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Υ
πάρχουν θάνατοι από κορονοϊό και θάνα-
τοι εξαιτίας του κορονοϊού. Ασθενείς με
άλλα βαριά νοσήματα που η κατάστασή
τους επιδεινώνεται και πεθαίνουν γιατί

δεν βρίσκουν εντατική. Σε πολλές περιπτώσεις ούτε
απλή κλίνη. Είναι ασθενείς που δεν μετρούν στις
στατιστικές για την Covid-19 και χάνονται μέσα στην
καθημερινή καταγραφή με τα κρούσματα, τις απώ-
λειες και τις διασωληνώσεις. Σοκάρουν τα στοιχεία
που δημοσίευσε χθες η Eurostat, καθώς τον Σε-
πτέμβριο του 2021 οι θάνατοι στην Ελλάδα από όλα
τα αίτια ήταν αυξημένοι κατά 31% σε σχέση με τον
μέσο όρο θνησιμότητας μεταξύ 2016 και 2019.

Ο εν λόγω δείκτης έφτασε στο υψηλότερο ποσο-
στό του στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο
(34,8%), ενώ είναι σταθερά και συνεχόμενα πολύ
πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από τον

Μάρτιο του 2021. Αναλυτικά, τον Μάρτιο του 2021 ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 10,5% και στην
Ελλάδα στο 16%, τον Απρίλιο στο 20,6% σε σχέση με
το 24,8%, τον Μάιο στο 10,2% σε σχέση με το 21,4%,
τον Ιούνιο στο 12,8% σε σχέση με το 6,5%, τον Ιούλιο
στο 5,1% σε σχέση με το 21,2%, τον Αύγουστο στο
8,2% σε σχέση με το 34,8% και τον Σεπτέμβριο στο
12,1% σε σχέση με το 31%.

«Μα γιατί;», θα αναρωτηθεί κάποιος, αφού υπερ-
διπλασιάστηκαν τα κρεβάτια ΜΕΘ, δόθηκε ένα δι-
σεκατομμύριο περισσότερο για την Υγεία και προσ-
λήφθηκαν περίπου 4.000 γιατροί και νοσηλευτές
θωρακίζοντας το ΕΣΥ. Η απάντηση είναι απλή: Οι
ανεμβολίαστοι... Μόνο στα 28 νοσοκομεία της Μα-
κεδονίας και της Θράκης, που υπάγονται στις αρμο-
διότητες της 3ης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, το ποσοστό των ανεμβολίαστων που νοση-

λεύονται λόγω Covid-19 στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας ξεπερνά το 95%. Το δε ποσοστό των
ανεμβολίαστων που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες
με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου κυμαίνεται από
το 83,8% έως το 85,2%.

Για αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά των αρ-
νητών σε βάρος άλλων ασθενών που χρειάζονται
περίθαλψη θα ασκηθεί καμία δίωξη; Για τη δικτατο-
ρία της μειοψηφίας, που στο όνομα κάποιας ψεκα-
σμένης θεωρίας στερεί το κρεβάτι από ένα θύμα
τροχαίου ή από ένα περιστατικό βαρύτατου εγκε-
φαλικού, θα μιλήσει κανείς;

Την ίδια ώρα, οι γιατροί στα νοσοκομεία αντιμε-
τωπίζουν το ηθικό και συνειδησιακό δίλημμα σχετι-
κά με το ποιος προηγείται να μπει σε ΜΕΘ: ένας
ασθενής βαρέως πάσχων ή ένας ανεμβολίαστος με
κορονοϊό;
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Τ
ην απόφαση να σφίξει και άλλο
τον κλοιό στους ανεμβολία-
στους έλαβε για το επόμενο δί-
μηνο η κυβέρνηση, με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη να στέλνει χθες το
μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη
λύση, με ειδική πρόνοια μάλιστα για
τους πολίτες άνω των 60 ετών, το πιστο-
ποιητικό των οποίων θα ολοκληρώνεται
μετά το πέρας επταμήνου από την ολο-
κλήρωση του εμβολιασμού τους.

ΠΠρώτον, από τους περιορισμούς, συ-
νεπώς, από την επόμενη Δευτέρα, όλοι
οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέ-
ραν της εστίασης, δεν θα εισέρχονται
και σε άλλες κλειστές αίθουσες ούτε
και με την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέ-
ατρα, μουσεία ή γυμναστήρια, για πα-
ράδειγμα. «Είναι μια άμεση ενέργεια
προστασίας και ασφαλώς μια έμμεση
προτροπή να εμβολιαστούν», είπε ο κ.
Μητσοτάκης. Από τους περιορισμούς
εξαιρέθηκαν οι  εξωτερικοί  χώροι
εστίασης, αν και έπεσε στο τραπέζι και
ένα «μπλόκο» σε αυτούς, αλλά και το
λιανεμπόριο. 

Δεύτερον, το πιστοποιητικό εισόδου
σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμέ-
νους άνω των 60 ετών παύει να ισχύει
επτά μήνες από την έκδοσή του. Θα δο-
θεί δηλαδή ένας μήνας περιθώριο για
τον εμβολιασμό τους με την 3η δόση
μετά την πάροδο του εξαμήνου. Η κυ-
βέρνηση αναμένεται, σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Political», να θέσει
το μέτρο σε ισχύ από τη Δευτέρα 13/12.

Τρίτον, στον δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο,
δηλαδή η προσέλευση από τις 7 έως τις
9 και η συνακόλουθη αποχώρηση από
την εργασία, ώστε να αποφεύγονται ο
συνωστισμός, ιδίως τις ώρες προσέ-
λευσης και αποχώρησης, αλλά και ο
πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες
ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βε-
βαίως, με ειδικές πρόνοιες για εργαζό-
μενους με παιδιά στο σχολείο.

Τέταρτον, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν
ακόμη πιο εντατικά. «Δεν υπάρχουν κο-
ρόιδα και έξυπνοι σε μια εθνική μάχη.
Και σε αυτήν πρέπει να μπουν πιο απο-
φασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις
ευθύνες τους: το κράτος, η Αυτοδιοίκη-
ση, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και οι
επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις»,
είπε ο πρωθυπουργός.

Και πέμπτον, ενισχύεται και άλλο το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Αξιοποιούν-
ται ήδη ιδιωτικές Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας. Και στις περιοχές μεγάλης
πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρεσίες
ιδιωτών γιατρών. Σήμερα μάλιστα υπέ-
γραψα και τη σχετική διάταξη, ενώ γί-
νονται προσλήψεις στη θέση ανεμβο-
λίαστων υγειονομικών που παραμέ-
νουν σε αναστολή»,  προσέθεσε ο κ.
Μητσοτάκης. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός υπογράμ-
μισε ότι θα στείλει και επιστολή στην
Κομισιόν προκειμένου το Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού να έχει
ημερομηνία λήξεως στους έξι μήνες
μετά τον εμβολιασμό, προκειμένου να
υπάρξει και ευρωπαϊκός συντονισμός
για το ζήτημα. 

Όχι σε φόβο και τσαρλατάνους
Αίσθηση προκάλεσε πάντως και η

σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο
πρωθυπουργός για τους αντιεμβολια-
στές και τους μεταπράτες του ανθρώπι-
νου φόβου. «Σας καλώ επίσης να γυρί-
σετε την πλάτη στον φόβο και σε κάθε
τσαρλατάνο που για τη δική του δημο-
σιότητα και προβολή εμπορεύεται την
άγνοια. Η απειθαρχία στις εκκλήσεις
των ειδικών δεν είναι πράξη αντίστασης
στο κράτος, αλλά υποχώρηση της λογι-
κής και του κοινού συμφέροντος. Πα-
ράδοση στο σκοτάδι και στον κίνδυνο»,
είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Περισσότερο από μια λάθος άποψη,
με πληγώνει μια λάθος απώλεια. Για
αυτό και  συνεχίζω να σας καλώ να
ακούσετε τη φωνή της πραγματικότητας
γύρω μας: τον θρήνο για την έγκυο και
τα νέα παιδιά που χάσαμε.  Τα λόγια
όσων πίστεψαν σε ψέματα και έζησαν
τη φρίκη της εντατικής. Αλλά και την
αγωνία των γιατρών μας», είπε ακόμη ο
πρωθυπουργός. 

«Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμ-
βολιαστείτε!», κατέληξε ο κ. Μητσοτά-
κης.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Μοντέλο»
Μακρόν και
μπλόκο στους
ανεμβολίαστους

Κυριάκος Μητσοτάκης: 
«Σας καλώ να γυρίσετε την
πλάτη στον φόβο και σε κάθε
τσαρλατάνο που για τη δική
του δημοσιότητα και προβολή
εμπορεύεται την άγνοια.
Εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε,
εμβολιαστείτε!»
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Στον γνώριμο ρυθμό του σκληρού ροκ «το

γυρίζουν» σιγά σιγά οι υποψήφιοι για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, καθώς μπαίνουν στην τε-
λική ευθεία για τον πρώτο γύρο των εσω-
κομματικών εκλογών της 5ης Δεκεμβρίου. Η
ένταση παρατηρείται στην πρώτη τριπλέτα
των υποψηφίων (Λοβέρδος, Ανδρουλάκης,
Παπανδρέου), όπως έχει διαμορφωθεί από
τις έως τώρα δημοσκοπήσεις. Διαβάζοντας
προσεκτικά τα δημοσκοπικά ευρήματα, οι
τρεις υποψήφιοι αναπροσαρμόζουν τα πλά-
να τους και επιχειρούν τα σφραγίσουν τα
στεγανά τους. Ο συνήθης ήπιος Νίκος Αν-
δρουλάκης αυτήν τη φορά ανέβασε τους τό-
νους. Μιλώντας στο news247, «φωτογράφι-
σε» συντρόφους του μιλώντας με ιδιαίτερα
αιχμηρά υπονοούμενα. «Το παρελθόν μας
έχει και μελανά σημεία από στελέχη που εκ-

μεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του λαού
για προσωπικά οφέλη», είπε χαρακτηριστι-
κά, για να συμπληρώσει με νόημα ότι «κα-
νείς δεν θα ξεπλυθεί μέσα από το Κίνημα και
τα σύμβολά του».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποφεύγει προς το
παρόν τις ευθείες συγκρούσεις και επιχειρεί
να προσελκύσει ψηφοφόρους από όλο το φά-
σμα του πολιτικού κόσμου και δη τους Κεν-
τρώους, όπου φαίνεται ότι η υποψηφιότητά του
κάνει «γκελ». Ενδεικτική είναι η αναφορά του
από τις Σέρρες, όπου πραγματοποίησε συγκέν-
τρωση: «Κάθε πολίτης που έρχεται από άλλο

κόμμα για να μας ψηφίσει είναι για εμάς μια
δημοκρατική γιορτή. Όταν το 2004 καθιερώσα-
με την ανοικτή ψηφοφορία, σε αυτό σκοπεύα-
με: να έρθουν πολίτες από άλλα κόμματα και να
προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε στις τά-
ξεις μας. Άρα, καλοδεχούμενοι όλοι. Εγώ βλέ-
πω προσέλευση πολιτών. Και βλέπω προσέ-
λευση πολιτών που ψήφισαν ΝΔ το 2019 και
γυρίζουν πίσω. Και αυτούς τους εκφράζω, γιατί
είναι πολίτες του Κέντρου που σκέφτηκαν το
2019 να μη βγει ο Τσίπρας».

Με σταθερό βηματισμό κινείται ο Γιώργος
Παπανδρέου σε μια προσπάθεια να καλύψει το

χαμένο έδαφος της προώθησης της υποψη-
φιότητάς του έναντι των άλλων υποψηφίων.
Πόσω μάλλον που δεν θα συμμετέχει και στο
ντιμπέιτ. Χθες ο πρώην πρωθυπουργός συναν-
τήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, όπου
συζήτησαν για την πανδημία, την ακρίβεια, τη
φτώχεια αλλά και το σημαντικό έργο της Εκ-
κλησίας.

Ο κ. Παπανδρέου, πάντως, μιλώντας χθες
στο δελτίο του Alpha επέμεινε στη λογική των
εξωθεσμικών παρεμβάσεων στις εκλογές του
ΚΙΝΑΛ υποστηρίζοντας πως έχει πληροφορίες
ότι γίνονται τηλέφωνα υποστήριξης υπέρ συγ-
κεκριμένου υποψηφίου για την ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ. Ωστόσο παρά την πίεση που δέχτηκε,
απέφυγε να αναφέρει ονόματα.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Νότες «σκληρού ροκ» από τους
τρεις στην... αρένα του ΚΙΝΑΛ

«Θ
α απαντήσω αμέσως με-
τά», δήλωσε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας στην αναγγελία

του διαγγέλματος του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα της Πέμ-
πτης. Ο πρωθυπουργός είναι αναμενόμε-
νο αλλά και αναγκαίο σε μια τέτοια συγκυ-
ρία να μιλήσει για τα μέτρα ενάντια στη
διασπορά, για την επιστράτευση των ιδιω-
τών γιατρών ως ακόμη μία πρωτοβουλία
της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ΕΣΥ
και την προστασία της δημόσιας υγείας,
παροτρύνοντας παράλληλα τους πολίτες
να εμβολιαστούν. Ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, με την προαναγγε-
λία της δημόσιας τοποθέτησής του αμέ-
σως μετά τον πρωθυπουργό, είχε ως στό-
χο να δείξει στον ελληνικό λαό πως είναι
εδώ, παρεμβαίνει και απαντά χωρίς φόβο
στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. 

Η δήλωση Τσίπρα ήθελε να αφήσει την
εντύπωση πως:

• Ο πρωθυπουργός δεν δέχεται και για
αυτό δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της
αποτυχίας των μέτρων και έτσι για ακόμη
μια φορά απευθύνεται στους πολίτες με-
ταθέτοντάς τους την ευθύνη.

•  Η πανδημία έχει ξεφύγει εξαιτίας της
αδυναμίας της κυβέρνησης να πείσει τους
πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν. 

•  Τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους
κρίθηκαν από την κοινωνία ως αποτυχη-
μένα, γεγονός που αναγνώρισαν και πολ-
λά δεξιά στελέχη. Το γεγονός ότι έκανε πί-
σω στην εφαρμογή τους δείχνει τον ερα-
σιτεχνισμό της κυβέρνησης σε τόσο κρί-
σιμα ζητήματα. 

Επιστράτευση ιδιωτών γιατρών
«Εμείς μιλάμε πάνω από έναν χρόνο για

επίταξη ιδιωτικών κλινικών και πρόσληψη
γιατρών για τη στήριξη του ΕΣΥ. Αντ’ αυτού
ο κ. Μητσοτάκης μάς λέει πως δεν έχουμε
στην Ελλάδα γιατρούς», λένε πηγές της
Κουμουνδούρου, αναδεικνύοντας το πιο
σοβαρό ίσως θέμα αυτής της ιστορίας. Της
απουσίας γιατρών και νοσηλευτών.

Μάλλον να πούμε καλύτερα σε τι διαφέ-
ρουν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ από αυτά της
κυβέρνησης. Τι περισσότερο ή τι διαφορε-
τικό θα μπορούσε να κάνει; Η πανδημία

δεν αφήνει πολλά περιθώρια διαφοροποί-
ησης της πρακτικής. Αν, ωστόσο, έκαναν
κάτι διαφορετικό, αυτό θα ήταν η πρόσλη-
ψη γιατρών και νοσηλευτών, γεγονός που
πρέπει να αναγνωρίσουμε πως έπραξαν
και τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση και, μά-
λιστα, έξω από το πλαίσιο της πανδημίας.

Τελικά, κέρδισε ή έχασε ο Τσίπρας
από την άμεση απάντηση; Μείωσε την
πειθώ και την αξιοπιστία του πρωθυ-
πουργού ή όχι; Όλα αυτά, απαντώνται
από την αντιπρόταση. Ας δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ
την αντιπρότασή του στα μέτρα ενάντια

στην πανδημία και αφού βρούμε το αφή-
γημα... θα βρεθούν και τα στελέχη. 

Τσίπρας: «Πάμε να μετρηθούμε»
Καμπάνια

Με ένα βίντεο και κεντρικό μήνυμα
«Εμβολιαζόμαστε. Είμαστε θετικοί
στη ζωή» ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά καμπάνια
υπέρ του εμβολιασμού. Σε ανακοίνω-
ση της Κουμουνδούρου, αφού ανα-
φέρεται πως οι δείκτες της πανδη-
μίας καθημερινά καταγράφουν το
ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, με
την κυβέρνηση Μητσοτάκη να «απο-
τυγχάνει διαρκώς να αντιμετωπίσει
την κατάσταση και να προστατεύσει
τη δημόσια υγεία», υπογραμμίζεται
ότι το βασικό στοιχείο «της αποτυ-
χίας της είναι τα χαμηλά ποσοστά
στον εμβολιασμό».

Στον ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνουν ότι η
κυβέρνηση έκανε μια «αποτυχημένη
εκ του αποτελέσματος καμπάνια ενη-
μέρωσης των πολιτών παρά τα εκα-
τομμύρια ευρώ που δαπάνησε (σ.σ.: η
κυβέρνηση) για τον σκοπό αυτό».

Η σκέψη του προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από 
την προαναγγελία της 
απάντησης στο διάγγελμα
του πρωθυπουργού



Ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα
να συμπεριλάβει και την περίοδο
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
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Αυτοσυγκράτηση
από τις επιχειρήσεις
στις ανατιμήσεις 
ζητά ο Σκυλακάκης

Μήνυμα στις επιχειρήσεις για αυ-
τοσυγκράτηση στη διαμόρφωση των
τιμοκαταλόγων τους, απηύθυνε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θόδωρος Σκυλακάκης, καλών-
τας τους ιδιοκτήτες τους να είναι νου-
νεχείς και λογικοί κατά την περίοδο
έξαρσης της ακρίβειας, συνεπεία της
επέλασης της πανδημίας παγκο-
σμίως. «Υπάρχουν δυο τρόποι για μια
επιχείρηση να αντιμετωπίσει το φαι-
νόμενο των ανατιμήσεων: Ο ένας εί-
ναι να το δει ως απειλή και να προβεί
στις αναγκαίες προσαρμογές που
προκύπτουν από την αύξηση των
πρώτων υλών και ο δεύτερος να το
δει ως ευκαιρία για να αυξήσει την
κερδοφορία της», παρατήρησε ο κ.
Σκυλακάκης, χαρακτηρίζοντας στρα-
τηγικό λάθος για μια επιχείρηση να
επιλέξει τη δεύτερη οδό, γιατί -όπως
είπε- θα χάσει μερίδιο στην αγορά.

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρα-
κτήρισε εξωγενές φαινόμενο τις
ανατιμήσεις, τονίζοντας ότι η χώρα
μας είναι σε καλύτερο σημείο από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι ο
πληθωρισμός διατηρείται σε χαμηλά
επίπεδα, προσθέτοντας ότι δεν θα
ήταν συνετό για την κυβέρνηση να
αντιδράσει με τρόπο αυτόματο, γιατί
μπορεί να προκαλέσει πληθωριστι-
κές πιέσεις.

Παράλληλα επεσήμανε ότι τα πρω-
τογενή πλεονάσματα είναι αναγκαία
για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της
ελληνικής οικονομίας στις αγορές,
επισημαίνοντας ότι τα επιτόκια σή-
μερα είναι χαμηλά στο 1,2%. «Αυτό
σημαίνει ότι σταδιακά βγαίνουμε
από την περίοδο ενισχυμένης επο-
πτείας και πάμε σε αυξημένη επο-
πτεία», σημειώνοντας ωστόσο ότι η
Ελλάδα παραμένει στις πρώτες υψη-
λές θέσεις στη φοροδιαφυγή, καθώς
έχει 27% κενό στον ΦΠΑ.

Ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο σύλληψης και
ωρίμανσης έργων υποδομών, που θα υπο-
βάλλονται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα και
αφορά τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου
πλαισίου υποβολής, αξιολόγησης και έγκρι-
σης προτάσεων για μεγάλα έργα άνω των
200.000.000 ευρώ, εισάγει το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών. Ήδη σε διαβούλευση

βρίσκεται το νέο Σχέδιο Νόμου των Πρότυ-
πων Προτάσεων, το οποίο αναμένεται το επό-
μενο διάστημα να κατατεθεί προς ψήφιση στη
Βουλή. Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή: 

«Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθ-
μιση στον χώρο των δημοσίων έργων, γιατί
από τη μία επιτυγχάνεται η ωρίμανση έργων
που η ίδια η αγορά θεωρεί σημαντικά και από

την άλλη δίνεται κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα
για την υποβολή πρότυπων τεχνικών λύσεων
για την κατασκευή των έργων, έργα που θα
ελέγχονται από το έμπειρο στελεχιακό δυνα-
μικό του υπουργείου, δημιουργώντας έτσι
μια παρακαταθήκη γνώσης σε αυτό και θα
εξασφαλίσει την ταχύτερη μετάβαση σε μια
νέα εποχή».

Νέο, καινοτόμο μοντέλο για τα δημόσια έργα

Λιβανός: «Ανάσες»
ρευστότητας στον
πρωτογενή τομέα
«Ανάσες» ρευστότητας πρόκει-
ται να προσφέρει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με την ίδρυση νέου Τα-
μείου Παροχής Μικροπιστώσε-
ων στον πρωτογενή τομέα, κα-
θώς δεν είναι λίγοι οι γεωργοί
και οι επιχειρήσεις που βρί-
σκονται εκτός τραπεζικού συ-
στήματος.  Όπως ανακοίνωσε ο
αρμόδιος υπουργός Σπήλιος Λι-
βανός, η ίδρυση του νέου ταμεί-
ου κρίνεται αναγκαία, καθώς οι
τράπεζες δεν έχουν προωθήσει,
όπως θα όφειλαν, τη χρηματο-
δότηση επενδύσεων από το Τα-
μείο Εγγυήσεων Αγροτικής
Ανάπτυξης. Στόχος είναι η ανά-
πτυξη δανειακών προϊόντων
ύψους μέχρι 25.000 ευρώ, που
θα παρέχονται με ελάχιστες ή
καθόλου εξασφαλίσεις, με επι-
δότηση του επιτοκίου για τα
πρώτα έτη αποπληρωμής και με
τη δυνατότητα στήριξης στους
ωφελούμενους, που δεν είναι
εξοικειωμένοι με τέτοιου εί-
δους χρηματοδότηση.
«Πρέπει και οι τράπεζες να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και να
σταθούν στο ύψος των περιστά-
σεων. Να εμπιστευθούν την
αγροτική παραγωγή, τους αγρό-
τες και τους παραγωγούς, να έλ-
θουν μαζί μας και να αναλάβουν
το ρίσκο που τους αναλογεί»,
ανέφερε ο κ. Λιβανός. Με την
ίδρυση του ταμείου θα παρέχον-
ται δάνεια για κεφάλαιο κίνησης
με τους ίδιους ελκυστικούς
όρους χρηματοδότησης και με
ιδιαίτερα ευέλικτες διαδικασίες
που δεν απαιτούν υποβολή επι-
χειρηματικού σχεδίου.

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Χ
ωρίς εξαντλητικές συνεδριάσεις
ως είθισται στις εξεταστικές και με
σφιχτό χρονοδιάγραμμα να ολο-
κληρωθεί η έρευνα μέσα σε δύο

μήνες, κάνει πρεμιέρα την Τρίτη στη Βουλή η
Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
για την κρατική ενίσχυση των ΜΜΕ την πε-
ρίοδο της πανδημίας, αλλά και για τις εται-
ρείες δημοσκοπήσεων που συνεργάζονται
με το Δημόσιο.  

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο, πάν-
τως, από τις πρώτες συνεδριάσεις να πέσει
στο τραπέζι η πρόταση της πλειοψηφίας,
ώστε η έρευνα να συμπεριλάβει και την πε-
ρίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στριμώ-
χνοντας την αξιωματική αντιπολίτευση να την
αποδεχθεί εφόσον διακηρύσσει ότι πιστεύει
και διακονεί την επιταγή «όλα στο φως».
Χθες δόθηκαν οι κατάλογοι με τους βουλευ-
τές που θα συμμετάσχουν από όλα τα κόμμα-
τα, με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη να ορίζεται
πρόεδρος της επιτροπής. Από τη ΝΔ θα μετά-
σχουν οι Γιάννης Ανδριανός, Παρασκευή
Βρυζίδου, Δημήτρης Καιρίδης, Γιάννης Κε-
φαλογιάννης, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
Γιάννης Μελάς, Τάσος Μπαρτζώκας, Χριστό-
φορος Μπουτσικάκης, Ανδρέας Νικολακό-

πουλος, Μπάμπης Παπαδημητρίου, Κατερίνα
Παπακώστα, Βασίλης Σπανάκης, Λάζαρος
Τσαβλαρίδης, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιπ-
πος Φόρτωμας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα μετάσχουν οι Μάριος
Κάτσης, Αναστασία Γκαρά, Γιάννης Ραγκού-
σης, Βασίλης Κόκκαλης, Γιώργος Τσίπρας,
Θεοδώρα Τζάκρη, Μιλτιάδης Χατζηγιαννά-
κης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Από το ΚΙΝΑΛ θα μετάσχει ο Γιώργος Κα-
μίνης, ενώ απομένει να οριστικοποιηθεί εν-
τός των προσεχών ημερών και το δεύτερο
μέλος που δικαιούται.

Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τη Μαρία
Κομνηνάκα, η Ελληνική Λύση από τον Γιώρ-
γο Βιλιάρδο, ενώ το ΜέΡΑ25 από τον Κλέωνα
Γρηγοριάδη.

Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη εβδομά-
δα αναμένεται όξυνση της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης σε κοινοβουλευτικό πεδίο, καθώς
τη Δευτέρα θα διεξαχθεί και η προ ημερη-
σίας συζήτηση για την ακρίβεια που έχει ζη-
τήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τρίτη ξεκινά 
η Εξεταστική για
τις δημοσκοπήσεις



Τ
έλος στη χρήση των καυστήρων
πετρελαίου μπαίνει από το 2030,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του
πρώτου Εθνικού Κλιματικού Νό-

μου που παρουσίασε ο υπουργός ΠΕΝ
Κώστας Σκρέκας, με στόχο την εκπλήρω-
ση του στόχου για μηδενισμό εκπομπών
ρύπων μέχρι το 2050. Μάλιστα, ήδη από το
2023 προβλέπεται η απαγόρευση καυστή-
ρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο φυ-
σικού αερίου σε νέες οικοδομές, ενώ από
το 2025 προβλέπεται γενικευμένη απαγό-
ρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρε-
λαίου θέρμανσης. 

Το ΥΠΕΝ έχει επιδοθεί σε αγώνα δρό-
μου, προκειμένου να εξασφαλίσει νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσει
τα νοικοκυριά όσον αφορά την ενεργει-
ακή μετάβαση και τη χρήση εναλλακτικών

μορφών θέρμανσης. Όπως έγινε γνωστό,
η πλατφόρμα του «Εξοικονομώ» αναμέ-
νεται να ανοίξει αρχές Δεκεμβρίου, ενώ
στους σχεδιασμούς του υπουργείου είναι
περισσότερες «εκπλήξεις», όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ο κ. Σκρέκας, προκει-
μένου οι καταναλωτές να αποκτήσουν
πρόσβαση σε επιδοτήσεις για την αντικα-
τάσταση των συστημάτων θέρμανσης και
την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοι-
κιών τους.

Επιπλέον, στα ειδικά κτίρια (βιομηχα-
νίες, αποθήκες, εμπορικά κτίρια κ.λπ.) με
κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τ.μ. για τα
οποία οι οικοδομικές άδειες υποβάλλον-
ται από την 1η Ιανουαρίου 2023, εξαιρου-
μένων των τουριστικών καταλυμάτων και
των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η το-
ποθέτηση συστημάτων παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή
θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της
κάλυψης. 

Εξαιρέσεις
Εξαιρέσεις προβλέπονται σε μεμονω-

μένα κτίρια για λόγους μορφολογικούς ή
αισθητικούς ή σε περιοχές με θεσμοθετη-
μένο καθεστώς προστασίας, όπως παρα-
δοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια.

Κ. Σκρέκας: «Οδικός χάρτης για την πράσινη μετάβαση»
«Ιστορικής σημασίας» χαρακτήρισε ο υπουργός ΠΕΝ τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο οποίος κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση.
Μία εβδομάδα μετά την COP 26 η χώρα καλείται σύντομα να καταλήξει στο νομικό πλαίσιο που θα καθορίσει τον οδικό χάρτη για την
πράσινη μετάβαση στη νέα εποχή.
Ειδικότερα, στον κλιματικό νόμο προβλέπεται μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990.
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990. Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Μάλιστα,
όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας: «Εάν είχαμε 100% ΑΠΕ, η οικονομία μας δεν θα επηρεαζόταν καθόλου από τις διακυμάνσεις των τιμών
ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα και θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε επακριβώς το κόστος της ενέργειας», επισημαίνοντας
την έμφαση που πρόκειται να δοθεί στην ενεργειακή μετάβαση τα προσεχή χρόνια. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Αραβώσης: «Οι στόχοι
και η πορεία επίτευξης των στόχων θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το τέλος του 2024».
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Καυστήρες πετρελαίου
τέλος σε όλα τα κτίρια!

Από το 2025 προβλέπεται
γενικευμένη απαγόρευση
εγκατάστασης και από το 2030
οριστική κατάργηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ 

Αντίο στον λιγνίτη
μέχρι το 2028
Με τον νέο κλιματικό νόμο
προβλέπεται επίσης η διακοπή
λειτουργίας όλων των λιγνιτικών
μονάδων το αργότερο έως τις 31
Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα
επανεξέτασης το 2023 -με σκοπό την
επίσπευση- υπό την προϋπόθεση
της διασφάλισης της επάρκειας
ισχύος και της ασφάλειας
εφοδιασμού. 
Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, ειδικό
βάρος ευθύνης πρόκειται να
αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
καθώς από το 2023 οι δήμοι
αναλαμβάνουν την εκπόνηση
Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα
(ΔηΣΜΕΔΑ). Στόχος, η μείωση
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 10% για το έτος
2025 και 30% για το έτος 2030, σε
σύγκριση με το έτος βάσης 2019. 
Τα ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν
αναλυτική απογραφή των
ενεργειακών καταναλώσεων
και εκπομπών CO2 για τα δημοτικά
κτίρια, στάδια κ.λπ., τον δημοτικό
φωτισμό, τις δημοτικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, τα δημοτικά
οχήματα κ.λπ.

Ενίσχυση της
ηλεκτροκίνησης
Στο επίκεντρο του κλιματικού νόμου
μπαίνει επίσης η ενίσχυση της
ηλεκτροκίνησης. Από το 2023, το 1/4
των νέων εταιρικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται
πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά
οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα εξωτερικής φόρτισης
ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ. Από το
2030, τα νέα οχήματα που θα
ταξινομούνται θα πρέπει να είναι
μηδενικών εκπομπών.
Τέλος, από το 2025 υποχρεωτικά σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη όλα τα νέα
ταξί καθώς και το 1/3 των νέων
ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι
ηλεκτροκίνητα. Στόχος είναι μέχρι
το 2023 να κυκλοφορούν στους
δρόμους περί τα 2.000
ηλεκτροκίνητα ταξί, ενώ έως τις 31
Δεκεμβρίου 2023 τα μέτρα θα
εξεταστούν εκ νέου.
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μαύρος χαμός έχει γίνει στο
ίντερνετ, αδέρφια, με την
ανάρτηση του Πέτρου Κων-
σταντινέα. Ποιος είναι αυτός;

Ε, μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε αυτόν τον
γίγαντα των γραμμάτων, που ήταν και
βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ πα-
ρακαλώ. Ναι, για! Κυβερνητικός βου-
λευτής, έτσι, για να θυμόμαστε από τι
γλιτώσαμε… Έγραψε, λοιπόν, ο μεγά-
λος ηγέτης της Αριστεράς Κωνσταντινέ-
ας για το Πολυτεχνείο: «Δεν ξεχνάμε,
δεν καπηλατευόμαστε. Δεν αλλοιώνου-
με την ιστορία για αυτούς που αγωνίστη-
καν γνωστούς και άγνωστους για τη ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΊΑ». Μάλιστα: Δημοκρατία όλα
κεφαλαία και με τόνο, άμα λάχει…

Αμέσως συγκάλεσα συμβούλιο ειδι-
κών για να καταφέρουμε εμείς οι
αγράμματοι να αποκρυπτογραφήσουμε
τη συνθηματική λέξη «καπηλατευόμα-
στε». Τι μήνυμα στέλνει ο φωτισμένος αριστερός Κωνσταντινέ-
ας; Τι θέλει να πει ο μέγιστος των φιλοσόφων; Τι εννοεί που
εμείς, η αστοιχείωτη πλεμπάγια, δεν έχουμε πάρει πρέφα; 

Συγκάλεσα, που λέτε, μεγάλη συνέλευση, όπου ήλθαν διανο-
ούμενοι, καθηγητές, τροτσκιστές, επιπλοποιοί, σαλαμέμποροι,
φοιτητές, ο κυρ Μήτσος ο χασάπης, το χυμώδες Ντινάκι με το
σούπερ μίνι από το απέναντι κομμωτήριο (αχχχ Ντινάκι…), χώ-
θηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία και που ίσως να την πήδη-
ξα κι εγώ, μαζευτήκαμε λοιπόν τσούρμο, μήπως και βγάλουμε
άκρη με τη ρήση του σοφού Κωνσταντινέα. Πέσαν, όπως κατα-
λαβαίνετε, πολλές απόψεις στο τραπέζι. Ο ένας είπε ότι ο Μέ-
γας Πέτρος εννοούσε «κΩπηλατευόμαστε», δηλαδή ο Κυριά-
κος πάει τη βάρκα του τόπου όπου θέλει, με τα κουπιά. Δηλαδή
μας «κΩπηλατεύει» ο πανάθλιος Μητσοτάκης. Ένας άλλος δια-
φώνησε: «Καπηλατεύω, βρε σεις, σημαίνει προσπαθώ τρεκλί-
ζοντας να βγω από το καπηλειό, πιωμένος θα ήταν ο Πετράν».
Αμέσως τον αποδοκιμάσαμε, πώς μιλάς έτσι για τον φωτισμέ-
νο; Μια κυρία (πώς βρέθηκε μαζί μας αυτή;) θυμήθηκε ότι είχε
γνωρίσει το πάλαι ποτέ έναν 30άρη νταβραντισμένο, «αχχχ πώς
με είχε καπηλατεύσει…» αναστέναξε. Ένας πιτσιρικάς κάπνιζε

φουντίτσα δίπλα σε μια χοντρή που ενοχλήθηκε, του έκανε πα-
ρατήρηση και ο αυθάδης νεαρός τής πέταξε ένα «άντε καπηλα-
τεύσου, μωρή» και την άφησε σύξυλη. 

Η συζήτηση προχωρούσε επεισοδιακά, αλλά προσπαθούσα-
με να βγάλουμε μιαν άκρη με την τοποθέτηση του φιλοσόφου
Κωνσταντινέα. Ένας αρχαιολάτρης πρότεινε να μασήσουμε
φύλλα σαν την Πυθία και να βγάλουμε συμπέρασμα, «ναι, ναι»
πετάχτηκε ο νεαρός με τη φούντα, αλλά η πρόταση δεν πέρασε
στην ψηφοφορία. Κακώς…

Το θέμα το έλυσε ένας Μεσσήνιος, φίλος του φιλοσόφου
Κωνσταντινέα, που πήρε τον λόγο, έβηξε δυο τρεις φορές για
να καθαρίσει τη φωνή του και να ακουστεί, και είπε δυνατά:
«Εγώ που είμαι κοντοχωριανός του Κωνσταντινέα, είμαι βέβαι-
ος ότι ο Πετράν ήθελε να γράψει ολόκληρο πόνημα, αλλά δεν
του έφταναν οι χαρακτήρες στο τουίτερ. Από όσο τον ξέρω, θα
ήθελε να πει και τα εξής…». Κι άρχισε να μας διαβάζει ολόκλη-
ρη την παρέμβαση Κωνσταντινέα που -ο γνωστός του πίστευε
πως- ήθελε να γράψει ο πεφωτισμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο αυρια-
νό «Κεντρί», ολόκληρο το κείμενο, μην και το χάσετε, γιατί θα
μείνετε στο μελανό σκότος… Εδώ. Αύριο. 

Πονηρούλης 
ο Γιούκλιντ

Βιβλίο ετοιμάζει, μαθαίνω, ο Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομι-
κών στο μεγαλύτερο μέρος της τραγικής
διακυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου, με
το «Πολιτικό του Ημερολόγιο». Στο βιβλίο
περιλαμβάνει τις σημειώσεις του για όσα
ζούσε στην πολιτική. Προσέξτε, όμως: Ο
πονηρούλης Γιούκλιντ δημοσιεύει στο
βιβλίο του μόνο τις περιόδους 2012-2013
και 2019-2021. Δηλαδή «παρέλειψε» να
περιλάβει και τα επίμαχα «εγκλήματα»
του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που οδήγησαν στο
αχρείαστο και επώδυνο τρίτο μνημόνιο,
που απείλησαν να μας βγάλουν από την
Ευρώπη με τα δημοψηφίσματα-κουρε-
λού και αποκάλυψαν σε ολόκληρη την
κοινωνία την κυβερνητική ανικανότητα
της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Γιατί αυτά
μένουν έξω από το βιβλίο, υπουργέ μου; 

Θα πέσει γέλιο
Εάν αληθεύει ότι ο κλειδοκράτορας
του κρατικού λογιστηρίου, Θόδωρος
Σκυλακάκης, πρόκειται να πολιτευθεί
σε κάποια από τις φτωχές εκλογικές
περιφέρειες της Πελοποννήσου,
μιλάμε ότι θα πέσει πολύ γέλιο. Ο
«Σκύλαξ», όπως τον αποκαλούν οι
άσπονδοι φίλοι του στη Νέα
Δημοκρατία, μπορεί να μιλήσει τη
γλώσσα των φτωχοποιημένων αγροτών
σε αυτές τις περιοχές της
Πελοποννήσου, όσο εσείς κι εγώ
μπορούμε να μιλήσουμε σουαχίλι.
Προφανώς, εάν κατέβει ο «γαλάζιος»
μηχανισμός θα πέσει επάνω του με
νύχια και με δόντια, αλλά εκλεγεί-δεν
εκλεγεί, προεκλογικά οι ντόπιοι θα
κάνουν πάρτι με πολύ γέλιο. 

Προς πλατεία 
Συντάγματος

Αλλαγή φρουράς θα έχουμε στη θέση
του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας
στο Συνέδριο στις 3-5 Δεκεμβρίου. Ο
Γιώργος Στεργίου, που θα δώσει τη θέση
του στον Παύλο Μαρινάκη, μαθαίνω ότι
ετοιμάζεται να μετακομίσει προς την
πλατεία Συντάγματος, καθώς αναλαμβά-
νει γενικός γραμματέας σε υπουργείο της
περιοχής. Τώρα, το Οικονομικών θα εί-
ναι, το Τουρισμού θα είναι, δεν ξέρω. Αλ-
λά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Στεργίου
υπήρξε πολύ πετυχημένος γενικός γραμ-
ματέας Καταναλωτή στο Ανάπτυξης και
τον χώρο της οικονομίας τον ξέρει.

Ο (ενίοτε αθυρόστομος) λαός μας

έχει μια παροιμία: «Αν ουρείς στη

θάλασσα, το βρίσκεις στο αλάτι». Η

Αριστερά επί χρόνια ανέχεται ή και

πρωτοστατεί σε πράξεις βίας

εναντίον όποιου δεν είναι

«επαρκώς» αριστερός

και πάει για να

τιμήσει το

Πολυτεχνείο. Φετινό

αποτέλεσμα: Το

στεφάνι της Βουλής

πεταμένο στον δρόμο

και ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαίος

αντιστασιακός Νίκος Μανιός

τραυματισμένος από επίθεση ενός

γκρουπούσκουλου. Το βρίσκεις στο

αλάτι, κυρ Νίκο μου, δυστυχώς…

takentrismata@gmail.com

Καπηλατευτείτε
γιατί χανόμαστε!



ΗΗ Φώφη εμπνέει
Με την προτροπή της Φώφης Γεννηματά πριν
από λίγους μήνες ο Τομέας Εθελοντισμού και
Κοινωνικών Κινημάτων πήρε την πρωτοβου-
λία δημιουργίας λογοτεχνικών βιβλιοθηκών
σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα δικαιοδο-
σίας της 1ης ΥΠΕ. Με τη στήριξη των μελών
και των φίλων του Κινήματος Αλλαγής καθώς
και εκδοτών συγκεντρώθηκε ένας ικανός
αριθμός βιβλίων, ώστε να καλύψει τη δημι-
ουργία αντίστοιχων βιβλιοθηκών. Χθες εγ-
καινιάστηκε η πρώτη λογοτεχνική βιβλιοθή-
κη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», παρου-
σία του γραμματέα του κόμματος Μανώλη
Χριστοδουλάκη.

Το ειλικρινές
ενδιαφέρον του Μαξίμου

Ένα ξεχωριστό μήνυμα ανάρτησε στα social
media η Άννα Απέργη, επικεφαλής του Σω-
ματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, αναφε-
ρόμενη στην απώλεια της ακτιβίστριας Μα-
ρίνας Γαλανού πριν από λίγο καιρό. Ανέφερε
συγκεκριμένα πως το προηγούμενο διάστη-
μα -όταν αντιμετώπιζε και η ίδια πολλά προ-
βλήματα υγείας- είχε τη στήριξη ανθρώπων
της κυβέρνησης, όπως ο γγ του πρωθυπουρ-
γού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο γγ Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης. «Αυ-
τοί οι άνθρωποι ήταν εκεί δίπλα στη Μαρίνα
εκείνες τις πολύ δύσκολες στιγμές που πά-
λευε για να κρατηθεί στη ζωή», επισήμανε,
αποκαλύπτοντας πως το ενδιαφέρον για τη
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα -που είναι
αόρατη- δεν είναι απλώς επικοινωνιακό τρικ
του Μαξίμου αλλά ειλικρινές.

Ο Αλέξης απογοητεύει
και τους συνομιλητές του
Είναι κοινός τόπος ότι τον εγκαταλείπουν
ένας ένας ακόμη και αυτοί που τον πίστεψαν.
Πλήρως απογοητευμένος από τον Αλέξη Τσί-
πρα εμφανίζεται, για παράδειγμα, ο γνωστός
δημοσιογράφος
Γιώργος Λακόπου-
λος, ο οποίος αποτε-
λούσε εκ των προνο-
μιακών συνομιλητών
του επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης τα τελευ-
ταία χρόνια. Σε ένα
κείμενο που φέρει την υπογραφή του στην
ιστοσελίδα «Ανοιχτό Παράθυρο» ουσιαστικά
αναγγέλλει την απόφασή του να κόψει τις
όποιες επαφές του με τον Τσίπρα. «Θα συνε-
χίσω να γράφω κριτικά για οτιδήποτε και
οποιονδήποτε - και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά
με λύπη μου εφεξής δεν θα έχω τη χαρά να
απολαύσω μια συνομιλία με τον πρώην πρω-
θυπουργό. Δεν θα την επιδιώξω, αν υποθέ-
σουμε ότι και αυτός θα το ήθελε». Αχ βρε κύ-
ριε Λακόπουλε, ξέρεις πόσους φίλους του
έχει κάψει ο Αλέξης στη διαδρομή του;

Η κόρη του Σκυλακάκη
σε νέο ρόλο 

Η κόρη του ανα-
πληρωτή υπουρ-
γού Οικονομι-
κών Θεόδωρου
Σκυλακάκη ξε-
κίνησε την κα-
ριέρα της στο
Λονδίνο, όπου
εργάστηκε ως
αναλύτρια στο
τμήμα επενδυτι-
κής τραπεζικής
της Goldman

Sachs για μια τριετία, αλλά τώρα θα τη δούμε
στην ΕΡΤ. Η Μαριάννα Σκυλακάκη είναι μία
από τις... «Επικίνδυνες» που ήρθαν στην
ΕΡΤ2 και «μιλούν» για τις έμφυλες ανισότη-
τες και τη θέση των γυναικών στην Ελλάδα
σήμερα. Μαζί με τη Μαρία Γιαννιού και τη
Στέλλα Κάσδαγλη δίνουν η μία τη σκυτάλη
στην άλλη, αναλαμβάνοντας σε κάθε επεισό-
διο να συντονίσουν μια διαφορετική συζήτη-
ση γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τα
έμφυλα στερεότυπα, τον σεξισμό και την
έμφυλη βία. Μια εκπομπή σε σκηνοθεσία
της Γεύης Δημητρακοπούλου, με τη Σοφία
Ευτυχιάδου και την Άννα Ρούτση στην αρχι-
συνταξία και σε εκτέλεση παραγωγής της
ελc productions.
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Νέο… ράπισμα 
στον Χατζηνικολάου
του ΕΛΓΟ

Δ
εύτερο ηχηρό δικαστικό χαστούκι για τον
εμμονικό διευθύνοντα σύμβουλο του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Β. Χατζηνικολάου. Η

LaFarm για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομά-
δα πήρε μία ακόμα προσωρινή διαταγή σε βάρος
του ΕΛΓΟ, με αφορμή την απόφασή του για ανά-
κληση παραγόμενου προϊόντος της από τα ρά-
φια σουπερμάρκετ. Το διοικητικό Εφετείο χορή-
γησε ξανά προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέ-
λεσης της ανάκλησης και η εταιρεία απειλεί να
καταφύγει στην τακτική Δι-
καιοσύνη σε βάρος διευθύ-
νοντα και οργανισμού. Έτσι, ο
κ. Χατζηνικολάου μπλέκει σε
μία ακόμα περιπέτεια και συ-
νεχίζει να εκθέτει τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ.
Λιβανό και ολόκληρη την κυ-
βέρνηση.

Η επίσκεψη του Πάπα
Εκτός απροόπτου θα έρθει στην Ελλάδα στις

4 Δεκεμβρίου και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι
δρακόντεια κυρίως λόγω κορονοϊού. Θα απο-
φύγει τις άσκοπες μετακινήσεις και οι πληρο-
φορίες λένε ότι θα έχει συναντήσεις τόσο με
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου όσο και με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη εντός του Προεδρικού
Μεγάρου. Δεν θα πηγαινοέρχεται πέρα δώθε. Η
είδηση είναι ότι έχει προγραμματίσει να τελέ-
σει Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής το
απόγευμα της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου.

Καμία συζήτηση δεν υπάρχει
σε κανένα Μαξίμου για το πού
και αν θα κατέβει υποψήφια η
Μίνα Γκάγκα. Αν θα τη βάλει

στο Επικρατείας ή στον Βόρειο
Τομέα. Αυτά είναι σενάρια επιστη-

μονικής φαντασίας αυτή την περίοδο που η παν-
δημία είναι σε έξαρση. Αν είναι δυνατόν να ασχο-
λείται το Μαξίμου με τέτοια πράγματα. Ούτε η ίδια
η Γκάγκα ασχολείται. Έχει άλλα πιο σοβαρά προ-
βλήματα να αντιμετωπίσει.

Χ
ρο
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Αναστάτωση μεγάλη υπάρχει, μα-
θαίνω, σε ειδησεογραφικό ραδιο-
φωνικό σταθμό. Οι εργαζόμενοι
παραπονούνται για τοξικό κλίμα
και απειλές από τη διοίκηση. Είναι
έτοιμοι να απευθυνθούν στα συν-
δικαλιστικά όργανα των δημοσιο-
γράφων, καθότι ο κόμπος έχει
φθάσει στο χτένι, που λέμε…

LOCK

Η μάχη του
προϋπολογισμού
στη Βουλή

Ξεκινά την
Τρίτη στη
Βουλή η μάχη
του κρατικού
προϋπολογι-
σμού. Σήμερα
στις 11.00 το
πρωί ο Χρή-
στος Σταϊκού-
ρας θα προ-

σκομίσει το στικάκι με όλα τα στοιχεία
στον Πρόεδρο της Βουλής για να ξεκι-
νήσει την Τρίτη στην αρμόδια Επιτρο-
πή Οικονομικών η συζήτηση. Ο κρατι-
κός προϋπολογισμός θα εισαχθεί
προς συζήτηση στην Ολομέλεια στις
14 Δεκεμβρίου για να ψηφιστεί λίγο
πριν από το κλείσιμο των εργασιών
της Βουλής για τα Χριστούγεννα, στις
18 Δεκεμβρίου.

Η διεύρυνση του ΚΚΕ
προς ΣΥΡΙΖΑ
Προφανώς και δεν θα συμφωνούν
όλοι οι σύντροφοι στο ΚΚΕ με τα
ανοίγματα που κάνει ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας ενόψει των επικείμενων
εθνικών εκλογών, αλλά το κόμμα δεν
έχει και μεγάλο πάγκο αναγνωρίσι-
μων πολιτικών προσώπων. Στο κάλε-
σμα για συστράτευση φαίνεται να αν-
ταποκρίνονται ο Γιώργος Κιμούλης
αλλά και ο Γιάννης Μηλιός, οι οποίοι
στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τα τελευταία μνημο-
νιακά χρόνια οι άνθρωποι είχαν απο-
μακρυνθεί από το κόμμα του Αλέξη…

Με συνέντευξη στο
Anadolu λέει «αντίο» 
η κυρία Μπέουχελ

Αφού ανακοίνωσε στο πλαίσιο συνέν-
τευξής της στην ολλανδική διαδικτυακή
εφημερίδα nu.nl ότι αναγκάζεται να εγκα-
ταλείψει την Ελ-
λάδα για λόγους
ασφαλείας της,
η Ολλανδή δη-
μοσιογράφος
Ί ν γ κ ε μ π ο ρ γ κ
Μπέουχελ έκα-
νε επίσης μερι-
κές δηλώσεις
στον ανταπο-
κριτή του τουρ-
κικού πρακτο-
ρείου ειδήσεων Anadolu στην Αθήνα. Στο
Anadolu η κυρία Μπέουχελ επανέλαβε
ό,τι είχε πει και στο nu.nl πριν από μερικά
24ωρα, δηλαδή εν περιλήψει ότι πλέον
στην Ελλάδα νιώθει ανεπιθύμητη και μη
ασφαλής, ότι της πετούν πέτρες κατακέ-
φαλα στον δρόμο, ότι τα παιδιά της, η ολ-
λανδική πρεσβεία στην Ελλάδα, καθώς και
η ένωση των δημοσιογράφων στη χώρα
της τη συμβουλεύουν να φύγει το συντο-
μότερο δυνατόν διότι κινδυνεύει.

Ο
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης συνεχίζει τις νομικές προσφυγές
για τις επενδύσεις που ετοιμάζονται στα φιλέτα της περιοχής. Η δημοτική
αρχή κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τρεις προσφυγές, ζητών-

τας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 65/5/8/2021 απόφασης της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που ενέταξε το project στις διαδικασίες των
στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποστη-
ρίζει ότι δεν δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία fast track, διότι δεν συνιστά
στρατηγική επένδυση. Ήδη με την από 25/10/2021 αίτησή του ο δήμος έχει αμφι-
σβητήσει το project, ενώ έχει ζητήσει απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομι-
κών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. «Λέμε “ναι” στις πραγματικές
επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής»,
αναφέρει ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και συμπληρώνει: «Λέμε “όχι”
στην πριμοδότηση της ανεξέλεγκτης δόμησης, στην επιβάρυνση των χρήσεων
γης και στη μείωση του πράσινου». Η συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, θα κριθεί
στα δικαστήρια και κατ’ επέκταση στο τι μέλλει γενέσθαι με την επένδυση ύψους
136 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η Hines σε έκταση 71 στρεμμάτων στα 3Β.

