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Ώ
δινεν όρος και έτεκεν μυν... Ο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα
από μαραθώνια και σκληρή προσπάθεια κα-
τάφερε να φτιάξει ένα σποτ με το οποίο προ-
τρέπει τους πολίτες να εμβολιαστούν με

κεντρικό σύνθημα «Εμβολιαζόμαστε - Είμαστε θετικοί
στη ζωή»... Βέβαια, πέρασαν έντεκα μήνες από την
ημέρα που εμβολιάστηκε ο πρώτος Έλληνας πολίτης,
αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Το κόμμα που θα
καταργούσε τα μνημόνια με ένα άρθρο και έναν νόμο,
θα έβαζε «ταφόπλακα» στον ΕΝΦΙΑ και θα διαχειριζό-
ταν καλύτερα το ζήτημα της πανδημίας τού πήρε τόσο
χρόνο για ένα βιντεάκι διάρκειας μόλις 35 δευτερολέ-
πτων. Ούτε το «Μπεν Χουρ» να έφτιαχναν. Ωστόσο...
ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αλλά έγινε με ακατανόητη

καθυστέρηση, έκδηλη αμηχανία και κρύα καρδιά.
Από τον Αύγουστο, όταν το Πολιτικό Κέντρο αποφά-

σισε την καμπάνια, μέχρι τον Νοέμβριο, που βγήκε το
σποτάκι, και 100 άνθρωποι να είχαν παρακινηθεί να
εμβολιαστούν κέρδος, θα ήταν. Είναι βέβαιο ότι αξιω-
ματική αντιπολίτευση πίστευε και πιστεύει ότι αν
απλώσει χείρα βοηθείας στο πρόγραμμα εμβολια-
σμού, θα συγκρατήσει τη Νέα Δημοκρατία από την
πτώση της. «Ό,τι είναι επιτυχία της χώρας είναι και
επιτυχία της κυβέρνησης», είχε δηλώσει ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ απερίφραστα σχεδόν, κατά την πρώτη φά-
ση της πανδημίας, την άνοιξη του 2020.

«Αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτυγχάνει συ-
στηματικά να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, ο

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εντείνει τη δική του
προσπάθεια με μια επικοινωνιακή καμπάνια να πει-
στούν όλοι, νέοι και μεγαλύτεροι. Με κεντρικό σύνθη-
μα τη λέξη “ζωή”, καλούμε όλες και όλους να εμβολια-
στούν για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, ακόμη και αν
νοσήσουμε», αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουν-
δούρου. 

Είναι φανερό ότι στο μυαλό αρκετών στελεχών της
Κουμουνδούρου η εξίσωση της πανδημίας και των πο-
λιτικών εξελίξεων τίθεται στην εξής βάση: οι ανεμβο-
λίαστοι είναι «εχθροί» της κυβέρνησης, άρα «φίλοι»
του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η εξίσωση αποτυπώθηκε στο
σποτ με την άμεση αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη.
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Κ
εφαλαιακές επενδύσεις άνω
των 808 εκατομμυρίων ευρώ
δρομολογεί την επόμενη τετρα-
ετία η Ελληνικός Χρυσός, με

οδηγό τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη που
ανακοίνωσε πρόσφατα. Η εταιρεία προχω-
ράει στον μετασχηματισμό των λειτουργιών
της για την ενίσχυση της ασφάλειας και της
παραγωγικότητας και τη δημιουργία των
απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή
χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης,
η οποία στην πλήρη ανάπτυξή της θα οδηγή-
σει στη δημιουργία 3.000 συνολικά άμεσων
θέσεων εργασίας.  Συγκεκριμένα για την πε-
ρίοδο 2021-2024, εκτιμάται ότι θα προστε-
θούν 1.000 νέες θέσεις για τις κατασκευαστι-
κές εργασίες στο έργο των Σκουριών, θα
προκύψουν 314 εκατομμύρια ευρώ έσοδα
για το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ 15 εκατομμύ-
ρια ευρώ θα επενδυθούν στην κοινωνία της
ΒΑ Χαλκιδικής, κατόπιν διαβούλευσης με τις
τοπικές αρχές.

Οι προκλήσεις
Βασικός στόχος του Στρατηγικού Οδικού

Χάρτη που δρομολογεί η Ελληνικός Χρυσός
είναι η αντιμετώπιση των σημαντικών προ-
κλήσεων που καταγράφονται εδώ και χρόνια
στη συγκεκριμένη επένδυση και έχουν ως
αποτέλεσμα η εταιρεία να εμφανίζει ζημιο-
γόνες χρήσεις και υψηλά συσσωρευμένα
χρέη. Παρά τις συνεχείς επενδύσεις ανα-
βάθμισης, τα υφιστάμενα μεταλλεία παρα-
μένουν ζημιογόνα με 500 εκατ. αρνητικές
σωρευτικές ταμειακές ροές. Η εταιρεία το
2020 κατέγραψε συνολικές ζημιές 84 εκατ.,
εκ των οποίων 10 εκ. προέρχονται από το Με-
ταλλείο των Μαύρων Πετρών, το οποίο είναι
διαχρονικά ζημιογόνο.  Την ίδια στιγμή, για
να παραμείνει βιώσιμη η επένδυση, θα πρέ-
πει να βρεθούν λύσεις για τη βελτίωση του
υψηλού κόστους παραγωγής, που μάλιστα
είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Πρό-
κληση είναι επίσης και η αύξηση της παρα-
γωγικότητας, καθώς -για παράδειγμα- στις
Μαύρες Πέτρες εμφανίζεται εξάντληση απο-
θεμάτων και σωρευτική ζημία 77 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, ενώ και η Ολυμπιάδα εμφανίζει
συγκρατημένη απόδοση και υψηλό λειτουρ-
γικό κόστος. 

Ο Οδικός Χάρτης για την πλήρη ανάπτυξη
Την τετραετία 2021-2024 δρομολογούνται

σημαντικές επενδύσεις που θα αλλάξουν
συνολικά τα μεταλλεία.
� Μεγάλο μέρος των επενδυτικών δράσεων

επικεντρώνεται στις Σκουριές με προπα-
ρασκευαστικές κατασκευαστικές εργα-

σίες για την ολοκλήρωση του εργοστασίου
εμπλουτισμού.

� Πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύ-
σεις θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολο-
γίες και σύγχρονες πρακτικές με στόχο
την ενίσχυση της ασφάλειας, την ψηφιο-
ποίηση των εργασιών των μεταλλείων και
την αύξηση της παραγωγικότητας του Με-
ταλλείου Ολυμπιάδας. Στόχος είναι η αύ-
ξηση της παραγωγής, να ανέλθει από τα
σημερινά επίπεδα των 400ktn/έτος στα
650ktn/έτος.

� Λόγω της έλλειψης αποθεμάτων μεταλ-
λεύματος που αντιμετωπίζει το Μεταλ-
λείο των Μαύρων Πετρών θα εισέλθει

πλήρως σε Φάση Γεωλογικής Έρευνας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι
υπόγειες εργασίες θα σταματήσουν προ-
σωρινά και το μεταλλείο θα τεθεί σε κα-
θεστώς φροντίδας και συντήρησης. Το
συγκεκριμένο μεταλλείο έχει την προ-
οπτική να λειτουργήσει εκ νέου εφόσον
επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της με-
λέτης σκοπιμότητας. Κατά τη μεταβατική
αυτή περίοδο, στην πλειονότητά τους οι
εργαζόμενοι στις Μαύρες Πέτρες θα
απορροφηθούν στο Μεταλλείο της
Ολυμπιάδας και σταδιακά στις Σκουριές,
καθώς το έργο θα εξελίσσεται προς την
πλήρη ανάπτυξή του.

Δημιουργία αξίας για όλους
Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του

Στρατηγικού Οδικού Χάρτη είναι ότι θα ξε-
κλειδώσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη, καθώς προβλέπει ότι 15 εκατομμύρια ευ-
ρώ προωθούνται σε εμπροσθοβαρείς επεν-
δύσεις για τοπικά αναπτυξιακά έργα στον Δή-
μο Αριστοτέλη, στο πλαίσιο της υλοποίησης
της νέας επενδυτικής συμφωνίας που κυρώ-
θηκε πρόσφατα από τη Βουλή, για την επιτά-
χυνση των οποίων θα συμβάλει αποφασιστικά
η διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού
πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος σε
συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα επενδυτική συμ-
φωνία προβλέπει επένδυση συνολικά 70 εκα-
τομμύριων ευρώ στη ΒΑ Χαλκιδική και ιδιαί-
τερα στον Δήμο Αριστοτέλη, γεγονός που την
καθιστά το μεγαλύτερο πρόγραμμα τοπικών
επενδύσεων που γίνεται στα όρια ενός και μό-
νο δήμου. Αλλά και σε επίπεδο εθνικής οικο-
νομίας, τα οφέλη θα γίνουν ορατά, καθώς από
την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός τα έσοδα
για το κράτος την ερχόμενη τριετία θα φτά-
σουν τα 314 εκατομμύρια ευρώ.

Επανεκκίνηση για τις Σκουριές
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, έχει ήδη δοθεί το πράσινο φως για να ξε-
κινήσουν οι προπαρασκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες με ίδια κεφάλαια. 
Συγκεκριμένα, προχωρά άμεσα η ανέγερση 3 κτιρίων με τα οποία θα ολοκληρωθεί η
κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού, που αποτελεί κομβική υποδομή για την
παραγωγική διαδικασία του μεταλλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι Σκουριές παραμένουν
ένα έργο ολοκληρωμένο κατά 50%, καθώς η ανάπτυξή του διακόπηκε απότομα το 2017
αφήνοντας έκτοτε σύγχρονο μεταλλευτικό εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων εκτεθει-
μένο στις καιρικές συνθήκες. Τα νέα έργα βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συμβασιο-
ποίησης, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους ανάδοχους έχουν ολοκληρωθεί, και
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Σκουριές βρίσκεται ένα παγκοσμίου βεληνεκούς κοίτα-
σμα χρυσού και χαλκού το οποίο, με την ολοκλήρωση της επένδυσης για την κατα-
σκευή του μεταλλείου και την έναρξη της εμπορικής του παραγωγής από το 2025, σε
συνδυασμό με την αποφασιστική αύξηση της παραγωγής στο Μεταλλείο της Ολυμ-
πιάδας, δύναται να καταστήσει την Ελλάδα μια από τις κορυφαίες χώρες στην παρα-
γωγή χρυσού στην Ευρώπη, ανάμεσα σε χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, με
πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπλέον, ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης θα δημιουργη-
θεί στο Στρατώνι της Χαλκιδικής, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το
εργατικό δυναμικό ενόψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. 
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Θα προστεθούν 
1.000 νέες θέσεις για τις 
κατασκευαστικές εργασίες
στις Σκουριές και θα 
προκύψουν 314 εκατ.
ευρώ έσοδα για 
το ελληνικό κράτος

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ O Σ  Χ Ρ Υ Σ O Σ

Το πλάνο για την τετραετία 2021-24 
και τα οφέλη για το Δημόσιο
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Η Τουρκία τώρα και πειρατής! 
Γράφει ο Γιάννης Κορωναίος

Μ
ε κάθε μέσο και κάθε τρόπο
η Άγκυρα προσπαθεί να
«πατήσει» στην Ανατολική
Μεσόγειο, σε μια απόπειρα

δημιουργίας ρωγμών στις στρατηγικές
συμμαχίες των κρατών της περιοχής αλλά
και αμφισβήτησης των ελληνικών κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τουρκικές προ-
κλήσεις και αυξάνονται και καλύπτουν
όλο τον καμβά, εκκινώντας από την επιθε-
τική ρητορική του Ερντογάν και των αυλι-
κών του και φτάνοντας μέχρι τις «εισβο-
λές» των Τούρκων αλιέων ή την παρεμπό-
διση του ερευνητικού πλοίου «Nautical
Geo» μόλις «ξεμυτίσει» από τα 6 ν.μ. Και
δεν σταματούν εδώ οι Τούρκοι, καθώς
βρίσκουν συνεχώς νέες μεθόδους και τα
ελληνικά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώ-
νες να αμφισβητήσουν, δημιουργώντας
τετελεσμένα, αλλά και πιο «πρακτικά» ζη-
τήματα να θίξουν. 

Η «Political» αποκαλύπτει σήμερα τις
διαρκώς αυξανόμενες παρενοχλήσεις ελ-
ληνικών ή ελληνόκτητων εμπορικών
πλοίων στα διεθνή ύδατα στο τρίγωνο Κύ-
πρου - Κρήτης - Καρπάθου το τελευταίο

διάστημα, παρενοχλήσεις που ανησυχούν
τόσο την ελληνική ναυτιλία και τον ελληνι-
κό εφοπλισμό όσο και την πολιτική ηγεσία
των υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και
Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με όσα συζη-
τιούνται στους κύκλους του μεγάλου λι-
μανιού της χώρας, όπως μεταφέρουν τις
εμπειρίες τους οι καπετάνιοι-κυβερνήτες
των εμπορικών, φορτηγών μαζούτ και ξη-
ρού φόρτου, είναι συχνό το φαινόμενο να
«ξεβράζονται» στη ρότα τους τουρκικά
πολεμικά πλοία, ενώ συχνότερο είναι το
φαινόμενο του μηνύματος μέσω ασυρμά-
του ότι «εισέρχεστε σε τουρκική υφαλο-
κρηπίδα, εξετράπητε της πορείας σας ή
έλθετε σε επικοινωνία με ν/σ Αττάλειας»,
κάτι εντελώς παράνομο από τουρκικής
πλευράς. Τόσο από πλευράς Λιμενικού
όσο και από στρατιωτικές πηγές «η πάγια
τακτική των παρενοχλήσεων πέραν των 10

ν.μ. έχει γίνει συστηματικότερη το τελευ-
ταίο διάστημα, ιδίως μετά την υπογραφή
της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφω-
νίας». Μάλιστα, όπως αναφέρουν ναυτι-
λιακοί κύκλοι, για το κομμάτι που αφορά
την εμπορική ναυσιπλοΐα είναι σαφές ότι
η όποια παρενόχληση συνδέεται και με
την πρόθεση της Άγκυρας να εμπλακεί εκ
των ων ουκ άνευ στη διαχείριση λιμένων,
ναύλων και ελέγχων εν πλω. Με άλλα λό-
για, η Τουρκία μαζί με όλα τα άλλα φέρεται
διατεθειμένη να διεκδικήσει και κομμάτι
από τα «θαλάσσια διόδια» ή από τον
«αναγκαστικό» ελλιμενισμό αργούντων
πλοίων στην Αττάλεια ή τη Σμύρνη.

Και «τουριστική» 
πρόκληση με το… Turkagean 

Η τουρκική προσπάθεια προσεται-
ρισμού ελληνικών στοιχείων προς

ίδιον όφελος δεν σταματά πουθενά.
Με κεντρικά οργανωμένη προπαγάν-
δα, που αφορά την επίσημη τουριστι-
κή καμπάνια, συνεντεύξεις του αρμό-
διου υφυπουργού και το «βαρύ πυρο-
βολικό» των τουρκικών ΜΜΕ όπως η
«Hurriyet», λίγες ημέρες μετά την
πρόκληση του βιντεοκλίπ τραγουδί-
στριας στα Βαρώσια, η Άγκυρα διεκδι-
κεί τουριστική «συνεκμετάλλευση»
του Αιγαίου. 

Με κεντρικό σύνθημα το ανιστόρητο
«Τουρκο-Aιγαίο, η ακτή της ευτυχίας»
(Turkagean, coast of happiness), το
υπουργείο Τουρισμού της γείτονος επι-
διώκει να «πουλήσει» διεθνώς το προ-
ϊόν της, αναμειγνύοντας το έντονα τουρ-
κικό με το ελληνικό στοιχείο των νησιών
μας στο Αιγαίο, «μπερδεύοντας» τους
δυνάμει τουρίστες σε όλον τον πλανήτη.
Μάλιστα, σε συνέντευξή του στη «Hurri-
yet», ο υφυπουργός Τουρισμού Ν. Αλ-
παρσλάν ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε
ότι επειδή «η Ελλάδα βλέπει το Αιγαίο
δικό της» η Άγκυρα αποφάσισε να προ-
χωρήσει στην καμπάνια με την τουρκική
πλευρά του Αιγαίου για να γνωρίζουν
όλοι ότι «δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι
και τουρκικό».

• Πώς προσπαθεί να κλείσει τους 
θαλάσσιους δρόμους στην ελληνική ναυτιλία

• «Μερτικό» σε ναύλα και 
ελλιμενισμούς το ζητούμενο 

• Τουριστική συνεκμετάλλευση 
του Αιγαίου η νέα πρόκληση της Άγκυρας 
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Μια νέα φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης του πολίτη 
από το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μ
πορεί ένας πολίτης να
επικοινωνήσει και να
βρει άκρη με τον ΕΦΚΑ,
χωρίς να χάσει ώρες πε-

ριμένοντας στο τηλέφωνο ή σε μια ου-
ρά; Μέχρι πρότινος οι περισσότεροι θα
απαντούσαν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφι-
κτο. Όμως, η μέχρι τώρα λειτουργία του
Ενιαίου Τηλεφωνικού Κέντρου του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δείχνει ότι σήμερα κάτι έχει
αρχίσει να αλλάζει. 

Η ενιαία γραμμή 1555 ξεκίνησε πιλο-
τικά τη λειτουργία της τον περασμένο
Ιούλιο, με σκοπό να βελτιωθεί ουσιαστι-
κά η εξυπηρέτηση των πολιτών και να
αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα
στην επικοινωνία με οργανισμούς όπως
ο ΕΦΚΑ. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο
ενοποιεί διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα
που λειτουργούσαν ως τώρα στο υπουρ-
γείο, χωρίς μεταξύ τους διασύνδεση. Οι
πολίτες μπορούν να καλούν στο 1555
χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο και με
ελάχιστο χρόνο αναμονής, για να ζητή-
σουν πληροφορίες, να υποβάλουν αιτή-
ματα και να διευθετήσουν εκκρεμείς
υποθέσεις τους. 

Σε πρώτη φάση, το τηλεφωνικό κέν-
τρο ανέλαβε την εξυπηρέτηση των πολι-
τών από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον
ΟΠΕΚΑ. Το εγχείρημα ήταν από την αρ-
χή εξαιρετικά απαιτητικό και πολύπλο-
κο, τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητι-
κό επίπεδο, με δεδομένο το εύρος των
θεμάτων και των διαδικασιών που
έπρεπε να καλύψει το τηλεφωνικό κέν-
τρο. Ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν
δυσκολίες, οι οποίες ωστόσο αντιμετω-
πίστηκαν με κατάλληλες βελτιωτικές κι-
νήσεις, σε συνεργασία με τους φορείς. 

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθει-
ας αποτυπώνεται στα στοιχεία λειτουρ-
γίας της γραμμής 1555. Μέχρι τώρα, μέ-
σω του 1555 έχουν εξυπηρετηθεί συνο-
λικά περίπου 400.000 κλήσεις (ΕΦΚΑ
272.810, ΟΑΕΔ 64.990, ΟΠΕΚΑ 58.033),
με τον μέσο όρο ανά ημέρα να φθάνει
τις 8.000 κλήσεις και τον μέσο όρο ανα-
μονής να μην ξεπερνά τα 15 δευτερόλε-
πτα. Το ποσοστό των απαντημένων κλή-
σεων αγγίζει το 99% και από αυτές το
84,4% απαντήθηκαν άμεσα, στη διάρ-
κεια του τηλεφωνήματος. Το 12,8%

απαντήθηκαν σε δεύτερο επίπεδο, από
τις ομάδες υποστήριξης του κάθε φο-
ρέα και το υπόλοιπο 2,8% των αιτημάτων
εκκρεμεί προς απάντηση από τις υπη-
ρεσίες. 

Πίσω από τους αριθμούς αυτούς, βρί-
σκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα
εξυπηρέτησης, το οποίο λειτουργεί σε
δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της υποδοχής
είναι η ομάδα Front Office, η οποία
απαντά σε όλες τις κλήσεις, παρέχει
πληροφορίες και καθοδηγεί τους πολί-
τες στη χρήση διαθέσιμων ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών. Στο δεύτερο επίπεδο
λειτουργεί η ομάδα Back Office, η οποία
παραλαμβάνει σύνθετα αιτήματα των
πολιτών και αναλαμβάνει την περαιτέρω
επικοινωνία μαζί τους, μέχρι την τελική
επίλυση. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτε-
λείται από έμπειρα στελέχη των φορέ-
ων, που έχουν ειδική εκπαίδευση και
πρόσβαση σε συστήματα, ώστε να δια-
χειρίζονται τη συντριπτική πλειονότητα
των προσωποποιημένων αιτημάτων και
να δίνουν απαντήσει σε άμεσο χρόνο. 

Έτσι, ο πολίτης που καλεί στο 1555
γνωρίζει όχι μόνο ότι κάποιος θα απαν-
τήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά
και ότι θα εξυπηρετηθεί γρήγορα, αξιό-
πιστα, φιλικά και αποτελεσματικά. Ακό-
μη όμως και στις περιπτώσεις αιτημά-
των όπου υπάρχουν εμπλοκές, το όφε-
λος από τη λειτουργία του τηλεφωνικού
κέντρου είναι ουσιαστικό. Γιατί οι πλη-
ροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν
στην ηγεσία του υπουργείου και των
φορέων να γνωρίζουν σε ποιες διαδικα-
σίες εντοπίζονται τα σοβαρότερα προ-
βλήματα, ώστε να θέσουν σε προτεραι-
ότητα την ψηφιακή τους αναβάθμιση. 

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα
πρώτα βήματα, η προσπάθεια συνεχίζε-
ται. Στο 1555 έχουν πλέον ενταχθεί όλοι
οι φορείς και οι υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων: ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ, Θέματα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εργασιακά Θέματα, Θέμα-
τα Ισότητας και Δημογραφικής Πολιτι-
κής, Γραμμή SOS για την Έμφυλη Βία.
Παράλληλα, για την υποστήριξη της λει-

τουργίας του τηλεφωνικού κέντρου ανα-
βαθμίζονται υφιστάμενα κανάλια επικοι-
νωνίας, όπως π.χ. η ιστοσελίδα, ενώ δη-
μιουργούνται και νέα, όπως ψηφιακές
εφαρμογές για κινητό, chatbot κ.λπ.

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η μέχρι
τώρα λειτουργία της γραμμής 1555 εκ-
φράζουν μια νέα φιλοσοφία εξυπηρέ-
τησης, με οφέλη τόσο για τους πολίτες
όσο και για το κράτος. Υπηρετούν τον
στόχο για μια δημόσια διοίκηση που
αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία,
που εξοικονομεί κόστος και διαχειρίζε-
ται αποτελεσματικά τους πόρους της,
που σέβεται τον χρόνο, την ψυχική ηρε-
μία και τις ανάγκες κάθε πολίτη.

