρώθηκε τον Σε-
πτέμβριο, ύστερα από
σειρά καθυστερήσε-
ων. Έχει μήκος 1.230
χιλιομέτρων κάτω
από τη Βαλτική Θά-
λασσα και θα μεταφέ-
ρει φυσικό αέριο
απευθείας στη Γερμα-
νία, παρακάμπτοντας
τα εδάφη της Ουκρα-
νίας και της Πολω-
νίας, οι οποίες θα χά-

σουν σημαντικά ποσά από τα τέλη διαμετα-
κόμισης. Το γερμανικό μπλόκο στον Nord
Stream 2 αναμένεται να καθυστερήσει το
έργο για αρκετούς μήνες, γεγονός που ενο-
χλεί τη Ρωσία, η οποία απαιτεί την πιστοποί-
ηση του αγωγού πριν από την προθεσμία της
8ης Ιανουαρίου.

Η βίλα Αουρόρα στη
Ρώμη, ένα πραγματι-
κό έργο τέχνης,
βγαίνει στο σφυρί
στις 18 Ιανουαρίου,
με τιμή εκκίνησης τα
471 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Η βίλα, μέσα σε
καταπράσινο κήπο
κοντά στη Βία Βένε-
το, φιλοξενεί τη μοναδική γνωστή τοιχογραφία του Ιταλού ζωγρά-
φου του μπαρόκ Καραβάτζο (16ος-17ος αι.). Μόνο αυτό το έργο, στο
ταβάνι ενός μικρού δωματίου στον πρώτο όροφο, εκτιμάται στα 310
εκατ. ευρώ. Η Βίλα Αουρόρα είναι επίσης γεμάτη με γλυπτά, αντίκες
και αγάλματα, ένα εκ των οποίων αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο.
Κατά το παρελθόν, ενδιαφέρον για την αγορά της βίλας είχαν εκ-
φράσει ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς αλλά και ένας εμί-
ρης του Κατάρ.
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Στήνεται φάμπρικα
επαναπροωθήσεων

Κ

Γερμανικό μπλόκο στον Nord Stream 2 Πωλείται μισό δισ. η Βίλα Αουρόρα 
με την τοιχογραφία του Καραβάτζο

ΛΕΥΚΟΡΩΣIΑ -  ΠΟΛΩΝIΑ



T
έλος στην ταλαιπωρία και τις
επισκέψεις στην εφορία για τις
γονικές παροχές και δωρεές θα
βάλει η ΑΑΔΕ με την ενεργοποί-

ηση μέσα στον Δεκέμβριο της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας myProperty για την υπο-
βολή των δηλώσεων.

Στο μεταξύ τις προσεχείς ημέρες ανα-
μένεται να εκδοθεί από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων η εγκύκλιος που
θα ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο των αφο-
ρολόγητων χρηματικών γονικών παροχών
και δωρεών έως 800.000 ευρώ και την
οποία περιμένουν χιλιάδες φορολογού-
μενοι. Η εγκύκλιος θα δίνει απαντήσεις σε
όλα τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί
στις φορολογικές Αρχές, όπως τι ισχύει
στην περίπτωση που ένας γονιός θέλει να
προχωρήσει σε δωρεά χρηματικού ποσού
από τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζα του
εξωτερικού όπου και διαμένει το παιδί
του, ή αν ένας πατέρας που διαμένει στο
εξωτερικό έχει τη δυνατότητα να δωρίσει
χρήματα στο παιδί του που μένει στην Ελ-
λάδα.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που αφορούν
τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Δηλαδή τι ισχύει για έναν γονιό που έχει
με το παιδί του κοινό λογαριασμό και ο γο-
νιός θέλει να δωρίσει χρήματα στο παιδί
του χωρίς να πληρώσει φόρο.

Πάντως οι γονείς, οι παππούδες ή οι
γιαγιάδες που δίνουν τα χρήματα θα πρέ-
πει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κα-

λύπτουν τα δωριζόμενα ποσά με βάση τα
εισοδήματα που έχουν αποκτήσει, καθώς
οι συγκεκριμένες παροχές και δωρεές
θεωρούνται για αυτούς τεκμήρια.

Παράλληλα όσοι δωρίζουν χρηματικά
ποσά θα πρέπει να είναι σε θέση να απο-
δείξουν στην εφορία τον νόμιμο τρόπο
απόκτησης των χρημάτων που δίνουν στα
παιδιά τους ή στα εγγόνια τους.

Η παγίδα των τεκμηρίων
Επίσης όσοι θα αποκτήσουν ακίνητα θα

πρέπει να προσέξουν να μην πιαστούν
στην παγίδα του τεκμηρίου διαβίωσης της
κατοικίας. Οι φορολογούμενοι που θα
αποκτήσουν ακίνητα και δεν θα καταφέ-
ρουν να καλύψουν το τεκμήριο διαβίωσης
για τις κατοικίες (πρώτη ή και δευτε-
ρεύουσες) που τους έγραψαν οι γονείς, οι
σύζυγοι ή οι παππούδες και γιαγιάδες, θα
βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή έξ-
τρα φόρου που φθάνει ακόμη και το 44%.

Οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών
στις περιπτώσεις που τα ποσά προορίζον-
ται για την απόκτηση κατοικίας από τα
παιδιά συμφέρει να γίνουν άμεσα, ώστε οι
αγορές να ολοκληρωθούν πριν από το τέ-
λος του έτους.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιανουαρίου
2022 στις περισσότερες περιοχές της χώ-
ρας οι αντικειμενικές αξίες θα τραβήξουν
την ανηφόρα. Η αύξηση των αντικειμενι-
κών θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα
και τον φόρο μεταβίβασης που θα κλη-
θούν να πληρώσουν τα παιδιά, αλλά και τα
συμβολαιογραφικά έξοδα τα οποία υπο-
λογίζονται με βάση τις τιμές ζώνης.

Ακόμη και στην περίπτωση της αγοράς
πρώτης κατοικίας που ισχύουν υψηλά
αφορολόγητα όρια, 200.000 ευρώ για κά-
θε άγαμο, 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο
και επιπλέον 25.000 ευρώ για κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο μέχρι το δεύτερο και 30.000

ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το
τρίτο και πάνω, εάν το παιδί αποκτήσει την
κατοικία μετά την Πρωτοχρονιά, θα πλη-
ρώσει παραπάνω συμβολαιογραφικά
έξοδα.

Έρχεται εγκύκλιος της ΑΑΔΕ -
Μέσα στον Δεκέμβριο 
ενεργοποιείται η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για 
την υποβολή δηλώσεων
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Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Τον Ιανουάριο η αναλογία του επιδόματος αδείας 2021
Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που

έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απα-
σχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εντός του έτους 2021, κατα-
βάλλεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαι-
σίου, αναλογία του επιδόματος αδείας, υπολογιζόμε-
νη επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας ερ-
γασίας.

Η αναλογία του επιδόματος αδείας ανέρχεται, για

κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στον μηχανισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων εργαζομένων,
αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνεπώς, για τον υπολογισμό σε ετήσια βάση του πο-
σού που καταβάλλεται σε κάθε εργαζόμενο, λαμβάνε-
ται υπόψη το χρονικό διάστημα υπαγωγής του στον μη-
χανισμό και τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Λαμβάνοντας υπό-
ψη τα ανωτέρω και τον προγραμματισμό των πληρω-
μών, η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας
στους δικαιούχους εργαζόμενους από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποι-
ηθεί εντός του Ιανουαρίου 2022, μετά την ολοκλήρωση
της υποβολής δηλώσεων (Α’ και Β’ φάση) από τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες για την ένταξη εργαζομένων τους
στον μηχανισμό για τον μήνα Δεκέμβριο 2021.