Η πορεία έγινε χωρίς 
να ανοίξει ρουθούνι
Νομίζω ότι αυτό το πιστώνεται θετικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αφού είχαμε
πολλά χρόνια να δούμε πορεία χωρίς μολότοφ και φασαρίες. Σε σχετική
δήλωσή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε: «Οι εκδηλώσεις για
την επέτειο της 17 Νοεμβρίου 1973 σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα,
ολοκληρώθηκαν ειρηνικά και με απόλυτη ηρεμία. Θέλω να ευχαριστήσω για
αυτό όλους τους πολίτες, τους συμμετέχοντες στην πορεία και ασφαλώς τις
δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν με τον επαγγελματισμό
τους στην τήρηση της τάξης».

Ο Ευκλείδης εμφανίστηκε 
Ο Νο2 του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε στα σόσιαλ μίντια με ένα

αιχμηρό σχόλιο, στο οποίο αναφέρεται στον υπουργό Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη και στην υπουργική απόφαση με την
οποία καταργείται η υποχρέωση ηλεκτρονικής προαναγγε-
λίας της υπερεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο, στην ουσία με την υπουργική απόφα-
ση δίνεται το ελεύθερο στους εργοδότες να κρατάνε έως και
μία ώρα μετά το ωράριό τους τους εργαζόμενούς τους χωρίς καμία δυνατότητα
ελέγχου, αφού αυτές οι ώρες θα είναι από εδώ και πέρα μαύρες. Ο ίδιος, μάλι-
στα, σε υστερόγραφό του κοινοποιεί το γνωστό κόμικ «Κουραφέλκυθρα» και
παραθέτει το αγαπημένο στριπάκι του υπουργού Εργασίας.

Ο Κωνσταντέλλος 
δεν κάνει πίσω με τίποτα
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Ο πιο ακραίος ρατσισμός;

Ζ
ούμε σε μια εποχή, αλλά και σε μια περιοχή
του πλανήτη (εκείνη που, περισσότερο πο-
λιτισμικά παρά γεωγραφικά, αυτοπροσδιο-

ρίζεται ως «δυτικός κόσμος») εξαιρετικά ευαίσθη-
τη, υπερευαίσθητη στην πραγματικότητα, στα θέ-
ματα της λεγόμενης «πολιτικής ορθότητας»: 

Κάθε αναφορά, ακόμη και χωρίς καμία προφανή
απαξιωτική διάθεση, σε φυλή, φύλο, καταγωγή,
σωματομορφικά χαρακτηριστικά, εκούσιες παρεμ-
βάσεις στο σώμα όπως η δερματοστιξία, ακόμη
όμως και την απαιδευσία θεωρείται απαράδεκτη
και επισύρει ακραία κοινωνική αποδοκιμασία.
Ακόμη και ο χαρακτηρισμός του μέλους μιας κοι-
νότητας ως αθίγγανου και όχι, πιο «εξευγενισμέ-
να», ως Ρομά μπορεί να προκαλέσει λοξές ματιές.
Σε κάποιες περιπτώσεις, δε, χαρακτηρισμοί όπως
οι προαναφερόμενοι ενδέχεται να εμπλέξουν σε
νομικές περιπέτειες και διώξεις τους «ακόμψως»
εκφρασθέντας. Πολλώ μάλλον που κάποιοι επεν-
δύουν για κατάκτηση αναγνωρισιμότητας, ή και άλ-
λως ωφελημάτων, σε μια διωκτική μανία κατά των
«πολιτικώς μη ορθών», που ενίοτε παίρνει τα χαρα-
κτηριστικά βιομηχανίας μηνύσεων. 

Ωστόσο…
Υπάρχει μια μορφή προσβλητικής απαξίωσης,

συνδεόμενης με ανεπίλεκτα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας ορισμένων, που είναι εξαιρετικά
διαδεδομένη, χωρίς να προκαλεί την ελάχιστη αντί-
δραση της κατά τα άλλα υπερευαίσθητης κοινωνίας
μας: Αυτή η οποία αναφέρεται στην ηλικία και δη

την προχωρημένη ηλικία -κανείς δεν τολμά να
προσφωνήσει κάποιον «μικρό» με την έννοια του
ανώριμου ή του πνευματικά μη ολοκληρωμένου-
εκείνου του οποίου επιδιώκεται ο χλευασμός και η
απαξίωση. Είναι τόσο σύνηθες, πράγματι, ακόμη
και σε εμπλοκές μεταξύ οδηγών να εκτοξεύονται οι
ύβρεις -ή ως ύβρεις- τα «παππού», «γέρο», ακόμη
χειρότερα, δε, τα «κωλόγερε», «βρομόγερε», «πα-
λιόγερε» κ.ο.κ.

Εκεί όμως που το πράγμα καθίσταται από ανε-
πίτρεπτο έως επικίνδυνο για την υποδηλούμενη
νοοτροπία είναι όταν έρχεται ένας όχι ασήμαντος
πνευματικός άνθρωπος του τόπου, ένας αξιόλο-
γος συνταγματολόγος, ασχολούμενος και με τα
ανθρώπινα δικαιώματα -αποκαλούμενος συχνά
μάλιστα κατά τα τελευταία χρόνια, υποθέτω λόγω
της προκεχωρημένης ηλικίας του, «πρύτανης
των Ελλήνων συνταγματολόγων»- που φτάνει να
απαξιώσει, ακόμη και ηθικά(!), την υποψηφιότη-
τα κάποιου πολιτικού για την ηγεσία ενός κομμα-
τικού σχήματος, επειδή ο συγκεκριμένος θα εί-
ναι συνυποψήφιος με άλλους που έχουν την ηλι-
κία των παιδιών του!

Σε πολύ πρόσφατη -της 15ης Νοεμβρίου- συνέν-
τευξή μου στο 1ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιο-
φωνίας είπα πως με δεδομένη τη θεματολογία που
εξ αντικειμένου φέρνει στην επιφάνεια η υποψη-
φιότητα του Γιώργου Παπανδρέου -δηλαδή στην
αναζήτηση των ευθυνών για τα γεγονότα, τις επιλο-
γές και τις εξελίξεις της περιόδου 2009 έως 2011-

ενδεχόμενη εκλογή του από τη βάση του
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ θα υποδήλωνε «νεκροφιλική σχέ-
ση του κόμματος με το παρελθόν του». Ενώ η θεμα-
τολογία που ρητώς αναδεικνύει ο γιος του «Πα-
τριάρχη» -π.χ. η αποποινικοποίηση της ψυχαγωγι-
κής κάνναβης ως πρωτεύοντος ζητήματος στη ση-
μερινή εθνική και διεθνή συγκυρία- δείχνει να δι-
καιώνει τον Μαρξ στα περί επανάληψης της Ιστο-
ρίας ως φάρσας.

Ωστόσο η αναφορά, από πνευματικό άνθρωπο
επαναλαμβάνω, μόνο στην ηλικία του ως οιονεί
ηθικού εμποδίου στην υποψηφιότητά του -και μά-
λιστα ΜΟΝΟ στη δική του ηλικία, ενώ ένας άλλος
υποψήφιος είναι ελάχιστα νεότερός του, λες και η
διαχωριστική γραμμή περνάει ακριβώς ανάμεσα
στους δύο- δημιουργεί πραγματική ανησυχία για τα
μέσα που χρησιμοποιεί στην εποχή μας ο δημόσιος
λόγος. Αλλά και για τη μεροληπτική διάστασή του,
αφού -ως προσφυώς επισημάνθηκε από αρκετούς
αντιδράσαντες- ο «νεόφιλος» συνταγματολόγος
μάλλον φιλικά φάνηκε να διάκειται προς την υπο-
ψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν. Ο οποίος, επίσης, ως
διεκδικητής του χρίσματος του Δημοκρατικού
Κόμματος, υπήρξε ανθυποψήφιος με άλλους που
είχαν την ηλικία των παιδιών του… Οπότε το ούτως
ή άλλως επιλήψιμο «η ενασχόληση υπερηλίκων με
την πολιτική είναι γενικά ηθικώς αποδοκιμαστέα»
υπερκαλύπτεται από το ακόμη χειρότερο «η ενα-
σχόληση μη αρεστών εις ημάς υπερηλίκων με την
πολιτική είναι ηθικώς αποδοκιμαστέα».

του
Θανάση

Διαμαντόπουλου

του
Γιάννη
Ανδριανού

Βουλευτής
Αργολίδας της ΝΔ
Μέλος της
Διαρκούς
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών
Υποθέσεων

Η
καλύτερη απόδειξη της ορθότητας της
πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση
στα Ελληνοτουρκικά και στην ευρύτερη
γειτονιά της Νοτιοανατολικής Μεσογεί-

ου είναι ο ολοένα και μεγαλύτερος εκνευρισμός
του Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία βλέπει την Ελλάδα να αναβαθμίζει τη
θέση της και να θωρακίζεται αποτελεσματικά
έναντι κάθε απειλής. Η διμερής αμυντική συμφω-
νία με τη Γαλλία και η ανανέωση της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, η συμφωνία για το λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, η συμμετοχή της Ελλάδας και της
Κύπρου στη Διάσκεψη για τη Λιβύη, καθώς και η
περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων με την Αίγυπτο,
το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δημι-
ουργούν ένα νέο διεθνές περιβάλλον. Πολύ περισ-
σότερο, εμπεδώνουν τον ρόλο της Ελλάδας ως δύ-
ναμης δικαίου και σταθερότητας στην περιοχή που
αντιδιαστέλλεται με τρόπο εμφατικό έναντι της
επανειλημμένης τουρκικής περιφρόνησης προς τα
θεμέλια αυτά της διεθνούς φιλελεύθερης δημο-
κρατικής τάξης.

Και μόνο ο τουρκικός εκνευρισμός λοιπόν θα πί-
στευε κανείς ότι θα αρκούσε για να πείσει τις πολι-

τικές δυνάμεις της χώρας μας για την αποτελεσμα-
τικότητα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Άλλωστε, η εξωτερική πολιτική πρέπει να
είναι κατεξοχήν το πεδίο της σύνθεσης, της ευρεί-
ας συναίνεσης, της συνέχειας και του μακρόπνοου
σχεδιασμού.

Αντί για αυτό όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση
φαίνεται να μη διστάζει να θυσιάσει αυτές τις αρ-
χές στον βωμό της μικροκομματικής εκμετάλλευ-
σης. Η προσχηματική καταψήφιση της ελληνογαλ-
λικής αμυντικής συμφωνίας, αλλά και η υιοθέτηση
θέσεων της τουρκικής πλευράς σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος από
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι τακτικές που το μόνο που
πετυχαίνουν είναι να εκθέτουν ακόμη περισσότερο
την Κουμουνδούρου έναντι των πολιτών.

Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται στον ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελληνίδων και
των Ελλήνων ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας
ζητούν υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Απορρί-
πτουν την εύκολη συνθηματολογία και τις ιδεολο-
γικές αγκυλώσεις άλλων εποχών. Απαιτούν την
αποφασιστική υπεράσπιση των δικαίων και των

συμφερόντων της πατρίδας μας.
Βεβαίως, από την εποχή του «η θάλασσα δεν

έχει σύνορα», από τις φωνές που ζητούσαν να
ανοίξουν τα σύνορα για κάθε μετανάστη που θέλει
να έρθει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει βή-
ματα προς τον ρεαλισμό. Όμως, ως αντιπολίτευση,
τα βήματα που κάνει είναι προς τα πίσω. Όσο πιο
γρήγορα αντιληφθεί η ηγεσία του ότι η στάση αυτή
ούτε υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας ούτε
όμως και αποδίδει κομματικά οφέλη, όπως άλλω-
στε καταδεικνύουν με τα ποσοτικά και ποιοτικά
τους στοιχεία όλες οι δημοσκοπήσεις, τόσο το κα-
λύτερο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, και για τη δημοκρατία
μας, και για τη χώρα. 

Την ώρα που η Ελλάδα καλείται να ορθώσει
ισχυρό το ανάστημά της έναντι ενός γείτονα που
όχι μόνο αμφισβητεί ανοιχτά το status quo της πε-
ριοχής, αλλά και αναζητά επικοινωνιακά αντίβαρα
στην ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική και πολι-
τική αποσταθεροποίηση που βιώνει, δεν έχουμε
την πολυτέλεια η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική
δύναμη της χώρας να κάνει μικροκομματικά παι-
χνίδια εκεί όπου θα έπρεπε να χαλυβδώνουμε την
εθνική ομοψυχία.

Ο εκνευρισμός του Ερντογάν και η αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ
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του 
Χάρη 

Τσιόκα

Μέλος του
πολιτικού

συμβουλίου
ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική
Συμμαχία

Δ
ιανύουμε μια χρονική περίοδο όπου ο κά-
θε πολίτης με πολλούς επικοινωνιακούς
τρόπους «βομβαρδίζεται» στοχευμένα

από έναν ιδιότυπο τρόπο «ενημέρωσης». Αιχμή της
συγκυρίας, οι πολιτικές διεργασίες που εξελίσ-
σονται στις ηγεσίες των κομμάτων και η προσπά-
θεια όλων των συστημικών κέντρων να αποσιωπή-
σουν από τις ενημερώσεις τους τα περιεχόμενα
των πολιτικών και των προγραμματικών θέσεων
που πρεσβεύουν τα ηγετικά σχήματα. 

Περιορίζουν την «ενημέρωση» σε ένα είδος πα-
σαρέλας καλλιστείων προσώπων, χωρίς να γίνεται
διακριτό αν τα πρόσωπα θέλουν να διαχειριστούν
τις ασκούμενες πολιτικές με τη ΝΔ ή να τις αλλά-
ξουν και υπέρ ποιων. Θύμα για μια ακόμη φορά γί-
νεται η κοινωνική και η παραγωγική βάση της χώ-
ρας που επικοινωνιακά τα συστημικά κέντρα επι-
χειρούν να χειραγωγήσουν. 

Σε όλα τα ευρήματα, επίσημα ή ανεπίσημα, γίνε-
ται φανερό πως η κοινωνική αμφισβήτηση για τη
διακυβέρνηση της ΝΔ μεγαλώνει.

Ενώ, λοιπόν, το δίλημμα στις κοινωνικές διεργα-
σίες γίνεται ολοένα και πιο πιεστικό γύρω από το
ερώτημα αν πρέπει να δοθεί συνέχεια στις νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές που κορμό έχουν τη ΝΔ ή θα
διεκδικηθεί προοδευτική διέξοδος για ένα άλλο
παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο, η «ειδησεο-
γραφία» των συστημικών κέντρων αποσυνδέει από

τα κριτήρια των πολιτικών διεργασιών στα κόμματα
αυτό που είναι το κοινωνικά ζητούμενο.

Δεν είναι τυχαία αυτή η εξέλιξη. Στοχεύουν να
εμποδίσουν τη διαμόρφωση κοινωνικής πλειοψη-
φίας στο αίτημα αλλαγής του παραγωγικού και κοι-
νωνικού μοντέλου από μια προοδευτική κυβέρνη-
ση. Φτιάχνουν αναχώματα από «τ’ απάνω». Για αυ-
τό και «προβάλλονται» μόνο οι επικοινωνιακά θο-
λές αντιπαραθέσεις προσωπικού χαρακτήρα στην
κορυφή. Το ζητούμενό τους που πλέον γίνεται δια-
κριτό. Σχετίζεται με την ενθάρρυνση πολιτικών
σχημάτων, ή συσχετισμών, ώστε μέσα από ανιστό-
ρητους -όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου- «δι-
μέτωπους» να υπάρξουν πρόθυμοι να υπηρετή-
σουν κυβερνήσεις «ειδικού σκοπού», ανοχής ή
«τεχνοκρατών». Επιδίωξή τους είναι να υπάρξει
κυβερνητική συνέχεια των δεσμεύσεων σε λίγους,
ημέτερους και ισχυρούς που υπηρετεί η ΝΔ.

Η προοδευτική απάντηση καθιστά πλέον επιβε-
βλημένη τη διαμόρφωση όρων για μια ενεργό κοι-
νωνία, ώστε να μην ανέχεται την εκχώρηση της
«φωνής» της σε λίγους και ημέτερους. Για να γί-
νονται διακριτές οι δικές της ανάγκες. Η κοινωνική
πλειοψηφία έχει λόγους να θέσει αποφασιστικά
τέρμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συρρι-
κνώνουν την εγχώρια παραγωγική βάση. Που
πλήττουν τα μεσαία στρώματα, διευρύνουν την επι-
σφαλή εργασία και εγκαταλείπουν τον πρωτογενή

τομέα, παράγοντας κοινωνικές και γεωγραφικές
ανισότητες.

Αυτές που επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση
των κοινωνικών αγαθών.

Στο εγχείρημα της κατευθυνόμενης «δημοσκο-
πικής ενημέρωσης» των πολιτών προκειμένου να
εξουσιοδοτηθούν συσχετισμοί συνέχισης των πο-
λιτικών που παράγουν ανισότητες και διχάζουν, η
προοδευτική απάντηση πρέπει να βρίσκει τη νομι-
μοποίησή της στις ενεργά κοινωνικές δράσεις
προγραμματικής συμπαράταξης.

Η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμ-
μαχία, με τον Αλέξη Τσίπρα, να δυναμώσει τον διά-
λογο σε κάθε περιφέρεια, με θέματα το σχέδιο, τα
μέσα και τους πόρους για την εφαρμογή εναλλα-
κτικού παραγωγικού και κοινωνικού σχεδίου δια-
κυβέρνησης, γίνεται πλέον πήχης ανταγωνισμού
και συμπόρευσης στον προοδευτικό χώρο. 

Τα πολιτικά σχήματα που αυτοπροσδιορίζονται
προοδευτικά, μέσα από την πολιτική τους αυτοτέ-
λεια μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν την κοι-
νωνική αποδοχή, με στόχο την προοδευτική διακυ-
βέρνηση σε προγραμματική βάση.

Αν στην Ευρώπη ο δρόμος της προγραμματικής
συνάντησης των προοδευτικών δυνάμεων άνοιξε
την πόρτα της ελπίδας, στη χώρα μας είναι προ-
ϋπόθεση για να υπάρξει μια νέα αρχή με αισιόδοξη
προοπτική.

Συγκυρίες και διεργασίες…

Η
Black Friday πλησιάζει! Τα τελευταία
χρόνια η Black Friday εισάγεται από τις
ΗΠΑ, όπου έρχεται την επομένη της Ημέ-

ρας των Ευχαριστιών. Εμφανίζονται προσφορές
σε ρούχα, παπούτσια, τηλεοράσεις, συσκευές μό-
νο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το σημαντικό είναι ότι είναι η μέρα που οι έμπο-
ροι λιανικής μπορούν επιτέλους να αποκομίσουν
κέρδη για το έτος. Με τους λιανοπωλητές να αγω-
νίζονται ολοένα και περισσότερο για να επιβιώ-
σουν, η ανάγκη να δελεάζονται οι άνθρωποι στις
δαπάνες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Για να γίνει
αυτό οι έμποροι παίζουν με δύο από τα βασικά μας
συναισθήματα: την περηφάνια και τη λύπη.

Να αγοράσω ή να μην αγοράσω;
Έρευνα για τη λήψη αποφάσεων έχει δείξει ότι ο

φόβος της μελλοντικής λύπης επηρεάζει τη λήψη
αποφάσεων. Ενώ το συναίσθημα βιώνεται πλήρως
μόνο μετά το γεγονός, μπορεί να προβλεφθεί πριν
από μια ενέργεια και, ως εκ τούτου, οδηγούμαστε
από την επιθυμία να μην το αισθανθούμε. Η λύπη
είναι ένα περίπλοκο συναίσθημα που μπορεί να
εκδηλωθεί όταν κάνουμε κάτι και με τη μορφή της

μετάνοιας όταν δεν το κάνουμε. Στους καταναλω-
τές που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ή
να απόσχουν από την Black Friday μπορεί να προ-
κληθεί λύπη και στις δύο περιπτώσεις. Λυπούνται
για τη συμμετοχή στην αγορά ή λυπούνται που δεν

επωφελήθηκαν από τις προσφορές. Ποια επιλογή,
λοιπόν, είναι πιθανό να επικρατήσει;

Η απάντηση βρίσκεται στη συναισθηματική μνή-
μη των καταναλωτών. Τι απόφαση πήραν την τε-
λευταία φορά και πώς τους έκανε να νιώθουν; Οι
ενέργειες που οδήγησαν σε συναισθηματική ευ-
χαρίστηση είναι πιθανό να επαναληφθούν και να
ενισχυθούν.

Αποφυγή λύπης
Στην περίπτωση των επενδυτών η μη πώληση

προκαλεί λύπη, ενώ η πώληση με κέρδος προκα-
λεί υπερηφάνεια. Αυτό οδηγεί σε διάθεση πώλη-
σης κερδοφόρων μετοχών και διατήρησης αυτών.
Η έρευνα δείχνει, ωστόσο, ότι η υπερηφάνεια και
η λύπη δεν έχουν την ίδια δύναμη πάνω μας - η
λύπη είναι ισχυρότερη. Έτσι, αν βιώθηκε ένα
μείγμα υπερηφάνειας και λύπης, πιθανότατα θα
οδηγήσει σε αδράνεια, με τους καταναλωτές να
μείνουν μακριά από τις αγορές. Αν, όμως, ένας
καταναλωτής επικροτήθηκε για την απόκτηση
μιας καλής προσφοράς, η υπερηφάνειά του μπο-
ρεί να οδηγήσει στην επιδίωξη μιας Black Friday
εξόρμησης ξανά φέτος.

Black Friday: Πώς η ψυχολογία 
επηρεάζει τις δαπάνες αυτής της μέρας

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki
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Μ
ήνυμα κατά της κλιμακούμε-
νης τουρκικής προκλητικότη-
τας στην Ανατολική Μεσόγειο
θα στείλουν από την Αθήνα οι

υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύ-
πρου, της Αιγύπτου και της Γαλλίας, που συμ-
μετέχουν στην τετραμερή διάσκεψη. Ο Νίκος
Δένδιας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Σάμεχ
Σούκρι και ο Ζαν Ιβ Λεντριάν θα καθίσουν
σήμερα το μεσημέρι στο ίδιο τραπέζι, σε συ-
νέχεια του τακτικού συντονισμού των τεσσά-
ρων χωρών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
3+1 για τη σταθερότητα και την ασφάλεια
στην ευρύτερη περιοχή. 

Επί τάπητος θα τεθούν οι επιθετικές ενέρ-
γειες της Άγκυρας και οι απειλές που εξαπο-
λύει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για «απαντή-
σεις στο πεδίο» και γεωτρήσεις στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, ενώ
θα εξεταστούν και οι εξελίξεις στο Κυπριακό
καθώς και οι κυρώσεις που πρέπει να επι-
βληθούν στην Τουρκία για το παράνομο
άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρω-
σίων. Στην ατζέντα βρίσκεται ακόμη το κρίσι-
μο θέμα της Λιβύης, με τους τέσσερις
υπουργούς Εξωτερικών να ζητούν την απρό-
σκοπτη διενέργεια των εκλογών στις 24 Δε-
κεμβρίου και την άμεση αποχώρηση των ξέ-
νων δυνάμεων και των μισθοφόρων. 

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας θα έχει διμε-
ρείς επαφές με τον Γάλλο υπουργό Εξωτε-
ρικών Ζαν Ιβ Λεντριάν, κατά τη διάρκεια των
οποίων θα διαπιστωθούν οι άριστες διμε-
ρείς σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες ενι-
σχύθηκαν περαιτέρω με την υπογραφή της
ελληνογαλλικής συμφωνίας, ενώ θα συζη-
τηθούν τόσο οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και το Κυπριακό, όσο και στη Λι-
βύη και τη Λευκορωσία. Οι δύο υπουργοί θα

συζητήσουν και για το Σαχέλ και την απο-
στολή ελληνικών δυνάμεων στο Μάλι, αίτη-
μα που μετέφερε και στον Νίκο Παναγιωτό-
πουλο η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Φλο-
ράνς Παρλί. Πληροφορίες αναφέρουν πως
η ελληνική πλευρά είναι θετική στο ενδεχό-
μενο αποστολής ενός τμήματος των Ειδικών
Δυνάμεων και απομένει απλώς η ολοκλή-
ρωση ορισμένων διαδικασιών μέχρι αυτό να
οριστικοποιηθεί. 

Ισπανικό στήριγμα στην Τουρκία
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιχειρεί να βγει

από τη διεθνή απομόνωση, βρίσκοντας ισχυ-
ρό στήριγμα στην Ισπανία. Η Μαδρίτη ανα-
δεικνύεται σε στενότερο σύμμαχο του Ερν-
τογάν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, «υπηρε-
σία» που παρείχε μέχρι πρότινος η Γερμανία.
Όμως, οι πολιτικές ανακατατάξεις στο Βερο-
λίνο και η προβολή της Γαλλίας ως μεγάλης
περιφερειακής δύναμης στη Μεσόγειο,
άνοιξαν την «όρεξη» των Ισπανών που διατη-
ρούν παραδοσιακά καλές σχέσεις με την Άγ-
κυρα. Άλλωστε, η Μαδρίτη αποτελεί τον πιο
ένθερμο υποστηρικτή της ευρωπαϊκής πο-
ρείας της Τουρκίας ενώ οι ισπανικές τράπε-
ζες έχουν στα χέρια τους τουρκικό χρέος
ύψους σχεδόν 65 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. 