...λύσεις για τον πολίτη

ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

Λειτουργία
24 ώρες το 24ωρο,

7 ημέρες την εβδομάδα

Ελάχιστος 
χρόνος αναμονής

Άμεση, έγκυρη και 
φιλική εξυπηρέτηση

Χωρίς χρέωση
για τον πολίτη



Της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Τ
ον στόχο των μέτρων που ανα-
κοίνωσε στο τηλεοπτικό του μή-
νυμα στον ελληνικό λαό εξήγη-
σε ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη μηνιαία
συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου. Μέτρα που έχουν ορίζοντα μέχρι τα
Φώτα. 

Ο πρωθυπουργός, θέλοντας για ακόμη
μια φορά να βάλει φρένο στην πολυφωνία
τόσο από υπουργούς όσο και από επιστή-
μονες, υπογράμμισε ότι είναι πολύ ση-
μαντικό να εκπέμπεται ένας ενιαίος λό-
γος, ένα ενιαίο μήνυμα από πλευράς κυ-
βέρνησης, καθώς οι πολίτες είναι δικαιο-
λογημένα ανήσυχοι.

Περιγράφοντας το πώς θα είναι η καθη-
μερινότητα των πολιτών από τη Δευτέρα, ο
κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα πρό-
σθετα μέτρα που επιβλήθηκαν στους
ανεμβολίαστους έχουν έναν και μοναδικό
στόχο: να τους ενθαρρύνουν να εμβολια-
στούν, να κάνουν το βήμα.

Από το σκεπτικό του δεν έλειψε και η
έμφαση που δίνεται στο να προχωρήσει ο
εμβολιασμός των συμπολιτών μας που εί-
ναι μεγαλύτερης ηλικίας, τόσο εκείνων
που δεν έχουν προχωρήσει στην πρώτη
δόση όσο και εκείνων που αμελούν να κά-
νουν την τρίτη δόση.

Ο πρωθυπουργός, παραθέτοντας στοι-
χεία από την πορεία των εμβολιασμών,
σημείωσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες
υπήρξε αύξηση ως προς το ενδιαφέρον
και για την 1η και για την 3η δόση και, μά-
λιστα, τόνισε ότι το ενδιαφέρον αυξήθηκε
μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Όσον αφορά στη στήριξη του ΕΣΥ, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δημιουργεί-
ται ένα ενιαίο εθνικό σύστημα υγείας, το
οποίο συμπεριλαμβάνει και δημόσιες,
στρατιωτικές και ιδιωτικές δομές και εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος ότι θα ξεπεραστεί

αυτό το κύμα.

400.000 ραντεβού
Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν

κλειστεί σχεδόν 400.000 ραντεβού για την
πρώτη δόση, σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, και απέδωσε τη σπουδή αυτή στο
γεγονός ότι έχει σφίξει ο κλοιός από τα
μέτρα που έχουν ληφθεί.

«Το έκαναν τώρα. Δεν το έκαναν πριν
από κάποιους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι
δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προ-
σπάθεια», είπε χαρακτηριστικά. 

Τόνισε ακόμη ότι συνειδητά χρησιμο-

ποίησε τη λέξη «τσαρλατάνοι», αφού είναι
άνθρωποι που υποστηρίζουν πράγματα
που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα
επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη
διάθεσή μας. Σημείωσε μάλιστα ότι, εκτός
από τα επιχειρήματα, οι ανεμβολίαστοι
καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με μια
πιο δύσκολη πραγματικότητα, αν επιμεί-
νουν στις θέσεις τους.

Και κατέληξε λέγοντας: «Άρα δεν υπάρ-
χει ουσιαστικά ένας σκληρός διαχωρι-
σμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβο-
λίαστων. Και οι ανεμβολίαστοι πιστεύω ότι
έχουμε τη δυνατότητα, ένα μεγάλο ποσο-

στό τουλάχιστον, όχι όλους, ένα μεγάλο
ποσοστό, να τους πείσουμε να κάνουν αυ-
τό το βήμα». 

Όχι σε αχρείαστους θανάτους 
Στη συνάντηση και οι δύο πλευρές απη-

ύθυναν έκκληση να μην έχουμε αχρεί-
αστους θανάτους. Μάλιστα, ο πρωθυ-
πουργός ευχαρίστησε την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για τον ενθουσιασμό με τον
οποίο μεταφέρει πάντα το μήνυμα του εμ-
βολιασμού.

Η κυρία Σακελλαροπούλου αποκάλεσε
«δώρο» τον εμβολιασμό και εξέφρασε την
ενόχλησή της για εκείνους που, γνωρίζον-
τας ότι ασκούν επιρροή στους γύρω τους,
τους αποτρέπουν, ακόμη και τους απαγο-
ρεύουν να εμβολιαστούν. Μάλιστα, από-
ρησε πώς συμβιώνουν μετά με αυτό, όταν,
όπως είπε, τους οδηγούν πολλές φορές
σε κίνδυνο ζωής, πολλές φορές και στον
θάνατο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτή-
ρισε υπέρτατη επίδειξη αλληλεγγύης τον
εμβολιασμό και κάλεσε τους πολίτες όσο
μπορούν να πείσουν ο καθένας να στηρί-
ξουν αυτή την προσπάθεια. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
συνάντησή του με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας εξήγησε τον στόχο
των μέτρων που ανακοίνωσε

«Κόκκινο» θα χτυπήσει το πολιτικό θερμόμετρο στη
Βουλή την εβδομάδα που ξεκινάει, με κυβέρνηση και αν-
τιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για οικονο-
μία, πανδημία και εξεταστική επιτροπή.

Η αυλαία ανοίγει τη Δευτέρα με την προ ημερησίας διά-
ταξης συζήτηση που έχει ζητήσει ο Αλ. Τσίπρας για την
ακρίβεια, με τον Κυρ. Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον κανο-
νισμό, να ανοίγει τη συζήτηση και να ακολουθούν οι πολι-
τικοί αρχηγοί κατά σειρά κοινοβουλευτικής δύναμης. Τα
θέματα της οικονομίας θα συνεχίσουν να απασχολούν τον

κοινοβουλευτικό διάλογο και την Τρίτη, καθώς τη μέρα
εκείνη μπαίνει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η
συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022. Σύμφωνα με
τον προγραμματισμό, θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια στις
18 Δεκεμβρίου. Την Τρίτη επίσης ανοίγουν οι εργασίες
της εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει πιθανά
ζητήματα χειραγώγησης μέσων ενημέρωσης και δημο-
σκοπήσεων, εργασίες που δεν θα είναι κλειστές, όπως
συμβαίνει με τις προανακριτικές επιτροπές, αλλά θα με-
ταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. 

Έρχεται «καυτή» κοινοβουλευτική εβδομάδα σε τρία μέτωπα

«Μπορούμε ακόμη 
να τους πείσουμε» 
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Ε
ύκολη διαχείριση των κρατήσεων και πλήρη έλεγχο των
καθημερινών εργασιών των ξενοδοχείων μέσω cloud
προσφέρει η υπηρεσία hoteliga από την COSMOTE. Oι
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων,

που θέλουν να βάλουν την επιχείρησή τους στην ψηφιακή εποχή,
μπορούν να αποκτήσουν την υπηρεσία έως και 56% φθηνότερα1 έως
και τις 26 Νοεμβρίου.

Με τη hoteliga οι ξενοδόχοι μπορούν να:
Οργανώνουν αποτελεσματικά καθημερινές εργασίες, όπως
η τιμολόγηση, η έκδοση ειδικών παραστατικών, αλλά και η
διαχείριση επισκευών συντήρησης των εγκαταστάσεων μίας
ή και περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων, μέσα από το
σύστημα διαχείρισης της υπηρεσίας - Property Manage-
ment System (PMS). 
Διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο όλες τις κρατήσεις, που
προέρχονται από εξωτερικές πλατφόρμες, όπως
booking.com, Expedia, Airbnb κ.ά., μέσω της λειτουργικό-
τητας του Channel Manager.
Εγκαταστήσουν Μηχανή Κρατήσεων στο site του ξενοδοχεί-
ου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες τους για απευ-
θείας κρατήσεις, με ασφάλεια πληρωμών και χωρίς προμή-
θεια. 

Η υπηρεσία hoteliga είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε φορη-
τή συσκευή (Laptop, Tablet, Smartphone). Οι ιδιοκτήτες ξενο-
δοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων μπορούν να ενημερω-
θούν για το πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής
τους, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.

• Μέσω της υπηρεσίας hoteliga από την COSMOTE

• Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων 
δωματίων μπορούν να αποκτήσουν 
την προσφορά έως τις 26/11

Tα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

Ολοκληρωμένο PMS 
Με δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών καταλυμάτων

Channel Manager 
Με συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο για αποφυγή δι-
πλοκρατήσεων, με τις μεγαλύτερες μηχανές κρατήσεων,
όπως Βooking.com, Expedia, Airbnb κ.λπ.

Booking Engine 
Για το website του ξενοδοχείου, πολυγλωσσικό και με
υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής (μετρητά, paypal,
πιστωτική κάρτα) με ασφάλεια και χωρίς προμήθειες 

Γιατί να την επιλέξεις; 
Χωρίς Προμήθειες για το Booking Engine 
Xωρίς αρχικό κόστος επένδυσης, χωρίς μακροχρόνιες δε-
σμεύσεις και χωρίς κρυφές προμήθειες

Φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη 

Xωρίς τις πολυπλοκότητες του παραδοσιακού λογισμικού

Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή 

Xρήση μέσω tablet, smartphone ή laptop για τη διαχείριση

του καταλύματος από την 1η ημέρα

Ολοκληρωμένη λύση στο Cloud 

Όλα για την αποτελεσματική διαχείριση του ξενοδοχείου,

μαζεμένα σε ένα σημείο και χωρίς αρχικά κόστη επένδυ-

σης σε υλικοτεχνική υποδομή (όπως servers και αποθη-

κευτικό χώρο)

Συνεχείς βελτιώσεις 

Συνεχής εμπλουτισμός με νέες λειτουργίες που βασίζον-

ται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παγκό-

σμιας τουριστικής βιομηχανίας

Παγκόσμιο, αλλά ταυτόχρονα τοπικό 

πολύγλωσσο και με υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων

Χαμηλή συνδρομή με τον μήνα ή με τον χρόνο

Χωρίς καμία προμήθεια από τις κρατήσεις

All-in-One έως 20 δωμάτια 

Περιλαμβάνει: PMS, 2 κανάλια Channel Manager, Boo-

king Engine και τα αντίστοιχα Setups

All-in-One έως 50 δωμάτια 

Περιλαμβάνει: PMS, 2 κανάλια Channel Manager, Boo-

king Engine και τα αντίστοιχα Setups

Διαχείριση κρατήσεων 
& έλεγχος εργασιών ξενοδοχειακών 
μονάδων στο cloud με έως και 56% έκπτωση 



Π
ριν από περίπου δύο χρόνια,
πριν καν η πανδημία αποτελέ-
σει έστω σκέψη, η κυβέρνηση
είχε ξεκινήσει να εργάζεται

στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης του
κράτους. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να
φανταστεί πού θα ήμασταν δύο χρόνια με-
τά, με 1.292 υπηρεσίες να έχουν ψηφιο-
ποιηθεί και να δρομολογούνται άνετα από
την οθόνη του υπολογιστή και του κινητού
των πολιτών. 

Σε αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να συ-
νυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι πλέ-
ον μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θα έκανε
στο ΚΕΠ μέσω ενός ψηφιακού περιβάλ-
λοντος. Και αυτό γιατί υπηρεσίες αιχμής,
όπως οι εξουσιοδοτήσεις, οι υπεύθυνες
δηλώσεις και πλέον το γνήσιο της υπογρα-
φής, γίνονται μέσω υπολογιστή, tablet ή κι-
νητού, χωρίς ο πολίτης να χρειαστεί να φύ-
γει από το γραφείο ή το σπίτι του. 

Δύο ακόμα τέτοιες υπηρεσίες προστέ-
θηκαν και επισήμως από χθες στη φαρέτρα
του gov.gr, ίσως της πιο εύχρηστης πλατ-
φόρμας που δημιουργήθηκε τα τελευταία
χρόνια. Έτσι, οι πολίτες πλέον δεν θα υπο-
χρεούνται να πηγαίνουν σε ΚΕΠ ή Αστυνο-
μικά Τμήματα για την περίφημη βεβαίωση
του γνησίου υπογραφής. Παράλληλα, ψη-
φιοποιείται μία ακόμα σημαντική διαδικα-
σία, ήτοι η βεβαίωση εγγράφων και συμ-
φωνητικών που μαζί με την ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση και την ψηφιακή εξου-
σιοδότηση, συγκροτούν τον μεγάλο όγκο
συναλλαγών μέσω του gov.gr. Υπό αυτό το
πρίσμα, αν ένας πολίτης χρειάζεται ένα
γνήσιο υπογραφής, θα μπορεί να το παίρνει
online, ενώ τα έγγραφα θα υπογράφονται
και από τα δύο μέρη και θα παίρνουν ηλε-
κτρονικά σφραγίδα σε κάθε σελίδα τους,
χωρίς να χρειαστεί οι αντισυμβαλλόμενοι
να βρεθούν στο ΚΕΠ. 

Μεγάλη «ανάσα»
Για να συλλάβει κανείς τον όγκο απο-

συμφόρησης των δημόσιων υπηρεσιών,
αρκεί ίσως μόνο το νούμερο των επισκέ-
ψεων από τις προαναφερθείσες τρεις
υπηρεσίες που αποτελούσαν βασικό αντι-
κείμενο των ΚΕΠ: 30 εκατομμύρια επι-
σκέψεις σε ετήσια βάση!

«Θα απελευθερώσει σημαντικότατο

χρόνο απασχόλησης δημόσιων υπαλλή-
λων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών, αλλά και στα Αστυνομικά Τμήματα.
Θα δώσει τη δυνατότητα, δηλαδή, και
στους αστυνομικούς μας αντί να απασχο-
λούνται με διοικητικές υπηρεσίες γρα-
φείου, να βγουν περισσότερο στον δρόμο
και να ασχοληθούν με τον πυρήνα της
δουλειάς τους, που είναι η προστασία του
πολίτη», τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε σύσκεψη που έγινε με την ηγε-
σία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης στο Μέγαρο Μαξίμου για την πα-
ρουσίαση των νέων εφαρμογών.

«Όλα τα έγγραφα τα οποία θα αποκτούν
βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το
gov.gr, σαν pdf θα έχουν πάνω τους έναν
QR code και έτσι θα μπορεί κανείς πλέον
να επιβεβαιώσει πραγματικά και όχι μόνο
οπτικά αν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια.
Γιατί θα υπάρχουν και στον φυσικό και
στον ψηφιακό κόσμο. Και βέβαια ως συ-
νέχεια του νόμου 4727/2020 που τώρα θα
τον εξειδικεύσουμε, τα παραγόμενα έγ-
γραφα θα έχουν την υποχρέωση να τα δέ-
χονται όλοι οι φορείς του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας», υπο-
γράμμισε με τη σειρά του ο υπουργός Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος στόχο έχει
τους επόμενους μήνες να προσθέσει κι
άλλες υπηρεσίες στο μπουκέτο του gov.gr. 

Η διαδικασία
Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη από το

docs.gov.gr και από το gov.gr ενώ ο χρή-
στης κάνει login με κωδικούς taxisnet ή
τραπεζών για λόγους αυξημένης ασφά-
λειας. Δηλαδή πρέπει να έχει πιστοποι-
ημένο κινητό τηλέφωνο στο Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας, και ανεβάζει το αρ-
χείο στο οποίο θέλει να βεβαιώσει το γνή-
σιο της υπογραφής του ψηφιακά. Αμέσως
η διαδικασία ολοκληρώνεται και ο χρή-
στης αποκτά το παραγόμενο έγγραφο, το
οποίο έχει βεβαιωθεί ψηφιακά το γνήσιο
του χρήστη βάσει της ψηφιακής υπογρα-
φής του gov.gr και των προσωπικών στοι-
χείων του ( Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,
ΑΦΜ). Σε περίπτωση πολλαπλών υπογρα-
φόντων, δηλαδή στην περίπτωση του
ιδιωτικού συμφωνητικού, ο χρήστης κα-
ταχωρίζει τα ΑΦΜ και όνομα, επώνυμο
των συνυπογραφόντων, οι οποίοι λαμβά-
νουν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έγ-
γραφο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
και από τον τελευταίο συνυπογράφοντα,
τότε το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά βε-
βαιωμένο στις θυρίδες τους στο
my.gov.gr.

Όλο το ΚΕΠ στο… κκινητό σας

Από σήμερα ψηφιακά το γνήσιο
υπογραφής και η βεβαίωση
εγγράφων και συμφωνητικών.
Γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια
επισκέψεις τον χρόνο
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Πάνω από 10.000
σημεία φόρτισης
αυτοκινήτων το 2022
Τεράστια απήχηση έχει το πρόγραμ-
μα υποβολής προτάσεων από τους
δήμους για τη δημιουργία χώρων
φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινή-
των, καθώς με βάση τον προγραμμα-
τισμό εντός του 2022 αναμένεται να
δημιουργηθούν 10.291 σημεία φόρτι-
σης οχημάτων σε όλη τη χώρα.
Όπως εξήγησε από το βήμα της Βου-
λής ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Γιώργος Αμυράς, ήδη 328 δήμοι (σε
σύνολο 332) έχουν υποβάλει πρότα-
ση για τη συμμετοχή τους στο σχετικό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το
Πράσινο Ταμείο.
Επίσης, ανέφερε ότι σήμερα λει-
τουργούν 1.100 σημεία φόρτισης, εκ
των οποίων τα 400 είναι της ΔΕΗ,
αριθμός που υπερκαλύπτει τον ευ-
ρωπαϊκό στόχο για έναν φορτιστή ανά
10 οχήματα. 
Σχετικά με το θέμα που έθεσε η Φω-
τεινή Πιπιλή για την ύπαρξη ενιαίου
φορτιστή που θα  εξυπηρετεί όλα τα
ηλεκτροκινούμενα οχήματα, ο υφυ-
πουργός τόνισε ότι η χώρα μας έχει
θέσει το ζήτημα και θα το επαναφέρει
στα συμβούλια των υπουργών Περι-
βάλλοντος, ευελπιστώντας ότι τελικά
και με τις αναγκαίες συμμαχίες θα
βρεθεί κοινός τόπος και θα επιτευχ-
θεί ο στόχος για κοινή τεχνολογία
φόρτισης.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Δεν θυμάται  γιατί έδιωξε τον Φίλη;

Το ακροατήριο του Μητσοτάκη είναι όσοι πάνε στην
εκκλησία, είπε χθες ο Αλ6ς, λες και είναι τίποτα δεξιού-
ρες όσοι πάνε να βάλουν ένα κεράκι, να κάνουν έναν
σταυρό, να πουν από μέσα ή απέξω τους μια προσευχή
για τη δύσκολη ώρα… Μέχρις ότου ένα πρόσωπο που τα
παρακολουθεί από κοντά αυτά θύμισε ότι ήταν Ο ΙΔΙΟΣ Ο
ΑΛ6Σ που ξωπέταξε από υπουργό Παιδείας τον Νίκο Φί-

λη επειδή εκείνος είχε ανοίξει μέτωπο με την Εκκλησία! Ήταν Νοέμβριος του 2016,
νομίζω, και η «Αυγή» -μάλιστα, η «Αυγή»- είχε γράψει ότι «ο Ιερώνυμος εκβίασε
τον Τσίπρα για να διώξει τον Φίλη». Κι ο Αλ6ς, που θα άλλαζε την Ευρώπη και τον
κόσμο, έσκυψε το κεφάλι και ξαπόστειλε τον υπουργό του. Και σήμερα φωνάζει!

Συνδικάλες
Ολόκληρη μέρα η Αθήνα ήταν αδιάβατη την Πέμπτη. Απεργού-

σαν, λέει, οι συνδικάλες σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό. Πρωί και
βράδυ απεργούσαν και τα λεωφορεία. Κόλαση η πρωτεύουσα.
Καθυστερήσεις, νεύρα και ταλαιπωρία χωρίς να φταίμε σε τίποτα.
Οι συνδικάλες, βλέπετε, έχουν το ακαταδίωκτο, κάνουν ό,τι γου-
στάρουν και λογαριασμό δεν δίνουν, ρε παιδί μου, έτσι είναι και σε
όποιον αρέσει. Και χθες πάλι στάση εργασίας για να παραστούν
στην κηδεία του άτυχου εργαζόμενου. Η χειρότερη ξεφτίλα όμως είναι ότι οι συνδικάλες
απεργούν (και επιτίθενται στην κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν την κοπάνα) και ζητούν,
λέει, καλύτερη συντήρηση υλικού. Μόνο που υπεύθυνοι για τη δουλειά αυτή είναι οι εργαζό-
μενοι, όχι η διοίκηση. Εκτός αν οι συνδικάλες ζητούν κυρώσεις για τους εργαζόμενους…

Ε
ίναι γνωστό βέβαια ότι και το τουίτερ εί-
ναι καπιταλιστικό εργαλείο που
σκοπό έχει να φιμώνει ελεύθε-

ρες φωνές όπως του μεγάλου φιλό-
σοφου Πέτρου Κωνσταντινέα,
πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που
εκλεγόταν στη Μεσσηνία, αλλά το
2019 δεν επανεξελέγη, βρε τι
αηδόνι έχασε η Βουλή, κρίμα,
πολύ κρίμα Πέτρομ… Λοιπόν,
όπως σας είπα χθες, ένας από
την ομάδα των ειδικών που
συγκάλεσα σε επείγουσα σύ-
σκεψη με θέμα «τι εννοεί ο ποι-
ητής όταν λέει “δεν καπηλατευό-
μαστε το Πολυτεχνείο”» αποκάλυ-
ψε τι έπρεπε να γράψει ο Μέγας Πέ-
τρος, αλλά το καπιταλιστικό τουίτερ με
τον περιορισμό των χαρακτήρων τού το
απαγόρευσε, κακοχρονονάχει… Η επιστολή
έπρεπε να είναι η εξής:

«Εγώ και ο λαγός της Μεξηνίας χαιρεκατίζου-
με την αντρίσταση των Ελλήνων αριστερα-

κωτών ενάντια στην ξενοξεκίνητη χούν-
τσα της Δεξιάς. Όλοι εμείς οι Μεξήνι-

οι, από την Καλαμπάτα ως την Πού-
λο, είμαστε αριστερακωτοί με πα-
τέντζα. Το Πολυτεχνολογείο ζει
και θα ζει για πάντα στις καρω-
διές και τη μνήστη μας, γιατί
ήταν η κορυφαία πράξη αντί-
στασης στη χούντσα του Παπα-
δόπουλου και του Παττακού.
Και η Δεξιά, που είναι συνέρ-

χεια της χούντσας, πρέπει να
τρέμπει τη δύσναμη του ΣεΥΡΙΖΑ

κι όταν θα ξαναεπιστρέψουμεπαλι-
πίσω στην εξουσία θα σας πάρει όλ-

δους σας και θα σας ψηκώσει. Μια ζω-
ρή ΣεΥΡΙΖΑ, ρε κόστες. Δεν καπηλατευό-

μαστε το Πολυτεχνολογείο ούτε τους μεβγά-
λους αγκώνες της Αριστεκράς».