Το myProperty 
βάζει τέλος… 
στην ταλαιπωρία

Γ Ο Ν Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ  
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Επιστρεπτέα: 
Παράταση προθεσμίας
έως 31Δεκεμβρίου

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η
προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητι-
κών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή,
ενώ τα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι άτοκα
και σε 60 δόσεις, αντί για 40 που ίσχυε. Αυ-
τό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το ΦΕΚ που
δημοσιεύτηκε σχετικά με τα επιστρεφόμε-
να ποσά. Η πρώτη δόση θα πρέπει να κατα-
βληθεί από τους υπόχρεους έως τις 31 Ια-
νουαρίου 2022, ενώ όσοι εξοφλήσουν
εφάπαξ το ποσό που θα δουν στον λογαρια-
σμό τους στο Taxisnet θα πάρουν έκπτωση
25%. Στις υπουργικές αποφάσεις που ανα-
φέρονται στο ΦΕΚ επισημαίνεται ότι οι επι-
χειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές, οι
οποίες αποδεδειγμένα επλήγησαν από τις
πυρκαγιές, δεν θα επιστρέψουν ούτε ευρώ
από τα χρήματα που έλαβαν. Οι επιχειρή-
σεις που είχαν κάνει έναρξη πριν από την
1/1/2019 και είχαν πτώση τζίρου άνω του
70% θα επιστρέψουν το 25% του ποσού που
έλαβαν ως Επιστρεπτέα, ενώ όσες είχαν
μείωση 30%-70% θα επιστρέψουν το 33,5%
του ποσού. Για όσες είχαν μείωση κάτω από
30%, αυτές θα επιστρέψουν το 50% του πο-
σού.

Alpha Bank: Πιο... ψηλά
η ανάπτυξη φέτος 

Η διαμόρφωση των τουριστικών εσόδων
αρκετά πάνω από τον στόχο του 40%, που
είχε υπολογίσει η κυβέρνηση, θα αποτελέ-
σει τον επιταχυντή της ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας τη φετινή χρονιά. Όπως
αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του
τμήματος οικονομικής ανάλυσης της Alpha
Bank, η παράταση της τουριστικής περιό-
δου φαίνεται από τις αφίξεις του Σεπτεμ-
βρίου και του Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», οι οποίες σημεί-
ωσαν αύξηση κατά 105,5% και 125% αντί-
στοιχα σε σχέση με τους αντίστοιχους περ-
σινούς μήνες. Ταυτόχρονα, οι αφίξεις του
Αυγούστου διαμορφώθηκαν στο 60% σε
σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα,
κάτι που οδηγεί στην εκτίμηση για αύξηση
του φετινού τουλάχιστον κατά 7,1%, όπως
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκ-
θεσή της για την Ελλάδα. Οι αναλυτές της
τράπεζας επισημαίνουν ότι ο κατά πολύ
υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της οικο-
νομίας συνδέεται με την αύξηση των επεν-
δύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης,
καθώς και με την εισροή του πρώτου πακέ-
του πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Π
αράθυρο για νέες ενισχύσεις
προς τα νοικοκυριά λόγω της
ενεργειακής κρίσης ανοίγει η
κυβέρνηση, ενώ ο προϋπολο-

γισμός του 2022 δεν θα περιλαμβάνει νέα
μέτρα στήριξης. Ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες
στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι στον νέο προϋπο-
λογισμό δεν περιλαμβάνονται παρεμβά-
σεις για οποιονδήποτε κλάδο της οικονο-
μίας, καθώς δεν το επιτρέπουν οι παρού-
σες δημοσιονομικές συνθήκες. Σύμφω-
να με τον υπουργό Οικονομικών:

1Η διανομή μερίσματος στις γιορτές
των Χριστουγέννων εξαρτάται από τις

προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι
οποίες είναι η ένταση και η έκταση της
υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, η «δίδυ-
μη κρίση» περιορίζει τις δυνατότητες για
παροχές. 

2Στις αρχές Δεκεμβρίου το υπουργείο
Οικονομικών θα παρουσιάσει στον

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα
δεδομένα στην οικονομία για τη φετινή
χρονιά και τις προοπτικές για την επόμε-
νη, έτσι ώστε να ληφθούν αποφάσεις
σχετικά με τα διαθέσιμα χρήματα του
προϋπολογισμού. 

3Η εισήγηση του υπουργείου Οικονο-
μικών για δεύτερη αύξηση του κατώ-

τατου μισθού μέσα στο 2022, πέραν αυ-

τής που έχει ανακοινωθεί και θα ισχύσει
από την 1/1/2022, είναι θετική. 

4 Δεν θα υπάρξει νέο πακέτο στήριξης
για την εστίαση, παρά τα πρόσφατα

περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολία-
στους, καθώς ο προϋπολογισμός στήριξε
τον κλάδο με ενισχύσεις ύψους 2,3 δισ.
ευρώ, ενώ ήδη υλοποιούνται και θα συ-
νεχίσουν να υλοποιούνται τα προγράμ-
ματα των υπουργείων Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με επιδότη-
ση δόσεων και ρυθμίσεις οφειλών. 

5Ο προϋπολογισμός του 2022 περι-
λαμβάνει την πρόβλεψη για ρυθμό

ανάπτυξης 7,1% φέτος, ενώ την επόμενη
χρονιά προβλέπονται μείωση της ανερ-
γίας και εκτόξευση των επενδύσεων και
των εξαγωγών. 

6Οι μειώσεις φόρων και εισφορών
που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση

για την επόμενη χρονιά ισχύουν στο ακέ-
ραιο. 

7 Ο πληθωρισμός πρόσκαιρα θα ανέλ-
θει ακόμη και στο 4% τον Δεκέμβριο,

ωστόσο θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα
στο α’ τρίμηνο του 2022 στα προϊόντα και

στις υπηρεσίες και στο β’ τρίμηνο στο
ενεργειακό κόστος. 

8 Δεν υπάρχει περίπτωση νέου καθο-
λικού lockdown για τη χώρα, ενώ τα

ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή ώστε
να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κρίση,
ακόμη και στο ενδεχόμενο νέας αύξησης
του κόστους δανεισμού. 

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί αυτήν
τη στιγμή τον μεγάλο... βραχνά για την
κυβέρνηση, ενώ χαρακτηριστικό της
νευρικότητας είναι το γεγονός ότι χθες η
τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε άνο-
δο κατά 8%, φτάνοντας στα 108 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, με αφορμή την ανακοίνω-
ση της Γερμανίας ότι αναστέλλει προσω-
ρινά την πιστοποίηση Nord Stream, ο
οποίος ξεκινά από τη Ρωσία. Ταυτόχρο-
να, η χονδρική τιμή του ρεύματος εξακο-
λουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπε-
δα, εγείροντας φόβους ενόψει και του
ισχυρού ενδεχόμενου να επικρατήσουν
δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέσα
στους επόμενους μήνες στην Ευρώπη. 

Αν αυξηθούν κι άλλο οι τιμές
στην ενέργεια - Χρ. Σταϊκούρας:
«Όχι σε νέες επιδοτήσεις 
το 2022»

Θέμα χρόνου νέο πακέτο 
στήριξης στα νοικοκυριά 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Μ
εταβλητότητα, στάση αναμο-
νής από το μεγαλύτερο μέ-
ρος των διεθνών παικτών και

αδυναμία των τραπεζικών μετοχών
συνθέτουν το σκηνικό στο ελληνικό
χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες.
Μετά τις ανακοινώσεις MSCI, οι επόμε-
νοι καταλύτες, για τους βραχυπρόθε-
σμους παίκτες, θεωρούνται η αξιολό-
γηση της Moody’s την Παρασκευή, η
οποία υπολείπεται των άλλων οίκων

κατά μία βαθμίδα, αλλά και τα οικονο-
μικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν
οι εισηγμένες εταιρείες. Τεχνικά, ξεκι-
νώντας από τον Γενικό Δείκτη, οι στηρί-
ξεις τίθενται στις 909, 904 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 ημερών), 900 (εκθετικός ΚΜΟ
60 ημερών), 899, 895, 880 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 864 μο-
νάδες (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημε-
ρών). Οι αντιστάσεις στις 923, 930 και
949 - 950 μονάδες. Αναφορικά με τον

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, όσο
δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2.200
και πολύ περισσότερο χαμηλότερα των
2.192 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί υποχώρηση προς τις 2.173, 2.170,
2.150 και 2.124 μονάδες. Αρνητική έκ-
πληξη με κλείσιμο χαμηλότερα των
2.124 μονάδων, θα αυξήσει την πίεση
προς τις 2.106, 2.079 και 2.015 μονά-
δες. Οι αντιστάσεις στις 2.231, 2.240
(gap), 2.366 και 2.390 μονάδες.