Ο Πέδρο Σάντσεθ, μαζί με έξι υπουργούς
της κυβέρνησής του, βρίσκεται από χθες
στην Άγκυρα για την 7η ισπανοτουρκική σύ-
νοδο. Η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργα-

σίας των δύο χωρών αποτελεί έναν από τους
βασικούς άξονες, με τη Μαδρίτη να διατηρεί
ακόμη πυραύλους Patriot στη μεθόριο Τουρ-
κίας - Συρίας, παρά το γεγονός ότι όλες οι
υπόλοιπες νατοϊκές χώρες έχουν αποσύρει
τις δυνάμεις τους. 

Η ισπανοτουρκική συμμαχία, όμως, έρχε-
ται να «χτυπήσει» όχι μόνο την αμυντική
συμφωνία Αθήνας - Παρισιού αλλά και την
εξοπλιστική υπεροχή της Ελλάδας που σύν-
τομα θα διαθέτει 24 υπερσύγχρονα Rafale
και τουλάχιστον τρεις φρεγάτες Belharra. Οι
δύο πλευρές συζητούν για τη ναυπήγηση
δεύτερου αεροπλανοφόρου αλλά και υπο-
βρυχίων για το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό,
ενώ στο στόχαστρο της Άγκυρας βρίσκονται
και οι φρεγάτες F-110 της ισπανικής Navan-
tia. «Θα ναυπηγήσουμε ένα μεγαλύτερο αε-
ροπλανοφόρο και στο θέμα αυτό έχουμε
συμφωνήσει με τον αξιότιμο φίλο μου», είπε
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις
συζητήσεις με τον Ισπανό πρωθυπουργό για
ένα πλοίο στα πρότυπα του αεροπλανοφόρου
«Juan Carlos». Ο Ερντογάν ανέφερε ακόμη
ότι ανάμεσα στις δύο χώρες υπάρχουν συζη-
τήσεις για συμπαραγωγή υποβρυχίων και
φρεγατών, ενώ αποκάλυψε ότι η Τουρκία
έχει συμφωνήσει και στη συμπαραγωγή
εξαρτημάτων των S-400 με τη Ρωσία. 

Η ελληνική πλευρά έχει εγείρει επανει-
λημμένα το ζήτημα της εξαγωγής όπλων από
ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία, ζήτη-
μα που έθεσε μετ’ επιτάσεως και ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο τον Οκτώβριο του 2020. Σύμφωνα με
διπλωματικές πηγές, ο Νίκος Δένδιας είχε
στείλει επιστολή στην τότε Ισπανίδα ομόλογό
του, στην οποία τόνιζε τη δέσμευση των ευ-
ρωπαϊκών κρατών «να αποτρέψουν την εξα-

γωγή στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλι-
σμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εσωτερική καταστολή ή διεθνείς επιθετικές
ενέργειες». Το ζήτημα αυτό καθώς και τον
αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας
έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και στον νέο
ομόλογό του, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, κατά
τη διάρκεια της συνάντησής τους τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο.

«Είναι αυτονόητο ότι τα κράτη-μέλη δε-
σμεύονται από τις αποφάσεις, τις διακηρύ-
ξεις και τις προσεγγίσεις του Συμβουλίου γύ-
ρω από τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις
με την Τουρκία και την παραβατικότητα», τό-
νισε η ελληνική κυβέρνηση μέσω του εκπρο-
σώπου της Γιάννη Οικονόμου. «Όφειλε ο σο-
σιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός να λάβει
υπόψη του τη συνολική στάση του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου», κατέληξε ο κ. Οικονόμου. 

Ο Πέδρο Σάντσεθ και η ισπανοτουρκική
συμμαχία βρέθηκαν στο στόχαστρο και της
ισπανικής αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο
του Λαϊκού Κόμματος να εξαπολύει επίθεση
κατά του Ισπανού πρωθυπουργού. Ο Πάμπλο
Κασάδο τόνισε ότι το κόμμα του υπερασπίζε-
ται «την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας
και της Κύπρου ως μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και την κοινή πολιτική ασφά-
λειας και μετανάστευσης».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σήμερα η συνάντηση 
στην Αθήνα των υπουργών
Εξωτερικών της Ελλάδας, 
της Κύπρου, της Αιγύπτου 
και της Γαλλίας

Σ
σ

Ηχηρό μήνυμα
προς Άγκυρα 
με νέα τετραμερή



Λ
ίγες μόνο εβδομάδες μετά την
κύρωση της ελληνογαλλικής
αμυντικής συμφωνίας, και η ενί-
σχυση των στρατιωτικών σχέσε-

ων Αθήνας - Παρισιού παίρνει σάρκα και
οστά, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
να συμμετέχουν για πρώτη φορά στη μεγά-
λη αεροναυτική άσκηση «Polaris 2021» που
διοργανώνει η Γαλλία. 

Η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» κάνει
προβολή σημαίας στη Δυτική Μεσόγειο,
ως μέρος της δύναμης κρούσης του αερο-
πλανοφόρου «Charles de Gaulle» που
αποτελεί και τη ναυαρχίδα του γαλλικού
πολεμικού στόλου. Οι επιχειρήσεις της
«Polaris 2021» θα λάβουν χώρα στη Μεσό-
γειο και τη Θάλασσα της Λιγουρίας και θα
διαρκέσουν σχεδόν δύο εβδομάδες. Η ελ-
ληνική φρεγάτα που φέρει το όνομα του
ένδοξου αντιτορπιλικού, το οποίο αποδεί-
χτηκε πολύ σκληρό για να «πεθάνει» όταν
προσέκρουσε σε νάρκη το 1943, βρίσκεται
ήδη στο λιμάνι της Τουλόν και μέσα στις
επόμενες ώρες θα αποπλεύσει για να λάβει
μέρος στη μεγάλη διακλαδική άσκηση. 

Στην «Polaris 2021» συμμετέχουν ακό-
μη οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία. Η άσκηση
περιλαμβάνει αντικείμενα σε όλο το εύ-
ρος του ναυτικού πολέμου με σκοπό την
επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και
της διαλειτουργικότητας των μονάδων
που συμμετέχουν, για την αντιμετώπιση
σύγχρονων μορφών απειλής που ανα-
δύονται στο περιβάλλον της Μεσογείου. Η
γαλλική πρόσκληση για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην άσκηση, δίπλα στις ισχυρό-
τερες ναυτικές δυνάμεις της Δύσης, έρχε-
ται όχι μόνο ως αποτέλεσμα της ενισχυμέ-
νης στρατιωτικής συνεργασίας Αθήνας -
Παρισιού, αλλά και ως αναγνώριση του
ρόλου που επιτελεί η Ελλάδα ως εγγυή-
τρια της ασφάλειας και της σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι
δραστηριότητες της άσκησης «Μέδουσα
11», με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της
Κύπρου, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων που διεξάγεται στην
ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Οι ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κινητοποι-
ήσει έναν πανίσχυρο πολεμικό μηχανισμό
που αποτελείται από ελικόπτερα Chinook
και Apache, έναν λόχο πεζοναυτών, ομά-
δες του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι-

στών, προσωπικό και μέσα της Ζ’ Μοίρας
Καταδρομών, ομάδα των Υποβρύχιων Κα-
ταστροφών, τρεις φρεγάτες με τα ελικό-
πτερά τους, δύο πυραυλακάτους, ένα
υποβρύχιο, τρία αρματαγωγά, ένα αερο-
σκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων, οκτώ
μαχητικά F-16, ένα ιπτάμενο ραντάρ αλλά
και μέσα και προσωπικό για Έρευνα και
Διάσωση. Η άσκηση που αποτελεί έμμεση
απάντηση στις τουρκικές απειλές, έχει
συγκεντρώσει μια τεράστια δύναμη πυρός
από τα τέσσερα κράτη που συμμετέχουν,
τα οποία στήνουν ένα ατσάλινο τείχος
αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης ετοιμάζονται για τη μεγαλύτε-
ρη «απόβαση» αμερικανικών δυνάμεων.
Σμήνη ελικοπτέρων Blackhawk έχουν
ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα του Έβρου

και μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, περίπου 1.200
άρματα μάχης, πυροβόλα, οχήματα μετα-
φοράς προσωπικού και ελικόπτερα θα
μεταφερθούν από τη Θράκη στην Κεντρι-
κή Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Η
Αλεξανδρούπολη που αναδεικνύεται σε
«Σούδα του Βορρά» εξακολουθεί να προ-
καλεί την έντονη αντίδραση της Άγκυρας,
όπως και η παρουσία των αμερικανικών
F-15 στη Λάρισα. Τα αεροσκάφη αναχώ-
ρησαν χθες για τις ΗΠΑ, ύστερα από έναν
σχεδόν μήνα παραμονής επί ελληνικού
εδάφους, όπου συμμετείχαν σε νατοϊκές
αλλά και διμερείς συνεργασίες ακόμη και
πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο. 

Παρουσία σε όλη την Ευρώπη
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν

αποδείξει ότι μπορούν να έχουν παρουσία

σε πολλά «μέτωπα» από τη Μέση Ανατολή
και τον Κόλπο μέχρι τις ακτές του Ατλαντι-
κού και την Ευρώπη. Συνεχίζοντας αυτή την
παράδοση, προσωπικό της Διακλαδικής Δι-
οίκησης Ειδικού Πολέμου μετέβη στη Ρου-
μανία, όπου συμμετείχε στη νατοϊκή άσκη-
ση «Junction Strike 21», με τους Έλληνες
κομάντο να κάνουν επίδειξη ισχύος απέ-
ναντι σε τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων
από την Αλβανία, τη Γεωργία, την Ολλανδία,
την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Πολωνία,
την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Τουρκία,
τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις, μάλιστα, συμμε-
τείχαν και με αξιολογητές προκειμένου να
πιστοποιήσουν τους Ρουμάνους συναδέλ-
φους τους, καθώς η χώρα μας έχει αναλά-
βει την υποχρέωση για τη δημιουργία δο-
μών κατά τα νατοϊκά πρότυπα.
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Αντιδρά η Τουρκία με παραβιάσεις
Η Άγκυρα από την πλευρά της εξακολουθεί να προκαλεί με υπερπτήσεις και παρα-

βιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Χθες, τέσσερα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω
από το Αγαθονήσι, το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους, προτού αναχαιτιστούν
από ελληνικά μαχητικά. Η χθεσινή ήταν ημέρα έντασης στον ουρανό του Αιγαίου,
αφού εκτός από τις υπερπτήσεις σημειώθηκαν αρκετές παραβιάσεις αλλά και εμπλο-
κές με τα τουρκικά αεροσκάφη, όμως, όπως συμβαίνει κάθε φορά, τα ελληνικά «φτε-
ρά» ήταν τα τελευταία που προσγειώθηκαν στις βάσεις τους.

Οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις συμμετέχουν για
πρώτη φορά στη μεγάλη
αεροναυτική άσκηση «Polaris
2021» που διοργανώνει η
Γαλλία στη Δυτική Μεσόγειο

Η «Αδρίας» δίπλα 
στο αεροπλανοφόρο
«Charles de Gaulle»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ο
ι επιστήμονες το έχουν πει
κατ’ επανάληψη ότι η μετάλ-
λαξη Δέλτα που επικρατεί στη
χώρα δεν είναι απλώς πιο με-

ταδοτική αλλά αποδεικνύεται και φονι-
κή. Έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και εί-
ναι πολύ μολυσματική, με αποτέλεσμα
να επικρατεί μεγάλη διασπορά στην κοι-
νότητα. Τα υψηλά νούμερα καθημερινών
θανάτων δικαίως προβληματίζουν ειδι-
κούς και πολίτες, όμως μας εξηγούν
πως, αν δεν είχαμε και τα διαθέσιμα εμ-
βόλια, οι θάνατοι που θα βλέπαμε καθη-
μερινά θα ήταν πολύ περισσότεροι. 

Στον ΕΟΔΥ, ο νέος πρό-
εδρος Θεοκλής Ζαούτης
μαζί με τον καθηγητή επι-
δημιολογίας Δημήτρη
Παρασκευή ενημέρωσαν
τους ιατρικούς συντάκτες
για τα νεότερα στοιχεία
αναφορικά με τον εμβο-
λιασμό. Το σίγουρο είναι
πως η τρίτη δόση θα απο-
δειχθεί αναγκαία μετά το
πέρας των 6 μηνών για όσους έχουν κά-
νει Pfizer, Moderna, AstraZeneca και 2
μήνες μετά για όσους έχουν κάνει το μο-
νοδοσικό της J&J. Κι αυτό γιατί βλέπουν
σχεδόν καθημερινά πως στα νέα κρού-

σματα ένα ποσοστό, όχι αμελητέο, κατα-
λαμβάνουν και οι εμβολιασμένοι κάτω
των 59 ετών. 

Φυσικά, στο ερώτημα των πολιτών «μα
γιατί έχουμε τόσους θανάτους και δια-
σωληνωμένους ενώ ένα μεγάλο ποσο-
στό έχει εμβολιαστεί;», οι ειδικοί μάς
απαντούν πως εκτός από τη μετάλλαξη
Δέλτα που έχει παίξει καταλυτικό ρόλο,
υπάρχουν και άλλοι τέσσερις παράγον-
τες κινδύνου για τη νόσηση και πιθανή
κατάληξη ασθενών με Covid-19: Η ηλι-
κία του ασθενούς, πιθανές συννοσηρό-
τητες, αν ο ασθενής έχει εμβολιαστεί ή
όχι, και πόσος χρόνος έχει περάσει από
τον εμβολιασμό του. Τα στοιχεία που πα-

ρουσίασαν δείχνουν πως
η πλειοψηφία των κρου-
σμάτων σε εμβολιασμέ-
νους (70%) το τελευταίο
διάστημα αφορά άτομα
ηλικίας 18-59 ετών.

Άρα, τα δεδομένα αυτά
μαρτυρούν πως υπάρχει
ανάγκη άμεσης ενίσχυ-
σης της ανοσοποίησης
με τη τρίτη δόση σε αυτές

τις ηλικιακές ομάδες, προκειμένου να
μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων.
Πάντως τα self tests αποδείχθηκαν πολύ
χρήσιμα στις διαγνώσεις τους σε ό,τι
αφορά την ανίχνευση κρουσμάτων στα

σχολεία, ενώ το σχολικό περιβάλλον με
τους συνεχείς ελέγχους είναι ασφαλές
για τους μαθητές. Μάλιστα, οι ειδικοί
βλέπουν πως το ποσοστό των παιδιών σε
σχέση με τα καθημερινά κρούσματα πα-
ραμένει σταθερό με τάση μείωσης. 

Σε ό,τι αφορά τα τεστ αντισωμάτων
που αρκετοί κάνουν προκειμένου να
δουν αν «αξίζει» να κάνουν την τρίτη δό-
ση, οι ειδικοί εξήγησαν πως ο δείκτης
αντισωμάτων δεν δείχνει την ανοσία,
άρα και η έλλειψη αντισωμάτων δεν ση-
μαίνει έλλειψη ανοσίας. Και ενώ τα
κρούσματα δείχνουν κάποιες μέρες
έξαρση της επιδημίας, οι ειδικοί είναι
αισιόδοξοι, καθώς βλέπουν μια σταθε-
ροποίηση της κατάστασης και εκτιμούν
πως ο χαμηλός δείκτης θετικότητας επί
των τεστ που διενεργούνται στη χώρα εί-
ναι πολύ ενθαρρυντικός παράγοντας.
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Είναι αναγκαία 
μετά το πέρας 6 μηνών 
για όσους έχουν εμβολιαστεί
με Pfizer, Moderna,
AstraZeneca και 2 μηνών
για όσους έχουν κάνει 
το μονοδοσικό της J&J

Θλιβερή πρωτιά 
για την Αττική 
με 1.871 κρούσματα

Σε 7.317 ανέρχονται τα νέα κρούσματα
κορονοϊού που κατεγράφησαν στην Ελλά-
δα χθες, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενώ ανα-
κοινώθηκαν 63 θάνατοι και 556 διασωλη-
νωμένοι.

Ο κορονοϊός επελαύνει σε όλη τη χώρα,
με τη διασπορά να είναι μεγάλη σχεδόν σε
όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς
όλο και περισσότερες περιοχές μπαίνουν
στο «βαθύ κόκκινο».

Θλιβερή πρωτιά καταγράφει και πάλι η
Αττική με 1.871 κρούσματα, ενώ ακολου-
θούν η Θεσσαλονίκη με 1.242 και η Θεσ-
σαλία με 694.

Αλλαγές προέκυψαν στον επιδημιολο-
γικό χάρτης της χώρας, την ώρα που τα
κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώνον-
ται καθημερινά βρίσκονται σε υψηλά επί-
πεδα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει
αρχίσει να πιέζεται αισθητά.

Συγκεκριμένα, από το απόγευμα της Τε-
τάρτης (17/11) στο «βαθύ κόκκινο» του
επιδημιολογικού χάρτη πέρασαν ακόμη
πέντε περιοχές. Πρόκειται για τη Θε-
σπρωτία, το Ρέθυμνο, την Άρτα, τη Λακω-
νία και την Κόρινθο.

Οι άλλες 24 από τις 50 περιοχές της χώ-
ρας που παραμένουν σε «βαθύ κόκκινο»
είναι: Θεσσαλονίκη, Αρκαδία, Άγιον
Όρος, Αχαΐα, Λάρισα, Μαγνησία, Κιλκίς,
Ημαθία, Πιερία, Έβρος, Πέλλα, Ξάνθη,
Δράμα, Μεσσηνία, Σέρρες, Τρίκαλα, Κα-
βάλα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική,
Ιωάννινα, Φθιώτιδα, Θάσος, Λέσβος.

Επιστράτευση γιατρών
Στην επίταξη προσωπικών υπηρεσιών

ιδιωτών γιατρών προχωρεί το υπουργείο
Υγείας για τη στήριξη των νοσοκομείων
της Βόρειας Ελλάδας, με τις σχετικές δια-
δικασίες να είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.
Έως και χθες το απόγευμα το υπουργείο
Υγείας είχε συγκεντρώσει λίγο πάνω από
40 συμμετοχές ιδιωτών γιατρών της Βό-
ρειας Ελλάδας μέσω των Ιατρικών Συλλό-
γων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισές
δηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ο αριθ-
μός αυτός δεν είναι ικανοποιητικός με βά-
ση τις ανάγκες των νοσοκομείων και έτσι
ξεκίνησε η διαδικασία για την επίταξη ια-
τρικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το
υπουργείο είχε υπολογίσει ότι θα χρει-
αστεί περισσότερους από 100 γιατρούς
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αναι-
σθησιολόγους, πνευμονολόγους, παθο-
λόγους, γενικούς γιατρούς και καρδιολό-
γους, προκειμένου να στηρίξει το ΕΣΥ σε
αυτήν τη φάση.

Απαραίτητη η τρίτη
δόση για την ανοσία

Γράφει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Έ
ρευνα-σοκ από Βρετανούς επι-
στήμονες προβλέπει ότι η παν-
δημία του κορονοϊού μπορεί να
προκαλέσει άλλους 300.000

θανάτους στην Ευρώπη. Ανάμεσα στις
«χώρες υψηλού κινδύνου» σε αυτό το
εφιαλτικό σενάριο είναι και η Ελλάδα.

Το μοντέλο βασίζεται στον αριθμό των
ανθρώπων σε 19 ευρωπαϊκές χώρες οι
οποίοι έως τις αρχές Νοεμβρίου ούτε εί-
χαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ούτε
είχαν νοσήσει εξαιτίας του, συνεπώς δεν
έχουν καμία ανοσία.

Το μοντέλο προβλέπει, επίσης, ότι η
πανδημία μπορεί να οδηγήσει σε περίπου
άλλο ένα εκατομμύριο νοσηλείες στην
Ευρώπη. Οι χώρες που κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο είναι αυτές με το χαμηλότερο
ποσοστό εμβολιασμού, τη μεγαλύτερη
αναλογία ηλικιωμένων (ιδίως ανεμβολία-
στων) και το μικρότερο ποσοστό ατόμων
που έχουν ήδη αρρωστήσει από κορονοϊό.
Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις «χώρες
υψηλού κινδύνου», μαζί με την Αυστρία,
τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία
και τη Σλοβενία.

Σε απόλυτους αριθμούς, στη Γερμανία,
που έχει μεγάλη αναλογία ηλικιωμένων,
περίπου 280.000 άνθρωποι μπορεί να κα-
ταλήξουν στο νοσοκομείο, έναντι μόνο
6.300 στη Δανία.

Οι επιδημιολόγοι της Σχολής Δημόσιας
Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Λονδί-

νου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδη-
μοσίευση στο medRxiv, τονίζουν πάντως
ότι οι εκτιμήσεις τους αφορούν το χειρό-
τερο δυνατό σενάριο, σύμφωνα με το
οποίο έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί
κατά της Covid-19, πράγμα που είναι απί-
θανο.

Η πανδημία έχει σκοτώσει περισσότε-
ρους από 1,43 εκατομμύριο ανθρώπους
στην Ευρώπη, ενώ περίπου 315 εκατομ-
μύρια Ευρωπαίοι έχουν κάνει τουλάχι-
στον μία δόση του εμβολίου.

Στη Γερμανία, τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα του SARS-CoV-2 αυξήθηκαν χθες
κατά 65.371, φθάνοντας τον αριθμό-ρε-
κόρ των 5.195.321, ενώ η χώρα μετράει
98.538 νεκρούς μέχρι σήμερα.

«Θα περάσουμε πραγματικά πολύ
άσχημα Χριστούγεννα, αν δεν λάβουμε
μέτρα τώρα», προειδοποίησε σε δραματι-
κό τόνο ο επικεφαλής του Ινστιτούτου
«Ρόμπερτ Κοχ», καθώς η τοπική κυβέρ-
νηση της Σαξονίας σχεδιάζει γενικό lock-
down τριών εβδομάδων από τις 15 Δεκεμ-

βρίου, με κλειστά εστιατόρια, μπαρ και ξε-
νοδοχεία. 

Αίσθηση προκάλεσε και η είδηση ότι
Γερμανός ασθενής με Covid που νοση-
λευόταν στη Βαυαρία, όπου οι μονάδες
εντατικής είναι πλέον πλήρεις, διακομί-
στηκε με ειδική πτήση στη βορειοανατο-
λική Ιταλία, προκειμένου να νοσηλευτεί
σε ΜΕΘ της πόλης Μεράνο, στα σύνορα με
την Αυστρία.

Οι Αρχές στην Αυστρία ανακοίνωσαν
χθες 15.145 κρούσματα, με τον ημερήσιο
αριθμό νέων μολύνσεων να ξεπερνά για
πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας
τις 15.000, την ώρα που οι πλέον πληγεί-
σες περιοχές αρχίζουν να σχεδιάζουν
πλήρη lockdowns, και η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να πράξει το
ίδιο σε εθνικό επίπεδο.

Την απόφασή τους για καθολικό lock-
down, ακόμη και των εμβολιασμένων,
ανακοίνωσαν ήδη τα κρατίδια της Άνω
Αυστρίας και του Σάλτσμπουργκ.
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K. Χατζηδάκης: «Τέλος στις συνεχείς επιτροπές  για τις μη αναστρέψιμες αναπηρίες»
Οριστικό τέλος στις συνεχείς συνεδριάσεις επιτρο-

πών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για περι-
πτώσεις ασθενών με ακρωτηριασμούς ή μη αναστρέψι-
μες παθήσεις, έβαλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης. 

Χθες, ο υπουργός επισκέφθηκε το ΚΕΠΑ στην οδό Πει-
ραιώς, ανακοινώνοντας ότι οι ανάπηροι πολίτες δεν μπο-
ρούν να περνάνε ξανά και ξανά από τις επιτροπές για να
πιστοποιηθεί το προφανές. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη
μεταστέγαση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ σε σύγχρονες και
αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Η απόφαση για οριστικό τέλος στις επιτροπές πε-
ριλαμβάνεται στον νέο κανονισμό που υπογράφηκε προ
ημερών από τον υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου. Επιπλέον,
σύμφωνα με τον νέο κανονισμό:

1) Ενοποιείται και απλοποιείται ένα διάσπαρτο πλέγ-
μα κανόνων που προκαλούσε συχνά σύγχυση και θυμό
στους ασφαλισμένους με αναπηρία. Μέχρι πρότινος τα
ΚΕΠΑ λειτουργούσαν με τους παλιούς κανόνες του ΙΚΑ.
Τώρα και σε αυτό το πεδίο συντελείται μια ουσιαστική
ενοποίηση όλων των παλαιών ταμείων.

2) Αυξάνονται σε 14 ημερολογιακές ημέρες (από 10
που ήταν μέχρι σήμερα) οι προθεσμίες προσφυγής στις
Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

3) Προβλέπεται ρητώς τα σημεία διενέργειας των
Υγειονομικών Επιτροπών να είναι προσβάσιμα στα Άτο-
μα με Αναπηρία.

4) Ορίζεται η υποχρέωση η ενημέρωση των ασφαλι-
σμένων να γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες προ της ημε-
ρομηνίας εξέτασης. 

5) Για πρώτη φορά αποτυπώνονται ευδιάκριτα η με-
θοδολογία και τα βήματα που ακολουθούνται για τον
υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας. Έτσι οι ασφαλι-
σμένοι γνωρίζουν πλήρως όλα τα στάδια της διαδικα-
σίας πιστοποίησης αναπηρίας, ενισχύεται η διαφάνεια,
αποφεύγεται η σύγχυση ως προς τα δικαιώματα των
ασφαλισμένων, την οργάνωση των επιτροπών ΚΕΠΑ,
τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας κ.ά. 