Ξεχάστε το «κεραμίδι»
Μπορεί η οικονομία μας να πάει πολύ καλά,

αλλά αυτό ακόμη δεν έχει γίνει φανερό στην κα-
θημερινότητά μας. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιοι
τομείς όπου τα σύννεφα πυκνώνουν, όπως η
αστρονομική αύξηση των τιμών των ακινήτων,
που κάνει όνειρο θερινής νυκτός την αγορά ενός
σπιτιού από ένα νιόπαντρο ζευγάρι, το οποίο
ονειρεύεται το δικό του «κεραμίδι» για την οικο-
γένεια. Προχθές μάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα περιέλαβε την Ελλάδα μεταξύ των χω-
ρών που οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται πολύ
περισσότερο από την αύξηση των εισοδημάτων.
Μεγάλο πρόβλημα που απαιτεί λύση.

Χαμός στο ΚΙΝΑΛ
Θεσσαλονίκης
Θα μου πείτε βέβαια, μόνο στο ΚΙΝΑΛ Θεσσα-
λονίκης γίνεται το έλα να δεις; Σε όλη την Ελλά-
δα γίνεται και είναι φυσικό, αφού το απομεινά-
ρι του παλαιού ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς εκλογή νέ-
ας ηγεσίας. Αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη γίνε-
ται Ο χαμός για τους εξής λόγους: Πρώτον, έχει
σημαντική δύναμη τοπικά ο Χάρης Καστανίδης,
ο οποίος φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα (πανελ-
λαδικά) από τους Γερουλάνο, Χρηστίδη. Δεύτε-
ρον, σημαντικό ρόλο θα παίξει η τοπική δύναμη
του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τρίτον, σημαντική
μεταγραφή του Λοβέρδου είναι η Εύα Καϊλή, η
οποία παλαιότερα ήταν με τον Ανδρουλάκη.
Κοινώς… χαμός!

Νέα projects στην Πειραιώς
Σας έγραψα χθες, αδέλφια, για την επικείμενη

μετακόμιση του γραμματέα της ΝΔ Γιώργου
Στεργίου σε θέση γενικού γραμματέα σε υπουρ-
γείο του οικονομικού κύκλου. Σήμερα προσθέτω
δυο νέα projects που θα ξεκινήσουν στην οδό
Πειραιώς αμέσως μετά το Συνέδριο του Δεκεμ-
βρίου: Πρώτον, αλλαγές στην επικοινωνιακή
ομάδα. Και δεύτερον, έναρξη της προετοιμασίας
για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης που θα γίνουν
το 2023. Ο Κυριάκος και οι επιτελείς του δεν θα
αφήσουν τίποτα στην τύχη…

Τι έπρεπε να γράψει 
ο σοφός Κωνσταντινέας

Σαββατοκύριακο

ενόψει και είπα να

αφήσω λίγο στην

άκρη το χάλι της

πολιτικής και να σας

προσφέρω λίγο…

Χάλι Μπέρι. Η κυρία

πάτησε τα 55 της και

είναι ακόμα μια θεά,

μια γυναικάρα

χάρμα οφθαλμών.

Κυρίες, να

προσέχετε και να

εκτιμάτε τον εαυτό

σας, μας αρέσετε

για αυτό που είστε.

Καλό

Σαββατοκύριακο…

takentrismata@gmail.com



ΗΗ γερμανική εταιρεία
συμβούλων και τα
στελέχη του Δημοσίου
Πήρε το αυτί μου ότι μια γερμανική εταιρεία η
οποία ειδικεύεται στην επιλογή στελεχών και
συμβούλων για δημόσιους οργανισμούς,
έχει αναλάβει κάποιες δουλειές στην Ελλά-
δα. Μέχρι εδώ τίποτα το μεμπτό. Μόνο που το
όνομα της εταιρείας με πάει πίσω στο μακρι-
νό 2011, με κάτι σκάνδαλα εις τα οποία είχε
εμπλακεί η συγκεκριμένη εταιρεία με έναν
εκ των κορυφαίων υπουργών του ΓΑΠ που
ήταν παλαιότερα υπάλληλος της εταιρείας.
Καλύτερα να μην επεκταθώ, Παύλο μου…
Ερώτηση: Ποιος την έφερε πίσω τη συγκε-
κριμένη εταιρεία;

Προηγείται ο Τσαμάζ

Προβάδισμα για να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο
από την πίτα του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνε-
ται πως έχει ο ΟΤΕ. Με επενδύσεις ύψους 2
δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου αυξάνει σταθερά
τα δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH).
Έως τέλος του έτους θα έχουν οπτική ίνα πά-
νω από 560 χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ το 5G σε
όλους τους αυτοκινητόδρομους αποτελεί στό-
χο της εταιρείας που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί το προσεχές διάστημα. Η μάχη θα είναι
μεγάλη, αφού το έπαθλο από το Ταμείο Ανά-
καμψης θα είναι 5 δισ. Μιχάλης Τσαμάζ, Nά-
σος Ζαρκαλής και Χάρης Μπρουμίδης έχουν
δείξει μεγάλη κινητικότητα, με στόχο τους να
χρηματοδοτήσουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα έργα μέσω των ευρωπαϊκών δανείων και
κεφαλαίων. Από το 5G στους αυτοκινητοδρό-
μους, έως την ψηφιοποίηση των δημόσιων
υπηρεσιών και τις οπτικές ίνες τα επόμενα
χρόνια, αναμένεται να αλλάξουν τη χώρα και
να τη φέρουν στο επίκεντρο των ψηφιακών
εξελίξεων.

Τα fake news 
για την Γκάγκα
Ένα λάθος που έκανε σε
μια δήλωσή της η Μίνα
Γκάγκα ήταν αρκετό για
να την «κρεμάσουν» κά-
ποιοι στα social media
και να γράψουν ότι δήθεν
θα τη φάει ο πρωθυπουρ-
γός και διάφορα άλλα
γραφικά… Τι λάθος έκανε, λοιπόν, η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας; Σε μια αποστροφή του
λόγου της είπε: «Να προσέχουμε όλοι αλλά κυ-
ρίως οι εμβολιασμένοι! Κολλάνε περισσότερο
και αρρωσταίνουν πολύ περισσότερο». Προφα-
νώς το είπε κατά λάθος, καθότι αμέσως μετά το
διόρθωσε: «Ο κίνδυνος νόσησης των ανεμβο-
λίαστων είναι 13 φορές μεγαλύτερος και το ίδιο
και ο κίνδυνος να νοσηλευτούν και να πεθά-
νουν». Η αρχική δήλωσή της, «εκ παραδρο-
μής», έκανε τον γύρο του διαδικτύου με τη μορ-
φή σπέκουλας και προκάλεσε τη σύγχυση. Για
να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, με
την Γκάγκα υπάρχει πρόβλημα στο Μέγαρο Μα-
ξίμου. Όχι όμως ότι φτάσαμε στο σημείο να την
αντικαταστήσει ο Μητσοτάκης…

Άρχισε το
μαλλιοτράβηγμα
Λοβέρδου - Ανδρουλάκη 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε έξαλλος όταν
άκουσε τον Ανδρέα Λοβέρδο να κάνει λόγο
για εθνικό ακροατήριο και να προσκαλεί
όσους πολίτες θέλουν να προσέλθουν στις
κάλπες, ανεξάρτητα από το τι κόμμα ψήφι-
σαν στις εθνικές εκλογές. «Για μένα είναι
απαράδεκτο να έρθουν να ψηφίσουν άνθρω-
ποι έχοντας στην τσέπη τους συγχρόνως
κομματική ταυτότητα της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, είναι
εισβολή στα εσωτερικά ενός κόμματος», εί-
πε ο Ανδρουλάκης, καλώντας μόνον όσους
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2019.
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Κ. Καραμανλής: 
«Ούτε μία σκιά 
στη διαλεύκανση 
του εργατικού
δυστυχήματος»

Α
ποφασισμένος να ρίξει άπλετο φως στα
αίτια που οδήγησαν στον τραγικό θάνα-
το του 41χρονου εργαζόμενου της ΣΤΑ-

ΣΥ Πέτρου Γιάμαλη εμφανίζεται ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, καθώς όπως έκανε γνωστό την Παρα-
σκευή -ημέρα της κηδείας- έχει ήδη δώσει εν-
τολή να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες, προκειμένου να σταλούν όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία στη Δικαιοσύνη για να αποδο-
θούν ευθύνες.

Όπως ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο ο κ. Κα-
ραμανλής: «Από τη θέση μου ως υπουργού που
εποπτεύει τον φορέα, αλλά κυρίως ως ανθρώ-
που, που έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία,
δεν θα επιτρέψω να μείνει ούτε μία σκιά στη
διαλεύκανση του δυστυχήματος».

Ειδικότερα: «Πέρα από τα όσα προβλέπουν
οι διατάξεις για τη διερεύνηση των δυστυχημά-
των, ζήτησα επιπλέον τη συγκρότηση Επιτρο-
πής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, προκει-
μένου να μου υποβάλουν πόρισμα για το δυ-
στύχημα. Αυτονόητο είναι ότι το πόρισμα πρέ-
πει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό κι
αμέσως θα το στείλω στη Δικαιοσύνη. Η εντολή
προς τους εμπειρογνώμονες είναι να εξετά-
σουν τις τεχνικές, τις λειτουργικές, τις επιχει-
ρησιακές διαδικασίες, καθώς και τις αποφά-
σεις που ακολουθήθηκαν κι εφαρμόστηκαν
από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Απευθύνοντας τον ύστατο χαιρετισμό στον
Πέτρο Γιάμαλη, ο κ. Καραμανλής δήλωσε:
«Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αφο-
σιωμένο εργαζόμενο της ΣΤΑΣΥ. Η θλίψη όλων
μας είναι μεγάλη για τον αδόκητο και άδικο θά-
νατό του. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος
για να διαλευκανθούν τα αίτια και οι ευθύνες
που οδήγησαν στην τραγωδία».

Η Κεραμέως να γνωρίζετε
χαίρει της απολύτου
εμπιστοσύνης του
πρωθυπουργού. Ακόμα και για

την ιστορία με την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επιλογή της υπουργού
Παιδείας να… επιτεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή με
μια σκληρή ανακοίνωση δεν έγινε εν αγνοία του
Μεγάρου Μαξίμου. Μην ψάχνουν ορισμένοι
ρωγμές εκεί που δεν υπάρχουν… 
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Για να ξέρετε: Εν μέσω πανδημίας,
εθνικών προβλημάτων,
οικονομικών δυσκολιών, η κυρία
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ
εις την οποία μιλάει για τη γάτα της
την Καλυψώ και τα άλλα γατιά που
έχει μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μιλάμε για πολύ σοβαρά
ζητήματα…

LOCK

Ο Κούλογλου
ζητά να σταματήσουν
οι πορείες
Ο Κούλογλου έπαθε… λογική. Ζήτησε
να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των
κομμάτων και να σταματήσουν οι πο-
ρείες λόγω της εξάπλωσης της παν-
δημίας. Ναι, καλά διαβάσατε. Αυτό
πρότεινε μεταξύ άλλων ο ευρωβου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου,
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό
της Θεσσαλονίκης Status 107,7. «Εδώ
δεν έχουμε να κάνουμε με αντιπαρά-
θεση “αγωνιστές - μη αγωνιστές”
κ.λπ. Πρέπει να σώσουμε τη χώρα.
Λοιπόν, αν μπορούν να υπάρξουν κα-
νόνες, βεβαίως να υπάρξουν κανόνες
για όλους και για τις πορείες. Να κά-
νουμε μια συμφωνία. Τα κόμματα να
κάνουν μια συμφωνία, ότι θα περιορί-
σουν τις πορείες, ή θα τις σταματή-
σουν τελείως για τρεις μήνες. Ας το
κάνουν αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει,
αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε ένα πλαί-
σιο μέτρων. Όχι να αφήνουμε τις εκ-
κλησίες απέξω γιατί είναι η εκλογική
μας πελατεία. Γιατί θέλετε και μετά να
μην αφήσει ο άλλος τη δική του εκλο-
γική πελατεία, να τους πει να μη δια-
δηλώσουν». Ελπίζω να τον άκουσε κι
ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι θέλουν οι
Κουτσολιούτσοι;

Πολλοί ρωτούν «τι θέλουν οι Κουτσολι-
ούτσοι τελικά και βάζουν τόσες τρικλοπο-
διές σε όποια κίνηση πάει να γίνει με τη
Folli Follie;». Όπως μου έλεγε άνθρωπος
της αγοράς, ο Τζώρτζης και ο Δημήτρης
δεν θέλουν να υπάρξει λύση για τίποτα.
Ούτε για το Μινιόν ούτε για τίποτα. Να
«σκάσουν» όλα, αυτό θέλουν. Στόχος των
κινήσεών τους είναι να στερήσουν τη ρευ-
στότητα από την εταιρεία, ώστε να… σκά-
σει. Όλες οι κινήσεις τους αποσκοπούν
στην καθυστέρηση των διαδικασιών. Ξε-
κάθαρα πράγματα.

Η
επίθεση με μπογιές από μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκω-
νας» έξω από το σπίτι του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη
ήγειρε το ερώτημα αν το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος διέθετε προ-

σωπικό φύλαξης. Μαθαίνουμε, λοιπόν, πως ο υπουργός Επικρατείας δεν διαθέ-
τει προσωπική φρουρά, ούτε φυλάσσεται το σπίτι του, παρότι προβλέπεται από
τον νόμο. Η απόφαση για τη μη ύπαρξη φύλαξης είναι του ίδιου του Γιώργου Γε-
ραπετρίτη, ο οποίος ως άνθρωπος προερχόμενος από την κοινωνία θεωρεί πως
πρέπει εκείνος και η οικογένειά του να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Το παράδειγ-
μα του Γιώργου Γεραπετρίτη θα ήταν καλό να το ακολουθήσουν κι άλλοι πολιτικοί,
καθώς αποτελεί κι ένα ουσιαστικό δίχτυ ασφαλείας για τις οικογένειες των κυ-
βερνητικών αξιωματούχων που ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωπες με ανατροπή
της καθημερινότητάς τους.

Πανταχού παρών ο Δημητριάδης 
Σε από μηχανής θεό έχει μετατραπεί ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος κινείται αθό-
ρυβα δίνοντας λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα αλλά και στηρίζοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες. Αυτή τη φορά η προσφορά του
αφορά το δημοτικό σχολείο των ακριτικών Καστανιών Έβρου και το γεγονός έγινε γνωστό μόνο ύστερα από ανακοίνωση του οι-
κείου δήμου. Όπως έγινε γνωστό, με παρέμβαση του Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη,
σε Πρότυπο Κέντρο Τεχνολογίας αναμένεται να μετατραπεί το δημοτικό σχολείο. Ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης σε
ανακοίνωσή του ευχαριστεί και τους δύο για τη σημαντική συνεισφορά τους προς τον σκοπό αυτό. «Ο Δήμος Ορεστιάδας ευχαρι-
στεί θερμά την υφυπουργό Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη και τον διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου κ. Γρηγόρη Δημη-
τριάδη για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας για εξασφάλιση χρηματοδότησης για προμήθεια ση-
μαντικών ποσοτήτων ηλεκτρολογικού υλικού για τη μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Καστανεών σε Πρότυπο Κέντρο Τεχνολο-
γίας. Το διαχρονικό και ειλικρινές ενδιαφέρον της κας Ζαχαράκη και του κου Δημητριάδη μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας για αναβάθμιση των δομών του δήμου μας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παγώνη εναντίον Εξαδάκτυλου
Η πρόταση του προέδρου του Πανελ-

ληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου
Εξαδάκτυλου να πληρώνουν οι ανεμβο-
λίαστοι που νοσούν από την τσέπη τους
ένα μέρος των νοσηλίων τους, προκάλε-
σε την οργή της Ένωσης Ιατρών Νοσοκο-
μείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), η
οποία τον ανακαλεί στην τάξη και του υπενθυμίζει ότι «είναι γιατρός και όχι φερέ-
φωνο των οποιωνδήποτε οικονομικών συμφερόντων». Όπως αναφέρεται σε δελ-
τίο Τύπου που κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς, οι δηλώ-
σεις του κ. Εξαδάκτυλου καταδικάζονται «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο»,
ενώ προστίθεται πως «είναι τελείως ανοίκειο να ακούγονται από τα χείλη γιατρού
που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, πολύ περισσότερο δε από εκπρόσωπο
του ΠΙΣ». Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΙΝΑΠ, πρόεδρος της οποίας εί-
ναι η Ματίνα Παγώνη, «με τη λογική αυτή όλοι οι ασθενείς κάθε πάθησης που κά-
ποιος θα κρίνει ότι δεν είχαν εφαρμόσει προληπτικά μέτρα πριν ασθενήσουν ή
τραυματιστούν (π.χ. καπνιστές, απρόσεκτοι οδηγοί κ.λπ.) θα πρέπει να πληρώ-
νουν τη νοσηλεία τους. Δηλαδή να καταργηθεί κάθε έννοια δημόσιας δωρεάν πε-
ρίθαλψης». Τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα;

Το… παράδειγμα Γεραπετρίτη



ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ12

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ

«Η ΝΔ να βελτιώσει
και να ενισχύσει 
το κεντρώο της 
πρόσωπο…»

Στη Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Γ
ια το νέο μοντέλο διαχείρισης της πανδη-
μίας, την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αλλά και την απόφαση του πρώην πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου να διεκ-

δικήσει ξανά την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ μιλά στην «Politi-
cal» ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας,
σε μια συνέντευξη-ποταμό. 

Αναφερόμενος στον ρόλο της Εκκλησίας στην ανα-
χαίτιση του κορονοϊού και στην προτροπή των πολι-
τών για εμβολιασμό από τους ιερωμένους, ο κ. Τζα-
βάρας σημειώνει: «Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία
της νίκης της ζωής επί του θανάτου, δεν μπορεί να
αφήνει περιθώριο στον θάνατο μέσα από την προτρο-
πή ορισμένων ιερωμένων στους πιστούς να αφήνουν
το εμβόλιο». Προτείνει, δε, την επέκταση της υποχρε-
ωτικότητας του εμβολιασμού σε εργαζόμενους στην
εστίαση αλλά και στο Δημόσιο σε υπηρεσίες πρώτης
γραμμής, εξηγώντας ότι με βάση την αρχή της αναλο-
γικότητας, που την κατοχυρώνει το άρθρο 25 του Συν-
τάγματος, η κυβέρνηση καλύπτεται, καθώς αυτό επι-
βάλλει η προστασία του κοινωνικού συμφέροντος. 

Με το βλέμμα στο συνέδριο της ΝΔ τον Δεκέμβριο,
ο βουλευτής Ηλείας μιλά για τη φυσιογνωμία του
κόμματος, ενώ σχολιάζοντας τα περί πασοκοποίησης
της ΝΔ, σημειώνει: «Καλοδεχούμενοι όσοι έρχονται
από άλλες πολιτικές καταβολές, αλλά θα πρέπει να
μας πείσουν ότι είναι και διατεθειμένοι να αγωνι-
στούν και για τις αρχές της ΝΔ και όχι μόνο να υπο-
στηρίξουν την προσωπική τους διαδρομή». 

Κληθείς να σχολιάσει τη διεκδίκηση της αρχηγίας
του ΚΙΝΑΛ από τον Γιώργο Παπανδρέου απαντά:
«Κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε το φαινόμενο των κληρονόμων στη Δημοκρα-
τία», συμπληρώνοντας ότι εδώ και μισό αιώνα ανακυ-
κλώνονται τα ίδια πρόσωπα στην πολιτική. 

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Πέμπτη νέα
μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Πώς σχολιάζε-
τε το καινούργιο μοντέλο διαχείρισης της παν-
δημίας που υιοθετεί η κυβέρνηση με το βλέμμα
στις γιορτές των Χριστουγέννων; 

Από το μήνυμα του πρωθυπουργού μετριάστηκε η
αντίληψη ότι είναι μια πανδημία ανεμβολίαστων, γιατί
ήδη ο πρωθυπουργός έλαβε μέτρα προστασίας για
όσους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Και βέβαια,
απηύθυνε μια γλυκιά πρόσκληση στους ανεμβολία-
στους επιτέλους να αφήσουν τις προκαταλήψεις και
τις δεισιδαιμονίες και να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα της πλειοψηφίας των ανθρώπων που ακούν τα
διδάγματα και τα προστάγματα της επιστήμης. 

Και πληροφορηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση
ότι υπάρχει παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη
και αυτό δείχνει ότι και από την πλευρά της θρη-
σκείας αρχίζει επιτέλους να γίνεται αντιληπτό ότι ο
χριστιανισμός, που είναι η θρησκεία της νίκης της
ζωής επί του θανάτου, δεν μπορεί να αφήνει περιθώ-
ριο στον θάνατο μέσα από την προτροπή ορισμένων
ιερωμένων στους πιστούς να αφήνουν το εμβόλιο.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. 

Ο πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ σαφής και θεω-
ρώ ότι το κράτος δεν πρέπει να δημιουργεί την εντύ-
πωση ότι είναι κράτος μόνο των εμβολιασμένων. Το
κράτος λειτουργεί με βάση τις συνταγματικές εκείνες
αρχές που ορίζουν ότι ο κυρίαρχος λαός στον οποίο
συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολία-
στοι θα πρέπει να είναι η βασική και η πρωταρχική
μέριμνα όλων των πολιτικών χωρίς καμία εξαίρεση.

Είστε υπέρ της επέκτασης της υποχρεωτικό-
τητας του εμβολιασμού και σε άλλους κλά-
δους;
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Είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί από την Πολι-
τεία η περίπτωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού
ομάδων πολιτών που υπηρετούν σε δημόσιες υπη-
ρεσίες, καθώς και εκείνων που προσφέρουν υπη-
ρεσίες στους χώρους της εστίασης. Είναι κωμικό
να ελέγχουν αν είσαι εμβολιασμένος άνθρωποι
που είναι ανεμβολίαστοι. Είναι παράλογο και οξύ-
μωρο σχήμα, που αναδεικνύει το πόσο αναγκαίο
είναι να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός των
ανθρώπων αυτών. Έχει ήδη γίνει στις ΗΠΑ, στη
Γαλλία και σε άλλες χώρες, χωρίς να παραβιάζεται
η ελευθερία -το habeas corpus-, το δικαίωμα να
κάνεις το σώμα σου ό,τι θέλεις. Αυτό το δικαίωμα
έχει ένα όριο και αυτό είναι οι αρχές και οι υποχρε-
ώσεις που επιβάλλονται από την κοινωνική ζωή. Η
κοινωνική ευθύνη που σου επιβάλλει να είσαι
υπεύθυνος όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για
τον άλλον. Ένας Γάλλος φιλόσοφος έλεγε ότι η ευ-
θύνη προηγείται της ελευθερίας, άρα στα ζητήματα
όπου υπάρχει σοβαρό διακύβευμα εις βάρος του
κοινωνικού συμφέροντος. Προηγούνται οι σταθμί-
σεις που με βάση την αρχή της αναλογικότητας,
που την κατοχυρώνει το άρθρο 25 του Συντάγμα-
τος, θα πρέπει τα δικαιώματα να μην αφήνονται να
ασκούνται χωρίς περιορισμούς αλλά να υπόκεινται
στους περιορισμούς που επιβάλλει η προστασία
του κοινωνικού συμφέροντος. 