Νέο έργο για την ΑΚΤΩΡ

Στην ΑΚΤΩΡ πρόκειται να ανατεθεί το νέο έργο κα-
τασκευής και βελτιώσεων υποδομής της Αεροπορι-
κής Βάσης στη Λάρισα, από την Environmental
Chemical Corporation, ύψους 19,5 εκ. ευρώ. Το έργο
αφορά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της Αεροπο-
ρικής Βάσης της Λάρισας και το αντικείμενό του απο-
τελείται από την κατασκευή δύο υπόστεγων συντή-
ρησης μεγάλης έκτασης (LAMs), ενός κτιρίου συντή-
ρησης αεροσκαφών, ενός κτιρίου εγκαταστάσεων,
την επέκταση των διαδρόμων τροχοδρόμησης, την
κατασκευή χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και την
κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων.

«Γαλαντόμος»
ο Μουσικός Οίκος Νάκας
Μέρισμα-έκπληξη αναμένεται να διανείμει
φέτος ο Μουσικός Οίκος Νάκας. Συγκεκριμέ-
να, στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευ-
ση της 7ης Δεκεμβρίου, η διοίκηση προτίθεται
να προτείνει τόσο τη διανομή μερίσματος (0,15
ευρώ ανά μετοχή, όπως είχε ανακοινώσει κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων
αποτελεσμάτων της) όσο και την επιστροφή
κεφαλαίου έως 450.000 ευρώ (δηλαδή έως και
0,071 ευρώ ανά μετοχή). Με βάση τα παραπά-
νω, η εισηγμένη μοιράζει στους μετόχους της
για μια ακόμη χρονιά ποσά που υπερβαίνουν τα
ετήσια κέρδη της (1,033 εκατ. στη χρήση που
έληξε στις 30/6/2021), χωρίς ωστόσο να επη-
ρεάζεται η ρευστότητα της εταιρείας, η οποία
διατηρείται σε άριστα επίπεδα. Με την τιμή της
μετοχής στα 2,38 ευρώ, μιλάμε για μια μερι-
σματική απόδοση άνω του 9%. 

Interlife: Άλμα 123,7% στα κέρδη
προ φόρων στο εννεάμηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της In-
terlife ΑΑΕΓΑ στο εννεάμηνο. Τα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλ-
θαν στο ποσό των 55,56 εκατ. ευρώ έναντι 50,65 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν στα 13,22 εκατ. ευρώ έναντι 5,91 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα κέρδη προ φόρων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ.
ευρώ έναντι 6,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
2020. Η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς
τα κέρδη προ φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Η Αρχή Διαφάνειας αποδέχθηκε το υπόμνημα της εταιρείας
Beat, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε πλήρης καταβολή κομί-
στρου στους οδηγούς για τις διαδρομές που πραγματοποίησαν
σε όσους πολίτες μετέβαιναν για τον εμβολιασμό τους, αλλά
και στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο οποίο εν-
τασσόταν η δράση. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που επικα-
λούνται το σχετικό διοικητικό έγγραφο, η Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας και ειδικότερα η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
του τομέα Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, αποδέχεται το
επιχείρημα της BEAT πως πρόκειται για μια εταιρεία τεχνολο-
γίας που εντάσσεται στην κοινωνία της πληροφορίας και όχι
μια υπηρεσία αστικής μεταφοράς.

Στις 29 Νοεμβρίου έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί
η τακτική γενική συνέλευση της Καλλιμάνης, για να
εγκρίνουν μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστά-
σεις του 2020. Η εταιρεία έχει να δημοσιεύσει ισο-
λογισμό από τη χρήση του 2016. Από το 2016, τότε
που η Καλλιμάνης εμφάνιζε τζίρο 31,9 εκατ. ευρώ
και ζημιές 4,149 εκατ. ευρώ, πολλά έχουν αλλάξει
στην αγορά. Εμφανίστηκαν νέοι παίκτες, όπως η O-
ceana Frozen Food IKE που ιδρύθηκε στις 23 Δε-
κεμβρίου του 2016, τότε που άρχισαν να γίνονται
γνωστά τα προβλήματα της Καλλιμάνης, και παλαιοί
παίκτες, όπως η Pescanova, ισχυροποιήθηκαν.

Η Καλλιμάνης, η γενική συνέλευση και οι οικονομικές καταστάσεις

Νίκη της BEAT κατά του νόμου Σπίρτζη

Αναμένοντας τη Moody’s στο χρηματιστήριο



Rivulis-Eurodrip: 
Νέα στρατηγική με επενδύσεις
στην «έξυπνη γεωργία»

Π
εραιτέρω ενίσχυση μεριδίων στον τομέα των
ολοκληρωμένων έργων άρδευσης (turn-key
projects), ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

έξυπνης γεωργίας καθώς και σχεδιασμό/διάθεση και-
νοτόμων προϊόντων στάγδην άρδευσης περιλαμβάνει η
νέα στρατηγική της Rivulis, που υλοποιείται με ενορχη-
στρωτή την Temasek. Εξάλλου, από τα τέλη του 2020 το
πλειοψηφικό πακέτο της Rivulis, που αναπτύσσει και
διανέμει στην αγορά τα ομώνυμα προϊόντα καθώς και τα
προϊόντα με το σήμα της Eurodrip, έχει περάσει στην ισ-
ραηλινή Temasek, παγκόσμιο όμιλο επενδύσεων με
έδρα στη Σιγκαπούρη, με καθαρή αξία χαρτοφυλακίου
283 δισ. δολάρια (στις 31/3/2021) και με ιδιαίτερη έκθε-
ση σε βιώσιμες και αειφόρες επενδύσεις του αγροτικού
τομέα. Ας σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του ομίλου
στην Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κεν-
τρική Ασία, οι οποίες διοικούνται και συντονίζονται από
την ομάδα των Οινοφύτων, αναπτύσσονται με ταχύτα-
τους ρυθμούς και αποτελούν σημείο αναφοράς υγιούς
ανάπτυξης σε όλο τον όμιλο Rivulis.

Παγκρήτια Τράπεζα: Νέο λειτουργικό 
μοντέλο καταστήματος 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο πρότυπο κατάστημα
της Παγκρήτιας Τράπεζας που στεγάζεται σε ιδιόκτητο
ακίνητό της επί της Λε-
ωφόρου Δημοκρατίας
22 και Φωτάκη στο
Ηράκλειο Κρήτης. Στο
νέο κατάστημα, όπου
μεταφέρθηκαν οι ερ-
γασίες των καταστημά-
των Παπανδρέου και
Παπαναστασίου, εφαρ-
μόζεται το καινούργιο, σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο
της τράπεζας που συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέ-
τηση των πελατών με τις εξελιγμένες δυνατότητες που
προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα. Για τον σκοπό αυτό
έχουν διαμορφωθεί διακριτοί χώροι που υποστηρί-
ζουν αφενός τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρε-
σίες, αφετέρου τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του
πελάτη σε digital corner, καθώς επίσης και τη συμβου-
λευτική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων από
εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμη και απομακρυσμέ-
να με την πρωτοποριακή μέθοδο του video conference.

Τίναξαν την μπάνκα 
στον αέρα τα σουπερμάρκετ

Σχεδόν 900 εκατ. ευρώ επιπλέον εισέπραξαν τα σου-
περμάρκετ το 2020 σε σχέση με το 2019, όπως προκύ-
πτει από το «Πανόραμα των Ελληνικών Σουπερμάρκετ
2021» βάσει των ισολογισμών 34 αλυσίδων, που αποτε-
λούν το δείγμα ανάλυσης. Συγκεκριμένα το 2020, οι 34
υπό μελέτη επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις αξίας
9,98 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 868,77 εκατ. ευρώ ή
9,54% σε σχέση με τα 9,11 δισ. ευρώ του 2019. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
σημαντικής αύξησης. Συνολικά αυτή την τετραετία η αύ-
ξηση ξεπερνά το 28% και αντιπροσωπεύει επιπλέον ποσό
ύψους 2,19 δισ. ευρώ.