Επιπλέον, η θέσπιση του μέτρου των ηλεκτρονικών
ραντεβού την περίοδο της πανδημίας και για τα ΚΕΠΑ
μονιμοποιείται και θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ακόμη 300.000 θάνατοι από κορονοϊό

Βρετανική έρευνα αναφέρει
ένα εφιαλτικό σενάριο για 
την Ευρώπη - Ανάμεσα 
στις «χώρες υψηλού
κινδύνου» και η Ελλάδα



Βομβαρδισμένη
η επέτειος του
Πολυτεχνείου
στο ΑΠΘ

Μπορεί στην Αθήνα να ζή-
σαμε την πιο «ήσυχη» επέτειο
Πολυτεχνείου εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, καθώς δεν έπε-
σε ούτε μία βόμβα μολότοφ
και ούτε ένα δακρυγόνο, δεν
ισχύει όμως το ίδιο και για τη
Θεσσαλονίκη. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο θύμιζε... βομ-
βαρδισμένο τοπίο, καθώς λει-
τούργησε ως ορμητήριο των
κουκουλοφόρων που συγ-
κρούονταν για περισσότερες
από δύο ώρες με τις αστυνομι-
κές δυνάμεις.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε συνολι-
κά σε 26 προσαγωγές, εκ των
οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε
συλλήψεις. Αίσθηση προκαλεί
το γεγονός ότι τρεις από τους
συλληφθέντες είναι ανήλικα
κορίτσια (μόλις 16 ετών), ενώ
με χειροπέδες βρέθηκαν ακό-
μη ένας 40χρονος άνδρας και
δύο 21χρονοι νεαροί. Η δικο-
γραφία σε βάρος τους σχημα-
τίστηκε για διατάραξη κοινής
ειρήνης, ενώ για τον 40χρονο
αφορά και στην κατοχή ναρ-
κωτικών. Στην Αθήνα, πάντως,
τα πράγματα κύλησαν πολύ
πιο ήπια με μόλις 4 συλλήψεις
για επιθέσεις με πέτρες εναν-
τίον αστυνομικών στα Εξάρ-
χεια και κάποιες φωτιές σε
κάδους.

Ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος σχολίασε μετά το τέλος
της πορείας προς την πρε-
σβεία των ΗΠΑ: «Οι εκδηλώ-
σεις με επίκεντρο την Αθήνα
ολοκληρώθηκαν ειρηνικά.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους πολίτες, τους συμμετέ-
χοντες στην πορεία και ασφα-
λώς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ». 

ΠΠαπ.

Σ
υλλήψεις σε όσους διασπείρουν ψευ-
δείς ειδήσεις σχετικά με την Covid-19
και το εμβόλιο επιφυλάσσουν οι Εισαγ-
γελίες της χώρας. Η κίνηση αυτή προ-

έκυψε μετά την προ ημερών ψήφιση των αλλα-
γών σε άρθρα του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των
οποίων και το άρθρο 191 για τη διασπορά ψευ-
δών ειδήσεων.

Πηγές της Εισαγγελίας εξηγούν στην «Politi-
cal» ότι «με την αλλαγή του συγκεκριμένου άρ-
θρου στο αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδή-
σεων καταργείται η προϋπόθεση για την πλήρω-
ση του εγκλήματος και αρκεί απλώς οι ψευδείς
ειδήσεις να είναι ικανές να προκαλέσουν ανη-
συχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την
εμπιστοσύνη του κοινού». Κατά συνέπεια, αν
κάποιος δημόσια ή μέσω διαδικτύου παροτρύ-
νει, για παράδειγμα, πολίτες προκειμένου να
μην εμβολιάζονται ή να μη δέχονται ιατρικές
υπηρεσίες για την πανδημία, θέτοντας σε κίνδυ-
νο τη ζωή τους και των άλλων, θα υποβάλλεται
στην αυτόφωρη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη το βράδυ της Τε-
τάρτης ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης για τα
αδικήματα της διασποράς ψευδών ειδήσεων
(βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, που περιλαμ-
βάνει και τη δημόσια υγεία) και της διέγερσης σε
ανυπακοή. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθή-
νας έδωσε εντολή σύλληψής του, καθώς είχε
διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος καταγγελία με συνημμένα ηλεκτρο-
νικά αρχεία, στα οποία δικηγόρος εμφανίζεται
να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός αλλά και
πως οι διασωληνώσεις των ασθενών γίνονται
χωρίς λόγο.

Άμεσα διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρτι-
κή εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας διατάχθηκε
και η σύλληψη του δικηγόρου, ο οποίος όμως
αφέθηκε ελεύθερος λόγω της επαγγελματικής
του ιδιότητας, εξαιτίας της οποίας έχει ειδική
δωσιδικία. Η δικογραφία επέστρεψε πίσω σε ει-
σαγγελέα και πλέον εξετάζεται το αν θα του
ασκηθεί ποινική δίωξη για τα συγκεκριμένα αδι-
κήματα. Στην περίπτωση που προχωρήσει η
δίωξη σε βάρος του, η υπόθεση θα διαβιβαστεί
στην Εισαγγελία Εφετών για να δικαστεί από Τρι-
μελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο
ερευνάται και από δεύτερο εισαγγελέα για την
υπόθεση θανάτου μιας 54χρονης αρνήτριας της
πανδημίας, η οποία δεν δέχτηκε τη διασωλήνω-
ση και κατέληξε στον «Ευαγγελισμό». Από τα
στοιχεία της έρευνας φαίνεται ότι ο δικηγόρος
στην επικοινωνία που είχε κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας της 54χρονης έδινε ακόμη και ιατρι-
κές συμβουλές, προτρέποντάς τη να αγνοήσει
τις συμβουλές των γιατρών!

Θύμα ληστείας 
η πρώην σταρ Ελλάς
Διονυσία Κουκίου
Τον απόλυτο τρόμο έζησε το γνω-
στό μοντέλο και πρώην σταρ Ελλάς
Διονυσία Κουκίου στα χέρια τριών
αδίστακτων ληστών που της είχαν
στήσει ενέδρα. Όλα συνέβησαν λί-
γο πριν από τις 22:00 την Τετάρτη,
την ώρα που η 35χρονη πρώην
εστεμμένη έβγαινε από το σπίτι

της στη
Γλυφάδα
και κατευ-
θυνόταν
προς το
όχημά της.
Οι τρεις
κακοποιοί,
με καλυμ-
μένα τα
χαρακτη-
ριστικά του
προσώπου
τους, εμ-
φανίστη-

καν μπροστά της, την ακινητοποί-
ησαν και την οδήγησαν ξανά πίσω
στην πολυκατοικία που διαμένει
λέγοντάς της: «Μπες μέσα και κά-
νε ό,τι σου πούμε και δεν θα σε
πειράξουμε». Η Διονυσία Κου-
κίου, μη μπορώντας να αντιδράσει,
ακολούθησε τις υποδείξεις των
ληστών, τους άνοιξε η ίδια την
πόρτα του σπιτιού της και περίμενε
μέχρι να ψάξουν κάθε γωνιά του.
Τελικά οι δράστες κατάφεραν να
εντοπίσουν περί τις 10.000 ευρώ
σε μετρητά, ενώ άρπαξαν και κο-
σμήματα που, σύμφωνα με την
πρώην εστεμμένη, η αξία τους
φτάνει τις 20.000 ευρώ. 

Παπ.

Συνελήφθη ο δικηγόρος-γκουρού
των αρνητών - Σύμφωνα με
συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία,
εμφανίζεται να δηλώνει ότι δεν
υπάρχει κορονοϊος αλλά και πως 
οι διασωληνώσεις των ασθενών
γίνονται χωρίς λόγο 

Όσοι διασπείρουν
ψευδείς ειδήσεις
συλλαμβάνονται
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Δ
ιαφορετικοί θα είναι φέτος ανά
πανεπιστημιακό τμήμα οι συν-
τελεστές βαρύτητας για καθένα
από τα τέσσερα πανελλαδικώς

εξεταζόμενα μαθήματα με συνολικό τελι-
κό άθροισμα 100%. Παράλληλα, ο συντε-
λεστής σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερος από 20%. Στις περιπτώσεις
Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευ-
θύνσεων, όπου η εισαγωγή σε αυτές προ-
ϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή
πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βα-
ρύτητας που αποδίδεται θα είναι είτε 10%
είτε 20%. Σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγι-
κές Κατευθύνσεις, όπου η εισαγωγή σε
αυτές προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή
δύο ειδικά μαθήματα με επιλογή των υπο-
ψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδε-
ται ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας σε όλα
τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος εί-
ναι είτε 10% είτε 20%.

Ειδικά μαθήματα
Σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κα-

τευθύνσεις, στις οποίες εξετάζονται δύο
ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντε-
λεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται
θα είναι το 20% και το ποσοστό που αποδί-
δεται σε καθένα από τα ειδικά μαθήματα
δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα
ποσοστά των ειδικών μαθημάτων προστί-
θενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσε-
ρα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Επισημαίνεται ότι για όσες Σχολές, Τμή-
ματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις δεν
έχουν καθοριστεί από τις Συγκλήτους οι
συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ θα
είναι: Νέα Ελληνικά 25%, Μαθηματικά
(Άλγεβρα) 25%, Μάθημα Ειδικότητας (1)
25% και Μάθημα Ειδικότητας (2) 25%.

Ενδεικτικά, στην Ιατρική Αθήνας και
Θεσσαλονίκης τα μαθήματα βαρύτητας
έχουν συντελεστή από 25%, στη Νομική
Αθηνών και Θεσσαλονίκης από 30% η Νε-
οελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνι-

κά και από 20% η Ιστορία και τα Λατινικά,
στο Μαθηματικό Αθηνών από 20% η Νε-
οελληνική Γλώσσα και η Χημεία, 25% η
Φυσική και 35% τα Μαθηματικά. Στο Τμή-
μα Φιλολογίας Αθηνών 26% είναι ο συντε-
λεστής βαρύτητας σε Νεοελληνική Γλώσ-
σα και Αρχαία Ελληνικά και 22% σε Ιστορία
και Λατινικά και στο Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης στην Αθήνα είναι από 25% σε
κάθε μάθημα. Στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής Αθηνών από 20%
έχουν συντελεστή η Νεοελληνική Γλώσσα
και η Πληροφορική, 33% τα Μαθηματικά

και 27% η Οικονομία. Για το Τμήμα Αγγλι-
κής Φιλολογίας στην Αθήνα 30% έχει η
Νεοελληνική Γλώσσα, 20% τα Αρχαία Ελ-
ληνικά, από 25% η Ιστορία και τα Λατινικά
και 20% το ειδικό μάθημα. 

Για τη συγκέντρωση των συντελεστών
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων
και των πρακτικών δοκιμασιών στις Στρα-
τιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
στις ΑΕΝ, στις Σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενο-

φυλάκων, καθώς και στις Ανώτερες Σχο-
λές Τουριστικής Εκπαίδευσης υπεύθυνα
έχουν τα συναρμόδια υπουργεία. 
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Άκυρο το μάθημα και δεν υπολογίζεται ο βαθμός στην εξ αποστάσεως διδασκαλία
Τελεσίγραφο έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος

Συρίγος στα πανεπιστήμια και τις πρυτανικές αρχές σχε-
τικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τονίζοντας πως
«είναι παράνομη και όπου υλοποιήθηκε δεν θα συνυπο-
λογιστεί στις 13 απαιτούμενες εβδομάδες διδασκαλίας
ενός μαθήματος για κάθε εξάμηνο, κάτι το οποίο σημαί-
νει ότι η τυχόν εξέταση στο μάθημα καθίσταται άκυρη
και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτ-
λου σπουδών». Στη σχετική εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ακό-
μη ότι «σε καμιά περίπτωση η παροχή του διδακτικού

έργου δεν δύναται να διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης λόγω νοόσησης του διδακτικού προ-
σωπικού».

Ο κ. Συρίγος θέτει τις πρυτανικές αρχές προ των ευθυ-
νών τους, επισημαίνοντας με νόημα ότι «ανά περίπτωση
αρμόδια συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησης κά-
θε ιδρύματος, καθώς και τα συλλογικά και μονομελή όρ-
γανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολών/
Τμημάτων) έχουν υπηρεσιακό καθήκον όπως ασκούν τις
αρμοδιότητές τους για την παρακολούθηση της εφαρμο-

γής της κείμενης νομοθεσίας και τη λήψη των ανα-
γκαίων μέτρων, όπου διαπιστώνεται παρέκκλιση από την
κείμενη νομοθεσία». Τέλος, διευκρινίζει ότι μοναδική
εξαίρεση της υποχρεωτικά διά ζώσης εκπαίδευσης
αποτελεί η οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δυ-
νατότητα προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης και τον
εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργείας του
Μεταπτυχιακού.

Ποιοι είναι σε κάθε σχολή 
και πώς επηρεάζουν τις
βάσεις για τις Πανελλαδικές
του 2022

Τι αλλάζει από φέτος στους
συντελεστές βαρύτητας



Ιόνια Νησιά

Σε ρόλο «μεσολαβητή του ΟΗΕ»
η περιφερειάρχης

Οι διαφορές μεταξύ
των τριών δήμων στην
Κέρκυρα είναι πολλές και
η συνεννόηση μεταξύ δη-
μάρχων δύσκολη. Προς
τούτο, η οικεία περιφε-
ρειάρχης αναλαμβάνει
και τον ρόλο του μεσολα-
βητή-γεφυροποιού. Παίρνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες
ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας & Διαποντίων και Δήμου Νότιας Κέρκυρας, και να
αμβλύνουν τις διαφορές τους για σχολικό συγκρότημα στη Δη-
μοτική Ενότητα Μελιτειέων Κέρκυρας. «Θεωρώ ανεπίτρεπτο
να μη συνεργάζονται οι δύο δήμοι για ένα τόσο σημαντικό θέ-
μα, όπως είναι η παράδοση ενός σχολείου στη σχολική κοινό-
τητα και η λειτουργία του», τόνισε χαρακτηριστικά η Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου σε πρόσφατο περιφερειακό συμ-
βούλιο.

ΙΠ Μεσολόγγι

Προσωρινή λύση η μεταφορά 
απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 
Στράτου Αγρινίου
Με υπουργική απόφαση δρομολογείται η μεταφορά 3.000 τό-
νων σκουπιδιών, του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, στον ΧΥΤΑ
Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή, υπό τον Κώ-
στα Λύρο, είχε επανειλημμένα ζητήσει άμεση λύση με τον
δόκιμο τρόπο, που δεν είναι άλλος από τη μεταφορά στον
πλησιέστερο ΧΥΤΑ. Προς τούτο είχε πολλές συζητήσεις με
τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Τελικά ο υπουργός συναίνεσε και δίνει μια προσω-
ρινή λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών, «που αφορά πάνω
από όλα τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον αλλά και την ανά-
πτυξη του τόπου μας», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο δή-
μαρχος Κώστας Λύρος.

Στη συντήρηση και ανάδειξη 16 πεζοπορικών διαδρομών μοναδικής ομορφιάς
στην περιοχή των Μετεώρων και του ορεινού όγκου του Κόζιακα προχωρά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρι-
σμού. Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού και η αποφυγή συνωστισμού έδω-
σαν ώθηση σε ένα νέο είδος τουριστικού πακέτου που συνδυάζει την ευεξία,
την απόλαυση στη φύση, την περιήγηση σε τοπία σπάνιου φυσικού κάλλους και
σημεία επιστημονικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα
συμβάλλει στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Τα 16
πεζοπορικά-ορειβατικά μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετεώ-
ρων, της Πύλης και του ορεινού όγκου του Κόζιακα απευθύνονται σε μια ευρύ-
τερη ομάδα πληθυσμού και εξυπηρετούν τη δασική αναψυχή, τον ορεινό και
θρησκευτικό τουρισμό και την προσέγγιση περιοχών ιστορικής αξίας.

«Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών», όπως
παρουσιάστηκε, στο φόρουμ του ΣΠΑΥ, του μεγα-
λύτερου Συνδέσμου Ειδικού Σκοπού της χώρας.

1. Εθελοντισμός: Οργάνωση και ενίσχυση μέ-
σω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης
των δασών.

3. Χρηματοδότηση: Θεσμοθέτηση ανεξάρτητου
κωδικού Πολιτικής Προστασίας στον προϋπολο-
γισμό των δήμων και συμμετοχή των συνδέσμων.

4. Όργανο πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με αποφασιστική αρμοδιότητα.

5. Κέντρα διαχείρισης κρίσεων στους 332 δή-
μους της χώρας.

6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την επό-
πτευση των δασών.

7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την
πρώτη κυψέλη και έλεγχος της βόσκησης.

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Μελετών.
9. Νέες μέθοδοι αποκατάστασης δασών - Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών.
10. Δημιουργία συνδέσμων δήμων στους ορει-

νούς όγκους.
Το μοντέλο λειτουργίας του ΣΠΑΥ, του μεγαλύ-

τερου Συνδέσμου Ειδικού Σκοπού της χώρας,
αποδεικνύει έμπρακτα ότι η φωνή και η δύναμη
των δήμων πολλαπλασιάζονται στον κοινό σκοπό
για τον οποίο έχουν ενωθεί.

! ΣΠΑΥ

Οι δέκα προτάσεις για 
τη σωτηρία των δασών

Αναδεικνύει 16 πεζοπορικά 
μονοπάτια στα Μετέωρα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Κονδύλι 4 εκατ. για 1.608 θέσεις σε
παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η πανδημία Covid-19 αναμφίβολα αύξησε τις κοινωνι-
κές ανάγκες, οι οποίες με τη σειρά τους καθιστούν απα-
ραίτητη την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθμού. Προς τούτο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου υπερδιπλασιάζει τον προϋπολογισμό της πράξης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
για το σχολικό έτος 2021-2022», μέσω της οποίας 1.608
παιδιά αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στους βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθμούς. Το κονδύλι που διατίθεται
από το Επιχειρησιακό Προγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-
2020», από 1.600.000 ευρώ του περασμένου χρόνου, ανα-
μορφώνεται στα 4.037.000 ευρώ για το 2021-2022 και
αφορά δημόσιες και ιδιωτικές δομές: Βρεφικοί και βρε-
φονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, Παιδι-
κοί σταθμοί, ΚΔΑΠ.

Ηράκλειο

Η αντιπολίτευση απέναντι στη 
διοίκηση με πρόταση για δημοτικά τέλη

Κοινή πρόταση, απέναντι σε εκείνη της διοίκησης,
για τα δημοτικά τέλη του 2022 κατέθεσαν τέσσερις πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης. «Καταθέτουμε μία άλλη
πρόταση για τα δημοτικά τέλη με ευθύνη και ευαισθη-
σία στις ανάγκες της κοινωνίας, υλοποιώντας δύο βα-
σικούς στόχους: Α. Την ομαλή λειτουργία του δήμου
και Β. την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στους δη-
μότες», τονίζει η δημοτική κίνηση «Ηράκλειο Ενεργοί
Πολίτες». «Η πρότασή μας είναι σε πλήρη αντίθεση με
τις τεράστιες αυξήσεις που θέλει να επιβάλει η δημο-
τική αρχή (αυξήσεις από 20% έως 70%). Τα υπέρογκα
βάρη, οι μεταφορές ευθυνών στους δημότες από τη
δημοτική αρχή μάς βρίσκουν στην άλλη πλευρά. Δεν
επιλέγουμε την εύκολη λύση μεταφοράς φόρων και
ευθυνών στους δημότες», επισημαίνει η αντιπολίτευ-
ση στην εισήγησή της.
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Τ
ους βασικούς στόχους πολιτικής του
νέου Περιφερειακού Προγράμματος
«Αττική 2021-2027» με προϋπολογι-

σμό άνω του 1,6 δισ. ευρώ και τις προτεραι-
ότητες που έχει θέσει η διοίκηση της περι-
φέρειας για την επόμενη προγραμματική πε-
ρίοδο προσδιόρισε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης ανοίγοντας τις εργα-
σίες της ημερίδας ενημέρωσης και συζήτη-
σης επί του νέου ΠΕΠ «Αττική 2021-2027»,
στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο περιφερειάρχης
αναφέρθηκε επίσης στην κατακόρυφη αύ-
ξηση της απορροφητικότητας του ΠΕΠ Αττι-
κής από το 24,4% στο 68,4% τα τελευταία δύο
χρόνια αλλά και στην αξιοποίηση των πόρων
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Κατά την έναρξη της ημερίδας, χαιρετισμούς
απεύθυναν η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, οι οποίοι εξήραν την εποικοδομητική
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης
μέσω του νέου ΠΕΠ «Αττική 2021-2027»
περιέγραψε στην ομιλία του ο περιφερει-
άρχης, ενώ όσον αφορά τις βασικές προτε-
ραιότητες της διοίκησης της περιφέρειας
επισήμανε τη δημιουργία υποδομών και
την υλοποίηση έργων και δράσεων για μια
φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των
απορριμμάτων, με προώθηση της ανακύ-
κλωσης και υιοθέτηση των αρχών της κυ-
κλικής οικονομίας, την ενίσχυση της αντι-
πλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, ώστε
οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τις
ζωές και τις περιουσίες τους. Στις προτε-
ραιότητες ενέταξε ακόμη τη διατήρηση και
ενίσχυση των κοινωνικών δομών, «αφού
δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και στην ανάδειξη της
αξίας της αλληλεγγύης αλλά και τη δημι-
ουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις
και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον-
τος», όπως επισήμανε.

Έργα αναβάθμισης 
Η πορεία υλοποίησης έργων υποδομής, βιοκλιμα-

τικών αναπλάσεων και αντιπλημμυρικής προστα-
σίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με τον
δήμαρχο Πετρούπολης Στέφανο Βλάχο. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του ο περιφερειάρχης Αττι-
κής επέβλεψε το έργο «Κατασκευή Παιδικού Σταθ-
μού στο Οικοδομικό Τετράγωνο 914», το οποίο είναι
στην τελική φάση της ολοκλήρωσης και έχει προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Ο παιδικός
σταθμός είναι συνολικής επιφανείας 579 τετραγωνικών μέτρων και θα εξυπηρετεί 54 νή-
πια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα που αφο-
ρούν τόσο τη διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση
της περιφέρειας, όσο και τα έργα που έχει ανάγκη η περιοχή και μπορούν να χρηματοδοτη-
θούν με τα κατάλληλα βήματα ωρίμανσης από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

«Πάμε Ανακύκλωση»
στα Βριλήσσια

Ο Δήμος Βριλησσίων ενεργοποί-
ησε τη μαθητική δράση «Πάμε Ανα-
κύκλωση» για τέταρτη χρονιά, στα
δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια
και λύκεια, με στόχο την ευαισθη-
τοποίηση και επιβράβευση των μα-
θητών σε ζητήματα σχετικά με την
ανακύκλωση. Μαθητές και εκπαι-
δευτικοί καλούνται να ανακυκλώ-
σουν χαρτί, μπαταρίες και ηλεκτρι-
κές/ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ
το Followgreen του δήμου θέλον-
τας να στηρίξει ενεργά την προ-
σπάθεια αυτή, προχώρησε σε προ-
μήθεια 85 χάρτινων κάδων ανακύ-
κλωσης για τις σχολικές μονάδες.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα
βραβευθούν όλα τα σχολεία σε εκ-
δήλωση που θα διοργανώσει ο δή-
μος, ενώ τα πρώτα σε επιδόσεις
ανακύκλωσης στην πηγή θα λά-
βουν χρηστικά δώρα για τη στήριξη
και διευκόλυνση του εκπαιδευτι-
κού έργου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
δρομολογούνται σημαντικές
εξελίξεις στην παράταξη που
στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προ-
ηγούμενες εκλογές με «διά-
λυση» συνεργασιών; Όπως
προκύπτει από εσωκομματική
διαδικασία που έγινε πρό-
σφατα, το πρόβλημα είναι ο
επικεφαλής της συνεργαζό-
μενης παράταξης, ο οποίος
χαρακτηρίζεται ως «μη απο-
δεκτός» από τους Συριζαίους
και οι εξελίξεις αναμένονται
άμεσες και θα αφορούν και
την παρούσα θητεία…  

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ολοκληρωμένο 
ψηφιακό σύστημα 
για τα σχολεία 
Με τη βοήθεια των νέων τεχνολο-
γιών ανάλυσης δεδομένων ο Δήμος
Καισαριανής αξιοποίησε, για πρώτη
φορά, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό
σύστημα υποστήριξης λήψης απο-
φάσεων για το τμήμα Παιδείας της
πόλης. Όπως επισημαίνεται, στην
πόλη λειτουργούν 22 σχολεία με πά-
νω από 3.000 μαθήτριες και μαθη-
τές. Το τμήμα Παιδείας του δήμου
ένωσε τις δυνάμεις του με την Data-
phoria, την πρώτη «data-for-good»
νεοφυή επιχείρηση στην Ελλάδα, με
στόχο τη χρήση δεδομένων για το
κοινωνικό καλό. Πλέον, η διεύθυν-
ση Παιδείας έχει πρόσβαση σε έναν
«πύργο ελέγχου», με live προβολή
της κατάστασης των σχολείων και
των αναγκών. Από τις πρώτες εβδο-
μάδες αξιοποίησης της πλατφόρμας,
μειώθηκαν σημαντικά οι χρόνοι
απόκρισης στην ολοκλήρωση των
απαιτούμενων τεχνικών εργασιών
και βελτιώθηκε ο συντονισμός με
τους διευθυντές των σχολείων.