Ωστόσο η κυβέρνηση δεν προχωράει σε αυτό; 
Όχι, αλλά όπως έχουν δηλώσει οι αρμόδιοι υπουρ-
γοί, το μέτρο της επέκτασης της υποχρεωτικότητας
είναι πάντα στο τραπέζι. Ανάλογα με τις εξελίξεις,
πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσουμε. 

Πώς κρίνετε τη στάση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήμα-
τα (πανδημία, εθνικά, οικονομία); 

Εδώ και δυόμισι χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να
βρει έναν αξιόπιστο βηματισμό, αλλά δεν το έχει
πετύχει. Επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση σε θέμα-
τα που δεν προσφέρονται. Παραδείγματος χάρη, η
καταψήφιση της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλ-
λία ήταν μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό καταγράφη-
κε και στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, η συστη-
ματική επικριτική αντιπολίτευση που ασκεί απέ-
ναντι στην κυβέρνηση για την πανδημία δεν πείθει
κανέναν. Γιατί, κακά τα ψέματα, η πανδημία δεν θα
νικηθεί στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο από τις
συντονισμένες ενέργειες που κάνουν οι κυβερνή-
σεις ακολουθώντας τις υποδείξεις του ΠΟΥ και τις
οδηγίες των ειδικών της επιστήμης. 

Θα έπρεπε η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι
πιο συμβουλευτική, πιο εποικοδομητική στην κρι-
τική της και να έχει εκδηλώσει τη διάθεση να συμ-
πλεύσει με την κυβέρνηση στον κοινό σκοπό που
επιβάλλουν οι κοινωνικές ανάγκες της καταπολέ-
μησης του ύπουλου και αόρατου εχθρού, του κορο-
νοϊού. 

Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του
μέχρι σήμερα είναι καταδικασμένοι σε έναν κυ-
βερνητικό μονόλογο χωρίς να υπάρχει ένας αξιό-
πιστος κυβερνητικός αντίλογος και αυτό ενδεχο-
μένως να μην ευνοεί το πολίτευμα. 

Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ; 
Στη ΝΔ δεν πέφτει λόγος για το ποιος θα είναι ο

αρχηγός στο ΚΙΝΑΛ. Πρόκειται για εσωκομματι-
κές διαδικασίες που πρέπει να μείνουν ανεπηρέα-
στες από τα άλλα κόμματα. Ωστόσο, αυτό που ανα-
γνωρίζω είναι ότι είτε για λόγους που έχουν σχέση
με το κίνημα συμπάθειας και συγκίνησης που
προκλήθηκε από τον πρόωρο και άδικο χαμό της
Φώφης Γεννηματά, είτε επειδή υπάρχει αίσθηση

και από τους χειρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει υπο-
χωρήσει η πολιτική με το «Π» κεφαλαίο στην Ελ-
λάδα σε τέτοιο βαθμό που τα μεγάλα πολιτικά ζη-
τήματα να μην αντιμετωπίζονται μέσα από τον δη-
μόσιο διάλογο, έχει αρχίσει να δημιουργείται εν-
διαφέρον από τους πολίτες για τις εξελίξεις στο
ΠΑΣΟΚ και για αυτό πιστεύω ότι επανέρχεται στο
προσκήνιο η Πολιτική. Μέσα από τις αντιπαραθέ-
σεις των συνυποψηφίων για τη θέση του αρχηγού
του ΠΑΣΟΚ αρχίζει και γίνεται ένας πολιτικός διά-
λογος που δεν αφήνει ανεπηρέαστο, αδιάφορο
κανέναν δημοκρατικό πολίτη. 

Πώς κρίνετε την επανάκαμψη του πρώην
πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου;

Είναι πράγματι ένα από τα περίεργα επεισόδια
που αντιμετωπίζονται στην ιστορία, αλλά θεωρώ ότι
δεν είναι στερημένα κάποιου νοήματος. Η επανά-
καμψη του Γιώργου Παπανδρέου στο προσκήνιο
της πολιτικής δεν ξέρω αν έχει να προσφέρει κάτι.
Αυτό θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ. 

Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν μια επιτυχημένη περί-
πτωση πρωθυπουργού, εάν σκεφτεί κανείς τον
τρόπο με τον οποίο αναγκάστηκε να φύγει από την
προεδρία. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να
αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των κληρονόμων
στη Δημοκρατία. Δεν μπορεί μονίμως στη Δημο-
κρατία άνθρωποι που φέρουν ένα βαρύ όνομα, που
είναι κληρονόμοι μιας πολιτικής κληρονομιάς, να
σταδιοδρομούν και να επιτυγχάνουν, χωρίς να
έχουν κανένα άλλο ουσιαστικό προσόν. Αυτό είναι
ένα έλλειμμα για τη Δημοκρατία μας. Τα τελευταία
πενήντα χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα
στην πολιτική. 

Ποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά θα πρέπει
να έχει η ΝΔ ενόψει και του συνεδρίου της;
«Γαλάζια» στελέχη διατηρούν μια επικριτική
στάση και κάνουν λόγο για πασοκοποίηση.
Πώς το σχολιάζετε; 

Η ΝΔ έχει ανάγκη να βελτιώσει και να ενισχύσει
το κεντρώο της πρόσωπο. Γιατί στον χώρο του Κέν-
τρου υπάρχει συσσωρευμένη μια πολιτική κουλ-
τούρα, την οποία έχει ανάγκη η Δημοκρατία. Οι
ακραίες φωνές, το έλεγε και ο Κώστας Καραμαν-
λής, δεν προσφέρουν τίποτα στη λειτουργία του
δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ενίσχυση του κεν-
τρώου πολιτικού λόγου της ΝΔ είναι μια υποχρέω-
ση που ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης την
υπηρετεί πολύ καλά, ακολουθώντας το καταστατι-
κό της ΝΔ, στο οποίο ο αείμνηστος Κωνσταντίνος

Καραμανλής είχε την πολιτική οξυδέρκεια αλλά
και την ικανότητα να προνοήσει. Να περιγράψει,
δηλαδή, ότι η ΝΔ είναι ο πολιτικός χώρος που κι-
νείται μεταξύ της μετριοπαθούς Δεξιάς αλλά και
των παρυφών της Σοσιαλδημοκρατίας. Άρα, όλα τα
ιδεολογήματα τα οποία προωθούνται από τον πρω-
θυπουργό έχουν πολύ μεγάλη βάση. 

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνω ότι ο λαός
έδωσε τη συντριπτική πλειοψηφία στη ΝΔ και μά-
λιστα με όρους αυτοδυναμίας. Δεν θα πρέπει να
φέρνουμε στην παράταξη πολιτικούς από άλλους
χώρους πολιτικούς, χωρίς να έχουν τουλάχιστον
αναγνωρίσει το πρωτείο του ιδεολογικού προτάγ-
ματος της ΝΔ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
καλώς έρχονται στη ΝΔ, θα πρέπει να μας πείσουν
ότι είναι και διατεθειμένοι να αγωνιστούν και για τις
αρχές της ΝΔ και όχι μόνο να υποστηρίξουν την
προσωπική τους διαδρομή. 

Πώς προχωρούν οι αποζημιώσεις και τα έργα
αποκατάστασης στην πυρόπληκτη Ηλεία; 

Στην πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Αρχαία Ολυμπία είχαμε την ευκαιρία να διαπι-
στώσουμε ότι υπάρχει ένας συντονισμός προς την
κατεύθυνση να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και
εξαγγελίες της κυβέρνησης τόσο για την αποκατά-
σταση όσο και για την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος από τις επερχόμενες βροχές του χειμώ-
να. Εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Οφεί-
λουμε όμως να σχεδιάσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο
ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας. Δεν πρόκειται
για οποιονδήποτε τόπο αλλά για μια περιοχή με οι-
κουμενική ακτινοβολία, όπου επί αιώνες εκπέμ-
πονται μηνύματα, σημασίες, σύμβολα, αρχές που
έχουν αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία στη-
ρίχθηκε η οικοδόμηση του πολιτισμού μας. 

Υπό το πρίσμα αυτό, ζήτησα από τον πρωθυ-
πουργό να κατασκευαστεί ένα μεγάλο αθλητικό
κέντρο μέσω ΣΔΙΤ, ένα στάδιο ολυμπιακών προ-
διαγραφών, όπου κάθε χρόνο θα καλούνται για
να συμμετάσχουν αθλητές από όλο τον κόσμο σε
αγωνίσματα του κλασικού προγράμματος όπως
το παγκράτιο, η ελληνορωμαϊκή πάλη. Υπάρχει,
δηλαδή, ένα πεδίο στο οποίο μπορεί η Αρχαία
Ολυμπία να «ξαναζεστάνει» τη διάθεση όλων
των ανθρώπων, για να ξαναγεννηθεί εκεί το φως
της συναδέλφωσης και της ειρήνευσης των λα-
ών. Είναι ένα σχέδιο που πρέπει να υπηρετήσου-
με, γιατί έχουμε παραγνωρίσει τη σημασία που
έχει η οικονομία των συμβόλων, των συμβολι-
κών ανταλλαγών. 

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στις αρ-
χές του 2022 θα ξεκινήσει το έργο οδικής
ασφάλειας της εθνικής οδού Πατρών-Πύρ-
γου-Ολυμπίας. Επιτέλους αποκαθίσταται ο
οδικός αυτός άξονας-καρμανιόλα. 

Πράγματι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει
προσωπική παρέμβαση στην ΕΕ και μέχρι το τέ-
λος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Στις
αρχές του 2022 υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσουν οι
εργασίες και φυσικά αυτό μας χαροποίησε ιδιαί-
τερα. Μας ικανοποιεί επίσης το γεγονός ότι επιτέ-
λους αυτός ο οδικός άξονας θα καταλήγει στην
Αρχαία Ολυμπία. 

Κύριε Τζαβάρα, οι παραγωγοί της πυρόπλη-
κτης Ηλείας παραπονιούνται και ζητούν πε-
ραιτέρω στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Παρεμβάσεις γίνονται, αλλά επαρκούν; 

Η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των παρα-
γωγών από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να
στηριχθούν οικονομικά αλλά και να αποκατα-
σταθούν οι ζημιές στην περιοχή. Υπάρχουν θέ-
ματα σχετικά με τη σταφίδα, καθώς έχει δημι-
ουργηθεί πρόβλημα στα αποθέματα και στην τι-
μή της. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να ασχο-
ληθεί προσωπικά με το θέμα. Άλλωστε πρόκειται
για ένα εθνικό προϊόν που δεν πρέπει να εγκατα-
λείψουμε. 

Η περιοχή της Ηλείας είναι ένας από τους με-
γαλύτερους αρδευόμενους κάμπους της Ελλάδας
που πλησιάζει το 1 εκατομμύριο στρέμματα και
αποτελεί σημαντική πρόκληση που θα πρέπει η
χώρα να αντιμετωπίσει επιτυχώς, ενόψει του σχε-
δίου ανάκαμψης. Και αυτό γιατί μέσα από τον
πρωτογενή τομέα η χώρα έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσει την άλλη μεγάλη πρόσκληση που
αφορά την επισιτιστική κρίση. Αυτή σχετίζεται με
τη γενικότερη κρίση στα παραγόμενα είδη, η
οποία δημιουργεί καθεστώς ασφυξίας και είναι
ανάγκη να το αντιμετωπίσουμε επιτυχώς μέσω
παρεμβάσεων στην ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα.  Είναι αδιανόητο η Ελλάδα που έχει αυτή τη
φύση, το περιβάλλον, αυτή τη γονιμότητα του εδά-
φους και τις κλιματικές συνθήκες να μην είναι η
πρώτη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς παραγω-
γής προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, όταν η
Ολλανδία σε δυσανάλογα δυσμενέστερο περιβάλ-
λον έχει κατορθώσει να είναι η τέταρτη χώρα παγ-
κοσμίως σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.
Πρόκειται για μια ευκαιρία ανάπτυξης, την οποία
δεν πρέπει να χάσουμε.

«
Για Γιώργο Παπανδρέου: 
«Κάποια στιγμή στην Ελλάδα
πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
το φαινόμενο των 
κληρονόμων στη Δημοκρατία»



ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΕΣΕΙΣΘ14

της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Τα κρυπτονομίσματα στο παρόν και το μέλλον μας

Ο
Warren Buffett προφήτεψε το 2018 ότι «τα κρυπτο-
νομίσματα θα έχουν άσχημο τέλος». Παρά την κα-
λά αιτιολογημένη πεποίθησή του, οι πρόσφατες

εξελίξεις απέδειξαν ότι το συμπέρασμά του ήταν λίγο βια-
στικό.

Όχι μόνο το τέλος δεν φαίνεται πουθενά. Αντίθετα, η ανα-
δυόμενη πραγματικότητα της αποκεντρωμένης και επικεν-
τρωμένης στον χρήστη χρηματοδότησης έχει γίνει πολύ
σημαντική για να την αρνηθούμε τα τελευταία χρόνια.
Όπως είδαμε, η 19η Οκτωβρίου του 2021 έγινε ένα ακόμη
ιστορικό ορόσημο στο ταξίδι του bitcoin. Ύστερα από μια
μακροχρόνια αξιολόγηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ (SEC) επέτρεψε τελικά στην ProShare να ξεκινήσει το
πρώτο ETF Bitcoin Futures ($BITO). Το ETF διαπραγμα-
τεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ως
ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό μέσο, διευκολύνοντας τη
μεγαλύτερη θεσμική συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα
blockchain-κρυπτονομισμάτων.

Από τη μία πλευρά, η τιμή του bitcoin εκτινάχθηκε στα
60.000 δολάρια εν αναμονή της κυκλοφορίας. Από την άλ-
λη, το $BITO έγινε το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο στο ETF
όλων των εποχών, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια
σε όγκο συναλλαγών την πρώτη ημέρα. 

Είναι όλα κερδοσκοπική διαφημιστική εκστρατεία; Ή
αυτές οι καινοτομίες αντιπροσωπεύουν πραγματικά μα-
κροπρόθεσμες προοπτικές και αξία; Και πάνω από όλα, οι
αγορές κρυπτογράφησης θα μετριάσουν ποτέ τις ανησυ-
χίες σχετικά με την αστάθεια και θα γίνουν αρκετά σταθε-
ρές, ώστε να είναι σχετικές για πρακτικές και καθημερινές
επιχειρηματικές χρήσεις;

Αυτά τα ερωτήματα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις. 
Επιπλέον, τέτοιες προσπάθειες αποτυγχάνουν να απο-

δώσουν δικαιοσύνη στην περίπλοκη και δυναμική φύση
του τομέα. Παρά ταύτα, η άνοδος των συμβολαίων μελλον-
τικής εκπλήρωσης που βασίζονται σε κρυπτογράφηση, και
γενικά των παραγώγων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα
βήμα προς τα εμπρός για την επίλυση των ανησυχιών που
υπονοούνται στις παραπάνω ερωτήσεις. 

Η αβεβαιότητα είναι επιζήμια για τις επιχειρήσεις και ο
τομέας κρυπτογράφησης και ψηφιακών περιουσιακών

στοιχείων δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Αν-
τίθετα, η σταθερότητα και η βιωσιμότητα οδηγούν σε επιτυ-
χημένες επιχειρήσεις, τις περισσότερες φορές όπως φαί-
νεται από τα πρόσφατα δεδομένα.

Σύμφωνα με τον William L. Silber, οι κύριες οικονομι-
κές λειτουργίες των χρηματοοικονομικών συμβολαίων
μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η μεταφορά κινδύνου
(αντιστάθμιση) και η ανακάλυψη τιμών, εκτός από την ενί-
σχυση της αποτελεσματικότητας και της ρευστότητας των
συναλλαγών. Αν και το υποστηρίζει στο πλαίσιο των παρα-
δοσιακών αγορών, ο ισχυρισμός του ισχύει και για τα κρυ-
πτογραφικά μελλοντικά συμβόλαια. Τουλάχιστον στον
βαθμό που η υπάρχουσα αγορά συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων κληρονομεί πολλές από
τις στοιχειώδεις έννοιές της από την παραδοσιακή αντί-
στοιχη.

Επί του παρόντος, οι πωλητές εντός και εκτός αλυσίδας
μπορούν να αντισταθμίσουν την αστάθεια των ανοιχτών
αγορών κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης.

Αρκετές πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων,
επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης με απλό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.
Αυτό επιτρέπει ακόμη και σε ερασιτέχνες και μη επαγγελ-
ματίες εμπόρους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον
κίνδυνο μέσω ευέλικτων συμβάσεων μελλοντικής εκπλή-
ρωσης με χαμηλά εμπόδια εισόδου. Οι επιχειρήσεις, ιδιαί-
τερα τα ΜΜΕ, αποκτούν επίσης ένα πλεονέκτημα για να
προβλέψουν το λειτουργικό κόστος, παρέχοντας μεγαλύ-
τερο βαθμό βεβαιότητας από ό,τι ήταν ιστορικά δυνατό. 

Η ιδέα της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας συχνά
έχει αρνητική χροιά, ειδικά όταν συγχέεται με τον τζόγο ή το
στοίχημα. Ωστόσο, σχεδόν κάθε ηγετική οικονομία βασίζε-
ται στην κερδοσκοπία με κάποια μορφή, συμμετέχοντας σε
αγορές συναλλάγματος και χρήματος παγκοσμίως. Το αν η
κερδοσκοπία στο επίπεδο της χάραξης οικονομικής πολι-
τικής είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο είναι
εκτός θέματος, αλλά δεν είναι εγγενώς κακή και μπορεί να
διευκολύνει πραγματικά τη μικροοικονομική ανάπτυξη.

Η επιλογή είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή και

αποτελεσματική λειτουργία των ελεύθερων αγορών. Οι
αγορές κρυπτονομισμάτων πρέπει να ευνοούν την παρα-
γωγική κερδοσκοπία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη στα-
θερότητα και τις ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου. Τα πε-
ρισσότερα από 4,14 δισεκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα
σε παράγωγα και η παραβολική άνοδος της καλλιέργειας
απόδοσης, μεταξύ άλλων παραγόντων, καταδεικνύουν ου-
σιαστικά τη ζήτηση για κερδοσκοπικά προϊόντα σε κρυπτο-
γράφηση.

Οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
χρησιμεύουν ως ένα αρμονικό σημείο συνάντησης για αν-
τισταθμιστές και κερδοσκόπους. Το ένα αγοράζει μακριά,
ενώ το άλλο πουλάει απότομα. Οι διαιτητές διαδραματί-
ζουν ρόλο στη δημιουργία συνεπούς τιμολόγησης στις
αγορές, αποκομίζοντας το μερίδιό τους στα οικονομικά
κέρδη. Ωστόσο, το πεδίο για βιώσιμες αποδόσεις με γνώ-
μονα την κερδοσκοπία είναι πολύ ευρύτερο από την
απλοϊκή συνένωση ατόμων που αποβάλλουν και αναλαμ-
βάνουν κινδύνους. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν πολλά
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά συμβόλαια μελ-
λοντικής εκπλήρωσης: ταχύτερη διευθέτηση, ευρύτερη
πρόσβαση, χαμηλότερο κόστος και ευκολία χρήσης. Το πε-
δίο για καινοτομία είναι επίσης πολύ υψηλότερο, ιδίως
όσον αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων.
Αλλά πέρα από αυτά τα άμεσα αποτελέσματα, η εμφάνιση
ισχυρών πλατφορμών και προϊόντων μελλοντικής εκπλή-
ρωσης είναι ένα σημάδι της ωριμότητας.

Τα μελλοντικά είναι μόνο ένα από αυτά, αλλά είναι καθο-
ριστικά για να ανοίξουν τον δρόμο προς τα εμπρός. Για μια
λεπτομερή κατανόηση της οικονομικής σημασίας των χρη-
ματοοικονομικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές και οι επενδυτές επι-
χειρηματικών κεφαλαίων ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι
πρόσφατα με τα μέσα που βασίζονται σε κρυπτογράφηση. 

Είναι ενδιαφέρον ότι βετεράνοι από τον παραδοσιακό
τομέα συμμετέχουν ενεργά σε αυτά τα έργα, υπογραμμί-
ζοντας την έμμεση θεσμική συμμετοχή. Εκτός από τον εκ-
δημοκρατισμό της διανομής επιχειρηματικών κεφαλαίων,
το φαινόμενο αξιοποιεί βαθιά δεξαμενές γνώσης και επι-
τρέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Τα έργα γίνονται επίσης
πιο αξιόπιστα. Και σε αυτά τα πλαίσια, τα ρυθμιζόμενα συμ-
βόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που βασίζονται σε κρυ-
πτογράφηση, όπως το $BITO και άλλα επερχόμενα ETF,
έχουν τεράστια σημασία για την πρόοδο του DeFi. Πρώτον,
θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυνατότητα και την ευκολία
της θεσμικής συμμετοχής. Δεύτερον, θα εμπνεύσουν τη
δημιουργία πιο χρηστοκεντρικών εναλλακτικών λύσεων
ανοιχτού κώδικα.

Το DeFi χρειάζεται ακόμη πολλά στοιχεία για να γίνει
ένα πλήρες χρηματοπιστωτικό σύστημα, σχετικό τόσο για
γενικούς όσο και για ειδικούς σκοπούς. Για να επαναλά-
βουμε, τα κρυπτομελλοντικά είναι ένα από αυτά τα κρίσιμα
στοιχεία, που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Και λαμβά-
νοντας υπόψη τον ρυθμό με τον οποίο προχωρά ο κλάδος,
δεν θα αργήσει πολύ να γίνουν πραγματικότητα τα άλλα
απαραίτητα εργαλεία και όργανα. Το πώς αυτά τα μέρη
ενώνονται για να σχηματίσουν το σύνολο και πώς ωριμά-
ζουν για να φέρουν πραγματική χρησιμότητα στη μαζική
αγορά, μένει να φανεί.



Η
πισώπλατη μαχαιριά της Μαδρίτης αιφνιδίασε την
Αθήνα, καθώς ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της
Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, συνοδευόμενος από το

μισό υπουργικό του συμβούλιο και έχοντας δίπλα του το
«πουλέν» των Ποδέμος Γιολάντα Ντίαθ, τα έδωσε όλα στον
Ερντογάν. Υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν ευ-
ρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Άγκυρας αλλά και πολιτική
στήριξη για τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ,
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας, ακό-
μη και ελεύθερη χωρίς βίζα κυκλοφορία των Τούρκων πο-
λιτών στην ΕΕ.