Ενισχύει τις επενδύσεις στην Ελλάδα η BAT

Ενισχύει τις επενδύσεις της στην ελληνική οικονομία
η British American Tobacco, με άξονα την τεχνολογία
και την καινοτομία. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, η επιλογή της Ελλάδας ως στρατηγικής αγοράς
για επενδύσεις στα προϊόντα με δυνητικά μειωμένο κίν-
δυνο επιβεβαιώνεται με την είσοδο του προϊόντος ατμί-
σματος Vuse ePod 2. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνε-
ται, το Vuse αποτελεί τη No 1 μάρκα παγκοσμίως στην
κατηγορία του ατμίσματος σε μερίδιο αξίας (με βάση τη
συνολική αξία των λιανικών πωλήσεων στην κατηγορία
ατμίσματος σε ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Βρετανία και Γερ-
μανία, που καλύπτει περίπου το 77% του καθαρού κύ-
κλου εργασιών της διεθνούς αγοράς προϊόντων ατμί-
σματος κλειστού τύπου).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Mytilineos: Πιστοποίηση του τομέα
μεταλλουργίας από την ASI

Η Mytilineos μέσω του τομέα μεταλλουργίας πι-
στοποιήθηκε με το Πρότυπο Απόδοσης της Πρω-
τοβουλίας ASI για το σύνολο των δραστηριοτήτων
της στην αλυσίδα παραγωγής αλουμινίου, όπως η
εξόρυξη βωξίτη, η παραγωγή αλουμίνας, η παρα-
γωγή αλουμινίου και η χύτευση προϊόντων αλου-
μινίου. Η πρωτοβουλία «Aluminium Stewardship
Initiative» (ASI) είναι ένας παγκόσμιος, πολυμετο-
χικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημιουρ-
γίας προτύπων και πιστοποίησης, ο οποίος έχει
αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πιστοποί-
ησης για να διασφαλίσει ότι οι αρχές της βιωσιμό-
τητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της δια-
κυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην
παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση του
αλουμινίου.

Δωρεά Παπαστράτος στο ΣΔΟΕ 
Στην ενίσχυση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) με σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισμό, προχώρησε με δωρεά της η εταιρεία
Παπαστράτος. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε χθες,
παρουσία του υφυπουργού Οικονομικών Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου και της γενικής γραμματέως
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Αθηνάς Καλύβα, και αναμένεται να ενισχύσει ση-
μαντικά το ΣΔΟΕ στο καθημερινό του έργο για την
περιστολή του λαθρεμπορίου.

Coca-Cola: Πρόγραμμα 
ανακύκλωσης σε Μαβίλη, Πανόρμου

Ανεβάζει στροφές το Zero Waste Future της Co-
ca-Cola, το πρόγραμμα της εταιρείας για την ενί-
σχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της
ανακύκλωσης, με στόχο έναν κόσμο με μηδενικά
απορρίμματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα
τοποθετηθούν στην περιοχή Μαβίλη - Πανόρμου
ειδικοί κάδοι τεσσάρων χωριστών ρευμάτων για
την απόρριψη πλαστικών μπουκαλιών (PET), χάρτι-
νων, μεταλλικών και άλλων πλαστικών υλικών και
συσκευασιών, με στόχο την αύξηση των ποσοστών
ανακύκλωσης. Η αποκομιδή θα γίνεται καθημερινά
από τις υπηρεσίες αποκομιδής του δήμου, με τα
διαχωρισμένα υλικά να συνεχίζουν τον δρόμο τους
μέσω του συστήματος των μπλε κάδων μέχρι και το
τελικό στάδιο της ανακύκλωσης.
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Σ τον θαυμαστό κόσμο του ελληνικού ποδο-
σφαίρου έγινε και αυτό, που δεν έχει προ-
ηγούμενο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και

παγκοσμίως. Η Καβάλα πήρε αδειοδότηση να παίξει
στη Super League 2, αλλά δεν έχει… ποδοσφαιρι-
στές! Και την προσεχή Κυριακή κόντρα στον Πιερικό
στην Κατερίνη θα χρησιμοποιήσει… μπασκετμπολί-
στες και αθλητές του kick boxing που διαθέτει ο
σύλλογος! Αυτοί θα είναι 16 και μόλις 3 ποδοσφαιρι-
στές. Κωμωδία δίχως όρια. Στα δυο προηγούμενα
παιχνίδια η Καβάλα… μηδενίστηκε, γιατί δεν είχε
αδειοδοτηθεί! Μύλος. Ο σύλλογος από τη Μακεδονία
κατάφερε, τελικά, ύστερα από αποφάσεις επιτρο-
πών και… υποεπιτροπών, προσφυγές και κόντρα
προσφυγές στα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαί-
ρου να πάρει την πολυπόθητη αδειοδότηση, όταν το
πρωτάθλημα είχε ήδη αρχίσει. Να διευκρινίσουμε
ότι η Καβάλα είναι… επαγγελματικό σωματείο, όχι
ερασιτεχνικό. Που σημαίνει ότι, για να αδειοδοτη-
θεί, παρουσίασε μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ

και εγγυητική επιστολή 150.000 ευρώ, όπως ορίζει ο
νόμος Αυγενάκη. Αλλά δεν έχει παίκτες. 
Αυτό που περιγράφει ο γενικός αρχηγός τής άλλοτε
κραταιάς και με ιστορία στην Α’ Εθνική ομάδας,
Γιώργος Μανάφης, είναι ιλαροτραγωδία πρώτης
ποιότητας, που μακάρι να εξελιχθεί σε «Θεία Κωμω-
δία» του Δάντη και από την κόλαση να επέλθουν η
κάθαρση και μετά ο παράδεισος. Ακατόρθωτο. 
Ας διαβάσουμε όσα είπε: «Αυτό που ζούμε είναι
Γολγοθάς, για τέσσερις ολόκληρους μήνες, που η
ομάδα ταλαιπωρείται από επιτροπές χωρίς να έχουν
βγει οι σωστές αποφάσεις. Τελικά την Κυριακή
μπαίνει στους αγωνιστικούς χώρους. Στο παιχνίδι
με την Καλαμαριά δεν κατεβήκαμε γιατί δεν είχαμε
ούτε ένα επαγγελματικό δελτίο. Και αυτό και το παι-
χνίδι με την Καρδίτσα θα πάρουν τη δικαστική οδό.
Στο δεύτερο ματς, με την Καρδίτσα, τα δελτία είχαν
έρθει, αλλά τα παιδιά είχαν κάνει πρώτη εγγραφή.
Δηλαδή, δεν είχαν ποτέ πριν ποδοσφαιρικό δελτίο
σε ερασιτεχνικό σωματείο. Είχαμε δηλώσει παιδιά

από τον χώρο του μπάσκετ και του kick boxing».
Και ο Μανάφης πρόσθεσε: «Από τους 16 αθλητές οι 3
είναι ποδοσφαιριστές. Είναι απλώς Καβαλιώτες και
θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Θα πάμε έτσι μέχρι
τέλη Δεκεμβρίου για να μην τρώμε μείον βαθμούς,
όταν και θα μπορούμε να κάνουμε ξανά μεταγραφές.
Είχαμε στείλει τον φάκελο μέσα Αυγούστου και τέ-
λη του μήνα περιμέναμε την απόφαση».
Και κατέληξε: «Η προετοιμασία έγινε κανονικά και
κάναμε μεταγραφές για Super League 2. Η απόφα-
ση που βγήκε έλεγε ότι η Καβάλα δεν παίρνει αδει-
οδότηση. Μετά τις 17, όταν και τελείωσε η μεταγρα-
φική περίοδος, η ομάδα δικαιώθηκε στο διαιτητικό
δικαστήριο, αλλά ήταν αργά… Επειδή η ομάδα μας
ήταν επαγγελματική, δεν μπορούσαμε να βάλουμε
ερασιτέχνες».

Ιλαροτραγωδία SL2, με την Καβάλα 
να μην έχει ποδοσφαιριστές

Ποδόσφαιρο με… μπασκετμπολίστες!
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Ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη οι προκριματικοί
αγώνες του Μουντιάλ 2022 που θα γίνει του χρόνου τέ-
τοια εποχή στο Κατάρ και το… ταμείο περιλαμβάνει
δυο μεγάλα ονόματα, πρωταθλητές Ευρώπης το 2016
και το 2021, την Πορτογαλία και την Ιταλία, που δεν προ-
κρίθηκαν απευθείας, αλλά θα υποστούν τη βάσανο των
μπαράζ. 