Πάνω από 1,6 δισ. το νέο ΠΕΠ
«Αττική 2021-2027»

Έργα ανάπλασης
στο στάδιο

Με αμείωτο ρυθμό προχωρούν οι
εργασίες αποκατάστασης των
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δη-
μοτικό Στάδιο Ασπροπύργου. Συγ-
κεκριμένα, γίνονται έργα ανέγερ-
σης νέας εξέδρας, που θα φιλοξε-
νεί περισσότερους θεατές και θα
πληροί όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας για τους αθλητικούς
χώρους. Παράλληλα, προχωρούν
και τα έργα ανάπλασης στην κεντρι-
κή είσοδο του σταδίου με σκοπό
την ασφαλή πρόσβαση του κοινού.
Στόχος της δημοτικής αρχής του
Νίκου Μελετίου είναι τα έργα να
ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα, ώστε το Δημοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου να συνεχίσει
να αποτελεί πόλο έλξης για τη νεο-
λαία και τους κατοίκους της πόλης. 
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Σ
τις φυλακές οδηγήθηκαν
τρεις νεαροί Πακιστανοί, οι
οποίοι συνελήφθησαν επει-

δή κρατούσαν παρά τη θέλησή
τους άλλους μετανάστες, απαιτών-
τας να τους καταβάλουν ποσά που
έφταναν τις 2.000 ευρώ ο καθένας,
προκειμένου να τους αφήσουν
ελεύθερους. Στις απολογίες τους
στον ανακριτή ισχυρίστηκαν ότι
απλώς είχαν τον ρόλο του φύλακα,
εισπράττοντας… ημερομίσθιο. 

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε την προπερασμένη Πέμπτη,
όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν Σομαλό που κατάφερε
να ξεφύγει. Ύστερα από έρευνες βρέθηκαν ακόμη τέσ-
σερις ομοεθνείς του και άλλοι δύο Πακιστανοί που κρα-
τούνταν όμηροι από τους κατηγορούμενους μέσα σε

μια… σκηνή, σε ερημική περιοχή
της Νυμφόπετρας. Οι άτυχοι μετα-
νάστες είχαν εισέλθει στην Ελλάδα
από τον Έβρο και παρότι έδωσαν
χρήματα για τη μεταφορά, εντού-
τοις οδηγήθηκαν στην ερημική πε-
ριοχή και οι συλληφθέντες απαι-
τούσαν και άλλα χρήματα.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο με-
τανάστες να κρατούνται φυλακι-
σμένοι από κυκλώματα που θη-

σαυρίζουν εκβιάζοντάς τους. Οι συγκεκριμένοι στις απο-
λογίες τους ισχυρίστηκαν ότι δεν απαιτούσαν τα χρήμα-
τα, απλώς εκτελούσαν εντολές… φύλαξης αντί 50 ευρώ
την ημέρα. Σημείωσαν, μάλιστα, ότι ακόμη και αυτό που
τους ανατέθηκε να κάνουν έγινε πλημμελώς, αφού οι με-
τανάστες κατάφεραν να ξεφύγουν.

Λίγες μέρες αργότερα ο κ. Ζέρβας προγραμματίζει και
νέο ταξίδι. Αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολη -το διά-
στημα από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου- προκειμέ-
νου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Δημάρχων Βαλκανι-

κών Πόλεων. Στη σύνοδο οι δήμαρχοι θα πάρουν μέρος σε
συζητήσεις με θέματα που αφορούν την ίδρυση συνεργα-
σιών για ανθεκτικότητα και κλιματική δράση, συνεργασία
για τοπικές οικονομίες, έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. 

Θα ταξιδέψει και στην Πόλη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη Βαρκελώνη 
ο Ζέρβας

Επίσκεψη στη Βαρκελώνη πραγ-
ματοποιεί ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας και λαμ-
βάνει μέρος σε συνέδριο για την κι-
νητικότητα και τις έξυπνες πό-
λεις. Με αφορμή την παρουσία του
στην πρωτεύουσα της Καταλονίας,
ο κ. Ζέρβας βρέθηκε στο δημαρ-
χείο όπου είχε συνάντηση με τη δή-
μαρχο της Βαρκελώνης Άδα Κολά-
ου, στην οποία και πρόσφερε ως
δώρο ένα αναμνηστικό με το σήμα
της Θεσσαλονίκης.

Σε σχολείο 
ο Δ. Γκολιδάκης 

Καλεσμένος του 2ου Γυμνασίου Κα-
λαμαριάς ήταν ο Διαμαντής Γκολιδά-
κης, προκειμένου να μιλήσει στους
μαθητές σχετικά με τον προληπτικό
έλεγχο υπό την ιδιότητά του ως καρ-
διολόγου και διδάκτορα Ιατρικής. Με
ανάρτησή του στο Facebook επισήμα-
νε: «Είχα τη χαρά να βρεθώ ανάμεσα
στους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Κα-
λαμαριάς και να μοιραστώ μαζί τους τις
αξίες της πρόληψης. Μιλήσαμε για την
ασφαλή άθληση, τον προληπτικό έλεγ-
χο ενώ απάντησα με μεγάλη χαρά στις
ερωτήσεις των μαθητών. Συγχαρητή-
ρια για το έργο της δραστήριας διευ-
θύντριας του σχολείου». 

Οργανώνονται 
οι υποστηρικτές
του Ανδρουλάκη 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Τούμπας μαζεύτηκαν οι υπο-
στηρικτές του Νίκου Ανδρου-
λάκη. Όπως μάθαμε, SMS δεν
εστάλησαν, ωστόσο τα τηλέ-
φωνα που έγιναν ήταν αρκετά
για να γεμίσουν την αίθουσα.
Το «παρών» έδωσαν μεταξύ
άλλων ο βουλευτής Χαλκιδι-
κής Απόστολος Πάνας, ο πρό-
εδρος του ΕΚΘ Νίκος Τσαραμ-
πουλίδης, ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης Πέτρος Λεκάκης, ο αντι-
δήμαρχος Νεάπολης Συκεών
Αντώνης Σαουλίδης, ο αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Κορδελι-
ού-Εύοσμου Κώστας Σωτηρά-
κης, το μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ
Κυριάκος Μερελής, αρκετοί
εκπρόσωποι από επιμελητήρια
και παραγωγικούς φορείς.

Προφυλακίστηκαν 3 νεαροί Πακιστανοί 
που κρατούσαν ομήρους μετανάστες

Κυνηγητό για το παρεμπόριο
«Σαφάρι» ελέγχων της δημοτικής αστυνομίας για

το παρεμπόριο και την παράνομη ανάπτυξη των τρα-
πεζοκαθισμάτων στη Θεσσαλονίκη. Δημοτικοί
αστυνομικοί βγήκαν στο παραλιακό μέτωπο της πό-
λης και προχώρησαν στην επιβολή προστίμων αλλά
και σε συλλήψεις, μαζί με την ΕΛΑΣ, για τα προϊόν-
τα-μαϊμού, ενώ παράλληλα κατάσχεσαν και απομά-
κρυναν παράνομα αναπτυγμένα αντικείμενα σε κοι-
νόχρηστους χώρους του κέντρου.

ΝΔ: Στη διοικούσα επιτροπή
υγειονομικών

Αντιπροσωπεία
των υγειονομι-
κών επισκέφτηκε
τη Διοικούσα Επι-
τροπή της ΝΔ,
προκειμένου να
ενημερώσει για
τα αιτήματά της.
Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο βουλευτής Β’ Θεσσαλο-
νίκης Θόδωρος Καράογλου τόνισε ότι «ο διάλογος
είναι δύναμη! Ειλικρινά πιστεύω στην παραπάνω
αρχή, για αυτό άκουσα πολύ προσεκτικά και με με-
γάλο σεβασμό τα αιτήματα που έθεσε η αντιπροσω-
πεία των υγειονομικών στην πρόσφατη συνάντηση
που είχαμε στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής
της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Νοσηλευτές, γιατροί και
γενικά όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο
της υγείας προσφέρουν καθημερινά τον καλύτερό
τους εαυτό στη μάχη με την πανδημία. Τους οφεί-
λουμε πολλά ευχαριστώ».

ΝΔ: Μεγαλώνει η λίστα 
των υποψηφίων για 
την Α’ Θεσσαλονίκης 

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι επίδοξοι υποψή-
φιοι βουλευτές της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης,
παρότι κυβέρνηση και κόμμα επιμένουν ότι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τα
ονόματα που ακούγονται είναι αρκετά, πολλά εκ
των οποίων ανακατεύουν την τράπουλα, καθώς
έχουν αρκετή αναγνωρισιμότητα μέσα στον απλό
κόσμο. Η θέση ποιων «τρίζει» άραγε; 

Βαριά χαρτιά
Ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου και ο

πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θα-
νάσης Εξαδάκτυλος λόγω ιδιότητας και Covid-19
αναδείχτηκαν σε πρόσωπα πρώτης γραμμής στην
ενημέρωση και στις τηλεοπτικές παρουσίες, οπότε
καλύπτουν μεγάλο χάντικαπ σε σχέση με τους «παλι-
ούς» βουλευτές. Η Μαρία Σπυράκη είναι αρκετά ανα-
γνωρίσιμη έτσι κι αλλιώς. Οπότε η μάχη αναμένεται
σκληρή και όχι μόνο για τους υποψήφιους βουλευτές
αλλά και για τους εδραιωμένους παλαιότερους.



ΘΘρίλερ με βρετανικό
μαχητικό F-35 
που κατέπεσε 
στη Μεσόγειο
Με απόλυτη μυστικότητα διεξάγεται
η επιχείρηση ανάσυρσης βρετανι-
κού μαχητικού αεροσκάφους F-35,
που συνετρίβη σε διεθνή ύδατα στη
Μεσόγειο την Τετάρτη, στη διάρκεια
πτήσης ρουτίνας. Σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της «Daily Mail», τα συν-
τρίμμια εντοπίστηκαν από αγγλοα-
μερικανική ομάδα δυτών σε άκρως
απόρρητες έρευνες, λόγω του εν-
διαφέροντος της Ρωσίας και της Κί-
νας για την προηγμένη τεχνολογία
του μαχητικού.
Το F-35, το οποίο κοστολογείται στα
100 εκατ. λίρες, συνετρίβη για
άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους
λίγο μετά την απογείωσή του από το
αεροπλανοφόρο-ναυαρχίδα του
Βρετανικού Ναυτικού HMS Queen
Elizabeth. Το βρετανικό υπουργείο
Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο πιλότος
χρησιμοποίησε επιτυχώς το εκτι-
νασσόμενο κάθισμα και είναι σώος.
Το αεροσκάφος είναι τελευταίας τε-
χνολογίας και διαθέτει ένα άκρως
απόρρητο σύστημα ραντάρ και αι-
σθητήρων που του επιτρέπει να πετά
«αόρατο». Σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα της «Daily Mail», εικάζεται ότι
η Κίνα γνωρίζει πολλά από τα μυστι-
κά του αεροσκάφους λόγω κατα-
σκοπείας. 
Οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν
ότι στο συμβάν δεν ενεπλάκη άλλο
αεροσκάφος. Το BBC μεταδίδει ότι η
έρευνα για τις αιτίες της συντριβής
θα επικεντρωθεί σε κάποιο τεχνικό
πρόβλημα ή σε ανθρώπινο λάθος.

Π
ρωτοφανής κρίση στις μετα-
φορές χτυπάει την Ευρώπη,
όπου υπάρχει έλλειψη
400.000 οδηγών φορτηγών,

καθώς οι μεταφορικές εταιρείες δυσκο-
λεύονται να βρουν προσωπικό με σχετικά
χαμηλούς μισθούς και δύσκολες συνθή-
κες εργασίας. 

«Ποιος θα οδηγήσει τα φορτηγά της
Ευρώπης;» διερωτάται το BBC, την ώρα
που η Βρετανία αντιμετωπίζει μεγάλες
ελλείψεις. Το πρόβλημα υπήρχε και πριν
από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά
επιδεινώθηκε κυρίως στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο από τις επιπτώσεις του Brexit.

Η έλλειψη οδηγών, σε συνδυασμό με
τις καθυστερήσεις στα σύνορα και τα τε-
λωνεία λόγω Brexit, προκάλεσε κρίση
στην αγορά καυσίμων, τροφίμων και
φαρμάκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που
αναζητά τρόπους να προσελκύσει νέους
οδηγούς για φορτηγά.

Αλλά το ζήτημα αφορά και άλλες χώ-
ρες: Η Πολωνία έχει έλλειμμα άνω των
120.000 οδηγών, η Γερμανία περίπου
60.000, η Γαλλία 43.000 και η Ισπανία
15.000, σύμφωνα με μελέτη της βρετανι-
κής εταιρείας Transport Intelligence (TI).

Δημοσίευμα της Deutsche Welle ανα-
φέρει ότι η κατάσταση στη Γερμανία επι-
δεινώνεται συνεχώς, δεδομένου ότι κάθε
χρόνο συνταξιοδοτούνται 30.000 οδηγοί,
ενώ ο αριθμός των νέων στο επάγγελμα
δεν ξεπερνάει τις 15.000. Εκτιμάται μάλι-
στα ότι μέχρι το 2027 η Γερμανία θα χρει-
αστεί 185.000 νέους οδηγούς φορτηγών.

Ανάμεσα στους λόγους για τις ελλεί-
ψεις είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός
των οδηγών γερνάει, οι νέοι δεν ενδιαφέ-
ρονται για το επάγγελμα, οι συνθήκες ερ-
γασίας δεν είναι καλές, ενώ οι μισθοί πα-
ραμένουν χαμηλοί. 

Μιλώντας στην εφημερίδα «Die Welt»,
ο Μάρκους Ρίτερς, ειδικός σε θέματα με-
ταφορών, τόνισε τον ρόλο που έπαιξε και
ο κορονοϊός στη σημερινή έλλειψη: «Στη
διάρκεια της πανδημίας πολλοί οδηγοί
δεν θέλησαν να ενταχθούν σε προγράμ-
ματα αναστολής ή σε καθεστώς ευέλι-
κτης εργασίας, και προτίμησαν να αλλά-
ξουν επάγγελμα».

Έτσι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για νέ-
ους, για ανέργους και για γυναίκες, που

αποτελούν μικρό μέρος των οδηγών
φορτηγών. Η εκπαίδευση κοστίζει μετα-
ξύ 4.500 και 7.000 ευρώ, και συχνά το κό-
στος καλύπτεται από τον εργοδότη και
από κρατική βοήθεια. Η μαθητεία έχει
επίσης εξελιχθεί, με την πρόσβαση στα
βαρέα οχήματα να ξεκινά από τα 21 έτη.

Οι μεταφορικές στην Ευρώπη
δυσκολεύονται να βρουν
προσωπικό με σχετικά
χαμηλούς μισθούς και σε
δύσκολες συνθήκες εργασίας

Η Ευρώπη αναζητά…
400.000 φορτηγατζήδες
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Ο Ζελένσκι ψάχνει βοήθεια από ΕΕ για τα σύνορα Ουκρανίας - Λευκορωσίας
Υπό τον φόβο της μετατόπισης της μετα-

ναστευτικής κρίσης Πολωνίας - Λευκορω-
σίας στα σύνορα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος
της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε τη
βοήθεια της ΕΕ σε τηλεφωνική επικοινωνία
με την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το Κίεβο, «συζητήθηκε η δυ-
νατότητα βοήθειας της ΕΕ για διευθέτηση
στα σύνορα Ουκρανίας - Λευκορωσίας», κα-
θώς η Ουκρανία ανησυχεί μήπως μετατρα-
πεί σε άλλο ένα σημείο ανάφλεξης στην κρί-
ση με τους χιλιάδες μετανάστες που παρα-
μένουν εγκλωβισμένοι υπό άθλιες συνθή-

κες στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας.
Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η Λευκορω-

σία προέβη χθες σε εκκαθάριση των προ-
σφυγικών καταυλισμών στο βασικό συνο-
ριακό πέρασμα με την Πολωνία. Οι καταυλι-
σμοί όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες με-
τανάστες και πρόσφυγες τις τελευταίες ημέ-
ρες άδειασαν, αλλά η τύχη αυτών των αν-
θρώπων παραμένει αβέβαιη, γράφουν οι
«New York Times».

Η Πολωνία ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι
οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τη νύχτα
γύρω στους 100 μετανάστες οι οποίοι επιχει-
ρούσαν να περάσουν τα σύνορα με τη Λευ-

κορωσία, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός
Ματέους Μοραβιέτσκι προειδοποίησε ότι η
Ευρώπη θα δεχθεί την εισροή «εκατομμυ-
ρίων» μεταναστών από την Αφρική και τη
Μέση Ανατολή, αν οι συνοριακές πολιτικές
παραμείνουν χαλαρές.

Η ΕΕ κατηγορεί τη Λευκορωσία ότι μετα-
φέρει αεροπορικώς χιλιάδες μετανάστες,
και τους πιέζει να περάσουν τα σύνορα με
την Πολωνία, ώστε να τιμωρήσει την Ευρώ-
πη για τις κυρώσεις που επέβαλε στο αυταρ-
χικό καθεστώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο
για την άγρια καταστολή της λευκορωσικής
αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές του 2020.



Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων
για το πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών», συνολικού προ-
ϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 14 Δεκεμ-
βρίου 2021.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, προϋπόθεση αποτε-
λεί το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, που θα
δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως
τυπική απόδοση, να είναι στις ηπειρωτικές περιοχές από

14.000 έως 100.000 ευρώ.
Μεταξύ άλλων το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που

δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που
εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευ-
ση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής
του αιτήματος στήριξης.

Για την ένταξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληρο-
φορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αίτηση και επι-
χειρηματικό σχέδιο με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα

πιστωθεί με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά
το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη
δόση πληρώνεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρημα-
τικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του
επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τε-
τραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους
σχεδίου, ενώ θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθε-
στώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τετραετία
από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Έως τις 14 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Νέων Αγροτών»

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος
για το άνοιγμα της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας που
αφορά την υποβολή των αι-

τήσεων συμμετοχής των ιδιοκτητών
κατοικιών στο πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ 2021». Το πρόγραμμα είναι συνολι-
κού ύψους 632 εκατ. ευρώ και έχει ως
στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση
50.000 κατοικιών. 

Ωστόσο, εκτός του «Νέου Εξοικονο-
μώ» μένουν όσοι αγόρασαν παλαιά κα-
τοικία τη φετινή χρονιά, προκειμένου
να την αναβαθμίσουν ενεργειακά μέσω
του προγράμματος. Και ενώ στο προ-
σχέδιο δινόταν η δυνατότητα να συμπε-
ριληφθούν στο «Νέο Εξοικονομώ» και
τα σπίτια που αποκτήθηκαν φέτος, στο
τελικό κείμενο αφαιρέθηκε, με αποτέ-
λεσμα να μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα μόνο οι ιδιοκτησίες που
αγοράσθηκαν έως 31/12/2020.

Ειδικότερα στο προσχέδιο αναφερό-
ταν το εξής: «Εάν η κατοικία έχει απο-
κτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό
έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου),
θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την
κύρια χρήση της κατοικίας». Στο τελι-
κό, όμως, κείμενο η διατύπωση είναι η
παρακάτω: «Δεν γίνεται δεκτή αίτηση
ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία,
της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα
αποκτήθηκε μετά την 31/12/2020 (πρό-
σφατη απόκτηση ακινήτου)». 

Στο μεταξύ, μέσα στο επόμενο δε-
καήμερο θα δημοσιευτεί ο πλήρης
οδηγός εφαρμογής του προγράμματος,

ενώ για πρώτη φορά στον προϋπολογι-
σμό του προγράμματος θα περιλαμβά-
νεται και έξτρα κονδύλι 100 εκατ. ευρώ
για τους οικονομικά ασθενέστερους.
Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει
αύξηση κατά 15% στα όρια των δαπα-
νών για μια ευρεία γκάμα υλικών, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί η εκρηκτι-
κή άνοδος που παρατηρείται στις τιμές
των πρώτων υλών.

Τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ 2021»
θα πρέπει να γνωρίζουν πως
απαιτείται το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργει-
ακής Απόδοσης, που κατατάσσει την
κατοικία τους στην ενεργειακή τάξη με
βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά του
ακινήτου, καθώς και ότι ο συνολικός
επιλέξιμος προς επιδότηση προϋπολο-
γισμός των εργασιών δεν πρέπει να ξε-

περνά τα 28.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-

μα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν
εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κα-
τοικία. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων
δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων
(συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία:

Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κα-
τοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυ-
ρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνον
ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κα-
τοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο μη
συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής έχει
οποιοσδήποτε με εμπράγματο δικαίω-
μα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας
(όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση
των υπολοίπων.

Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής
αναβάθμισης σε κατοικία της οποίας το
εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε με-
τά τις 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση
ακινήτου). Πάντως πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ίσως αυτό το κριτήριο να αλ-
λάξει.

Στις περιπτώσεις που η κατοικία ενοι-
κιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν ή είναι
κενή, δικαίωμα συμμετοχής στο πρό-
γραμμα έχει μόνον ο πλήρης κύριος ή ο
επικαρπωτής. Επίσης δεν είναι επιλέξι-
μες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας
μίσθωσης.

Αποκλείονται όσοι
αγόρασαν φέτος παλαιά
κατοικία - Ωφελημένα
50.000 νοικοκυριά

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Προ των πυλών το «Νέο Εξοικονομώ»
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Moody’s: Ύμνοι
για την ελληνική
οικονομία

Ύμνους για την ελληνική οικονομία
περιλαμβάνει η έκθεση του οίκου Mo-
ody’s λίγες ώρες προτού ανακοινώσει
την... ετυμηγορία του για το αξιόχρεο
της χώρας μας. Ο αμερικανικός οίκος
δημοσιοποίησε χθες τις προβλέψεις
του για την πορεία των χωρών της Ευ-
ρωζώνης το 2022, επισημαίνοντας το
μεγάλο στοίχημα της επιστροφής στην
κανονικότητα λόγω της πανδημίας. Η
Moody’s προβλέπει ότι το 2022 το ελ-
ληνικό δημόσιο χρέος θα παρουσιάσει
τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με
όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρω-
ζώνης, καθώς εκτιμάται ότι θα κατα-
γράψει υποχώρηση κατά 10,1 εκατο-
στιαίες μονάδες και θα διαμορφωθεί
στο 191% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, προ-
βλέπει ότι η Ελλάδα μέσα στο 2022 θα
καλύψει το σύνολο των απωλειών του
ΑΕΠ, το οποίο θα κινηθεί σε υψηλότε-
ρα επίπεδα σε σχέση με το 2019. Τονί-
ζει, δε, ότι η χώρα θα βαδίζει σε δρό-
μους ανάπτυξης έως το 2027. Ως
«κλειδιά» για τις θετικές αυτές προ-
βλέψεις επισημαίνονται οι πόροι του
Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, οι
οποίοι σε συνδυασμό με τις επενδύ-
σεις θα δώσουν ισχυρή αναπτυξιακή
ώθηση στην οικονομία. Αντιθέτως,
χώρες όπως η Ισπανία θα παρουσιά-
σουν αδύναμη ανάπτυξη φέτος και θα
παραμείνουν οριακά χαμηλότερα από
τα προ κρίσης επίπεδα.

«Φιλί της ζωής» 
το γ’ τρίμηνο για τον τζίρο
των επιχειρήσεων
«Φιλί της ζωής» αποτέλεσε για τον
τζίρο των επιχειρήσεων η
εντυπωσιακή ανάκαμψη που
σημείωσε η οικονομία κατά το γ’
τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο
τζίρος σημείωσε αύξηση 26,9% και
διαμορφώθηκε στα 91,46 δισ. ευρώ
έναντι 72,06 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο
του 2020. Τη μεγαλύτερη αύξηση
τζίρου κατά 79,9% σημείωσαν οι
υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων
και η εστίαση. Τον Σεπτέμβριο τα
καταλύματα και η εστίαση
σημείωσαν αύξηση τζίρου κατά
67,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα.

Σ
την Τράπεζα Πειραιώς και στη
ΔΕΗ... εισβάλλει ο παγκόσμιος
κολοσσός της Microsoft, ο
οποίος ήρθε σε συμφωνία

στρατηγικής συνεργασίας με τους επι-
κεφαλής των διοικήσεων, ώστε να προ-
χωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός
τους. Πιο συγκεκριμένα:

1. Το περιεχόμενο της στρατηγικής
συμφωνίας της Πειραιώς με τη Micro-
soft περιλαμβάνει την υποστήριξη του
ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ αφε-
τηρία του έργου αποτελεί η υπάρχουσα
συμφωνία για τη μετάβαση της τεχνολο-
γικής υποδομής της Τράπεζας Πειραιώς
στο cloud, η οποία θα λειτουργήσει ως
καταλύτης καινοτομίας και περαιτέρω
ανάπτυξης με όχημα νέες, πρωτοπόρες
και ασφαλείς τραπεζικές υπηρεσίες.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγρα-
ψαν ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, και
ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, διευθύνων
σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύ-
πρου και Μάλτας. Ο κ. Μεγάλου δήλωσε
ότι «μέσω της νέας συνεργασίας η Τρά-
πεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει τη
λειτουργική της αποδοτικότητα και να
ενισχύσει την αυτοματοποίηση των
εσωτερικών της διαδικασιών, μειώνον-

τας το ενεργειακό αποτύπωμα». Ο Θεο-
δόσης Μιχαλόπουλος ανέφερε ότι «η
συνεργασία δημιουργεί ένα πλαίσιο για
απρόσκοπτη μεταβίβαση γνώσης και
τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας τις νέες
τεχνολογίες». 