Αυτά προκύπτουν από το σημείο 11 της ενδεκασέλιδης
«Κοινής Δήλωσης της 7ης Συνόδου Τουρκίας - Ισπανίας»
που εκδόθηκε στις 17/11/2021 συνολικής εκτάσεως 3.742
λέξεων στα ισπανικά.

Και η ιστορία δεν σταματά βέβαια εδώ, αλλά όπως προ-
κύπτει από την Κοινή Δήλωση, σε σχέση με το Κυπριακό
δεν γίνεται κουβέντα για εφαρμογή των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως βάση για την επίλυση
του Κυπριακού (σημείο 28), ενώ καθαγιάζεται ο ρόλος της
Τουρκίας, μιας και δηλώνεται ότι τα δύο «μέρη αναλαμβά-
νουν να εγγυηθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο» (σημ. 29). Για τη Λιβύη ο Σάντσεθ
έκανε γαργάρα τα περί απομάκρυνσης των ξένων στρα-
τευμάτων και μισθοφόρων από τη χώρα αυτή (σημ. 30),
ενώ για το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμ-
βαση της Κωνσταντινούπολης ο σοσιαλιστής ηγέτης σε
ερώτηση δημοσιογράφου πέταξε την μπάλα στην εξέδρα.
Και το άκρον άωτον της όλης υπόθεσης ήταν οι σπονδές
της ισπανικής κυβέρνησης Σοσιαλιστών - Ποδέμος στον
Ερντογάν για τον δήθεν θετικό ρόλο του «σουλτάνου» τόσο
σε σχέση με την αγορά εργασίας και την υγιεινή και ασφά-
λεια των Τούρκων εργαζομένων (σημ. 7) όσο και σε σχέση
με το Μεταναστευτικό (σημ. 39-41) αλλά και κατά της τρο-

μοκρατίας (σημ. 19)! 
Βέβαια, το αντίτιμο που πήρε η ισπανική πλευρά ήταν η

παραπέρα διείσδυση των τραπεζών και των 600 επιχειρή-
σεών της στην τουρκική οικονομία και η αύξηση της πώλη-
σης όπλων στον Ερντογάν.

Έτσι, παρά το τουρκικό casus belli και την Κοινή Θέση
2008/944 ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ που δεν επιτρέ-
πει την εξαγωγή όπλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για διεθνείς επιθετικές ενέργειες, τελικά από τις δηλώσεις
του Ερντογάν παρουσία του Σάντσεθ προκύπτει ότι η Ισπα-
νία θα συνεχίσει να εξοπλίζει σαν αστακό την Τουρκία,
όπως άλλωστε είχε αποκαλύψει από την προηγούμενη
ημέρα ο ισπανικός Τύπος (elpais-com 16/11/2021). Με το
αζημίωτο βέβαια. Έτσι, μετά το ελικοπτεροφόρο Anadolu
που ήδη κατασκευάστηκε από κοινού από τα ισπανικά
ναυπηγεία Navantia και τα τουρκικά ναυπηγεία Sedef, η
Navantia θα προχωρήσει για λογαριασμό της Τουρκίας τό-
σο στην κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου όσο και
στη συμπαραγωγή υποβρυχίων και φρεγατών. Ταυτόχρο-
να Μαδρίτη και Άγκυρα στην Κοινή Δήλωση εκδηλώνουν
πρόθεση για πιο στενή συνεργασία της πολεμικής βιομη-
χανίας των δύο χωρών (σημ. 16-18). 

Στο πεδίο της οικονομίας και σε μια φάση όπου η έκθε-
ση των ισπανικών τραπεζών στην τουρκική οικονομία κυ-
μαίνεται ήδη στα 60 δισ. δολάρια (www.reuters.com
22/3/2021), Ισπανία και Τουρκία προσδοκούν αύξηση του
διμερούς εμπορίου τους στα 20 δισ. δολάρια (σημείο 5).
Ταυτόχρονα η ισπανική τράπεζα BBVA προχωρά πλέον
στην εξαγορά και του υπόλοιπου 50,15% της μεγαλύτερης
τουρκικής τράπεζας Garanti-BBVA αντί ποσού 2,24 δισ.
ευρώ (elpais-com 15/11/2021), γεγονός που χαιρετίστηκε
από τον τουρκικό Τύπο με διθυράμβους (www.dai-
lysabah.com 15/11/2021 και www.hurriyetdailynews,
16/11/2021). Στην ουσία η BBVA αξιοποιώντας την υποτίμη-
ση της τουρκικής λίρας κατά 35% εξαγοράζει πλέον για ένα

κομμάτι ψωμί τη μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα. Το ίδιο
αναμένεται να γίνει και με τις ισπανικές εταιρείες ΑΠΕ που
έχουν πέσει σαν κοράκια πάνω στην τουρκική οικονομία
αξιοποιώντας και αυτές με τη σειρά τους την υποτίμηση
της τουρκικής λίρας.

Καθώς λοιπόν οι οικονομικές σχέσεις Ισπανίας και
Τουρκίας έχουν εδώ και χρόνια εξαιρετικό βάθος, με απο-
τέλεσμα στο πολιτικό πεδίο να εκφράζεται πάντοτε η στή-
ριξη της Μαδρίτης στην Άγκυρα, ήδη από τις αρχές του
2021 από τη στήλη αυτή είχαμε έγκαιρα επισημάνει τα πα-
ρακάτω:

«Βέβαια στην εξωτερική πολιτική πρυτανεύουν τα στενά
οικονομικά συμφέροντα και αυτό αποδείχθηκε έκδηλα και
σ’ αυτήν την περίπτωση με την Ισπανία να θέτει βέτο σε
οποιαδήποτε σκέψη για κυρώσεις στην Τουρκία σώζοντας
τις ισπανικές τράπεζες από μια ενδεχόμενη κατάρρευση
της τουρκικής οικονομίας στην οποία είναι εκτεθειμένες
με τουλάχιστον 62 δισ. δολάρια (Die Welt 17/9/2020). Επι-
σημαίνεται ότι προ διετίας η έκθεση των ισπανικών τραπε-
ζών στην τουρκική οικονομία είχε ανέλθει στο ποσό των 80
δισ. ευρώ (WolfStreet.com 10/8/2018). Μάλιστα η ισπανική
τράπεζα BBVA παραμένει ο μεγαλομέτοχος της δεύτερης
σε μέγεθος τουρκικής τράπεζας, της Turkiye Garanti
Bankasi, με ποσοστό 50%. Επιπλέον οι ισπανικές τράπεζες
από το 2015 και μετά αγοράζουν συστηματικά κρατικά
τουρκικά ομόλογα, χρηματοδοτώντας έτσι το εξοπλιστικό
πρόγραμμα του Ερντογάν, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν
αφειδώς δάνεια και εγγυήσεις διευκολύνοντας τις ισπανι-
κές επενδύσεις στην Τουρκία ιδίως στον τομέα της ενέρ-
γειας. Και το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η εμπλοκή
των ισπανικών ναυπηγείων Navantia στην κατασκευή του
τουρκικού αεροπλανοφόρου Anadolu» (Political 2/1/2021,
σελ. 11). 

Τελικά με τέτοιους φίλους στην ΕΕ, τι τους θέλεις πλέον
τους εχθρούς;

Η ισπανοτουρκική συμμαχία βάζει φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο
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Μ
ια πανδημία, γεγονός που συμβαίνει κάθε εκατό χρό-

νια σε τέτοια ένταση και τέτοια έκταση, που πλήττει

όλο τον πλανήτη κι όχι μόνο τη δική μας χώρα, μόνο

στην Ελλάδα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη μείζονα

αντιπολίτευση. Η εκ των προτέρων «απάντηση» του κ. Τσίπρα

στον πρωθυπουργό, πριν ακόμη ακούσει τι θα πει ο Κ. Μητσοτά-

κης, ξεγυμνώνει τον λαϊκισμό με τον οποίο το κόμμα των φίλων

του Τσάβες και του Μαδούρο προσεγγίζει ακόμη και τα πιο σο-

βαρά θέματα όπως είναι αυτά της δημόσιας υγείας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απώλειες από την πανδημία εί-

ναι πολλές. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, εκ

των οποίων 17 χιλιάδες στη χώρα μας. Ναι, η Ελλάδα θρηνεί

αχρείαστες απώλειες. Ένας ιδιότυπος παγκόσμιος πόλεμος, με

επιπτώσεις στις εθνικές οικονομίες. Παρ’ όλ’ αυτά ο κ. Τσίπρας

επιμένει να… πολυλογεί σαν να μην έχουμε πανδημία, σαν να

συμβαίνει αυτό μόνο στην Ελλάδα. Με χαρακτηρισμούς αντί για

επιχειρήματα, επιχειρεί να απαξιώσει προσωπικά τον πρωθυ-

πουργό, με έναν αναχρονιστικό τρόπο «αποδόμησης». Με συ-

στηματικό λαϊκισμό στο θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

υποσχόμενος προσλήψεις και μόνο προσλήψεις. Αυτό είναι το

μοναδικό… «σχέδιο» του κ. Τσίπρα. Κλείνει συνεχώς το μάτι

στους αντιεμβολιαστές, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τον συ-

στηματικό παραλογισμό μιας ακραίας μερίδας των πολιτών που

έχει καταντήσει απόλυτα συστημικός. Αντίδραση για τα πάντα

και πολιτική εκμετάλλευση της υποτιθέμενης αντίδρασης. Ακό-

μη και στο κεντρικό σλόγκαν της καμπάνιας του αποφεύγει να

πει «λέμε ναι στο εμβόλιο».

Είναι ευτυχής συγκυρία που σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τον

τόπο κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, σε μια κατάσταση που διαρ-

κώς μεταβάλλεται και απαιτεί αλλεπάλληλες προσαρμογές της

στάσης των κρατών. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η

κυβέρνηση κατάφερε να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να κρατήσει

τον έλεγχο της πανδημίας, να δρομολογήσει την επιστροφή στην

κανονικότητα, λαμβάνοντας κάθε φορά τα αναγκαία μέτρα. Δεν

είναι τυχαίο ότι η χώρα πέτυχε την τρίτη υψηλότερη ευρωπαϊκή

επίδοση στην ανάπτυξη αλλά και τη μεγαλύτερη μείωση της

ανεργίας, με τη δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Σίγουρα δεν μπαίνουν όλοι οι ανεμβολίαστοι στο ίδιο καζάνι.

Υπάρχουν οι ακραίοι, οι πολιτικοποιημένοι, οι ανειδίκευτοι «επι-

στήμονες», οι ευλόγως φοβισμένοι. Ο Κ. Μητσοτάκης και η κυ-

βέρνηση εξαρχής επιχείρησαν να πείσουν τους πολίτες να εμβο-

λιαστούν, χρησιμοποιώντας τη λογική γλώσσα της γνώσης και

της επιστήμης. Δυστυχώς, οι επιτήδειοι δεν επέτρεψαν να πετύ-

χουμε τα ποσοστά της Πορτογαλίας στους εμβολιασμούς και σή-

μερα βιώνουμε ως χώρα αυτό που οι ειδικοί αποκάλεσαν «παν-

δημία των ανεμβολίαστων». Καθημερινά ανεμβολίαστοι συμπο-

λίτες μας χάνουν τη ζωή τους, ενώ θα μπορούσαν να σωθούν εάν

είχαν κάνει το εμβόλιο. 

Κι όπως είπε ο πρωθυπουργός, «οφείλουμε να γυρίσουμε

την πλάτη στον φόβο και σε κάθε τσαρλατάνο που, για τη δική του

δημοσιότητα και προβολή, εμπορεύεται την άγνοια». Να γυρί-

σουμε την πλάτη στην «πανδημία του λαϊκισμού». Τα νέα μέτρα

για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας μπορεί να μην είναι

ευχάριστα, αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Πρόκειται για επιλο-

γές ενθαρρυντικές και όχι κατασταλτικές. Με διάθεση πειθούς

και όχι αντιπαράθεσης που γεννάει διχασμούς και κοινωνικούς

αυτοματισμούς. Η λήψη τους αποτελεί εθνικό καθήκον, στοιχει-

ώδη υποχρέωση της κυβέρνησης απέναντι σε εμβολιασμένους

και ανεμβολίαστους, απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα.

Λέμε, λοιπόν, ναι στο εμβόλιο, ως το μοναδικό ασφαλές όπλο για

να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Για να επιστρέψουμε στη

ζωή. Για να λειτουργήσουμε την οικονομία. Για να πάμε το δυνα-

τόν συντομότερο στην ελπιδοφόρα επόμενη μέρα.

Η πανδημία του λαϊκισμού

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

τoυ
Σάββα

Αναστασιάδη

Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης ΝΔ
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Μ
ε την παρουσία του για δεύτε-
ρη συνεχόμενη χρονιά στη λί-
στα των δέκα πιο επιδραστι-
κών ευρωβουλευτών από το

Vote Watch Europe, «μια τιμητική διάκριση
όχι μόνο για το πρόσωπό μου αλλά και για
την πατρίδα μας» όπως λέει ο ίδιος, ο Δημή-
τρης Παπαδημούλης αξιολογεί τις ευρω-
παϊκές παρεμβάσεις στα κρίσιμα κοινωνικά
ζητήματα, μιλώντας στην «Political». Ο ίδιος
βλέπει «κυβερνητικό εξωραϊσμό» στα θέ-
ματα της οικονομίας και «υπερβολική χαλά-
ρωση» στην αντιμετώπιση της πανδημίας,
ενώ με αφορμή τις εσωκομματικές διεργα-
σίες στο ΚΙΝΑΛ σχολιάζει «αυτός που θα
επιλεχθεί, να συζητήσει σοβαρά με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ την ανάγκη να γίνουμε κι εμείς Ευ-
ρώπη στον τρόπο διακυβέρνησης». 

Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του
Ευρωκοινοβουλίου, πώς αξιολογείτε
τις επιδόσεις της ΕΕ στην αντιμετώπι-
ση της ακρίβειας στα καύσιμα και της
κλιματικής αλλαγής;

Γίνεται συζήτηση, μπαίνουν στόχοι, αλλά τα
μέτρα για την υλοποίησή τους είναι είτε ανε-
παρκή είτε ανύπαρκτα ως τώρα.

Για παράδειγμα, η Ευρώπη είναι εξαρτη-
μένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρέπει
να δημιουργήσει με ενιαία ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση
ισχυρά αποθέματα φυσικού αερίου. Επίσης, απαιτείται και
επιτάχυνση των επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργει-
ας και στις ΑΠΕ, όπου πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα
γιατί έχουμε ενεργοβόρα οικονομία. Και εκεί η Ελλάδα
δυστυχώς είναι στις χειρότερες θέσεις.

Με το κύμα της ακρίβειας στα καύσιμα να φουντώνει
τον πληθωρισμό, η Ελλάδα καταγράφει αρνητικό ρεκόρ,
έχοντας την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ηλεκτρικό
ρεύμα. Στην Ισπανία μειώνουν τους φόρους πάνω στα
καύσιμα, δεσμεύουν ένα μέρος των κερδών των μεγάλων
εταιρειών στον χώρο της ενέργειας για να το ανακατανεί-
μουν υπέρ των ευάλωτων, αυξάνοντας την κοινωνική στή-
ριξη. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ απλώς παρακο-
λουθεί άπρακτη το φαινόμενο.

Η βιασύνη της κυβέρνησης της ΝΔ να κλείσει γρήγορα
τις λιγνιτικές μονάδες και να δώσει αυτό το μπόνους σε
ισχυρούς ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του φυσικού αερίου, αποδεικνύεται τώρα βιαστική και
επιζήμια. Τώρα η ΝΔ κάνει στροφή και ξαναβάζει μπρο-
στά τα εργοστάσια του λιγνίτη. Γιατί έρχεται δύσκολος χει-
μώνας και μπορεί να καταρρεύσει το σύστημα. 

Τι βαθμό θα δίνατε στην ελληνική κυβέρνηση για τη
μέχρι σήμερα διαχείριση της πανδημίας; 

Είμαστε πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο πόσα
χρήματα διαθέτουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης για την
ενίσχυση του συστήματος υγείας. Στην Ευρώπη διαθέ-

τουν κατά μέσο όρο 10% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα λιγότερο
από το μισό, δηλαδή 4,4%.

Πριν από έναν χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε
αυτοκριτική και είπε ότι «δείξαμε χαλάρωση, υποτιμή-
σαμε τον κίνδυνο της πανδημίας, ειδικά στη Θεσσαλονί-
κη, και δεν πήραμε μέτρα». Φέτος, με την κατάσταση
στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη
τη χώρα πλέον, πολύ χειρότερη από πέρσι όσον αφορά
το ποσοστό εμβολιασμών, τα κρούσματα, τον αριθμό νε-
κρών, αλλά και την κατάσταση στις ΜΕΘ, είχαμε την ίδια
και χειρότερη χαλάρωση! 

Βιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης να κηρύξει πολλές φορές
το τέλος της πανδημίας και έπεσε έξω. Και αντί να πά-
ρει μέτρα που θα ενισχύσουν την πειθώ υπέρ του εμ-
βολιασμού, κινήθηκε με μικροπολιτική, φοβέρες και
απειλές, ρίχνοντας νερό στον μύλο των αντιεμβολια-
στών που είναι στα δεξιά του, αλλά και μέσα στο κόμμα
του. Το εμβόλιο είναι το αποτελεσματικότερο όπλο για
να πολεμήσει κάποιος τον κορονοϊό και στην Ελλάδα
έχουμε ποσοστό εμβολιασμένων 60%, όταν στην Πορ-
τογαλία είναι 86%!

Η κυβέρνηση επικαλείται τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν σήμερα ανάπτυξη
στην οικονομία και μείωση της ανεργίας. 

Ο κυβερνητικός εξωραϊσμός απέχει πολύ
από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, τα επί-
σημα στοιχεία της Eurostat και της Κομισιόν
κατατάσσουν την Ελλάδα πλέον στις φτωχό-
τερες χώρες της Ευρώπης, πρώτη στην
ανεργία των νέων, με μεγάλες κοινωνικές
και περιφερειακές ανισότητες, στους ουρα-
γούς σε ποσοστά εμβολιασμών και σε νε-
κρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων, 24η
στους 27 σε θέματα ελευθερίας του Τύπου -
δίπλα στην Ουγγαρία του Όρμπαν και την
Πολωνία του Κατσίνσκι. Μέχρι και τα χρήμα-
τα που θα πάρουμε ως δάνεια από το Ταμείο
Ανάκαμψης, τα 12,7 δισ. ευρώ που θα χρεώ-
σουν την οικονομία μας, η ΝΔ θα τα δώσει
όλα σε ιδιώτες μέσω τραπεζών. Ούτε μισό
ευρώ δεν προορίζεται για δημόσιες υποδο-
μές στο κοινωνικό κράτος. Μέσω των τραπε-
ζών σημαίνει επίσης ότι τα λεφτά θα πάνε
στα λεφτά! Γιατί έτσι αποκλείεται το 90% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. 

Αν ψηφίζατε στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ,
ποιον υποψήφιο θα επιλέγατε; 

Απέναντι στις υποψηφιότητες, επιβάλλε-
ται στάση αυστηρής και απόλυτης ουδετερότητας. Καμία
ανάμειξη στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Αυτό που
παραμένει υψηλά στην ατζέντα είναι να αντικατασταθεί η
παρούσα κυβέρνηση από μια κυβέρνηση προοδευτικής
συνεργασίας, με ένα εφικτό και προοδευτικό πρόγραμμα,
που θα δουλεύει υπέρ της χώρας, του δημοσίου συμφέ-
ροντος, των ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης.

Είναι ιστορικό στοίχημα για τη χώρα να μη χαθεί η ευ-
καιρία της απλής αναλογικής. Η μεγάλη πλειοψηφία των
κρατών-μελών της ΕΕ κυβερνάται από κυβερνήσεις συ-
νεργασίας με αναλογικά συστήματα. Την Ελλάδα τη χρεο-
κόπησαν μονοκομματικές κυβερνήσεις, βγαλμένες με
καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. 

Αν θέλουμε μια Ελλάδα που να βελτιώνει την πορεία και
το κύρος της στην Ευρώπη, χρειάζεται αλλαγή στο τιμόνι
της χώρας. Επομένως περιμένω αυτός που θα επιλεχθεί
από την κάλπη του ΚΙΝΑΛ να συζητήσει σοβαρά με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ την ανάγκη να γίνουμε κι εμείς Ευρώπη και στον
τρόπο διακυβέρνησης.
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«Ο κ. Μητσοτάκης αντί να πάρει μέτρα 
που θα ενισχύσουν την πειθώ υπέρ 
του εμβολιασμού, κινήθηκε με φοβέρες 
και απειλές, ρίχνοντας νερό στον μύλο
των αντιεμβολιαστών που είναι στα δεξιά του»

«Την Ελλάδα τη χρεοκόπησαν
μονοκομματικές κυβερνήσεις»

στον 
Γιάννη 
Κορωναίο

gkoroneos@political.gr



Ρεπορτάζ: Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Σ
την προσφιλή τακτική της
σκανδαλολογίας και της ποινι-
κοποίησης της πολιτικής ζωής
υπέπεσε για ακόμη μια φορά ο

Αλέξης Τσίπρας, παρεμβαίνοντας στην
επερώτηση που είχε καταθέσει η ΚΟ του
ΣΥΡΙΖΑ με βαρύτατους υπαινιγμούς για
σκάνδαλο υπερκοστολόγησης στη Συμ-
φωνία του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορι-
κής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα.

Ασκώντας επί της ουσίας κριτική στην
επιλογή της δικής του διακυβέρνησης το
2019, που είχε επιλέξει ως οικονομικά
πιο συμφέρουσα τη χρηματοδοτική μί-
σθωση για τη συγκεκριμένη συμφωνία,
ο Αλ. Τσίπρας προέταξε και πάλι το «όχι»
σε όλα, βάζοντας και πάλι στο τραπέζι
θέμα ποινικών ευθυνών για τους υπουρ-
γούς που θα την υπογράψουν. Και όλα
αυτά τη στιγμή που ο Ερντογάν προχω-
ράει σε συμφωνίες στρατιωτικών ανα-
βαθμίσεων-μαμούθ με την Ισπανία και
βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεραστία προ-
σπάθεια να θωρακιστεί η χώρα έναντι
της ανοιχτής εξ Ανατολών απειλής.

«Αντιπολιτεύεστε μια δική σας από-
φαση σε μια συμφωνία που δίνει μέλλον
στην Πολεμική Αεροπορία, εκεί που
υπήρχε ξαφνικός θάνατος», είπε ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, καλώντας τον
ΣΥΡΙΖΑ να μη στέκεται αρνητικά απέ-
ναντι σε αυτή την προσπάθεια. Προχώ-
ρησε, δε, και ένα βήμα παραπάνω, γιατί
η αξιωματική αντιπολίτευση αδράνησε
να υπογράψει ανάλογη συμφωνία, τονί-
ζοντας ότι τώρα στοχοποιείται επειδή
επέλεξε να δράσει. «Τον πατριωτισμό
τον επικαλείσαι διά της δράσεώς σου
και όχι διά της παραλείψεως», είπε ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, τονίζοντας ότι
δεν φοβάται την προαναγγελία προανα-
κριτικών ούτε την πιθανότητα να ελεγχ-
θεί από τη Βουλή. «Η καταφυγή στην
προσφιλή σκανδαλολογία με ευθείες
και κεκαλυμμένες απειλές, με πολλές
ασάφειες και λάσπη στον ανεμιστήρα
δεν με φοβίζουν», είπε χαρακτηριστικά
ο υπουργός Άμυνας.