Οι χώρες από την ευρωπαϊκή ζώνη που προκρίθηκαν
είναι: Αγγλία, Δανία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Κρο-
ατία, Σερβία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο. Στα μπαράζ θα
παίξουν: Ιταλία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκία, Βόρεια
Μακεδονία, Ουαλία, Σκωτία, Ουκρανία, Σουηδία και
Πολωνία. Αυστρία και Τσεχία θα πάρουν μέρος μέσω
του Nations League, διοργάνωση στην οποία επίσης
απέτυχε η Εθνική Ελλάδας. Η κλήρωση θα γίνει τη με-
ταπροσεχή Παρασκευή. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, στα μπαράζ θα πάρουν μέ-
ρος χώρες που θεωρητικά είναι ισοδύναμες ή κατώτε-
ρες ποδοσφαιρικά από την Εθνική Ελλάδας, που απο-

κλείστηκε για μία, ακόμα, φορά από μεγάλη διοργάνω-
ση, κάτω από τις οδηγίες του Ολλανδού Τζόνι Φαν’τ
Σχιπ, που αναμένεται να μη συνεχίσει. 

Μουντιάλ 2022: Ποιες προκρίθηκαν Νέα ήττα για 
τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχασε 76-69 στη Λιθουανία
από την τελευταία της βαθμολογίας στη EuroLea-
gue Ζαλγκίρις Κάουνας και απογοήτευσε με την
απόδοσή του για μία, ακόμα, φορά. Έχει συντελε-
στή 2-8 σε νίκες-ήττες. Οι «πράσινοι» είχαν σε
κακό φεγγάρι τον αρχηγό τους Ιωάννη Παπαπέ-
τρου, που συγκέντρωσε αρνητικά στατιστικά, 1/8
δίποντα, 1/5 τρίποντα και 5/9 βολές.

Μανωλάς: 
Ferrari 440.000 ευρώ!

Μια Ferrari SF90 Stradale, που κοστίζει
440.000 ευρώ, έχει πλέον στην κατοχή του ο διε-
θνής σέντερ μπακ της Νάπολι Κώστας Μανωλάς,
δημοσιεύματα για τον οποίο κάνουν λόγο για επι-
στροφή του στον Ολυμπιακό τη μεταγραφική πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου. Το εν λόγω αυτοκίνητο εί-
ναι 1.000 ίππων και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα σε
μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. (Οι ελληνικοί δρόμοι εί-
ναι… ακατάλληλοι για τέτοια αυτοκίνητα.)

Η τελευταία 
ευκαιρία του Μέσι

Η Αργεντινή αναδείχτηκε ισόπαλη 2-2 με τη
Βραζιλία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα τε-
λικά του Μουντιάλ 2022 που θα γίνει στο Κατάρ. Θα
είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Λιονέλ Μέσι να
προσπαθήσει να σηκώσει τη μοναδική «κούπα»

που λείπει από τη συλλογή του, αυτή του Μουν-
τιάλ. Του χρόνου θα είναι 35 ετών ο

καλύτερος όλων των εποχών και
παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν. 

Δύσκολα για Σάντος
Είναι αλήθεια ότι η ΕΠΟ θα ήθελε

να ξανάρθει προπονητής στην Εθνική
Ελλάδας ο Φερνάντο Σάντος, αγαπημένο

πρόσωπο των Ελλήνων. Ωστόσο, για να
απολυθεί από την Εθνική Πορτογαλίας θα

πρέπει να πάρει αποζημίωση 6 εκατ. ευρώ. Πάν-
τως, για την πρόσληψη του Φαν’τ Σχιπ, ο Σάντος
είχε συναινέσει όταν ρωτήθηκε από ανθρώπους
της ομοσπονδίας. 

Φεύγει ο Γιάννης 
από τους Μπακς;
Μια δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε πανι-
κό στην πολιτεία του Μιλγουόκι, ότι μπορεί να φύγει σε
δυο χρόνια που τελειώνει το συμβόλαιό του. Να τι είπε:
«Ίσως η επόμενη πρόκληση να μην είναι εδώ. Αγαπώ την
πόλη και ο κόσμος μάς αγαπά. Σε δύο χρόνια αυτό ίσως
αλλάξει. Είμαι ειλικρινής μαζί σας».

Ήττα Σάκκαρη
στον ημιτελικό

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, καθώς έχασε
2-1 σετ από την Εσθονή Ανέτ Κόνταβεϊτ και αποκλείστηκε. Έδειξε, ωστόσο, την κλάση της και παραμένει στις κορυφαίες τενίστριες 
του κόσμου. Τα σετ: 6-1, 3-6, 6-3. Η Σάκκαρη δήλωσε απογοητευμένη. «Πέταξα μία ακόμα ευκαιρία», είπε μετά το ματς. 
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•  Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει από-
ψε στο Open για μια αποκαλυπτική συ-
νέντευξη στην Αννίτα Πάνια!

• « Έχασα καμιά 20αριά κιλά
γιατί φοβήθηκα μήπως πάθω
εγκεφαλικό λόγω δουλειάς
και στενοχώριας», δήλωσε ο
σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος.

•  Αποκάλυψη-σοκ της Ευδοκίας Ρου-
μελιώτη: «Βάλαμε μέσον για να πά-
ρουν τα όργανα της μητέρας μου.
Έσωσε επτά ανθρώπους».

•Green βαφτίσια για την κόρη
του Βασίλη Χαλακατεβάκη. Οι
καλεσμένοι θα φυτέψουν δέν-
τρα σε νταμάρι!

•  Στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3 Φίλιος
Στάγκος απένειμε βραβεία στην ταινία
«Μαγνητικά πεδία» και το πρότζεκτ
«Silence 6-9».

•Για την εξάρτησή της από το
αλκοόλ μίλησε η Δήμητρα
Αλεξανδράκη: «Ζήτησα βοή-
θεια, ξυπνούσα και έπινα βότ-
κα αντί για καφέ».

•  Η οικογένεια Παντελίδη έστειλε
εξώδικο στον Γιώργο Θεοφάνους. Ζη-
τούν να ανακαλέσει εντός πέντε ημε-
ρών όσα δήλωσε για τη μητέρα του
αδικοχαμένου τραγουδιστή, ειδάλλως
θα πάνε στα δικαστήρια.

• Την πρώτη τους δημόσια
έξοδο έκαναν η Ιωάννα Μαλέ-
σκου και ο Κωνσταντίνος Δα-
νιάς στην παράσταση «Ο κή-
πος με τις αλήθειες».

•  Στον ΑΝΤ1 θα προβληθεί τελικά το
τηλεπαιχνίδι «Εκατομμυριούχος» με
τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

•Ο γνωστός διακοσμητής
Σπύρος Σούλης επιστρέφει
στην τηλεόραση με την εκ-
πομπή «Άλλαξέ το»!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

E
πειτα από χρόνια σιγής το
δίδυμο των μεγάλων επι-
τυχιών, Πάνος και Χάρης
Κατσιμίχας, επιστρέφει

με ένα παραμυθένιο άλμπουμ. Ο
νέος μαγικός δίσκος με παιδικά
ακούσματα γεμάτα φαντασία και
ονειρικές μουσικές κυκλοφόρησε
με τον τίτλο «Από την εποχή των
παραμυθιών», με τους δημιουρ-
γούς να αναφέρουν στο εισαγωγι-
κό σημείωμα: «Από την εποχή των
παραμυθιών, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα με τα
παραμύθια… Τότε που το τζάκι ήταν η τηλεόραση της
εποχής και για όλα τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν παρά
μόνο η φαντασία. Έτσι πορεύτηκε ο πλανήτης για χιλιά-
δες χρόνια».

Τα κομμάτια είναι εμπνευσμένα από τις ιστορίες των
κύκλων της φωτιάς με πρωταγωνιστές βασίλισσες και
πρίγκιπες, νεράιδες και ξωτικά, κακές μάγισσες και
δράκους σε μια αρμονική συνύπαρξη, ντυμένα με τη
γνώριμη και αξεπέραστη φωνή των αδελφών Κατσιμί-
χα. «Μαζεμένοι μπροστά στη φωτιά, διηγούνταν οι πα-
ραμυθάδες και εκστατικοί τούς άκουγαν όλοι, άρχοντες
και κολίγοι, μικροί και μεγάλοι. Τα παραμύθια εξιστο-
ρούσαν πάντα την αιώνια διαπάλη ανάμεσα στο καλό
και το κακό», ανέφεραν οι δύο καλλιτέχνες.