2. Η συμφωνία στρατηγικής συνεργα-
σίας ΔΕΗ - Microsoft έχει ως στόχο την
προώθηση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της μεγαλύτερης εταιρείας ενέρ-
γειας της χώρας, ο οποίος θα συμβάλει
στην επίτευξη των επιχειρηματικών και
περιβαλλοντικών στόχων. Το νέο πλαί-
σιο συνεργασίας θα βοηθήσει τη ΔΕΗ να
αξιοποιήσει τις δυνατότητες των τεχνο-
λογιών cloud, να ενισχύσει την ασφά-
λεια των ψηφιακών διαδικασιών και να
ψηφιοποιήσει το εργασιακό της περι-
βάλλον, προσφέροντας νέες δυνατότη-
τες στους εργαζόμενούς της, συμπερι-
λαμβανομένων των εκπαιδεύσεων για
την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.
Επιπρόσθετα, η συνεργασία θα δημι-
ουργήσει νέες ευκαιρίες για την πράσινη

μετάβαση της επιχείρησης, ειδικότερα
για τη μείωση του αποτυπώματος άν-
θρακα, αλλά και ευκαιρίες για συνέργει-
ες ανάμεσα στα επιχειρηματικά οικοσυ-
στήματα της ΔΕΗ και της Microsoft, με
στόχο την ανάπτυξη καινοτομιών που θα
επιδράσουν θετικά σε όλη την αλυσίδα
αξίας της ενέργειας στην Ελλάδα. 

Τη νέα στρατηγική συμφωνία συνερ-
γασίας υπέγραψαν ο Γιώργος Στάσσης,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ, και ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. O
κ. Στάσσης δήλωσε ότι «ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός αποτελεί μια από τις με-
γαλύτερες προκλήσεις αλλά και το με-
γάλο στοίχημα της ΔΕΗ στη νέα εποχή,
ενώ η ψηφιακή μετάβαση συνδέεται τό-
σο με την παραγωγή, μεταφορά και δια-
νομή της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και
με την ταχύτερη εξυπηρέτηση των κατα-
ναλωτών και την παροχή νέων υπηρε-
σιών και νέων προϊόντων». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ο παγκόσμιος κολοσσός
αναλαμβάνει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους

Η Microsoft... μπαίνει
σε Πειραιώς και ΔΕΗ



Θ
α δοκιμάσει ο Γενικός Δείκτης το
επίπεδο των 931 μονάδων; Αυτό
είναι το ερώτημα που απασχολεί

εγχώριους χρηματιστηριακούς παράγον-
τες, οι οποίοι θεωρούν τη συγκεκριμένη
περιοχή «κόμβο» για τη συνέχεια. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η πορεία
της αγοράς σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
θα εξαρτηθεί από την τάση που θα επι-
κρατήσει στον τραπεζικό κλάδο. Για τη

σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας
πρέπει ο τραπεζικός δείκτης να δώσει
επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των
600 - 606 μονάδων, ανοίγοντας δρόμο
προς τις 619, 623 και 655 μονάδες. Αντί-
θετα, αν ο ΔΤΡ επιστρέψει σε κλεισίματα
χαμηλότερα των 606 - 600 μονάδων, πα-
ραμένει στο τραπέζι το σενάριο για πιθα-
νή υποχώρηση προς τις 583, 575, 573,
565 και 554 μονάδες. Παράλληλα, καθώς

βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαπενθήμε-
ρο του Νοεμβρίου, πολλά ξένα χαρτοφυ-
λάκια κλείνουν τα βιβλία τους για φέτος
και παραδοσιακά συνήθως υπάρχουν κι-
νήσεις ώστε οι περισσότεροι τίτλοι να
κλείσουν κοντά στα υψηλά του 12μήνου.
Πάντως, προβληματισμό προκαλεί η χα-
μηλή συναλλακτική δραστηριότητα, που
αποτελεί τροχοπέδη στην εκδήλωση ου-
σιαστικής ανοδικής κίνησης.

ΕΚΤ: Η επιτυχία του «Ηρακλή» 
βγάζει από το κάδρο την bad bank

Πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες μείωσαν τα
μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους (NPL) οι ελλη-
νικές και κυπριακές τράπεζες μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Παράλλη-
λα, η ΕΚΤ επεσήμανε ότι στην Ελλάδα και την
Ιταλία το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των
NPL επιτεύχθηκε με τα κρατικά σχήματα εγγυή-
σεων - τον «Ηρακλή» και το GACS αντίστοιχα.
Υπογράμμισε, δε, ότι η εμπειρία από αυτά τα
σχήματα τιτλοποιήσεων αναδεικνύει τη δυνατό-
τητα σχημάτων που καθοδηγούνται από τον
ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίσουν τα NPLs χω-
ρίς την ανάγκη χρηματοδότησης από τον δημό-
σιο τομέα και τις συνέπειες αναφορικά με την
κρατική βοήθεια από μια «κακή τράπεζα» (Asset
Management Company).

Νέο microsite από 
τη Φυσικό Αέριο ΕΕΕ
Στη δημιουργία ενός microsite για τους κατα-
ναλωτές προχώρησε η Φυσικό Αέριο Ελληνική
Εταιρεία Ενέργειας με στόχο την ενημέρωση
και την υποστήριξή τους στο πλαίσιο των νέων
δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί στην αγο-
ρά ενέργειας, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση. Στο νέο και φιλικό προς τον χρή-
στη microsite fysikoaerioellados.gr/herefo-
ryou οι καταναλωτές μπορούν να βρουν απαν-
τήσεις στα ερωτήματά τους σχετικά με το κό-
στος της ενέργειας και την ενεργειακή κρίση
που βρίσκεται σε εξέλιξη και να βρουν πρακτι-
κές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
από τους πλέον ειδικούς.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 10,924 εκατ.
ευρώ τα κέρδη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε ότι τα κέρδη
μετά φόρων για το εννεάμηνο του 2021 διαμορ-
φώθηκαν στα 10,924 εκατ. ευρώ έναντι 13,771
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020,
παρουσιάζοντας πτώση κατά 20,7%. Παράλλη-
λα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή
έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση
ύψους 4% και ανήλθαν στα 165.066 εκατ. ευρώ
έναντι 158.753 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περ-
σινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων της εται-
ρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και δια-
μορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας
σημαντικά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου
κατά 133,3%.
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Η Mytilineos ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης
(χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία - non re-
course financing) για τα φωτοβολταϊκά έργα Corowa, Junee
και Wagga στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία μέσω των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ANZ, Societe Generale και
Westpac. Αυτό το χαρτοφυλάκιο των 120 MWp (40 MWp το κά-
θε έργο) εξαγοράστηκε το 2019 στο πλαίσιο της στρατηγικής
εισόδου της Mytilineos στην αγορά της Αυστραλίας, μιας από
τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές αγορές διεθνώς, όπου
η πρόσβαση σε «καθαρή» ενέργεια είναι ακόμη ζητούμενο για
πολλές μεγάλες εταιρείες. Τα έργα θα παράγουν 220 GWh ετη-
σίως, τροφοδοτώντας το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της
Αυστραλίας και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα κατά 180.000 τόνους τον χρόνο.

Ενημερωτικό δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν καταθέσει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι Ευρωσύμβουλοι, μέσω της οποίας θα εκδοθούν
3.708.370 νέες μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν έχει οριστεί,
ωστόσο όλα δείχνουν ότι από την έκδοση θα αντληθεί ποσό σαφώς υψηλότερο
από το 1,5 εκατ. ευρώ που υπολογιζόταν το καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, η εισηγμένη θα προχωρήσει και σε δεύτερη ΑΜΚ με στόχο τη διεύρυνση
των δραστηριοτήτων της εισηγμένης και την εκμετάλλευση ευκαιριών. Ανα-
φορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τη φετινή χρονιά, οι εκτι-
μήσεις κάνουν λόγο για «μέτρια ανάπτυξη» και καλύτερη εικόνα το 2022.

Οι Ευρωσύμβουλοι, οι δύο ΑΜΚ και οι οικονομικές επιδόσεις

Mytilineos: Ολοκλήρωσε τη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία

Το ΧΑ, ο προβληματισμός των αναλυτών και οι τράπεζες



Ξυλεμπορία: Ανοδικά κέρδη
και έσοδα στο 9μηνο

Η
επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν εξαι-
τίας της Covid-19, σε συνδυασμό με την ανάπτυ-

ξη του τουρισμού και του κατασκευαστικού κλάδου,
όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε θετικά την εξέλιξη
των οικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων των εται-
ρειών του ομίλου Ξυλεμπορία - Interwood. Πιο συγκε-
κριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο του
2021 ανήλθαν σε 8.718.243 ευρώ και 27.980.860 ευρώ
για την περίοδο από 1/1/2021 μέχρι 30/9/2021, έναντι
7.471.614 ευρώ και 20.999.007 ευρώ κατά τις αντίστοι-
χες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 16,68% στο αντίστοιχο τρίμηνο και αύξηση κατά
33,25% αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων για την περίοδο 1/1/2021
- 30/9/2021 διαμορφώθηκαν σαν ποσοστό επί του κύ-
κλου εργασιών σε 16,37 % για την εταιρεία και 16,28 % για
τον όμιλο, έναντι 8,59% για την εταιρεία και 8,43% για τον
όμιλο κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Λεβεντέρης: Μείωση πωλήσεων 
και EBITDA στο 9μηνο

Μειωμένες πωλήσεις ύψους 754.129 ευρώ και ζημίες
σε επίπεδο EBITDA της τάξης των 192.753 ευρώ στο
πρώτο 9μηνο του 2021 ανακοίνωσε η εταιρεία Λεβεν-
τέρης. Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε πως κατά το γ’
τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές
στη δανειακή θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση, κα-
θώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοι-
κονομικής θέσης της εταιρείας. Με βάση τα οικονομι-
κά αποτελέσματα της εταιρείας κατά το 9μηνο του
2021, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μετα-
βολές στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος
του 2021.

Δυναμικό ξεκίνημα από τα Τρίκαλα
για το ΔΕΗ e-bike Festival

Από την πόλη των Τρικάλων δόθηκε η εκκίνηση για το
πρώτο, μεγάλο φεστιβάλ αποκλειστικά για ηλεκτρικά
ποδήλατα στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία της ΔΕΗ στο
πλαίσιο των ευρύτερων ενεργειών της εταιρείας για την
πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΔΕΗ e-
bike Festival πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 13-
14 Νοεμβρίου 2021 στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων,
δίνοντας για πρώτη φορά στους επισκέπτες την ευκαιρία
να γνωρίσουν περισσότερα από 60 διαφορετικά μοντέλα
ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, από 20 εταιρείες
διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους και ελληνικές. Περισ-
σότερες από 400 συμμετοχές φιλοξένησε η ειδικά κατα-
σκευασμένη πίστα δοκιμών, ενώ εντυπωσιακό ήταν το
ενδιαφέρον για όλες τις κατηγορίες ποδηλάτων, αναψυ-
χής, πόλης, βουνού, ακόμη και ειδικά κατασκευασμέ-
νων ποδηλάτων μεταφοράς αγαθών για επαγγελματίες.

Μοχλός ανάπτυξης της Ηπείρου 
η Συνεταιριστική Τράπεζα

Η Συνεταιριστική Τράπε-
ζα Ηπείρου παρευρέθηκε
στη συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στα
Ιωάννινα με θέμα τις προ-
κλήσεις και τις ευκαιρίες
που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της Περι-
φέρειας Ηπείρου. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος επιχει-
ρήσεις και φορείς από την Περιφέρεια Ηπείρου και εκ
μέρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου συμμε-
τείχαν οι Κωνσταντίνος Ζωνίδης, πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης
Βουγιούκας, διευθύνων σύμβουλος, και Βασίλειος
Τσουκανέλης, εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος.
Με αφορμή την επίσκεψη του ΣΕΒ στην Ήπειρο και δε-
δομένου του σημαντικού ρόλου της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Ηπείρου για την οικονομία της Περιφέρειας,
στελέχη της διοίκησης του ΣΕΒ πραγματοποίησαν επί-
σκεψη στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, όπου παρα-
κολούθησαν παρουσίαση για τον ρόλο της τράπεζας στη
στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και συνομίλη-
σαν με στελέχη της ανώτατης διοίκησης της τράπεζας.
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ElvalHalcor: «Εξάγουμε το 7,5% 
των βιομηχανικών προϊόντων 
της χώρας»

Ο γενικός διευθυν-
τής της Elval, Τομέα
Έλασης Αλουμινίου
της ElvalHalcor, Λάμ-
προς Βαρούχας, με
αφορμή την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση
στην Οργανωμένη
Αγορά του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών τού
πρώτου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας, ανα-
φέρθηκε σε σημαντικές επιδόσεις της. Όπως εί-
πε, αποτελεί το 7,5% των εξαγωγών βιομηχανικών
προϊόντων της Ελλάδας και το 5,6% των επενδύσε-
ών της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη
ζήτηση που δημιουργούν οι παγκόσμιες τάσεις
βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι η κυκλική οικο-
νομία, η κλιματική ουδετερότητα, η ηλεκτροκίνη-
ση και τα έξυπνα κτίρια και στο πώς η ElvalHalcor
ανταποκρίνεται επιτυχώς, παράγοντας βιώσιμα
προϊόντα και λύσεις αλουμινίου και χαλκού υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, που εξάγονται σε πάνω
από 100 χώρες, εξυπηρετώντας τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες του κόσμου.

O ΧάρηςΜιχαήλ νέος CEO της MHV 
Στον διορισμό του Χάρη Μιχαήλ στη θέση του
CEO, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα,
προχώρησε η εταιρεία MHV Mediterranean Ho-
spitality Venture Limited, η οποία είναι ο κοινός
επενδυτικός βραχίονας των Invel Real Estate,
Prodea Investments και Yoda Group, που δρα-
στηριοποιείται κυρίως στον τομέα του high end
hospitality και στην ανάπτυξη γης. Η επενδυτι-
κή πολιτική της εταιρείας, που εστιάζει κυρίως
στην απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση
υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών μονάδων,
επισφραγίστηκε πρόσφατα με την απόκτηση του
πολυτελούς Parklane a Luxury Collection Re-
sort and Spa στη Λεμεσό, ενώ η MHV ήδη έχει
στο χαρτοφυλάκιό της εμβληματικές μονάδες
όπως The Landmark Nicosia, Aphrodite Hills
Resort και Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι.

Μουζάκης: Επικεφαλής της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου ο Χρήστος Λιόσης

Νέος επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου στην εταιρεία Μουζάκης ορίστηκε ο
Χρήστος Λιόσης, αντικαθιστώντας τον Στέφανο
Βόκολο, ο οποίος στις 16/11/2021 παραιτήθηκε
από τα καθήκοντά του. Ο Χρήστος Λιόσης είναι
πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
Αθηνών και έχει τετραετή εργασιακή εμπειρία στη
Διοικητική Λογιστική και στην Ελεγκτική. Επίσης,
είναι γνώστης του τομέα της δραστηριότητας της
εταιρείας.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πολλές φορές οι αριθμοί λένε την αλήθεια και, δυ-
στυχώς, είναι αμείλικτοι για τους μπασκετικούς
Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όταν βγαίνουν εκτός
συνόρων στη EuroLeague. Και οι δυο τους με-
τρούν μόνο ήττες. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός στο τε-
λευταίο του ματς, όπου έχασε στην Πόλη από την
πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές, σημείωσε και αρ-
νητικό ρεκόρ επίτευξης πόντων όλων των εποχών
για μία περίοδο: στην τέταρτη έβαλε μόλις… τρεις
πόντους σε δέκα λεπτά, με το επιμέρους σκορ να
είναι 20-3. Αποτέλεσμα, να ηττηθεί, τελικά, 88-69.
Ήταν η δεύτερη χειρότερη επίδοση σε μια περίο-
δο, μετά τους πέντε πόντους που είχε σκοράρει
εναντίον της Μπασκόνια τον Δεκέμβριο του 2007.
Ο έξι φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊ-
κός έχει αρνητικό ρεκόρ 6/6 σε ήττες μακριά από
το κλειστό του ΟΑΚΑ, όπως μπορείτε να δείτε στον
σχετικό πίνακα. Ο τρεις φορές πρωταθλητής Ευ-
ρώπης Ολυμπιακός σε τέσσερις εκτός έδρας εμ-
φανίσεις γνώρισε ισάριθμες ήττες. Αήττητοι μεν
στο ΣΕΦ, αλλά απίστευτα ευάλωτοι μακριά από αυ-

τό. Ο δε Παναθηναϊκός χάνει και στο ΟΑΚΑ, όπου
έχει νικήσει μόλις δυο φορές.
Αν συνυπολογίσουμε και τα ματς της περασμένης
περιόδου, ο Παναθηναϊκός σημείωσε μόλις 1 νίκη
στα 15 τελευταία παιχνίδια εκτός έδρας και αυτή
ήταν εναντίον του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ! Ποσοστό
6,66%. Απογοητευτικό. 
Οι Πειραιώτες από τη μεριά τους στα τελευταία 12
παιχνίδια εκτός έδρας έχουν πετύχει μόλις 3 νί-
κες και το ποσοστό τους είναι 25%.
Η κάκιστη παρουσία και των δυο ομάδων του ελλη-
νικού μπάσκετ αποσαφηνίζεται πλήρως και σε
συνδυασμό αποτελεσμάτων, επίσης στους εκτός
έδρας αγώνες. Κι οι δυο έχουν νικήσει μόλις σε 4
από τα 27 παιχνίδια που έχουν δώσει, ποσοστό
14,81%!
Στόχος του Παναθηναϊκού του κόουτς Δημήτρη
Πρίφτη, όσο και του Ολυμπιακού του Γιώργου
Μπαρτζώκα, μπορεί να μην ήταν ευθύς εξαρχής το
Final 4. καθότι δημιούργησαν δυο νέες ομάδες,
αλλά τουλάχιστον πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «πράσινοι» έχουν συντελεστή 2-8 σε νίκες-ήτ-
τες και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της
βαθμολογίας των 18 ομάδων της EuroLeague. Ο
Ολυμπιακός με συντελεστή 6-4, στην 6η θέση.

Παναθηναϊκός εκτός έδρας
Μονακό - Παναθηναϊκός ..............................75-63
Μπασκόνια - Παναθηναϊκός ..........................81-79
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός ....................88-65
Μακάμπι - Παναθηναϊκός..............................77-73
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός ................81-48
Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός ............................76-69

Ολυμπιακός εκτός έδρας
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός..........................79-78
ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός ....................................88-62
Ζενίτ - Ολυμπιακός........................................84-78
Εφές - Ολυμπιακός ...................................... 88-69

Μόνο ήττες εκτός έδρας για τους
μπασκετικούς Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

Χάνουν από το… αεροπλάνο
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Με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο που έγινε την
περασμένη Κυριακή, υπάρχει μια ωραία ιστορία σχετι-
κά με τους σημερινούς Πέρσες (Ιρανούς), που ηττήθη-
καν από τους Αθηναίους στον Μαραθώνα το 490 π.Χ.
Ακόμα και σήμερα στο Ιράν τούς στοιχειώνει εκείνη η
ήττα και μνημονεύουν εκείνη την ιστορική φράση: «Δέ-
σποτα, μέμνησο των Αθηναίων». Να θυμάσαι τους
Αθηναίους, δηλαδή. Την έλεγαν οι υπηρέτες στον βασι-
λιά Δαρείο κάθε βράδυ. Η λέξη «μαραθώνιος» είναι
απαγορευμένη στο Ιράν. Δεν υπήρχαν αθλητές μαρα-
θωνοδρόμοι, εννοείται ότι δεν διοργάνωναν ποτέ μα-
ραθώνιο, ενώ η τηλεόραση στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες δεν κάλυπτε ποτέ τον μαραθώνιο. Μετά, ήρθε το
χρήμα και ξεχάστηκε ο Δαρείος, όχι τελείως, όμως.
Όπως έλεγαν στον Δήμο Μαραθώνα, πρότειναν στο πα-
ρελθόν στην ιρανική πρεσβεία να στηθεί μνημείο πε-
σόντων εκεί για τους 6.500 νεκρούς Πέρσες. Εγκρίθη-
κε κονδύλι 300.000 ευρώ, το απαγόρευσε, ωστόσο, το
θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. 

Ο μαραθώνιος στο Ιράν… απαγορεύεται! Με κόσμο στα γήπεδα
Η αλήθεια είναι πως έπεσε στο τραπέζι να γί-

νει lockdown στα γήπεδα. Από ειδικούς. Και
όλα ξεκίνησαν από την παραδοχή του πρό-
εδρου της SuperLeague 1, Γιώργου Μποροβή-
λου, ότι οι ΠΑΕ δεν μπορούν να ελέγξουν τόσο
κόσμο στην κερκίδα, αν φοράει ή όχι μάσκα, ή
αν γίνεται έλεγχος στις θύρες. Προς το παρόν, η
επόμενη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο θα γί-
νει με κόσμο.

Είναι γυναίκα, δεν είναι άντρας! 

Μήνυση στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της
Ιορδανίας έκανε η Ιρανή διεθνής γκολκίπερ Ζο-
χρέ Κονταέι, μετά τις καταγγελίες ότι είναι…
άντρας! Έγινε ο σχετικός… έλεγχος, αποδεί-
χτηκε ότι είναι γυναίκα και σε δηλώσεις της
στην τουρκική εφημερίδα «Hurriyet» τόνισε ότι
πρέπει να σταματήσει το bullying. Το Ιράν νίκη-
σε 4-2 στα πέναλτι και προκρίθηκε στα τελικά
του Πανασιατικού Κυπέλλου. 

Συλλήψεις για τη διαδήλωση
Είναι από τα απίστευτα. Αστυνομικοί εισέβα-

λαν στα σπίτια δέκα οπαδών της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ και τους συνέλαβαν! Ποια είναι η κα-
τηγορία; Ότι συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά
των αφεντικών του συλλόγου των Αμερικανών
αδελφών Γκλέιζερ, τον περασμένο Μάιο! Είχαν
κατέβει να διαμαρτυρηθούν κατά της απόφα-
σης να συμμετάσχει ο ιστορικός σύλλογος μαζί
με άλλες πέντε ομάδες από την Αγγλία στη Eu-

ropean Super League, η οποία τελικά
δεν πήρε σάρκα και οστά.

Σεζόν τέλος
για Τσιτσιπά
Τέλος η σεζόν για τον Στέφανο

Τσιτσιπά. Αποχώρησε από το τουρ-
νουά WTA Finals στο Τορίνο λόγω έν-

τονων πόνων στον δεξιό του αγκώνα. Τη
θέση του πήρε ο αναπληρωματικός Κάμε-

ρον Νόρι στο ματς εναντίον του Ολλανδού
Κάσπερ Ρουντ. Ο Στέφανος θα εξεταστεί από
ειδικούς γιατρούς για το πρόβλημα στον αγκώ-
να του, πιθανότατα στην Αμερική.

Σάντος: «Φεύγω αν αποκλειστούμε»
Δήλωση του Φερνάντο Σάντος, τον οποίο… γλυκοκοιτάζει
η ΕΠΟ για την Εθνική ομάδα: «Αν η Πορτογαλία δεν προ-
κριθεί στο Μουντιάλ, θα αποχωρήσω. Αλλά δεν θα συμ-
βεί. Έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στον πρόεδρο. Όσο πε-
τυχαίνουμε τους στόχους μας, θα πορευόμαστε παρέα. Όχι
λόγω της συμπάθειάς μας ή της φιλίας μας. Οι προσωπι-
κές μας σχέσεις δεν μετράνε». Η Πορτογαλία θα παίξει
στα μπαράζ πρόκρισης.

Αγρίεψε 
ο Γιάννης, 
έβαλε 47!

Ύστερα από δυο σερί ήττες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα πήρε όλα πάνω του και με 47 πόντους οδήγησε τους πρωταθλητές
ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς σε μεγάλη εντός έδρας νίκη 109-102 επί των Λος Άντζελες Λέικερς, που έπαιξαν χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Αντετοκούνμπο είχε 15/19 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8/11 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ.
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•  Η κόρη του Γιάννη Μπέζου, Ηρώ, εί-
ναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Μιχάλη Τι-
τόπουλο στη σειρά «Ζακέτα να πά-
ρεις».

• Στο νοσοκομείο μεταφέρθη-
κε ο πατέρας της Κατερίνας
Καινούργιου. «Δεν έχει κορο-
νοϊό», ενημέρωσε η παρου-
σιάστρια.

•  Δημόσια συγγνώμη της Ανθής
Βούλγαρη για το ζεϊμπέκικο στην εκ-
πομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όταν
έμαθε τα υψηλά ποσοστά κορονοϊού
στη χώρα μας.

• Ο Απόστολος Γκλέτσος διέ-
ψευσε πως τσακώθηκε με τε-
χνικό στα γυρίσματα του «Μό-
λις χθες».

•  Εκνευρισμένος ο Γιώργος Λιανός με
τα δημοσιεύματα πως έχει κορονοϊό.
«Είναι προσωπικά δεδομένα», ισχυρί-
σθηκε.

• Μετανιωμένη η Μαίρη
Μπάρκουλη για τη διαδικτυα-
κή «επίθεση» στη Δέσποινα
Βανδή.

•  Πέθανε από κορονοϊό ο πατέρας του
σεφ Αλέξανδρου Παπανδρέου.

• Πρόωρο φινάλε για την εκ-
πομπή «Μίλησέ μου». Με
αιχμές κατά της νέας διευ-
θύντριας του Open αποχαιρέ-
τησε το κοινό η Τζωρτζέλα
Κόσιαβα.

•  Δεύτερη ευκαιρία για τη Super Κική
και τον Γιώργο Βελισσάρη! Επιστρέ-
φουν στο «J2US».

• Το τηλεπαιχνίδι «Ταξί» θα
κάνει πρεμιέρα στο Open στις
27 Νοεμβρίου με παρουσια-
στή τον Διονύση Ατζαράκη.

•  Υπέροχες εικόνες μοιράζεται η Μα-
ριέττα Χρουσαλά από το ταξίδι της
στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

•«Μου ζήτησαν να γυρίσω
σειρά με εμβολιασμένο και
ανεμβολίαστο», αποκάλυψε ο
Μανούσος Μανουσάκης.