Απαντώντας και στο θέμα της υπερκο-
στολόγησης, ο υπουργός ανέφερε ότι η
αύξηση του αρχικού κόστους δεν οφεί-
λεται σε υπόνοια σκανδάλου αλλά σε

αλλαγή, γιατί υπολογίζονται με συγκε-
κριμένο τρόπο και τύπο οι κρατήσεις και
η τιμαριθμική προσαρμογή.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας από τα
έδρανα, προσπάθησε να φιλοτεχνήσει
οσμή σκανδάλου, καταφεύγοντας σε οι-
κονομικές υπεραπλουστεύσεις, όπου
δεν συνυπολόγισαν την τιμαριθμική
αναπροσαρμογή και τις κρατήσεις στη
Συμφωνία, μιλώντας για μια συνολική
υπέρβαση ύψους 1 δισ. ευρώ σε βάθος
22 ετών. «Μην υπογράψετε, κύριε Πα-
ναγιωτόπουλε, έχοντας στο μυαλό σας
πως οι ευθύνες θα κρυφθούν πίσω από
το ΚΥΣΕΑ. Δεν θα είστε για πάντα κυ-
βέρνηση. Και μετά η συμφωνία θα έλθει
προς διερεύνηση ως διασπάθιση του
δημόσιου χρήματος. Και μην ξεχνάτε

πως έχουμε αλλάξει το Σύνταγμα, δεν
υπάρχει παραγραφή», κατέληξε ο
πρώην πρωθυπουργός. Πάντως, ο
υπουργός δεσμεύτηκε ότι, αν και δεν
υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου, θα
φέρει τη συμφωνία προς συζήτηση στην
Επιτροπή Εξοπλισμών για να τη μελετή-
σουν τα κόμματα.

Ε
κλογικό θρίλερ μεταξύ Λοβέρδου, Ανδρουλάκη και
Παπανδρέου δείχνει η έρευνα της MRB για λογα-
ριασμό του Star Channel. Στο σύνολο των ψηφοφό-

ρων ο Ανδρέας Λοβέρδος προηγείται με 26,9%, με τον
Γιώργο Παπανδρέου στη δεύτερη θέση με 23,4% και τον
Νίκο Ανδρουλάκη στο 21,6%. Η εικόνα αλλάζει όταν ηέρευ-
να στρέφεται στο εκλογικό σώμα των ψηφοφόρων του ΚΙ-
ΝΑΛ. Ο κ. Λοβέρδος προηγείται και σε αυτό το πεδίο με
30,3%, με τον κ. Ανδρουλάκη όμως να είναι δεύτερος ορια-
κά με 29,5%, ενώ ο κ. Παπανδρέου έρχεται τρίτος με 27,9%.

Στο εκλογικό σώμα του ΚΙΝΑΛ ο Χάρης Καστανίδης εί-
ναι τέταρτος με 7,3%, ο Παύλος Γερουλάνος μετά με 2,2%

και ο Παύλος Χρηστίδης καταγράφει 1,2%, το οποίο όμως,
όταν η μέτρηση γίνεται στο συνολικό εκλογικό σώμα, πάει
στο 6,2% και τον κατατάσσει τέταρτο, με τον Παύλο Γερου-
λάνο στην πέμπτη θέση με 6,1% και τον Χάρη Καστανίδη
στο 6%.

Στον β’ γύρο η έρευνα αφορά όσους δηλώνουν ότι θα

πάνε να ψηφίσουν και τους σημερινούς ψηφοφόρους του
ΚΙΝΑΛ. Στο πρώτο πεδίο ο κ. Λοβέρδος προηγείται του Γ.
Παπανδρέου με 46,8% έναντι 29,5%, αλλά έχει και προβά-
δισμα έναντι του Ν. Ανδρουλάκη με 41,6%-40%. Ο κ. Αν-
δρουλάκης κερδίζει με τη σειρά του άνετα τον πρώην
πρωθυπουργό με ποσοστό 51,5% έναντι 30,2%.

Στο ευρύτερο πεδίο των ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ σήμε-
ρα ο κ. Λοβέρδος έχει προβάδισμα επί του Γ. Παπανδρέου
με 49,3% έναντι 39,7%, ενώ υστερεί απέναντι στον Ν. Αν-
δρουλάκη με ποσοστά 42,1%-44,9%.

Στο δίδυμο Ανδρουλάκη - Παπανδρέου κερδίζει και πά-
λι ο ευρωβουλευτής με 57,8%-37,6%.

Άγριο θρίλερ για γερά νεύρα οι εκλογές νέου προέδρου στο ΚΙΝΑΛ 
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos@gmail.com 
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Στα χαρακώματα
για το Κέντρο
Αεροπορικής
Εκπαίδευσης 

Ο Παναγιωτόπουλος
απάντησε στους
βαρύτατους υπαινιγμούς
Τσίπρα, ο οποίος βλέπει
παντού σκάνδαλα
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H
βουλευτής του Κινήματος
Αλλαγής Τόνια Αντωνίου πέ-
ρασε πρόσφατα και πάλι το
περιστύλιο της Βουλής σε

μια βαριά συγκυρία, καθώς κλήθηκε να
πάρει τη θέση της Φώφης Γεννηματά. Εί-
ναι «παλιά» στο ΠΑΣΟΚ και το χαρακτηρι-
στικό της είναι ότι δεν μασάει τα λόγια της.
Ισχυρίζεται ότι η υποψηφιότητα του Γιώρ-
γου Παπανδρέου και το ενδεχόμενο της
εκλογικής του νίκης θα «αποτελέσουν τον
καταλύτη για τεκτονικές αλλαγές στο πο-
λιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια».

Μιλώντας στην «Political» επισημαίνει
με νόημα ότι «η ώθηση που έδωσε η αεί-
μνηστη πρόεδρος στην παράταξη έχει τη
δύναμη να εξαλείψει τις φυγόκεντρες δυ-
νάμεις». Θεωρεί ως μονόδρομο την αυτό-
νομη πορεία της παράταξης και κάνει λό-
γο για «δήθεν ριζοσπαστική Αριστερά»
που δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αυτα-
πάτες της. 

Θεωρείτε δεδομένη την ενότητα
της παράταξης μετά την αυλαία των
εσωκομματικών εκλογών; 
Εκτιμώ ότι όλοι οι υποψήφιοι κατανο-

ούν την αξία της πολιτικής παρακαταθή-
κης της Φώφης Γεννηματά. Πυρήνας αυ-
τής της παρακαταθήκης είναι η ενότητα
της παράταξης, για την οποία εργάστηκε
συστηματικά έως το τέλος της ζωής της
και την οποία εγγυήθηκε ακόμα και στο
τελευταίο δημόσιο μήνυμά της. Πιστεύω
ότι η ώθηση που έδωσε η αείμνηστη πρό-
εδρος στην παράταξη έχει τη δύναμη να
εξαλείψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις.

Υπάρχουν περιθώρια μετεκλογι-
κών συνεργασιών για το ΚΙΝΑΛ;

Η πάγια θέση μας, όπως επαναδιατυ-
πώθηκε στο συνέδριο του 2019, είναι η
αυτόνομη πορεία. Η παράταξή μας έχει
στόχο να επαναφέρει την προοδευτική
πολιτική ατζέντα στο προσκήνιο. Αυτό δεν
μπορεί να το κάνει ως μειοψηφών εταίρος
σε μια κυβερνητική συμμαχία. Πρέπει να
ξανακερδίσει τον ρόλο του πολιτικού
πρωταγωνιστή και του αρχιτέκτονα όλων
των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που είχε
τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Εξαναγ-
κάστηκε να μπει σε κυβερνητικές συνερ-
γασίες με αρνητικούς για αυτήν όρους
όταν τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά
διακυβεύματα για την Ελλάδα ήταν επιτα-
κτικά. Τώρα, όμως, το πολιτικοοικονομικό
πλαίσιο είναι διαφορετικό.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ση-
μειώνουν άνοδο των ποσοστών του
ΚΙΝΑΛ. Θεωρείτε ότι είναι ένα συγ-
κυριακό φαινόμενο ή έχει αρχίσει η
αντίστροφη μέτρηση για την ανα-
στροφή του κλίματος; 

Θεωρώ ότι η στάση της Φώφης Γεννη-
ματά θύμισε σε πολλούς ότι παραμένει
επίκαιρος ο αγώνας για το αξιακό και ιδε-
ολογικό πλαίσιο αυτής της παράταξης.
Αυτό ήταν ένα πρώτο κρίσιμο βήμα. Πρέ-
πει, τώρα που ένα μεγάλο μέρος της κοι-
νωνίας ξαναέστρεψε το βλέμμα στην πα-

ράταξή μας, να πείσουμε ότι το Κίνημα
Αλλαγής μπορεί να είναι η επιλογή τους.
Γιατί έχουμε σχέδιο για τη χώρα. Γιατί πι-
στεύουμε βαθιά ότι η ανάπτυξη πρέπει να
είναι δίκαιη και να γίνεται με σεβασμό στο
περιβάλλον. Ότι η αναδιανομή δεν αποδυ-
ναμώνει, αλλά ενισχύει τους οικονομι-
κούς και πολιτικούς θεσμούς. Ότι η δημο-
κρατία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
χρειάζεται συνεχή ενίσχυση και εκσυγ-
χρονισμό για να προσαρμόζεται στις παγ-
κόσμιες, πλέον, περιβαλλοντικές και τε-
χνολογικές προκλήσεις. Οι συντηρητικές
δυνάμεις, εγχώριες και διεθνείς, επιβε-
βαιώνουν με κάθε ευκαιρία ότι δεν έχουν
τέτοιες προτεραιότητες και η δήθεν ριζο-
σπαστική Αριστερά στην Ελλάδα ότι δεν
μπορεί να απαλλαγεί από τις αυταπάτες
της, όταν βρίσκεται μπροστά στις μεγάλες
προκλήσεις.

Πιστεύετε ότι η επιστροφή στα ιστο-
ρικά σύμβολα του Κινήματος είναι
καθοριστικός παράγοντας για την
ενίσχυση της παράταξης; 

Τα σύμβολα έχουν παραδοσιακά μεγά-
λη αξία. Για αυτό και το Κίνημα Αλλαγής
ως πολιτική κίνηση της Κεντροαριστεράς
κράτησε σε περίοπτη θέση τον πράσινο
ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που θυμίζει τους αγώνες
και τις κατακτήσεις του παρελθόντος.
Ωστόσο, η σχέση με τα πολιτικά και ιδεο-
λογικά σύμβολα δεν μπορεί να είναι φετι-
χιστική ή να παίρνει τους όρους του εμπο-
ρικού μάρκετινγκ, γιατί τότε τα ευτελίζει.
Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι απλώς να
έχουμε τον ήλιο γιατί πουλάει ως brand.
Το ζήτημα είναι να θυμίζουμε ότι το σύμ-
βολο συνδέεται ιστορικά με κοινωνικές

κατακτήσεις, να το συνδέσουμε σήμερα
με σύγχρονες και επίκαιρες αξίες και ιδέ-
ες, και να πείσουμε ότι αυτοί που το εκ-
προσωπούν μπορούν να εκπληρώσουν
αύριο τις ελπίδες και τα όνειρα των Ελλή-
νων. Συνεπώς, δεν αρκεί να κρατάς και να
περιφέρεις ένα σύμβολο, αλλά να το υπε-
ρασπίζεσαι με ήθος και με συνέπεια.

Πώς σχολιάζετε την κίνηση του
Γιώργου Παπανδρέου να κατέβει και
πάλι υποψήφιος; 

Η απώλεια της Φώφης Γεννηματά δη-
μιούργησε ένα τεράστιο κενό στην πα-
ράταξη, ειδικά στη φάση που βρισκόταν,
αφού αυτή εξέφραζε την πλειοψηφική
ιδεολογική τάση. Θεωρώ ότι το κενό αυ-
τό δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με με-
γαλύτερη επάρκεια από άλλη υποψη-
φιότητα πλην αυτής του Γιώργου Πα-
πανδρέου. Η υποψηφιότητα αυτή βάζει
εκ νέου με πολύ δυναμικό τρόπο τη σύγ-
χρονη προοδευτική και πράσινη ατζέντα
που χρειάζεται η παράταξή μας, δίνει τη
δυνατότητα στην Κοινοβουλευτική Ομά-
δα μας να εκπροσωπείται από ένα
πρώην πρωθυπουργό απέναντι στους
αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Ομά-
δων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κεφαλαιοποιεί την πολυεπίπεδη
διεθνή αναγνώριση του Γιώργου και
προσφέρει τα υψηλότερα εχέγγυα για
την ενότητα της παράταξης χάρη στη με-
τριοπαθή και ευγενή προσωπικότητά
του. Για αυτό πιστεύω ότι η νίκη του
Γιώργου Παπανδρέου στις εκλογές του
Δεκεμβρίου θα αποτελέσει τον καταλύ-
τη για τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό
σκηνικό τα επόμενα χρόνια.

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com
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«Το ζήτημα δεν 
είναι να έχουμε 
τον “ήλιο” γιατί 
πουλάει ως brand»



Α
υστηρό κάλεσμα στην Τουρκία
να ασπαστεί το Διεθνές Δίκαιο
και να απέχει από επιθετικές
συμπεριφορές που θέτουν σε

κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο απηύθυναν χθες
από την Αθήνα οι υπουργοί Εξωτερικών της
Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας και της
Αιγύπτου. 

Οι τέσσερις υπουργοί συναντήθηκαν στην
Αθήνα για να συντονίσουν τις ενέργειές
τους, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένε-
ται ιδιαίτερα κρίσιμο στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Η Τουρκία απειλεί με
«απαντήσεις» στο πεδίο και νέο κύκλο πα-
ράνομων γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ,
ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι η Άγκυρα θα
επιχειρήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα
στην περιοχή με την ενεργοποίηση του
τουρκολιβυκού μνημονίου, πριν από τις
εκλογές στη Λιβύη. 

Το μήνυμα που στέλνουν η Αθήνα, η Λευ-
κωσία, το Παρίσι και το Κάιρο είναι διπλό,
αφού την ώρα που οι υπουργοί Εξωτερικών
συζητούσαν για τις εξελίξεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, τα όπλα των τεσσάρων χωρών,
μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκα-
ναν επίδειξη δύναμης στην Ανατολική Με-
σόγειο, με την άσκηση «Μέδουσα 11» να
απαντά στις τουρκικές προκλήσεις και στο
πεδίο. 

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι κοινός παρο-
νομαστής των προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουν οι χώρες της περιοχές είναι η Τουρ-

κία, η οποία «απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα
και παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα, κατέχει παράνομα
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και
παραβιάζει τα δικαιώματα στις θαλάσσιες
ζώνες της, υποθάλπει τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα, εργαλειοποιεί το Μεταναστευ-
τικό και αποσταθεροποιεί τη Λιβύη με την
παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και μι-
σθοφόρων».

Είναι ενδεικτικό ότι στο κοινό τους ανα-
κοινωθέν οι τέσσερις υπουργοί Εξωτερι-
κών, Νίκος Δένδιας, Νίκος Χριστοδουλίδης,
Ζαν Ιβ Λεντριάν και Σάμεχ Σούκρι, κάνουν
εκτενείς αναφορές στα συμπεράσματα των
προηγούμενων συναντήσεών τους, όπου
περιγράφεται η ίδια κατάσταση σε σχέση με
την Τουρκία, άρα δεν διαπιστώνεται καμία
πρόοδος, ενώ για μία ακόμη φορά καλούν
την Άγκυρα να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο

και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Διαπιστώνεται ακόμη σύγκλιση απόψεων
των τεσσάρων χωρών σε όλα τα ζητήματα
που αφορούν τη Μέση Ανατολή, την Ανατο-
λική Μεσόγειο, το Σαχέλ και τις εξελίξεις
στη Λευκορωσία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται και στη συνεργασία στο θέμα της
ενέργειας. 

Επαφές Ελλάδας - Γαλλίας
Πριν από τη διάσκεψη, ο Νίκος Δένδιας

είχε διμερείς επαφές με τον Γάλλο ομόλογό
του, όπου εκτός από την ενισχυμένη αμυντι-
κή συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο
της ελληνογαλλικής συμφωνίας και τον
συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής, ο Νίκος Δένδιας εξαπέλυσε και βαρύ-
τατες αιχμές κατά της Μαδρίτης για τη συμ-
φωνία με την Άγκυρα. «Θα ευχόμασταν κι
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να ακολουθούσαν
το παράδειγμα της Γαλλίας και να μην εξό-
πλιζαν χώρες που απειλούν με πόλεμο άλ-
λες χώρες», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός,
στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στον Ισπανό
πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Ελλάδα και
Γαλλία επαναβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις
τους, με τον Νίκο Δένδια να χαρακτηρίζει
«δύναμη αποτροπής» τα μαχητικά Rafale
και τις φρεγάτες Belharra που προμηθεύε-
ται η χώρα μας από τη Γαλλία, ενώ στην
ατζέντα βρέθηκε τόσο η Λιβύη, όπου διαπι-
στώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων Αθή-
νας - Παρισιού, όσο και η ελληνική συμμε-
τοχή στο Μάλι.Πριν μεταβεί στο υπουργείο
Εξωτερικών, ο Ζαν Ιβ Λεντριάν έγινε δεκτός
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο
Μαξίμου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών συζήτησαν
για την ενίσχυση των πολυεπίπεδων διμε-
ρών σχέσεων, δίνοντας έμφαση στους το-
μείς της άμυνας και της οικονομίας.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Διπλό μήνυμα
στην Άγκυρα από

την τετραμερή

Πρόκληση από την Αλβανική Προεδρία
Με έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Προεδρία της Αλβανικής Δημοκρα-
τίας απάντησε η Αθήνα, μετά την ανάρτηση φωτογραφιών και χαρτών με αντικεί-
μενο τη «γενοκτονία των Τσάμηδων» και την «κατοχή αλβανικών εδαφών από
την Ελλάδα» στην περίφραξη του αλβανικού προεδρικού μεγάρου. Η ελληνική
πρεσβεία στα Τίρανα ζήτησε άμεσα εξηγήσεις από το γραφείο του Αλβανού προ-
έδρου Ιλίρ Μέτα σχετικά με τις φωτογραφίες που συνοδεύονται από κατηγορίες
εναντίον της Ελλάδας καθώς και από χάρτες που εμφανίζουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Ελλάδας ως «κατεχόμενα αλβανικά εδάφη». Μετά τη νέα κλιμάκωση
στις σχέσεις Αθήνας - Τιράνων, ο Ιλίρ Μέτα επιχείρησε διπλωματικό ελιγμό, με
τον εκπρόσωπό του να απαντά ότι ο Αλβανός πρόεδρος είναι «πολέμιος της αλ-
λαγής των συνόρων στα Βαλκάνια», διευκρινίζοντας ότι επισκέφθηκε την έκθε-
ση διότι προσκλήθηκε, χωρίς όμως να δεσμεύεται για όσα εκτίθενται.

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας, Κύπρου, 
Γαλλίας και Αιγύπτου 
κάλεσαν την Τουρκία 

να ασπαστεί το Διεθνές Δίκαιο
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Ο
Τάκης Θεοδωρικάκος είναι αναμφίβολα ο άνθρωπος που κατα-

φέρνει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει με

ταχύτατο ρυθμό το πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και με

καίριες παρεμβάσεις να γυρίσει τούμπα αρνητικά σημεία και συμπε-

ριφορές που ενδεχομένως να πίκραναν την ελληνική κοινωνία. Η ικα-

νότητά του να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά είναι κάτι που

ο Sir Takis το έχει σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια και πηγάζει κατά κύ-

ριο λόγο από το ισχυρό πολιτικό του ένστικτο. Για όσους γνωρίζουν την

πορεία και τη διαδρομή του, είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος

που αφιέρωσε τη ζωή του στις πολιτικές επιστήμες, στην τέχνη της

πειθούς και της επικοινωνίας, ενώ γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουρ-

γεί ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που κυριαρχεί στη μεταπολιτευτική

πολιτική ιστορία του τόπου.  Αν κάποιος επιχειρήσει να αποτυπώσει

στο χαρτί το βιογραφικό του Τάκη, θα πρέπει να γράφει «σεντόνια»

ολόκληρα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική αργκό. Είναι πτυχιούχος

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Αθηνών στο αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» με

ειδίκευση στην Κοινωνιολογία. Πραγματοποίησε διδακτορικές σπου-

δές στις «Δημόσιες Πολιτικές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο Πα-

νεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το 2003 έως και το ακαδημαϊκό έτος

2018-2019 δίδαξε στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου μαθήματα σχετικά με τις κρατικές πολιτι-

κές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κοινωνική πολιτική, την εκλογική

συμπεριφορά και ανάλυση, τα πολιτικά κόμματα και τις δημοσκοπή-

σεις. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης και πρόεδρος της εται-

ρείας GPO ΑΕ από το 2000 έως το 2016, έχοντας την επι-

στημονική εποπτεία σε εκατοντάδες κοινωνικές και

πολιτικές έρευνες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία

και Ρουμανία. Έχει επίσης παρουσιάσει δεκά-

δες πολιτικές έρευνες σε μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης στην Ελ-

λάδα και την Κύπρο.

Έχει πάρει μέρος σε

δεκάδες συνέδρια

και έχει αρθρο-

γραφήσει για

μια σειρά από

κοινωνικά και

πολιτικά θέ-

ματα.