Σε μια αναδρομή στη δική τους παιδική ηλικία, ο Πά-

νος και ο Χάρης Κατσιμίχας αποκά-
λυψαν πως τα τραγούδια αυτά γρά-
φτηκαν στη μετα-εφηβική ηλικία
τους, τότε που το ραδιόφωνο έπαιζε
την εκπομπή της «Θείας Λένας» με
τη φωνή της Αντιγόνης Μεταξά.
«Κάποτε λοιπόν, εκεί στις αρχές της
δεκαετίας του ’50, γεννήθηκαν δύο
δίδυμοι, που ο δάσκαλος παππούς
τούς έμαθε να αγαπάνε τα παραμύ-
θια και μεγάλωσαν με την ελληνική
μυθολογία και τα “Κλασικά εικονο-

γραφημένα”. Αυτοί οι δύο που λες... κάποια στιγμή, με-
γαλώνοντας, πήραν τις κιθάρες και σαν μαγεμένοι κάθι-
σαν και έγραψαν τα τραγούδια που ακούτε. Ναι, προλά-
βαμε τη γεύση, τον ήχο και τον απόηχο μιας εποχής,
όπου το μόνο μέσο μαζικής επικοινωνίας ήταν το ρα-
διόφωνο. Προλάβαμε ακόμα και να ακούσουμε τη φω-
νή της “Θείας Λένας” (Αντιγόνη Μεταξά), πού αλλού; Στη
μοναδική ραδιοφωνική συχνότητα που υπήρχε, εκείνη
της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λίγα χρόνια μετά (1969) ο
πλανήτης αποφάσισε να πάει στο φεγγάρι και να βλέπει
την “Οδύσσεια του διαστήματος”. Έτσι είναι, άλλες επο-
χές, άλλα παραμύθια, καινούργιες περιπέτειες», περιέ-
γραψαν με πολλή αγάπη. Και συνέχισαν: «Σίγουρα
όμως, όπου κι αν πάμε, όσο μακριά κι αν ταξιδέψουμε,
θα κουβαλάμε πάντα μαζί τη διττή μας φύση. Τα παρα-
μύθια εμείς οι άνθρωποι πάντα θα τα έχουμε ανάγκη».

Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  Κ Α Τ Σ Ι Μ Ι Χ Α

Επιστρέφουν με
παιδικά τραγούδια!



Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως Ενώπιος Ενωπίω

Τη ζωή της όλη θα ξετυλίξει η Τζένη Μπαλα-
τσινού στο αποψινό τηλεοπτικό της τετ α τετ
με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η λαμπερή πα-
ρουσιάστρια θα γυρίσει τον χρόνο πίσω στις
μεγάλες στιγμές της καριέρας της ως μοντέ-
λου και θα μιλήσει ανοιχτά για το διαζύγιο με
τον Πέτρο Κωστόπουλο. Θα αποκαλύψει τα
παρασκήνια του ξαφνικού έρωτα με τον Βασί-
λη Κικίλια, την απόφαση να παντρευτούν αλ-
λά και τις μεγάλες δυσκολίες στη γέννηση του
τέταρτου παιδιού της.

Επιστρέφει στα χωράφια

Ο «βετεράνος» αγρότης της «Φάρμας» Μιχά-
λης Ιατρόπουλος επιστρέφει στον νέο κύκλο
του ριάλιτι! Ο γνωστός ηθοποιός αναλαμβάνει
super αποστολή και θα ανακοινώνει ανά εβδο-
μάδα το όνομα του παίκτη που θα αναλαμβάνει
αρχηγός της ομάδας. Παράλληλα, θα μοιράζεται
μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέ-
κτησε από την περσινή του συμμετοχή, με σκοπό
να κάνει τη ζωή τους καλύτερη τόσο στο αγρο-
τόσπιτο όσο και στο κτήμα για τη σωστή κατανο-
μή των χειρωνακτικών εργασιών. 

Συγκινητικό μήνυμα αγάπης της
Ρούλας Ρέβη σε γονείς με πρό-
ωρα μωρά. Η γνωστή φωτο-
γράφος και γλυκιά μαμά εφτα-
μηνίτικων διδύμων συγκλόνι-
σε το Instagram με μια φωτο-
γραφία από τη δύσκολη εγκυ-
μοσύνη, ποζάροντας με ορούς.
«Αν σου τα φέρει έτσι η ζωή, μη
σκεφτείς ούτε λεπτό πως αυτό
δεν θα περάσει. Θα περάσει, θα
φύγει και θα ξεχαστεί! Έτοιμοι
για μάχη οικογενειακώς», απο-
κάλυψε.

Κουίζ
Ο πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός δημο-
σίευσε φωτογραφία από τον ρόλο του σε
ξένη κινηματογραφική ταινία και τρομά-
ξαμε να τον γνωρίσουμε! Με πλούσια γε-
νειάδα και στολή εποχής, ο Παναγιώτης
Μπουγιούρης πόζαρε στον λογαριασμό
του από τα backstage του «Σαλμάν Φαρ-
σί», του ακριβότερου φιλμ που γυρίστη-
κε στην Τεχεράνη την περίοδο της παν-
δημίας. «Μια από τις πιο σημαντικές
στιγμές στην καριέρα μου. Ευχαριστώ,
Ιράν», σχολίασε ο πρωταγωνιστής.

Συμπαράσταση 
στις μαμάδες

Η
διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Έλενα Παπαρί-
ζου είναι η πρώτη Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της U-
NICEF στην Ελλάδα! Η ανακοίνωση έγινε ενόψει της

Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, με την κριτή του «The Voice» να
δηλώνει συγκινημένη στο Instagram: «Είναι μεγάλη μου τιμή
και νιώθω την τεράστια ευθύνη που γίνομαι η πρώτη Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως της UNICEF για την Ελλάδα. Οφείλουμε να βά-
λουμε τα παιδιά και τη νεολαία μας στην πρώτη θέση. Εκεί που
τους αξίζει να είναι. Πάντα έλεγα πως το μέλλον είναι τα παιδιά
μας. Είναι! Αλλά τα παιδιά είναι παιδιά ΣΗΜΕΡΑ και ΣΗΜΕΡΑ
έχουμε ευθύνη να τους δώσουμε μια χαρούμενη παιδική ηλικία,
χωρίς βία και αποκλεισμούς αλλά με αξιοπρέπεια και φροντίδα.
Μέσα από τη UNICEF είμαι σίγουρη πως θα γίνουμε όλοι μας κα-
λύτεροι άνθρωποι».
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Έρχεται στο Mega
Επιστρέφει το μεγαλύτερο μουσικό τάλεντ σόου παγκοσμίως! Το «X-
Factor» έρχεται στο Μεγάλο Κανάλι με τη Μαρία Μπεκατώρου στον
ρόλο της κεντρικής παρουσιάστριας και τον Αντώνη Ρέμο στην κριτι-
κή επιτροπή. Το έπαθλο για τον μεγάλο νικητή θα είναι 150.000 ευρώ
και ένα χρυσό συμβόλαιο, ενώ για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομέ-
να θα υπάρχει και δεύτερος νικητής με έπαθλο 50.000 ευρώ και αντί-
στοιχο συμβόλαιο.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
ψωρίαση απασχολεί 125 εκατομμύρια
ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα
μας, ο αριθμός των ασθενών με ψωρία-
ση αγγίζει τους 223.000, περίπου δηλα-

δή το 2,5% του πληθυσμού. Σε διαδικτυακή συνέν-
τευξη Τύπου που οργάνωσε το Σωματείο Υποστήρι-
ξης Ανθρώπων με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ» βγήκαν νέα
συμπεράσματα για την πορεία της νόσου στη χώρα
μας. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελ-
λάδα από γνωστή φαρμακευτική εταιρεία σε ασθε-
νείς με ψωρίαση, έδειξε ότι ο μέσος όρος του δια-
στήματος που χρειάζεται για τη διάγνωση της ψω-
ρίασης αγγίζει τα 17 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος ηλι-
κίας κατά τη διάγνωση είναι τα 37 έτη. Άλλα σημαντι-
κά ευρήματα της πρόσφατης έρευνας έδειξαν ότι 4
στους 10 ασθενείς έχουν πολύ σοβαρά συμπτώματα,
7 στους 10 ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική αγω-
γή είτε βιολογικούς παράγοντες (13%) είτε αλοιφές
για τοπική χρήση (44%), ενώ 3 στους 10 ασθενείς δεν
λαμβάνουν καμία θεραπεία.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, αυτο-
άνοση φλεγμονώδης δερματοπάθεια με περιοδικές
υφέσεις και εξάρσεις. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
δρουν ως εκλυτικά αίτια εμφάνισης ψωρίασης σε
ασθενείς με γενετική προδιάθεση (κληρονομικότη-
τα) και δημιουργείται μια ανοσολογική απάντηση
που οδηγεί στην εκδήλωσή της. «Σημαντικό ρόλο
στην πορεία της νόσου παίζουν και διάφοροι εποχια-
κοί παράγοντες. Έτσι η ψωρίαση συνήθως παρου-