•  Ο Πέτρος Ίμβριος μπαίνει στο «Sur-
vivor».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
χουχουλιαστή, διάσημη γάτα της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου θα κάνει την πρώτη επίσημη τηλεο-
πτική της εμφάνιση στην εκπομπή της Τα-

σούλας Επτακοίλη «Πλάνα με ουρά»!
Η Καλυψώ που τον τελευταίο χρόνο απολαμβάνει

«ζωή χαρισάμενη» στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού,
θα παρουσιαστεί μπροστά στις κάμερες την Κυριακή
21 Νοεμβρίου στις 6.00 το απόγευμα στην ΕΡΤ2, με
την Πρώτη Κυρία της χώρας σε μια από τις σπάνιες
συνεντεύξεις της. Η ΠτΔ με αφορμή την τεράστια οι-
κολογική καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές
του καλοκαιριού σε Αττική και Εύβοια, την κλιματική
κρίση που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα αλλά και ολό-
κληρος ο πλανήτης, δίνει τον δικό της ορισμό για τη
φιλοζωία. «Είναι σαφές πια στη σημερινή εποχή ότι
τα ζώα είναι όντα με συναίσθημα και αξίζουν όλη την
αγάπη και τον σεβασμό μας. Έχουν πάρα πολλά να
μας προσφέρουν, μας αντιγυρίζουν την ελάχιστη
φροντίδα που τους παρέχουμε. Η στάση μας απέναντι
στα ζώα είναι ένδειξη του πολιτισμού και της ενσυ-
ναίσθησης που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε κοι-
νωνία», επισημαίνει.

«Ο χρόνος που περνάς με γάτες δεν είναι ποτέ σπα-
ταλημένος χρόνος», υποστήριζε ο Σίγκμουντ Φρόιντ
και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου φαίνεται να το εν-
στερνίζεται.

Πέρυσι το φθινόπωρο, επισκέφθηκε την Κάρπαθο

και η συνάντησή της με το τρίχρωμο γατάκι που φιλο-
ξενούνταν στη «Φιλοζωική Δράση» του νησιού ήταν
έρωτας με την πρώτη ματιά. Χωρίς δεύτερη σκέψη την
πήρε μαζί της στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας στη μικρή
«χνουδόμπαλα» μια ήρεμη ζωή, γεμάτη αγάπη. Η Κα-
λυψώ απολαμβάνει τις βόλτες στους τεράστιους δια-
δρόμους, λατρεύει να ανακατεύει τα χαρτιά στο προ-
σωπικό γραφείο της Πρώτης Κυρίας και παίζει με την
οθόνη του τάμπλετ της. Ξαπλώνει στα μαλακά χαλιά
και δείχνει μεγάλη περιέργεια για ό,τι συμβαίνει στον
χώρο. Έχει προσαρμοστεί απολύτως και με χαρά δέ-
χεται τα χάδια των σημαντικών πολιτικών επισκεπτών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, πριν από
μήνες έγιναν και οι πρώτες συστάσεις με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ανέβηκε με χάρη
στην αγκαλιά του!

Η κυρία Σακελλαροπούλου είναι η πρώτη Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας που υιοθέτησε γατάκι στο
Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στο παρελθόν έχει εκφράσει
επανειλημμένα τα φιλοζωικά της αισθήματα και τη λα-
τρεία της στις γάτες.

Στην εκπομπή «Πλάνα με ουρά» η κυρία Σακελλα-
ροπούλου θίγει ένα ακόμη σημαντικό θέμα: Την ανάγ-
κη δημιουργίας ενός ασφαλούς, δίκαιου και βιώσιμου
μέλλοντος, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι ολοένα και
περισσότεροι νέοι άνθρωποι θα επιστρέψουν στον τό-
πο τους και θα προσφέρουν την απαραίτητη δυναμική
ώθηση στον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Γ Α Τ Α  Κ Α Λ Υ Ψ Ω

Από το Προεδρικό
Μέγαρο στην TV



Βέλη κατά της ΕΡΤ Στα κρύα του λουτρού

Στο παρά πέντε ο Σταμάτης Γαρδέλης αποχώ-
ρησε από τη «Φάρμα». Ο πρωταγωνιστής των
80ς λίγο πριν από την πρεμιέρα του νέου κύ-
κλου του ριάλιτι, που έχει προγραμματιστεί
για τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε πως φεύγει,
αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον ΑΝΤ1.
Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν να πα-
ραβίασε κάποιους από τους κανόνες του παι-
χνιδιού κι έτσι οδηγήθηκε οικειοθελώς προς
την πόρτα εξόδου του αγροκτήματος. Θέμα αν-
τικατάστασής του από άλλον παίκτη δεν τίθε-
ται προς το παρόν από το κανάλι.

Περήφανη μαμά

Γενέθλια χθες για τη Δανάη Μπάρκα! Η δημοφι-
λής παρουσιάστρια του Mega έκλεισε τα 29 και
η διάσημη μαμά της Βίκυ Σταυροπούλου τής ευ-
χήθηκε με λόγια γλυκά από το ποίημα «Έκστα-
σις» της Κικής Δημουλά. Η ηθοποιός ανάρτησε
φωτογραφία με την κορούλα της μικρή, γρά-
φοντας: «Το μικρό μου παιδί, σοβαρή αταξία
έκανε πάλι. Στο πεζούλι του σύμπαντος σκαρ-
φάλωσε, σκούντησε με το χέρι του το κρεμα-
σμένο στον τοίχο τ’ ουρανού κόκκινο πιάτο, κι
έχυσε όλο το φως επάνω του».

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία
του Κώστα Φραγκολιά με τη
σειρά «Άσε μας ρε μάνα». Ο ρό-
λος του, ύστερα από έναν σύν-
τομο κύκλο γυρισμάτων, ολο-
κληρώθηκε και ο ηθοποιός
συγκινημένος αποχαιρέτησε
μέσω Instagram τους συντελε-
στές της παραγωγής: «Όπως
όλα τα ωραία, δυστυχώς κά-
ποια στιγμή τελειώνουν. Μια
υπέροχη δουλειά, με καταπλη-
κτικούς ανθρώπους, μπροστά
και πίσω από τις κάμερες. Ευ-
χαριστώ τους ανθρώπους που
με επέλεξαν».

Θα πάρει τα βουνά
Την κορυφή του Ολύμπου ονειρεύεται η
Μαρία Σολωμού. Έξι μήνες μετά την κα-
τάκτηση του Μύτικα (2.918 μ.) η δημοφι-
λής ηθοποιός επιθυμεί να επαναλάβει το
κατόρθωμά της. «Πέντε ώρες, τόσο μου
πήρε! Πέντε ώρες περπάτημα, ανάβαση.
Πέντε ώρες στα μουγγά! Walking medi-
tation βάφτισα την εμπειρία μου. Ανυπο-
μονώ να το επαναλάβω. Δεν νομίζω ότι
έχω λόγια να μοιραστώ αυτήν την εμπει-
ρία, απλά τολμήστε το», αποκάλυψε.

Εκτός καστ

Η
Δημόσια Τηλεόραση ανακοίνωσε την πεντάδα υποψη-
φίων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovi-
sion 2022. Από τους 100 καλλιτέχνες που κατέθεσαν

πρόταση ξεχώρισαν οι Αμάντα Γεωργιάδη (Amanda Tenfjord),
Good Job Nicky, Ηλίας Κόζας, Joanna Drigo και Lou Is (Λουίζα
Σοφιανοπούλου). Ανάμεσα στους τραγουδιστές που έστειλαν
τραγούδι στην ΕΡΤ αλλά δεν προκρίθηκε ήταν και ο Νίκος Γκά-
νος, ο οποίος ξέσπασε στο Instagram αφήνοντας υπονοούμενα
για παρασκήνιο: «Υπάρχει λόγος για τελική πεντάδα, αν δεν γίνει
ελληνικός τελικός; Ή απλά θέλουν να ρίξουν στάχτη στα μάτια
του κόσμου και καλά ότι όλα γίνονται όπως πρέπει; Κρίμα που
για άλλη μια φορά δεν θα αποφασίσει ο κόσμος, κρίμα που πάλι
δεν μας δίνουν την ευκαιρία έστω να ακουστούμε και οι υπόλοι-
ποι καλλιτέχνες, κρίμα που κάποιοι έχουν ειδική μεταχείριση.
Ελλάδα, μια ζωή με παρασκήνιο».
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Θετικός στο κορονοϊό
«Ήταν λίγο δύσκολη νύχτα. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ», αποκάλυψε
στο «Happy Day» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μία ημέρα μετά τη διά-
γνωση πως έχει κορονοϊό, προσθέτοντας: «Το μήνυμα είναι πως θέ-
λει δύναμη και αγώνα. Εγώ είμαι εμβολιασμένος. Δεν είναι κάτι εύ-
κολο». Θετικά βρέθηκαν και τα μέλη της μπάντας του «Prestige»,
ενώ η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου είναι αρνητική.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



H
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) αποτελεί χρόνιο αναπνευστικό
νόσημα με περιορισμό στην εκπνοή λό-
γω απόφραξης ή καταστροφής τμημά-

των του πνεύμονα. Με 3,23 εκατομμύρια θανάτους
από ΧΑΠ να έχουν καταγραφεί το 2019, αποτελεί
την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Για τον λόγο
αυτό έχει καθιερωθεί στα μέσα Νοεμβρίου και η
Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευ-
μονοπάθειας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του
κοινού και την ενημέρωση των πασχόντων.

Τα κύρια συμπτώματα της ΧΑΠ είναι ο βήχας, η
δύσπνοια, η παραγωγή πτυέλων, η κόπωση και το
σφίξιμο στο στήθος. Ο κυριότερος παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση ΧΑΠ είναι το κάπνισμα,
η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ. Η πρόληψη εμφά-
νισης της ΧΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία, συγκεκρι-
μένα με την αποφυγή έναρξης του καπνίσματος
και την έγκαιρη διακοπή του. Η φυσιοθεραπευτική
αποκατάσταση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για
τη ζωή των ασθενών με ΧΑΠ, καθώς συμβάλλει
στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στη μείωση
των εξάρσεων. Οι στόχοι της φυσιοθεραπείας στη
ΧΑΠ είναι η εκμάθηση του σωστού τρόπου ανα-
πνοής, η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών, η
διευκόλυνση της απομάκρυνσης των εκκρίσεων, η

εκμάθηση των ασθενών στη σωστή λήψη εισπνεό-
μενων φαρμάκων και της συμμόρφωσης στη θε-
ραπεία και η συμμετοχή σε δομημένα και εξατομι-
κευμένα προγράμματα άσκησης. Ασθενείς με ΧΑΠ
που έχουν ακολουθήσει προγράμματα φυσιοθε-
ραπευτικής αποκατάστασης διαπίστωσαν σημαν-
τική βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της

λειτουργικής ικανότητάς τους, μείωση της δύ-
σπνοιας και της κόπωσης, μείωση της συχνότητας
παροξύνσεων, βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεί-
ωση των επισκέψεων στο Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών ενός νοσοκομείου και στα τακτικά εξω-
τερικά ιατρεία, και μείωση των εισαγωγών στο νο-
σοκομείο. 

Η φυσιοθεραπεία βοηθάει τον ασθενή να
βελτιώσει την κλινική του εικόνα. Ο συνδυα-
σμός θεραπευτικής άσκησης και αναπνευστι-
κής φυσιοθεραπείας βελτιώνει την ποιότητα
ζωής του ασθενή, αυξάνει την αντοχή, μειώνει
τη δύσπνοια και η ειδική εκπαίδευση των
μυών του αναπνευστικού βελτιώνει την αντο-
χή του σώματος στη ΧΑΠ. Το ασκησιολόγιο
καθορίζεται από τον φυσιοθεραπευτή, όπως
και η ένταση των ασκήσεων και η προοδευτι-
κή αύξηση της διάρκειας της άσκησης, πάντα
υπό την επίβλεψή του. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πώς βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής του ασθενή

Ο ρόλος του θεραπευτή
Η φυσιοθεραπεία αποτελεί σημαντικό μέρος
στη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ.
Ως εκ τούτου, ο φυσιοθεραπευτής έχει καθο-
ριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου
και συντελεί στη βελτίωση της καθημερινό-
τητας των ασθενών με ΧΑΠ. Το Επιστημονικό
Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής
Φυσιοθεραπείας-Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ)
του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευ-
τών (ΠΣΦ) προάγει, αναγνωρίζει, εκπαιδεύει,
αλλά και ενημερώνει το ευρύ κοινό για τη ση-
μασία της έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης,
αξιολόγησης και κλινικής εφαρμογής της κα-
τάλληλης φυσιοθεραπευτικής αποκατάστα-
σης σε ασθενείς με ΧΑΠ.

ΧΑΠ:Η φυσιοθεραπεία βοηθά
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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)
Αυτή η έκλειψη θα είναι ο πρόδρομος μιας σειράς
εκλείψεων τα επόμενα δύο χρόνια, που θα επηρεά-
σουν την οικονομική σας κατάσταση. Οι ευκαιρίες
για επαγγελματική αναγνώριση δεν θα λείψουν και
πολλοί από εσάς θα αναζητήσετε μια νέα επαγγελ-
ματική στέγη. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η έκλειψη της Σελήνης, που πραγματοποιείται στο
δικό σας ζώδιο, αφορά εσάς κυρίως του τρίτου δε-
καημέρου, όπου θα προκύψουν ενδιαφέρουσες
εξελίξεις σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Εί-
ναι η στιγμή να κάνετε την επανάστασή σας, ακόμη
και αν είστε σε μακροχρόνια σχέση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς, μια έκλειψη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι
σημαίνει προβληματισμούς στα θέματα υγείας σας,
αλλά και στην εργασία σας. Είναι αλήθεια ότι πολλοί
από εσάς το περασμένο διάστημα έχετε αλλάξει εργα-
σιακό χώρο, ή έχουν γίνει αλλαγές στην παρούσα ερ-
γασία σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η έκλειψη Σελήνης στον άξονα Ταύρου - Σκορπιού
θα σας δείξει την ολοκλήρωση κάποιων καταστάσε-
ων, αλλαγή πλεύσης στην προσωπική σας ζωή και
νέους στόχους. Η Αφροδίτη σήμερα απέναντι από το
δικό σας ζώδιο, με μια πολύ θετική όψη με τον πλα-
νήτη του απρόοπτου Ουρανό, δημιουργεί ξαφνικές
γνωριμίες και συναισθηματικές εκπλήξεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η έκλειψη Σελήνης στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας
σημαίνει μια επαγγελματική δυνατότητα, μια έκρη-
ξη δυνατοτήτων, που θα σας εξελίξουν το επόμενο
διάστημα. Βέβαια η ολοκλήρωση αυτών των κατα-
στάσεων μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά να ξεκι-
νήσει από αυτή την περίοδο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Ταύρου σχηματίζει
ευνοϊκή γωνία με το δικό σας ζώδιο. Μια σειρά εκλεί-
ψεων, που θα λάβουν χώρα μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια, στον ίδιο άξονα, θα διεγείρουν θέματα σπου-
δών, ταξίδια, νομικές υποθέσεις. Το τρίτο δεκαήμερο
θα νιώσει τις αλλαγές αυτές, ενώ η Αφροδίτη από το
ζώδιο του Αιγόκερου σας κάνει περισσότερο ερωτι-
κούς και νιώθετε απελευθερωμένοι από παλιές κατα-
στάσεις, που σας καταδυνάστευαν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, αυτή η περίοδος σημαίνει
οικονομικές και συναισθηματικές αλλαγές, που
αγγίζουν τα όρια μιας υπερβολής. Για εσάς κυρίως
του τρίτου δεκαημέρου, οι καταστάσεις θα είναι
αρκετά πιο έντονες και απόλυτα ανανεωτικές.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η έκλειψη απέναντι από
το δικό σας ζώδιο είναι μια υπενθύμιση ότι έχετε
φτάσει στο τέλος μιας εποχής, μιας κατάστασης ή
μιας διαφορετικής προσέγγισης σε ό,τι ίσχυε μέ-
χρι τώρα στη ζωή σας. Ιδίως για εσάς του τρίτου
δεκαημέρου θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να
μεταβείτε σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές
που ίσχυαν έως τώρα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η έκλειψη Σελήνης ενεργοποιεί την εργασία σας, αλ-
λά και την υγεία σας. Βρίσκεστε πολύ κοντά στο να κά-
νετε μια αλλαγή που αφορά την εμφάνισή σας, το σώ-
μα σας, αλλά και τον τρόπο που παράγετε έργο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια έκλειψη στον τομέα των δημιουργικών σας ταλέν-
των, των παιδιών και του έρωτα, μάλλον αφυπνίζει τις
εσωτερικές σας ανάγκες και σας κάνει περισσότερο
ενεργούς σε αυτούς τους τομείς. Η Αφροδίτη επίσης
στο δικό σας ζώδιο, επισφραγίζει τη συναισθηματική
σας αλλαγή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάτι θα αλλάξει με αυτή την έκλειψη στην οικογε-
νειακή σας κατάσταση, ακόμη και στον τόπο της
κατοικίας σας. Οι ρίζες σας ενδέχεται να υπο-
στούν μια αναγκαστική διαφοροποίηση, όχι απα-
ραίτητα άσχημη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έως τον Οκτώβριο του 2023 θα έχετε μια πιο
ενεργή καθημερινότητα, όπου οι συνεχείς εκλεί-
ψεις σε αυτόν τον άξονα (Ταύρο - Σκορπιό) θα επι-
φέρουν αλλαγές, με τα συγγενικά σας πρόσωπα,
με τις μετακινήσεις σας και γενικότερα με τον τρό-
πο σκέψης σας.

Σήμερα πραγματοποιείται η έκλειψη Σελήνης,
στον άξονα Ταύρου - Σκορπιού. Είναι η πρώτη

από μια σειρά εκλείψεων, που θα πραγματοποιηθούν
τα επόμενα δύο χρόνια, στα δύο αυτά ζώδια. Στις
27.14 μοίρες του Ταύρου, στις 11.00 περίπου το πρωί,
ώρα Ελλάδας, η Πανσέληνος, και συγχρόνως Έκλειψη,
θα δημιουργήσει μια σειρά εξελίξεων, ανατροπών και
έντονων γεγονότων. Η έκλειψη αυτή θα επηρεάσει τα
ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρους, Λέοντες,
Σκορπιούς και Υδροχόους) του τρίτου δεκαημέρου. Θα
κοιτάξουμε επίσης αν σε αυτά τα ζώδια έχουμε τον
ωροσκόπο μας, το Μεσουράνημα, τη Σελήνη, ή
κάποιον πλανήτη μας, όπως επίσης σε ποιον από τους
12 τομείς μας γίνεται αυτό το αστρολογικό γεγονός. Η
έκλειψη δεν δημιουργεί μόνο άσχημα γεγονότα, αλλά
είναι η αιτία να δημιουργηθούν οι μεγάλες ευκαιρίες
στη ζωή μας, όπου και φωτίζεται ένας τομέας μας με
εξαιρετική επιτυχία. Τι να περιμένουν οι εκπρόσωποι
των δώδεκα ζωδίων…
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Ο
ρκίζονταν όλοι, συνεπαρμένοι από τη
συγκίνηση για την απώλεια της Φώ-
φης Γεννηματά, στην ενότητα του Κι-
νήματος Αλλαγής. Και πριν κλείσουν

σαράντα μέρες από τον θάνατό της, αδυνατούν να
συμφωνήσουν ακόμη και στα πιο παιδαριώδη,
όπως τους όρους διεξαγωγής των debates.

Κατανοητή σε έναν βαθμό η αγωνία που δια-
κατέχει τους διεκδικητές της ηγεσίας να ξεχω-
ρίσουν από τους υπόλοιπους. Εύλογη και ανα-
μενόμενη σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολιτικά,
όμως, στην αντίστροφη μέτρηση προς τις κάλ-
πες, ιστορικά στελέχη, φιλόδοξοι κοινοβουλευ-
τικοί με εμπειρία, δευτεροκλασάτοι, κομματικοί
υπάλληλοι και μέχρι πρόσφατα απέχοντες αστοί
δείχνουν να μην έχουν καν αντιληφθεί το μέγε-
θος της ευθύνης απέναντι σε ένα κόμμα, που με
τα λάθη του (μεγάλα κάποιες φορές), την αμεί-
λικτη φθορά του χρόνου και τις πληγές του ορα-
ματίζεται να ξανακερδίσει μια θέση στο βάθρο
των πολιτικών «παικτών».

Βεβαίως, το μείζον ερώτημα είναι ποια θέση
μπορείρεαλιστικάναδιεκδικείσήμερατοΚΙΝΑΛ.

Η σημερινή εποχή δεν έχει απολύτως καμία
συσχέτιση με τα ένδοξα χρόνια του λαμπερού
ήλιου του ΠΑΣΟΚ και του λαοπρόβλητου Ανδρέα
Παπανδρέου. Δεν διακρίνεται από θετικά πάθη.
Δεν συγκινείται από μεγάλα οράματα της τότε πε-
ριόδου. Ούτε, φυσικά, από την ευμάρεια και της
υψιπετούς διακυβέρνησης Σημίτη. Σήμερα τρο-
μάζει στην προοπτική των συθέμελων αλλαγών.

Δεν θέλγεται από το μπλε ή το πράσινο. Στην κα-
λύτερη περίπτωση ανακουφίζεται με την αλήθεια
και εμπιστεύεται ό,τι του φαίνεται πιο αληθοφα-
νές. Στη χειρότερη κυριεύεται από το «αντί».

Η σημερινή εποχή είναι αρκετά πιο αποϊδεολο-
γικοποιημένη. Και αυτό για ένα κίνημα που κάπο-
τε υπήρξε κόμμα εξουσίας είναι ίσως το μεγαλύ-
τεροπρόβλημα.Μαζίμε την«αποψίλωση»στελε-
χών που έχουν μετατοπιστεί στον ΣΥΡΙΖΑ,
ασκώντας εξουσία από την απέναντι όχθη.

Στην πλειονότητά τους οι διεκδικητές προσπα-
θούν να εστιάσουν στο μέλλον, στα ζητήματα που
θα αποκτήσει ρόλο και παρέμβαση το ΚΙΝΑΛ, αν
εκλεγούν, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
γυρνούν στο παρελθόν, προσπαθώντας ταυτό-
χρονα να αποφύγουν σαν το «διάολο το λιβάνι» να
τοποθετηθούν επί του υπαρξιακού διλήμματος με
το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο το Κίνημα: Θα
διεκδικήσει τον ρόλο ενός τρίτου κόμματος με
διακριτές διαφορές από τα κόμματα εξουσίας ή
τον «δορυφόρο» της μίας ή της άλλης πλευράς
στη νομή της εξουσίας;

Και αν επιλέξει το πρώτο, πώς άραγε θα το πρά-
ξει; Η αιφνίδια απώλεια της Φώφης Γεννηματά, η
εθνική συμμετοχή στο πένθος της οικογένειας
και η συγκίνηση για τον προσωπικό της αγώνα
παράλληλα με τα προεδρικά της καθήκοντα ξύ-
πνησαν μνήμες στους πάλαι ποτέ ψηφοφόρους
του ΠΑΣΟΚ, που θυμήθηκαν από τον αείμνηστο
πατέρα της μέχρι τις μέρες εθνικής ανάτασης του
’81 με μπροστάρη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μνή-

μες μιας ένδοξης εποχής που αποτυπώθηκε στις
αμέσως επόμενες δημοσκοπήσεις.

Και τώρα τι; Πόσοι θα προσέλθουν στις κάλπες;
Πώς θα μοιραστούν τα ποσοστά στον πρώτο γύρο;
Ποιοι θα είναι οι μονομάχοι του δεύτερου γύρου;
Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν αποχωρήσεις
λίγο πριν από την κάλπη; Και τι θα γίνει στον δεύ-
τερο γύρο; Ποιοι θα συνεργαστούν με ποιους και
με ποιον σκοπό; Και τι θα πράξουν οι θερμόαιμοι
οπαδοί στον δεύτερο γύρο; Θα ακολουθήσουν
πειθήνια τις βουλές των εκλεκτών τους;

Και το κυριότερο: Ποια θα είναι η «συμμετοχή»
των δύο κομμάτων εξουσίας στις εκλογές του ΚΙ-
ΝΑΛ; Θα εμπλακούν με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο στη διαδικασία, αν και όταν καταλήξουν ποιον
θα προτιμούσαν για αντίπαλο από το ΚΙΝΑΛ; 

Προσώρας, η «παρουσία» των δύο κομμάτων
είναι έμμεση και καθίσταται φανερή μέσα από τον
υπόγειο «αντισύριζα» - «αντιΝΔ» πόλεμο ανάμε-
σα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα στο ΚΙΝΑΛ.

Τα ερωτήματα πολλά. Και τα διλήμματα μεγάλα.
Το πιο ουσιαστικό απ’ όλα, όμως, είναι πώς ακρι-
βώς οραματίζονται τον «ήλιο του ΠΑΣΟΚ»: Ανα-
τέλλοντας ξανά ή σε πορεία προς τη δύση, «κλει-
δώνοντας» οριστικά το παρελθόν του στο χρονον-
τούλαπο της Ιστορίας;

Πολύ φοβάμαι ότι το πρόβλημα των επίδοξων
ηγετών του Κινήματος δεν είναι το αν θα συνεχί-
σουν ή θα ξαναγράψουν την ιστορία του. Είναι ότι
η«σκιά» της ιδρυτήκαιηγέτη τηςπαράταξηςείναι
το σκοτάδι που πρέπει να αποφύγουν.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Τι ΠΑΣΟΚ θέλουν όσοι θα
προσέλθουν στις κάλπες του ΚΙΝΑΛ

Η σημερινή εποχή
είναι αρκετά πιο
αποϊδεολογικο-
ποιημένη. Και αυτό
για ένα κίνημα που
κάποτε υπήρξε
κόμμα εξουσίας
είναι ίσως το
μεγαλύτερο
πρόβλημα