Ο άνθρωπος που αλλάζει
το πρόσωπο της ΕΛΑΣ

Τάκης Θεοδωρικάκος
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Ο Τάκης είναι λάτρης της στατιστικής επιστήμης και μιλάει
πάντα με δεδομένα και data. Είναι ίσως από τους λίγους ανθρώ-
πους στην Ελλάδα που γνωρίζουν τόσο καλά την εκλογική ανά-
λυση και τη συσχέτιση με κοινωνικές τάσεις. Η ενασχόλησή του
με την ενεργό πολιτική συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με την
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει την προ-
εδρία της ΝΔ. Ο Τάκης ανέλαβε τότε συντονιστής στρατηγικού
σχεδιασμού της παράταξης. Ο Θεοδωρικάκος πίστεψε ότι ο Μη-
τσοτάκης μπορεί να αλλάξει σελίδα στην Ελλάδα και για αυτό
συντάχθηκε στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή. Χωρίς καμία
ιδιοτέλεια, χωρίς γραμμάτια, χωρίς προσωπικές βλέψεις. Και
αυτό βεβαίως φάνηκε ξεκάθαρα όταν ο Τάκης αποχώρησε από
το υπουργείο Εσωτερικών (στο οποίο άφησε τεράστιο έργο),
χωρίς να αφήσει αιχμές και υπονοούμενα για κανέναν. Οι σχέ-
σεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρέμεναν πάντα άψογες,
καθώς διαπνέονταν από αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο Sir Takis, όπως τον λένε οι φίλοι του, έχει ένα θετικό προ-
σόν: μιλάει πάντα ανοικτά, σιχαίνεται το ψέμα και δεν είναι «yes,
men». H τεράστια πολιτική του εμπειρία και η πορεία του στη
Δημόσια Διοίκηση γίνονται αντιληπτές από τις πρώτες κινήσεις
του. Ας μην ξεχνάμε ότι ως υπουργός Εσωτερικών κατάφερε να
πετύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των πολιτικών κομμάτων
στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Για αυτό εί-
ναι και απολύτως αξιόπιστος σε όλο το φάσμα του πολιτικού
χάρτη. Όταν ανέλαβε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το

πρώτο πράγμα που έκανε είναι να μεταβεί σε πάρα πολλά αστυ-
νομικά τμήματα για να διαπιστώσει μόνος του τα προβλήματα
υποδομών και να έχει εικόνα του τι συμβαίνει στην πραγματικό-
τητα. Έχει τη δυνατότητα να μιλάει άνετα με τους πολίτες κοι-
τώντας τους στα μάτια και να αφουγκράζεται τα προβλήματα της
καθημερινότητας. Έχει δουλέψει αρκετά χρόνια στον Νότιο Το-
μέα της Αθήνας, όπου είχε το γραφείο του, στη Νέα Σμύρνη, και
έχει ζυμωθεί με τις συμπεριφορές του εκλογικού σώματος απέ-
ναντι όχι μόνο στα πολιτικά ζητήματα, αλλά και στα ζητήματα
κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Τριάντα πέντε
χρόνια ένσημα δεν είναι και λίγα. Οι παλιοί πολιτικοί τον θυ-
μούνται να εργάζεται με ζήλο ώρες ατέλειωτες από μικρός.
Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι είναι μετρημένος, αποφεύγει να
διαφημίζει την προσωπική του ζωή, λατρεύει τα παιδιά του και,
πάνω από όλα, είναι καλός μπαμπάς. Λατρεύει τον τόπο κατα-
γωγής του, τη Μάνη, με τους ανθρώπους της οποίας διατηρεί
ισχυρούς δεσμούς.

Ένα από τα σημαντικότερα advantages του Τάκη είναι η στο-
χοπροσήλωση. Ο κύριος στόχος του από εδώ και στο εξής είναι
να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινω-
νία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και λαού.
Αυτό το τελευταίο διαφάνηκε και από την τελευταία επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που για πρώτη φορά έπειτα από
πολλά χρόνια έγινε χωρίς επεισόδια στην Αθήνα, χωρίς μολό-
τοφ και χωρίς δακρυγόνα.

O Sir Takis, το γραφείο 
στη Νέα Σμύρνη και η... Μάνη

Με τον Αμερικανό ομόλογό του κατά το ταξίδι του στις ΗΠΑ

Κατάφερε να 
γυρίσει τούμπα 

αρνητικά σημεία
και συμπεριφορές
που ενδεχομένως

να πίκραναν την
ελληνική κοινωνία

Είναι πάντα δίπλα στους νέους αστυνομικούς

Η συνεργασία του με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 
στενή και πάντα αποτελεσματική

Στον Πύργο Διρού της Μάνης 
σε εκδήλωση του Δήμου Ανατολικής Μάνης Δίπλα στα παιδιά και τους πολίτες, αφουγκράζεται τα προβλήματά τους

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Ο Sir Takis, όπως 
τον λένε οι φίλοι του, 
έχει ένα θετικό προσόν: 
μιλάει πάντα ανοικτά, 
σιχαίνεται το ψέμα 
και δεν είναι «yes, men»



ΗΗ καταδίωξη
κατέληξε 
σε τραγωδία

Επτά μετανάστες έχασαν τη
ζωή τους σε τροχαίο δυστύχη-
μα που έγινε χθες τα ξημερώ-
ματα στον κόμβο Ιάσμου της
Εγνατίας οδού. Μολδαβός δια-
κινητής 35 χρόνων κινούνταν
με μεγάλη ταχύτητα στην
Εγνατία, προκειμένου να απο-
φύγει αστυνομικούς, καθώς
νωρίτερα του είχαν κάνει σήμα
να σταματήσει.

Ο αλλοδαπός διακινητής
έχασε τον έλεγχο προσπαθών-
τας να φύγει από την Εγνατία
στο ύψος του κόμβου Ιάσμου
και το αυτοκίνητό του κατέληξε
στα πλευρικά διόδια,  έπεσε
πρώτα στο τοιχίο και στη συνέ-
χεια στο κοντέινερ που χρησι-
μοποιείται ως αποθήκη.

Από τα συντρίμμια του αυτο-
κινήτου ανασύρθηκαν έξι άν-
δρες και μία γυναίκα νεκροί,
ενώ στα νοσοκομεία Κομοτη-
νής και Ξάνθης διακομίστηκαν
άλλοι οκτώ τραυματίες, μεταξύ
των οποίων και ο διακινητής.

Πρόκειται για τέσσερις άν-
δρες πακιστανικής καταγωγής,
δύο από το Νεπάλ και έναν από
το Αφγανιστάν. Όλοι τους είχαν
επιβιβαστεί  στο αυτοκίνητο
από την περιοχή των συνόρων
με στόχο να φτάσουν στη Θεσ-
σαλονίκη.

Τα κυκλώματα αλλάζουν συ-
νέχεια μεθόδους. «Είναι νέα
τακτική. Αναγκάζουν τους ίδι-
ους τους μετανάστες να οδη-
γήσουν τα οχήματα προς το
εσωτερικό της χώρας», περιέ-
γραψε μιλώντας στην «Politi-
cal» ο δικηγόρος Αντώνης Κα-
ραγιάννης, που ήταν συνήγο-
ρος υπεράσπισης του Ιρακι-
νού,  ο  οποίος πρόσφατα
αθωώθηκε. 

Κώστας Καντούρης

Μ
ε τρεις συλλήψεις σωφρονιστικών
υπαλλήλων έκλεισε ο φάκελος της
απόδρασης του 46χρονου βαρυποι-

νίτη Δημήτρη Π. το απόγευμα της 11ης Νοεμ-
βρίου από το κατάστημα κράτησης Κορίνθου.
Αυτό καθώς οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ συγ-
κέντρωσαν στοιχεία που «δείχνουν» χρημα-
τισμό των... φυλάκων προκειμένου να βοη-
θήσουν τον βαρυποινίτη να βρεθεί εκτός φυ-
λακών (έστω και για λίγες μέρες).

Από την πρώτη στιγμή οι αξιωματικοί των
Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν υποψίες ότι
εμπλέκεται σωφρονιστικός υπάλληλος, κα-
θώς μια σειρά από περίεργες «συμπτώσεις»
βοήθησαν ώστε ο 46χρονος Δημήτρης Π. να
φύγει σαν κύριος από το κατάστημα κράτη-
σης. Παράλληλα, λοιπόν, με την έρευνα για
τον εντοπισμό και την εκ νέου σύλληψή του
έτρεχε μία άλλη έρευνα για το ποιοι μπορεί να
τον βοήθησαν. Δεν είναι τυχαίο ότι άμεσα τέ-
θηκαν σε διαθεσιμότητα δύο σωφρονιστικοί
υπάλληλοι, για τον έναν εκ των οποίων, μάλι-
στα, οι νεαροί κρατούμενοι των φυλακών Κο-
ρίνθου κατέβηκαν σε «στάση», αρνήθηκαν να
μπουν στα κελιά τους και προκάλεσαν φθο-
ρές. Ο εντοπισμός και η σύλληψη του βαρυ-
ποινίτη σε ένα μισθωμένο μέσω διαδικτυα-
κής πλατφόρμας διαμέρισμα στην περιοχή
της Καλλιθέας έδωσαν ακόμη πιο ενδιαφέ-
ρουσα τροπή στην υπόθεση...

Ο 46χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι χρη-
μάτισε τους τρεις σωφρονιστικούς υπαλλή-
λους για να τον αφήσουν να δραπετεύσει,
πληρώνοντάς τους συνολικά 60.000 ευρώ.
Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέ-
ας, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε προκαταρ-
κτική εξέταση, που την ανέλαβαν οι «Αδιά-
φθοροι», οι οποίοι μέσα λίγα 24ωρα συνέλε-
ξαν στοιχεία που οδήγησαν τη Δικαιοσύνη

στο να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Καλά
πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στην «Po-
litical» ότι η απόδραση έγινε επ’ ευκαιρία της
προγραμματισμένης επίσκεψης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα (CPT) στο Κατάστημα Κράτησης Κορίν-
θου. Λόγω της επίσκεψης αυτής ορισμένοι
κρατούμενοι -ανάμεσά τους και ο 46χρονος-
είχαν διαταχθεί από τη διεύθυνση να βάψουν
τους εξωτερικούς τοίχους του καταστήματος
κράτησης. Κάπως έτσι ο βαρυποινίτης, έγι-
νε... καπνός την ώρα που όλοι γνώριζαν ότι
έβαφε τοίχους!

Αίσθηση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι
μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στον μηχα-
νισμό που ανοίγει - κλειδώνει τις θύρες, ενώ
έξω από τις φυλακές τον περίμενε ΙΧ αυτοκί-
νητο, στο οποίο επιβιβάστηκε και έφυγε άμε-
σα. Ο Δημήτρης Π. εξέτιε ποινή κάθειρξης 45
ετών και 8 μηνών για απάτες, διακεκριμένες
κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας, κα-
θώς στο παρελθόν είχε πυροβολήσει αστυνο-
μικούς της ΕΚΑΜ, ενώ από την πλευρά τους
οι τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι αρνούνται
οποιαδήποτε εμπλοκή στην απόδραση.

Δράμα στην Κρήτη με
νεκρούς θείο και ανηψιό
Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κρή-
της από τον τραγικό θάνατο 50χρονου άν-
δρα και του 16χρονου ανιψιού του, που
έχασαν τη ζωή τους καθώς εκτελούσαν ερ-
γασίες καθαρισμού σε χώρο με πλαστικές
δεξαμενές με ρακήστην Αγία Βαρβάρα του
Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία
που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο
πατέρας του άτυχου 16χρονου ήταν εκεί-
νος που αντίκρισε τα άψυχα σώματα τόσο
του γιου του όσο και του αδερφού του μέσα
στη δεξαμενή, όπως αναφέρει το creta-
post.gr. Το τελευταίο αντίο στον 50χρονο
και τον 16χρονο ανιψιό του θα πουν στις
15:00 οι οικογένειές τους και οι συγχωρια-
νοί τους, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να
πιστέψουν την τραγωδία που συνέβη. Οι
κηδείες τους θα γίνουν στο Κοιμητήριο της
Αγίας Πελαγίας στην Αγία Βαρβάρα.
Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της
Πέμπτης, όταν ο 50χρονος και ο 16χρονος
ανιψιός του βρίσκονταν στο ιδιωτικό καζά-
νι που είχε ο άνδρας ώστε να το προετοιμά-
σουν για να μπορούν αργότερα να βγάλουν
τη ρακή τους. Οι δύο άνδρες θέλησαν να
καθαρίσουν τις δεξαμενές μούστου, ωστό-
σο κατά την προσπάθειά τους έχασαν τις
αισθήσεις τους από τις αναθυμιάσεις και
βρήκαν τραγικό θάνατο.
Για αρκετή ώρα δεν είχαν δώσει σημεία
ζωής, με τον δίδυμο αδερφό του 16χρονου
να ανησυχεί και να ενημερώνει τον πατέρα
τους. Εκείνος πήγε στις εγκαταστάσεις και
αντίκρισε τον γιο και τον αδερφό του νε-
κρό, ειδοποιώντας τις Αρχές.

Πώς στήθηκε το «κόλπο» και πώς
φτάσαμε στη σύλληψη των τριών
σωφρονιστικών υπαλλήλων

Μια απόδραση από τις
φυλακές Κορίνθου που
«κόστισε» 60.000 ευρώ

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Στη σύναψη μιας σημαντικής συμφωνίας με το Columbia
University, που αναδεικνύει το έργο και την αξία των ελληνι-
κών Ιδρυμάτων, προχώρησε το ΕΜΠ. Αφορά τη θέσπιση δι-
πλού πτυχίου που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε πρώτη φάση,
με μικρό αριθμό φοιτητών, οι οποίοι θα επιλέγονται με βάση
την επίδοσή τους στις σπουδές. Τα δύο πανεπιστήμια συμ-
φώνησαν να θεσπίσουν ένα πρόγραμμα διπλού πτυχίου το
οποίο, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, θα οδηγεί στην απο-
νομή δύο πτυχίων, ενός μεταπτυχιακού τίτλου μηχανικών
από το Columbia και ενός Integrated Master από το ΕΜΠ.

Για όσους φοιτητές εγγραφούν στο ΕΜΠ, το πρόγραμμα

αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 εξάμηνα, εκ των οποίων
τα 8 στο ελληνικό Ίδρυμα και 2 ακόμα στο Columbia. Για
όσους φοιτητές εγγραφούν στο Columbia για να αποκτή-
σουν πτυχίο Master, το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σε τέσσερα εξάμηνα, εκ των οποίων τα μισά στο Co-
lumbia και τα άλλα δυο στο ΕΜΠ. Στη συμφωνία προβλέ-
πεται ότι οι κοσμήτορες των σχολών του ΕΜΠ θα οργανώ-
σουν τη συνεργασία με τις ομόλογες σχολές στο Columbia,
προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων
που θα παρακολουθούν οι φοιτητές του ΕΜΠ που θα φοι-
τήσουν στο Columbia, ώστε να καλύπτονται τα προαπαι-

τούμενα των μαθημάτων και οι απαιτήσεις σε πιστωτικές
μονάδες.

H τελετή της υπογραφής έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, πα-
ρουσία αντιπροσωπειών από τα δύο πανεπιστήμια, ενώ ο
πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής, σημείωσε πως
«η συνεργασία ΕΜΠ και Columbia είναι η πρώτη στο είδος
της μεταξύ ελληνικού και αμερικανικού πανεπιστημίου και
αναδεικνύει τη διεθνή υπόληψη του Ιδρύματός μας και ενι-
σχύει σημαντικά το αντίκρισμα των διπλωμάτων των φοιτη-
τών μας».

Ε. Π.

Διπλό πτυχίο θα απονέμουν το Πολυτεχνείο και το Columbia University

Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
το ψηλότερο σκαλί παγκοσμίως
βρέθηκαν, για ακόμα μια φορά,
Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι
απέσπασαν το χρυσό μετάλλιο

στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής
Βιολογίας παρουσιάζοντας ένα εργαλείο
ανίχνευσης του καρκίνου του παγκρέα-
τος στα πρώτα κιόλας στάδια. Πρόκειται
για την ομάδα Igem 2021 του ΑΠΘ, η
οποία αποτελείται από 11 προπτυχιακούς
φοιτητές διαφόρων τμημάτων και ήταν η
πρώτη που δημιουργήθηκε το 2017, ενώ
σήμερα υπάρχουν οκτώ διαφορετικές
ομάδες από περισσότερα πανεπιστήμια.

«Είχαμε εξαρχής αποφασίσει να μην
ασχοληθούμε με τον κορονοϊό, καθώς
θεωρούμε ότι είναι κάτι παροδικό που θα
ξεπεραστεί. Όμως, η ιδέα να ασχοληθού-
με με τον καρκίνο του παγκρέατος προ-
έκυψε έπειτα από κάποια στοιχεία που
έπεσαν στα χέρια μας, σύμφωνα με τα
οποία το 2060 θα είναι η πρώτη αιτία θα-
νάτου παγκοσμίως. Το πρόβλημα με τον
συγκεκριμένο τύπο καρκίνου δεν είναι η
θεραπεία αλλά ότι δεν μπορεί να ανιχνευ-
θεί στα αρχικά του στάδια, με αποτέλεσμα
μόνο το 3,6% όσων νοσούν με την ασθέ-
νεια αυτή να επιβιώνουν και, μάλιστα,
έχοντας κακή ποιότητα ζωής», λέει στην
«Political» η Μαρία Κοσμίδου, φοιτήτρια
Φαρμακευτικής στο ΑΠΘ και μέλος της
«χρυσής» ομάδας Igem 2021. 

«Στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα
διαγνωστικό εργαλείο για να υπάρχει έγ-
καιρη διάγνωση. Μιλήσαμε με ογκολό-
γους για να μας επιβεβαιώσουν ότι έχει
αξία και χρησιμότητα αυτό που σκεφτό-
μασταν να φτιάξουμε και προχωρήσαμε.
Στην πράξη, δημιουργήσαμε μια αλλη-
λουχία RNA με τη μορφή φουρκέτας, η
οποία είναι συμπληρωματική, δηλαδή
ταιριάζει σαν παζλ, με τρία μόρια RNA
που εκκρίνονται στα ούρα όλων των αν-
θρώπων. Όμως, αυτά τα τρία μόρια υπε-
ρεκκρίνονται σε ανθρώπους που νοσούν,
στο πρώτο και δεύτερο στάδιο, με καρκί-

νο του παγκρέατος. Φτιάξαμε αυτές τις
αλληλουχίες, οι οποίες όταν αυτές συν-
δεθούν με αυτά τα μόρια παράγουν μια
πρωτεΐνη που φθορίζει. Όταν είναι μικρή
η ποσότητα είναι μικρός και ο φθορισμός
ενώ σε μεγάλη ποσότητα αυξάνεται και ο
φθορισμός. Η διάγνωση γίνεται με ουρο-
λογικές εξετάσεις και σχεδιάσαμε και μια
μηχανή σαν φθορισμόμετρο που μετράει
τον φθορισμό», εξηγεί η Μαρία Κοσμί-
δου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα δεν
υπάρχει άλλος τρόπος διάγνωσης του
καρκίνου του παγκρέατος σε αρχικό στά-
διο. Προς το παρόν, υπάρχουν τεχνικές
που διαγιγνώσκουν την ασθένεια όταν

εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα και
άρα έχει ήδη κάνει μεταστάσεις, ενώ στα
πρώτα στάδια είναι ασυμπτωματική.

Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Συνθετι-
κής Βιολογίας διοργανώθηκε για πρώτη
φορά το 2003, με πρωτοβουλία του Πανε-
πιστημίου MIT, αλλά πλέον λειτουργεί ως
ανεξάρτητος διαγωνισμός. Τα πανεπιστή-
μια που συμμετέχουν πρέπει να δημιουρ-
γήσουν ένα project Συνθετικής Βιολογίας
και να το εντάξουν σε μια σχετική κατηγο-
ρία (θεραπευτική, διαγνωστική, υγεία,
διατροφή, κ.λπ.).

Όπως επισημαίνει η Μαρία, «η Συνθετι-
κή Βιολογία είναι ένα διεπιστημονικό πε-
δίο έρευνας που συνδυάζει τις επιστήμες

της Βιολογίας, της Γενετικής, της Μηχανι-
κής, της Βιοτεχνολογίας και της Πληρο-
φορικής για να ανασχηματίσει ή να δημι-
ουργήσει κάτι που έχουμε στον οργανι-
σμό μας και να το αξιοποιήσει για  θερα-
πευτικούς λόγους». Και συνεχίζει: «Χα-
ρήκαμε πάρα πολύ γιατί αφιερώσαμε πά-
ρα πολύ χρόνο σε αυτό το project, το δου-
λεύουμε από τον Φεβρουάριο του 2020.
Επιλέξαμε να δουλέψουμε όλο το καλο-
καίρι, δεν κάναμε διακοπές, αφιερωθή-
καμε σε αυτό. Ξεκινήσαμε από το απόλυ-
το μηδέν και όχι μόνο πετύχαμε την υλο-
ποίησή του, τελικά κερδίσαμε και το χρυ-
σό μετάλλιο. Μας βοήθησε πάρα πολύ το
πανεπιστήμιο. Εν μέσω καραντίνας, μας
άνοιξαν τις πόρτες των εργαστηρίων για
να προχωρήσουμε το project μας και μας
στήριξαν και οικονομικά».

Η ομάδα Igem 2021 του ΑΠΘ συμμετεί-
χε και σε έναν επιχειρηματικό διαγωνι-
σμό παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο
project σε 25 επενδυτές, εκ των οποίων
οι οκτώ εκδήλωσαν ενδιαφέρον να το
χρηματοδοτήσουν. 

Η ομάδα Igem 2021 του ΑΠΘ,
η οποία αποτελείται από 11
προπτυχιακούς φοιτητές
διαφόρων τμημάτων,
παρουσίασε ένα εργαλείο
ανίχνευσης του καρκίνου του
παγκρέατος στα πρώτα στάδια

Χρυσό στο Παγκόσμιο
Συνθετικής Βιολογίας



Ερμιόνη

Διαγραφές αντιδημάρχων
«Μήλον της έριδος»

η δημοτική σύμβου-
λος Αγγελική Γιαννι-
κοπούλου-Λούμη. Η
απόφασή της να απο-
δεχτεί να παραμείνει
αντιδήμαρχος Τουρι-
σμού, για μία ακόμη
θητεία, είχε αποτέλε-
σμα να διαγραφεί από
τη δημοτική παράταξη
της αντιπολίτευσης, με την οποία εξελέγη, με επικεφαλής τον
Τάσο Λάμπρου. Σημειώνεται ότι είχε ληφθεί απόφαση από την
παράταξη «να μην αποδεχθεί κανένα μέλος θέση ευθύνης -
αντιδημάρχου για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου». Η
διαγραφή της αντιδημάρχου από την παράταξη της αντιπολί-
τευσης σηματοδοτεί νέα περίοδο για τα δημοτικά πράγματα
του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς η μέχρι τούδε συνεργαζόμενη
παράταξη αποφάσισε να αντιπολιτεύεται τη διοίκηση.

Σέρρες

«Κάρτα Υγείας» για δωρεάν
εξετάσεις
Νέα πρωτοποριακή δομή δημιουργεί ο Δήμος Σερρών. Πρό-
κειται για «Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων», με στόχο να
ενισχύσει την πρόληψη στη δύσκολη περίοδο υγειονομι-
κής κρίσης, προσφέροντας τη δυνατότητα της έκδοσης
«Κάρτας Υγείας». Η «Κάρτα Υγείας» προσφέρει τη δυνατό-
τητα στους δημότες κατόχους της δωρεάν ιατρικών επισκέ-
ψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, καλύπτοντας τις ανάγ-
κες των ασθενέστερων οικονομικά δημοτών, καθώς και των
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που έχουν χαμηλά εισοδήμα-
τα. Για την έκδοση της «Κάρτας Υγείας» απαιτούνται φωτο-
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο Ε1,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κάρτα ανεργίας,
εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (εάν υπάρχει) και απόφαση ΚΕΠΑ
(εάν υπάρχει).