σιάζει ύφεση κατά τους θερινούς μήνες λόγω της
αύξησης της θερμοκρασίας και της ευεργετικής επί-
δρασης του ήλιου. Αντίθετα, το ψυχρό και υγρό κλίμα
του χειμώνα κατά κανόνα επιδεινώνει. Η μετάβαση
στον χειμώνα εισάγει επίσης την εποχή του κρυολο-
γήματος, της γρίπης και άλλων λοιμώξεων που
δρουν επιβαρυντικά», τόνισε στην εκδήλωση η κυρία

Χαριτωμένη Βαβούλη, δερματολόγος-αφροδισιολό-
γος, και συμπλήρωσε πως «για την αποφυγή και αν-
τιμετώπιση των χειμερινών εξάρσεων συνιστώνται
εντατική ενυδάτωση του δέρματος, ρύθμιση της θερ-
μοκρασίας και υγρασίας του χώρου, ντους με χλιαρό
νερό, ένδυση με μαλακά υφάσματα, επαρκής πρόσ-
ληψη νερού, ισορροπημένη διατροφή, αποφυγή του
αλκοόλ, σωματική άσκηση, διαχείριση του στρες, τα-
κτικό τσεκάπ, εμβολιασμός και κυρίως προσαρμογή
της θεραπείας από τον ειδικό ιατρό».

Η διατροφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. «Αν πά-
σχεις από ψωρίαση, θα πρέπει επίσης να προσέξεις
και τι βάζεις στο πιάτο σου», επεσήμανε ο δρ Δημή-
τρης Γρηγοράκης, κλινικός διαιτολόγος-διατροφο-
λόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκόπει-
ου Πανεπιστημίου & Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ια-
τρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Μια υγι-
εινή διατροφή, με πολλά φρούτα, λαχανικά, άπαχη
πρωτεΐνη και δημητριακά ολικής άλεσης, είναι μια
καλή ιδέα για σχεδόν όλους. Μερικοί ασθενείς με
ψωρίαση αναφέρουν ότι οι διατροφικές τους συνή-
θειες μπορεί να επηρεάσουν το δέρμα τους. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, 
αυτοάνοση φλεγμονώδης 
δερματοπάθεια με περιοδικές 
υφέσεις και εξάρσεις

Ποια τρόφιμα βοηθούν
Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα αντιοξει-
δωτικά, όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, το β-
καροτένιο και το σελήνιο, μπορεί να κάνουν
τη διαφορά. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τα
λιπαρά οξέα από το ιχθυέλαιο μπορούν να εί-
ναι χρήσιμα. Επίσης, φρούτα και λαχανικά,
ειδικά μούρα, κεράσια και φυλλώδη χόρτα.
Σολομός, σαρδέλες και άλλα ψάρια πλούσια
σε ω-3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα. Πλού-
σια σε αντιοξειδωτικά, βότανα και μπαχαρικά
όπως θυμάρι, φασκόμηλο, κύμινο και τζίν-
τζερ. Πηγές λίπους που είναι υγιείς για την
καρδιά, όπως ελαιόλαδο, σπόροι και ξηροί
καρποί. Τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύ-
σαρκα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
προσβληθούν από ψωρίαση και τα συμπτώ-
ματά τους τείνουν να είναι χειρότερα. 

Ψωρίαση: Κάνε τη διατροφή σύμμαχο

Ο δρ Δημήτρης Γρηγοράκης, κλινικός
διαιτολόγος-διατροφολόγος, 
επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΔΔ 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου & 
Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Η Χαριτωμένη Βαβούλη, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος
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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 έχετε μια κουραστική μέρα, όπου πολ-
λές οικονομικές υποθέσεις θα έρθουν να σας θυμί-
σουν ότι οφείλετε να είστε πιο προσεκτικοί με τις
υποχρεώσεις σας. Μπορεί επίσης να έρθετε σε αν-
τιπαράθεση με έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα, που θα
σας κουράσει και θα σας εκνευρίσει.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, οι μέρες αυτές έχουν απο-
δειχθεί αρκετά δύσκολες. Ίσως να πρέπει να αναθε-
ωρήσετε πολλά από εκείνα που πιστεύατε ως τώρα
για τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις, ή για κάποιον
συνεταιρισμό, που αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει
εξελιχθεί. Μεγάλη προσοχή να δώσετε εσείς που
έχετε γεννηθεί 1, 2, 3 Μαΐου. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, κυρίως τους γεννημένους 2,
3, 4 Ιουνίου, θα υπάρξουν παρασκηνιακές υποθέσεις,
που θα σας δημιουργήσουν αναστατώσεις και δυσκο-
λίες στα σχέδιά σας, αλλά και τα οικονομικά σας. Κρα-
τήστε το στόμα σας κλειστό, γιατί θα υπάρξει πρόσω-
πο στον επαγγελματικό σας χώρο που θα σας εκθέσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έχετε μια τάση να αλλάξετε και να απαλλαγείτε από
καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Οι συνθήκες
δεν είναι οι καλύτερες, αλλά εσείς έχετε πλέον απο-
φασίσει να μη σκύβετε το κεφάλι σε καταστάσεις και
πρόσωπα που δεν έχουν εκτιμήσει αυτά που έχετε
κάνει για εκείνα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τη Σελήνη σήμερα στο ζενίθ του ωροσκοπίου
σας, να έρχεται σε σύνοδο με τον πλανήτη Ουρανό,
αλλά και σε αντίθεση με τον Άρη, είναι η στιγμή των
μεγάλων αλλαγών στην καριέρα σας. Ιδίως εσείς
που έχετε γεννηθεί 4, 5, 6 Αυγούστου, βρίσκεστε σε
μια περίοδο, όπου όλα έχουν αλλάξει και όλα σας
φωνάζουν ότι η αλλαγή είναι μονόδρομος.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, Σελήνη, Ουρανός, Αφροδί-
τη και Άρης βρίσκονται σε θετική γωνία με το δικό σας
ζώδιο. Είναι η περίοδος των ευκαιριών, η περίοδος
που γεννά νέες συνθήκες και σας προτρέπει να αφή-
σετε ό,τι παλιό και αναχρονιστικό για νέες συνθήκες,
που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε τον ψυχισμό σας
και γενικότερα να αναβαθμίσετε τη ζωή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια αρκετά ζόρικη περίοδος για τα οικονομικά
σας. Ίσως μάλιστα σήμερα να βρεθείτε μπροστά σε
κάποιες υποχρεωτικές αποφάσεις, που πρέπει να
πάρετε, ώστε να μην κινδυνέψουν τα κεκτημένα
σας. Προσοχή σε οικονομικά ρίσκα και σε υπογρα-
φές που αφορούν χρηματικές συμφωνίες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, οι συνθήκες της προ-
σωπικής σας ζωής, των σχέσεών σας γενικότε-
ρα, χρειάζονται παραπάνω φροντίδα. Ίσως να
υπάρξουν εντάσεις, παράπονα και ξεκαθαρίσμα-
τα στην συναισθηματική σας ζωή, ακόμη και σε
μια συνεργασία, όπου οι όροι δεν ήταν ξεκάθαροι
από την αρχή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα υπάρξει η αίσθηση μιας έντονης ενέργειας
στο σώμα σας, αλλά και γενικότερα στη διάθεσή σας.
Καλό είναι μην κολλάτε σε λεπτομέρειες, κουβέντες
και γεγονότα που σας εκνευρίζουν και σας δημιουρ-
γούν κακή ψυχολογία.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα τακτοποιήσετε κάποιες συναισθηματικές
σας υποθέσεις, που για κάποιο λόγο νιώθετε ότι χρει-
άζονται τη φροντίδα σας. Γενικότερα θα επικεντρωθεί-
τε στα παιδιά σας αν είστε γονείς, και σε καινούργιους
στόχους, που θα έχουν μια εξαιρετικά καλή πορεία.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μη φτάνετε τα πράγματα στα άκρα, ακόμη και αν
έχετε δίκιο, μη στηρίζετε με εγωισμό τη γνώμη
σας, όταν για κάποιους λόγους οι άλλοι είναι
εναντίον σας. Γενικότερα οι συγκρούσεις σε πε-
ριόδους όπως αυτή, που υπάρχουν εκλείψεις
στον Σταθερό Σταυρό, δεν σας ευνοούν.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επικοινωνία θα είναι πολύ έντονη αυτή την περίο-
δο, με την καλή ή την άσχημη έννοια. Μην αφήσετε
να σας παρασύρουν λόγια των άλλων και δώστε εμ-
πιστοσύνη σε αυτά που νιώθετε και είναι η δική σας
αλήθεια.

Όπως έχω ξαναπεί, η περίοδος
αυτή είναι δύσκολη και
δημιουργεί αστάθεια, κάνοντας

την καθημερινότητά μας αρκετά
πολύπλοκη. Σήμερα η Σελήνη έρχεται
σε σύνοδο με τον πλανήτη του
απρόοπτου, Ουρανό, και όλη αυτή η
ενέργεια μία μέρα πριν από την
έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιο του
Ταύρου. Διανύουμε μια περίοδο
ξαφνικών γεγονότων, καταστάσεων που
σοκάρουν και χρειάζεται να έχουμε
πολύ γερά νεύρα και να κάνουμε
σωστούς χειρισμούς, για να διασχίσουμε
αλώβητοι αυτή τη χρονική περίοδο.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 
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Α
υτό που ζούμε στην ελληνική πολιτι-
κή σκηνή δεν έχει προηγούμενο.
Όταν ένας πρωθυπουργός κάνει δη-
λώσεις, αμέσως ή λίγες ώρες μετά

είθισται να απαντά ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

Χθες από το Μαξίμου διέρρευσε ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα κάνει δηλώσεις για την
πανδημία, με το σκεπτικό ότι μπαίνουμε σε μια
κρίσιμη περίοδο που, αν δεν προσέξουμε, δεν
θα καταφέρουμε να κάνουμε γιορτές με τις οι-
κογένειές μας. Προτού ακόμα φτάσει η πληρο-
φορία για την πρόθεση του πρωθυπουργού στα
δημοσιογραφικά γραφεία, ο κ. Τσίπρας είχε
ενημερώσει τους δημοσιογράφους να είναι
έτοιμοι γιατί θα απαντήσει στις δηλώσεις του κ.
Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Τσίπρας ανέ-
φερε: «Έπειτα από τόσα διαγγέλματα αυτοθαυ-
μασμού, με πανηγυρικούς για τη νίκη επί της
πανδημίας και για το τελευταίο μίλι, αύριο (σ.σ.:
σήμερα) ακόμη μια παράσταση με 17.000 νε-
κρούς και το ΕΣΥ διαλυμένο. Ως εδώ όμως η κο-
ροϊδία. Αμέσως μετά θα κάνω δημόσια δήλωση
σε όλα τα ΜΜΕ».

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έκανε αυτή
την καταγγελτική του παρέμβαση, γνωρίζει
επακριβώς τι θα πει απόψε ο κ. Μητσοτάκης;
Και αν -παρ’ ελπίδα- ο κ. Μητσοτάκης μιλήσει
τόσο ρεαλιστικά και λογικά που αναγκαστεί να
συμφωνήσει με όσα πει; Το έχει αναλογιστεί; Ή
ισχύει ότι το μόνο λογικό και ρεαλιστικό για τον
ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ό,τι έρχεται σε αντίθε-

ση με την κυβέρνηση, έστω και αν δεν έχει σχέ-
ση με την επικρατούσα λογική;

Όλη αυτή η στάση δημιουργεί έναν εύλογο
προβληματισμό για το πώς πολιτεύεται ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Και οι παραπάνω επισημάνσεις είναι προ-
φανές ότι δεν απορρέουν από το ενδιαφέρον για
την πορεία της Κουμουνδούρου, η οποία είναι η
μόνη υπεύθυνη να αποφασίσει για τα του οίκου
της, αλλά γιατί η χώρα για να πάει μπροστά δεν
χρειάζεται μόνο ικανή κυβέρνηση, χρειάζεται
και άξια αντιπολίτευση. Το πόσο άξια είναι η
συγκεκριμένη αντιπολίτευση φαίνεται σε όλες
τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες συνεχίζει να κα-
ταγγέλλει, επειδή δεν θέλει προφανώς να κατα-
λάβει ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά
απλώς η ίδια αρμενίζει στραβά.

«Απίστευτα πράγματα ακόμα και για τον κ. Τσί-
πρα, που με τη στάση του επιβεβαιώνει συνεχώς
ότι η πανδημία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από
τα πολιτικά του μέτρα», επισήμανε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Και από
ό,τι δείχνουν τα γεγονότα, μάλλον έχει δίκιο.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ο κ. Τσί-
πρας όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε όπως θα
έπρεπε στην πανθομολογούμενη ανάγκη
για δημιουργία ενιαίου εθνικού μετώπου απέ-
ναντι σε μια υγειονομική κρίση που λύγισε ακό-
μη και τις πιο κραταιές χώρες του πλανήτη, αλλά
δεν μπόρεσε καν να πείσει τα στελέχη του να μη
σιγοντάρουν τον αντιεμβολιαστικό αγώνα των
διαφόρων ψεκασμένων, ένθεν κακείθεν των
άκρων του πολιτικού φάσματος. Πότε με το al-
ter ego του Παύλο Πολάκη, πότε με περίεργες

απόψεις περί διακομματικής ομάδας επιστημό-
νων (προφανώς είναι από τους τελευταίους πο-
λιτικούς της χώρας που βάζουν κομματικές
ταμπέλες στους επιστήμονες) και πότε με την
άστοχη και ανέξοδη κριτική του καταφέρνει να
πείθει όλο και περισσότερους ότι έχει δίκιο ο κ.
Οικονόμου στην επισήμανσή του ότι «η πανδη-
μία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα πολιτικά
του μέτρα».

Ωστόσο, ακόμα και τώρα θα ήταν προς όφε-
λος του ελληνικού λαού και της χώρας, αν δια-
μορφωνόταν ένα κοινό μέτωπο των κομμάτων
έναντι της πανδημίας. Σαφώς η κυβέρνηση δεν
τα έχει όλα καλά καμωμένα. Σαφώς και επιβάλ-
λεται να γίνεται κριτική στις πράξεις και αποφά-
σεις της. Και μάλιστα σκληρή. Αλλά η κριτική
αυτή πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εποικο-
δομητική και οι προτάσεις ρεαλιστικές.

Καμία κυβέρνηση δεν θέλει τους πολίτες της
να υποφέρουν και να πεθαίνουν από τον κορο-
νοϊό. Και σίγουρα δεν θα είχαμε 60 και 70 νε-
κρούς τη μέρα, αν όλα τα κόμματα, καθαρά και
ξάστερα, χωρίς υποσημειώσεις και περιττά λό-
για, πρωτοστατούσαν στην εμβολιαστική εκ-
στρατεία. Το εμβόλιο είναι το μόνο όπλο που
έχουμε απέναντι στον κορονοϊό. Η κυβέρνηση
προσπαθεί να πείσει για να εμβολιαστεί το σύ-
νολο του πληθυσμού. Αν δεν το κάνει σωστά, μια
υπεύθυνη αντιπολίτευση έπρεπε να δείξει τρό-
πους για να γίνει ορθότερα. Συμβάλλοντας θετι-
κά σε αυτή την προσπάθεια, θα κέρδιζε και ψή-
φους. Άλλωστε, οι νεκροί είναι και δικοί της
ψηφοφόροι.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η ακατανόητη σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ 

Ο κ. Τσίπρας όχι
μόνο δεν
ανταποκρίθηκε
στην ανάγκη
δημιουργίας
ενιαίου εθνικού
μετώπου, αλλά δεν
μπόρεσε καν να
πείσει τα στελέχη
του να μη
σιγοντάρουν τον
αντιεμβολιαστικό
αγώνα