Χρηματοδότηση έργων για την προσβασιμότητα σε αγροτικές περιοχές που επλή-
γησαν από τον «Ιανό» διεκδικεί η δημοτική αρχή Καρδίτσας. Προς τούτο, ο δήμαρ-
χος Βασίλης Τσιάκος είχε συνάντηση και συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω έργων προσδιορίζεται
στα 4,36 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις και βελτίωση αγροτικών
δρόμων σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου. Ο υπουργός υποσχέθηκε στον
Δήμαρχο ότι εντός των ημερών θα δοθεί στον Δήμο Καρδίτσας κονδύλι 500.000 ευ-
ρώ για να καλύψει τις προαναφερθείσες ανάγκες, ενώ θα δοθεί και προτεραιότητα
για χρηματοδότηση 4.360.000 ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης» για την κατασκευή
αγροτικής οδοποιίας.

Ημερίδα με θέμα «Συνθήκες διαβίωσης, Διά-
γνωση αναγκών & Θύλακες αποστέρησης στην
Κρήτη: Ευρήματα έρευνας και Προοπτικές χωρι-
κού κοινωνικού σχεδιασμού» διοργάνωσε χθες,
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, η οικεία περιφέρεια
στο Ηράκλειο. Προς τούτο, συνεργάστηκαν το Πε-
ριφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και
Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ)
του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσματα των ερευνών του Περιφερειακού Παρα-
τηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης για τις συνθήκες
διαβίωσης των νοικοκυριών στην Κρήτη, τις χωρι-
κές διαστάσεις των πολλαπλών μορφών κοινωνι-
κού αποκλεισμού, καθώς και τις ανάγκες ατόμων
και ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν παρέμ-
βασης. Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη ζη-
τημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
σε επιμέρους γεωγραφικές ενότητες, προκειμέ-
νου να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που θα βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού.

! Κρήτη

Ημερίδα για φτώχεια 
και κοινωνικό
αποκλεισμό στο νησί

Συνάντηση δημάρχου -
Πέτσα για χρηματοδότηση
αγροτικής οδοποιίας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Την παράταση 
των συμβασιούχων 
Covid ζητά ο δήμαρχος

Στην παράταση συμβάσεων του προσωπικού με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, που έχουν προσληφθεί προ-
σωρινά για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν
από την πανδημία του Covid-19, συνηγορεί ο Δήμος
Πύργου, σε συνέχεια σχετικής επιδίωξης δημάρχων
και περιφερειαρχών. Όπως χαρακτηριστικά επιση-
μαίνεται στο αίτημα προς τα συναρμόδια υπουργεία,
και κοινοποιείται στην ΚΕΔΕ, ο δήμαρχος Πύργου
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος επισημαίνει το οξύτα-
το πρόβλημα της υποστελέχωσης και ζητά «παράταση
των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ, που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της παν-
δημίας, για όσο διάστημα αυτή παραμένει, δεδομέ-
νου ότι η αδιάλειπτη συνεισφορά τους κρίνεται απο-
λύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την
άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών στις αρμοδιότητές
τους, εν μέσω των τρεχουσών συνθηκών και προκλή-
σεων».

Τρίκαλα

Εκδηλώσεις ενημέρωσης 
για το εμβόλιο

Ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης υπέρ του εμβο-
λιασμού κατά της Covid-19, σε όλες τις δημοτικές
ενότητες, οργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων, σε συνεργα-
σία με τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, με στόχο τον πλήρη
και καθολικό εμβολιασμό των πολιτών. Στις εν λόγω
εκδηλώσεις στις επτά έδρες των δημοτικών ενοτήτων
-πρώην πρωτεύουσες καποδιστριακών δήμων- θα
συμμετέχουν γιατροί και νοσηλευτές, ενώ θα μοιρά-
ζονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Η δράση υποστη-
ρίζεται και από το Κέντρο Υγείας Τρικάλων, που δια-
θέτει και νοσηλεύτριες, σε μια κοινωνία που έχει αυ-
ξημένα ποσοστά εμβολιασμένων, άνω του 75%.
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Μ
νημόνιο συνεργασίας για την προ-
ώθηση και υπεράσπιση της Ισότη-
τας των Φύλων υπέγραψαν ο πρό-

εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογρα-
φική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία
Συρεγγέλα. 

Το αντικείμενο του μνημονίου αφορά τη
διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης και επι-
μόρφωσης μελών των Δημοτικών Επιτρο-
πών Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), των δημοτικών συμ-
βουλίων και στελεχών κοινωνικών υπηρε-
σιών των δήμων, προκειμένου να συμβά-
λουν κι αυτοί με τη σειρά τους στην επίτευ-
ξη της πραγματικής ισότητας των φύλων.
Στόχος των ενημερωτικών ημερίδων είναι
η πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών
παρενόχλησης και έμφυλης βίας, καθώς
και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναι-
κών στα κοινά και συγκεκριμένα στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση.

Παρούσες κατά την υπογραφή του μνη-

μονίου ήταν η Έλενα Ράπτη, βουλευτής και
συντονίστρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην Ελλάδα για την πρόληψη της παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης, και η αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Ισότητας ΚΕΔΕ Ρένα
Καραλαριώτου.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου κατά την υπογραφή του μνημονί-
ου υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό ότι η
ΚΕΔΕ και το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων ενώνουμε τις δυνά-
μεις μας και δρομολογούμε κοινές δράσεις
για την προώθηση της ισότητας των φύλων
αλλά και της αντιμετώπισης φαινομένων
έμφυλης και οικογενειακής βίας». Από την
πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κυρία Συρεγγέλα
είπε: «Το μνημόνιο αποτελεί ένα σημαντικό
ανάχωμα μπροστά στις προθέσεις ή τις
πράξεις έμφυλης και ενδοοικογενειακής
βίας και ένα πλέγμα προστασίας απέναντι
σε κάθε διάκριση». 

Σλοβάκοι εθελοντές στη Βαρυμπόμπη
Με την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας και

εργατοτεχνικού προσωπικού, η Περιφέρεια
Αττικής συνέβαλε στην υλοποίηση της κατα-
σκευής πιλοτικών έργων ορεινής υδρονομίας
και παρεμβάσεων ενίσχυσης της αντιπλημμυ-
ρικής θωράκισης που πραγματοποιήθηκαν στη
Βαρυμπόμπη, με τη συμμετοχή εξειδικευμέ-
νων εθελοντών επιστημόνων από τη Σλοβακία.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, συνεργεία
με ειδικό εξοπλισμό, ένα φορτηγό, ένα μικρό ερπυστριοφόρο, υδροφόρο όχημα και τη
συνδρομή εργατοτεχνικού προσωπικού, υλοποίησαν σε πιλοτικό επίπεδο μια σειρά από
παρεμβάσεις και υδρολογικά έργα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Να σημειωθεί ότι η
παροχή τεχνικής βοήθειας από εξειδικευμένους εθελοντές Σλοβάκους επιστήμονες ήρθε
σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ε. Heger.

«Γίνε ήρωας της
κλιματικής αλλαγής»

Το Followgreen του Δήμου Μοσχά-
του-Ταύρου καλεί τους πολίτες να
σκεφτούν την προστασία των δα-
σών, να ενημερωθούν για την κλι-
ματική αλλαγή και να μάθουν πώς
μέσα από πράσινες λύσεις θα δια-
τηρηθούν τα δάση υγιή. Το μήνυμα
είναι σαφές: «Λάβε μέρος στο Gre-
en Mission. Προστάτεψε το πράσι-
νο, γίνε ήρωας της κλιματικής αλ-
λαγής και κέρδισε ένα μοντέρνο
θερμός (www.followgreen.gr/mo-
schato-tavros/Mission/Single
/3088)». Κάθε δέκα ημέρες μια νέα
«Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται
στη διάθεση των δημοτών για να
προσφέρει εκπαίδευση και ευαι-
σθητοποίηση σε θέματα ανακύκλω-
σης, καθώς και υπέροχα δώρα. Ο
χρήστης για να λάβει τους πόντους
επιβράβευσης καλείται να ολοκλη-
ρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα
της «Πράσινης Αποστολής - Green
Mission» και να δηλώσει συμμετο-
χή στην τρέχουσα κλήρωση.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση συνεννοήθηκε
και απείχε από συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου
ώστε να μπλοκάρει την από-
φαση για αύξηση των ανταπο-
δοτικών τελών; Όπως μαθαί-
νουμε, οι αντιπολιτευόμενοι
είχαν αντιπροτείνει «πάγω-
μα» των τελών για οικίες και
μείωση για επαγγελματίες,
αλλά ο δήμαρχος δεν απάντη-
σε ποτέ, με αποτέλεσμα την…
αποχή. Να δούμε τι θα γίνει
στην επόμενη, καθώς η αντι-
πολίτευση έχει πλειοψηφία. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαίδευση εργαζομένων
σε αθλητικούς χώρους
από το ΕΚΑΒ 
Ο Δήμος Βύρωνα με αφορμή το σοβα-
ρό περιστατικό που συνέβη στον ποδο-
σφαιριστή της Δανίας Κρίστιαν Έρικ-
σεν στο Euro 2020, είχε προχωρήσει
σε έρευνα και μελέτη για την αγορά
απινιδωτών. Σε συνέχεια αυτής της
προσπάθειας για την ασφαλή εκγύ-
μναση αθλητών και αθλούμενων πολι-
τών στις δημοτικές εγκαταστάσεις, εί-
κοσι εργαζόμενοι στις δημοτικές
αθλητικές υποδομές παρακολούθη-
σαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
ΕΚΑΒ, που αφορά τη σωστή χρήση αυ-
τόματων εξωτερικών απινιδωτών και
την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Παράλλη-
λα, το Τμήμα Αθλητισμού εφοδίασε -
όπως κάθε χρόνο- όλες τις αθλητικές
του εγκαταστάσεις με ιατρικό και φαρ-
μακευτικό υλικό, για την αντιμετώπιση
τραυματισμών ή προβλημάτων υγείας
που μπορεί να προκύψουν κατά την
άσκηση των αθλητών αλλά και των
αθλουμένων πολιτών.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας κατά της
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας»

Έως 28/11 
οι αιτήσεις 
στην κινητικότητα 

Με νεότερη εγκύκλιο για τον Β’
κύκλο κινητικότητας 2021, το υπουρ-
γείο Εσωτερικών γνωστοποιεί ότι
ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη
σε κενή οργανική θέση ή και από-
σπασή τους για προσωρινή κάλυψη
αναγκών από τις 17 έως και τις 28
Νοεμβρίου 2021. Η εξαιρετικά επεί-
γουσα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ απευθύ-
νεται στους δήμους και τις περιφέ-
ρειες, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ αυτών.
Ήδη έχουν αναρτηθεί τα αιτήματα
των φορέων που υποβλήθηκαν για
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
με μετάταξη και αναγκών με από-
σπαση στο πλαίσιο του Β’ κύκλου
2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητι-
κότητας. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις,
οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για να
ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέ-
σεις και να προβούν στις κατάλληλες
ενέργειες, θα πρέπει να εισέλθουν
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου.
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Σ
τη δίνη του τέταρτου κύματος η
χώρα, με τον αριθμό των νεκρών
να έχει εκτοξευτεί στους 91, τα
κρούσματα στα 7.805 και τον

αριθμό των διασωληνωμένων στους 575.
Χθες Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε

ότι σχεδόν 2.000 κρούσματα από τα 7.805
στο σύνολο εντοπίστηκαν στην Αττική. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο
εντοπίζεται στο κέντρο της πόλης όπου
βρέθηκαν 573 κρούσματα, στα βόρεια
προάστια της Αθήνας (248) και στα δυτικά
προάστια που έφτασαν τα 236 το τε-
λευταίο 24ωρο.

Ταυτόχρονα, ο ιός συνεχίζει
να πολιορκεί τη Βόρεια Ελλά-
δα, καθώς στη Θεσσαλονίκη
εντοπίστηκαν 1.303 νέα
κρούσματα και στη Θεσσαλία
756. Ιδιαίτερα επιφορτισμένες
είναι η Λάρισα που ξεπέρασε
σήμερα τα 300 κρούσματα αλλά και
η Αχαΐα που έφτασε τα 279.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 113 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 3.204 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω-
στό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 εί-
ναι 91, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 17.168 θάνα-
τοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Εντωμεταξύ, σε καραντίνα 10 ημερών
θα μπαίνουν όλο οι ανεμβολίαστοι που τα-
ξιδεύουν από την Ελλάδα στη Γερμανία. Η
χώρα μας μαζί με την Ολλανδία, το Βέλγιο
και την Ιρλανδία κατατάσσονται από την
Κυριακή στις «περιοχές υψηλού κινδύ-
νου» για τη Γερμανία, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ». 

Τι θα ισχύει από Δευτέρα
Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης εξειδίκευ-

σε χθες το πρωί τα μέτρα για τους ανεμβο-
λίαστους, που ανακοίνωσε προχθές ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο πρό-
εδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγ-
γελος Μπίνης και ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Η κοινωνία δεν θα κλείσει, παίρνουμε
όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει το ΕΣΥ να
ανταποκριθεί στην πίεση, ανέφερε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη
χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Από τη Δευτέ-
ρα, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα
ΜΜΜ και σε συνδυασμό με το κυλιόμενο
ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

αλλάζει το ωράριο λειτουργίας στο λια-
νεμπόριο. Τα καταστήματα θα είναι ανοι-
χτά από τις 10:00 έως τις 21:00.

Έτσι από τη Δευτέρα στις αγορές τροφί-
μων (σουπερμάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυο-
πωλεία, φούρνοι, λαϊκές και ζαχαροπλα-
στεία), στα φαρμακεία και τα ΜΜΜ για τις
αστικές μετακινήσεις είναι απαραίτητη η
χρήση μάσκας και δεν απαιτείται έλεγχος
covid pass. Μπορούν δηλαδή να έχουν
πρόσβαση εμβολιασμένοι, νοσήσαντες
και ανεμβολίαστοι.

Στα ΜΜΜ για τις υπεραστικές μετακινή-
σεις, στην εκπαίδευση, στους χώρους ερ-
γασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς), στους
χώρους λατρείας, στο λιανεμπόριο στα
κομμωτήρια και στους ανοικτούς χώρους
εστίασης είναι απαραίτητη η χρήση μά-

σκας και θα γίνεται έλεγχος covid pass.
Άρα, πρόσβαση έχουν οι εμβολιασμένοι,
οι νοσήσαντες και οι ανεμβολίαστοι με
αρνητικό PCR - rapid test.

Στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα
θέατρα και τους κινηματογράφους, στα
μουσεία, τα γυμναστήρια και τα γήπεδα
είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα
έχουν πρόσβαση μόνο εμβολιασμένοι και
νοσήσαντες.

Ο Πλεύρης ανακοίνωσε 
τα νέα μέτρα - Αλλάζει 
το ωράριο σε εργασία
και λιανεμπόριο

ΣΣε καθολικό lockdown για 10 μέρες η Αυστρία - Σκέψεις και στη Γερμανία
Ολικό lockdown -και για τους εμβολιασμένους πολίτες-

επιβάλλει από την ερχόμενη Δευτέρα η Αυστρία, όπου θα
ισχύσει και καθολική υποχρεωτικότητα εμβολιασμού από
την 1η Φεβρουαρίου 2022. Ανάλογα αυστηρά μέτρα εξετά-
ζουν και οι Αρχές της Γερμανίας.

Τα κρούσματα της νόσου Covid-19 στην Αυστρία έχουν
εκτιναχθεί τις τελευταίες μέρες, με την αυστριακή κυβέρ-
νηση να αναγκάζεται να προχωρήσει στη λήψη ακόμη πιο
αυστηρών μέτρων λίγες μέρες μετά το lockdown που επέ-
βαλε για τους ανεμβολίαστους. Σε περισσότερο από μία
εβδομάδα οι αυστριακές Αρχές έχουν καταγράψει πάνω
από 10.000 νέα κρούσματα κορονοϊού τη μέρα, με τις κλινι-
κές να βρίσκονται στα όριά τους. Ιδιαίτερα δραματική είναι

η κατάσταση στο Σάλτσμπουργκ και την Άνω Αυστρία, κα-
θώς τα κρούσματα αγγίζουν τα 1.500 ανά 100.000 κατοί-
κους.

Η αυστριακή κυβέρνηση συμφώνησε σε καθολικό lock-
down, που θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα και θα διαρκέ-
σει -σε πρώτη φάση- για δέκα μέρες, ενώ μπορεί να παρα-
ταθεί για άλλες δέκα μέρες το πολύ. Το μέτρο για την υπο-
χρεωτικότητα του εμβολιασμού για όλους θα ισχύσει από
την 1η Φεβρουαρίου του 2022. Για «επίθεση στο σύστημα
υγείας μας» έκανε λόγο ο καγκελάριος της Αυστρίας Αλε-
ξάντερ Σάλενμπεργκ, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο υπουρ-
γός Υγείας της Γερμανίας μίλησε για «εθνική κατάσταση
έκτακτης ανάγκης». 

O Γενς Σπαν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέ-
ου γενικού lockdown στη Γερμανία, ενώ ο επικεφαλής του
Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ» Λόταρ Βίλερ περιέγραψε ολό-
κληρη τη χώρα σαν «ένα μεγάλο ξέσπασμα κορονοϊού»,
καθώς για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας ασθε-
νείς πρέπει να μεταφερθούν από κρατίδιο σε κρατίδιο λό-
γω υπερβολικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας.

«Με απλά λόγια, βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη κατά-
σταση της πανδημίας. Είμαστε στο “και δέκα”», επισήμανε
ο Γερμανός υπουργός Υγείας και παραδέχθηκε ότι η Πολι-
τεία θα έπρεπε να είχε επισημάνει νωρίτερα ότι με τόσο χα-
μηλό ποσοστό εμβολιασμού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
το τέταρτο κύμα.

Σοκ με 91 θανάτους σε μία μέρα
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Το Κοινοβούλιο της Αυστρίας ήρε την ασυλία του συν-
τηρητικού πρώην καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, ο
οποίος παραιτήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ενεπλάκη το
όνομά του σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς για διασπάθιση
δημόσιου χρήματος και «στημένες δημοσκοπήσεις».

Ο 35χρονος Κουρτς μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας
αλλά, παρά την παραίτησή του από την καγκελαρία, δεν
του ασκήθηκε δίωξη επειδή είχε ασυλία ως μέλος του
Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος ÖVP.
Πάλαι ποτέ «παιδί-θαύμα» της αυστριακής πολιτικής, ο

Κουρτς έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να αρθεί η κοινοβου-
λευτική ασυλία του, ώστε να προχωρήσει η έρευνα που
του στοίχισε την καγκελαρία.

Το σκάνδαλο ξέσπασε τον Οκτώβριο, όταν ερευνήθη-
καν η καγκελαρία και το υπουργείο Οικονομικών, στο
πλαίσιο σκανδάλου κατάχρησης δημοσίων πόρων, μετα-
ξύ 2016 και 2018, από συνεργάτες του πρώην καγκελαρί-

ου. Στόχος ήταν να χρηματοδοτηθούν κατασκευασμένες
δημοσκοπήσεις και να προβληθεί θετικά ο Κουρτς από τα
μέσα ενημέρωσης του ισχυρού αυστριακού ομίλου
Österreich.

Ο Κουρτς ήταν ο νεότερος επικεφαλής κυβέρνησης
στην ΕΕ όταν εξελέγη, σε ηλικία 31 ετών. Ο συνασπισμός
που σχημάτισε με την Ακροδεξιά κατέρρευσε το 2019,
όταν και εκείνοι οι σύμμαχοί του βρέθηκαν στο επίκεντρο
σκανδάλου διαφθοράς.

Ν
έες αμερικανικές κυρώσεις
επιβλήθηκαν στο Ιράν, αυτή τη
φορά σε βάρος έξι Ιρανών και
μίας ιρανικής εταιρείας, που

κατηγορούνται από τις ΗΠΑ ότι αποπει-
ράθηκαν να επηρεάσουν την έκβαση των
αμερικανικών προεδρικών εκλογών του
2020. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα μέτρα,
τα οποία χαρακτήρισε «αποτυχημένα,
απελπισμένα και παράνομα».

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
ανακοίνωσε τις κυρώσεις ενώ έγιναν
γνωστές και ποινικές διώξεις σε βάρος
δύο Ιρανών που η Ουάσιγκτον κατηγορεί
πως συμμετείχαν σε εκστρατεία παρα-
πληροφόρησης και εκφοβισμού η οποία
έβαλε στο στόχαστρο ψηφοφόρους, μέλη
του Κογκρέσου και μια αμερικανική εται-
ρεία του τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Σεγιέντ Μοχαμάντ Χοσεΐν Μουσά Κα-
ζεμί, 24 ετών, και ο Σατζάντ Κασιάν, 27
ετών, κατηγορούνται ότι απέκτησαν
απόρρητες εκλογικές πληροφορίες από
τουλάχιστον έναν πολιτειακό ιστότοπο.
Κατηγορούνται επίσης ότι έστελναν απει-
λητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου για να εκφοβίσουν ψηφοφόρους,
καθώς και ότι κυκλοφόρησαν ένα βίντεο
που διέσπειρε ψευδείς πληροφορίες για
τις υποτιθέμενες αδυναμίες των εκλογι-
κών υποδομών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι Ιρα-
νοί απέκτησαν πρόσβαση στο δίκτυο υπο-
λογιστών μιας αμερικανικής εταιρείας,
ώστε να διαδώσουν ψευδείς πληροφο-
ρίες για τις εκλογές, όμως το σχέδιο αυτό
αποτράπηκε χάρη στην παρέμβαση του
FBΙ και της ίδιας της εταιρείας, η οποία
δεν κατονομάστηκε.

Το κατηγορητήριο περιγράφει πώς οι
Ιρανοί «εξαπέλυσαν μια στοχευμένη,
συντονισμένη εκστρατεία για να υπονο-

μεύσουν την εμπιστοσύνη στην ακεραι-
ότητα του αμερικανικού εκλογικού συ-
στήματος και να σπείρουν τη διχόνοια
μεταξύ των Αμερικανών», αναφέρει
ανακοίνωση του Τμήματος Εθνικής
Ασφάλειας του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το υπουργείο
Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι
προσφέρει αμοιβή έως και 10 εκατομ-
μυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχε-
τικά με τους Καζεμί και Κασιάν, και τη
δραστηριότητά τους. 

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην ιρανι-
κή εταιρεία κυβερνοχώρου Emennet Pa-
sargad, η οποία σύμφωνα με το κατηγο-
ρητήριο ηγήθηκε της προσπάθειας επη-
ρεασμού των αμερικανικών εκλογών.

Στην εταιρεία έχουν επιβληθεί κυρώ-

σεις και στον παρελθόν, για παροχή υπο-
στήριξης στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμι-
κής Επανάστασης του Ιράν. 

Οι υπόνοιες περί ιρανικής ανάμειξης
στις εκλογές του 2020 διατυπώθηκαν για
πρώτη φορά πέρυσι τον Οκτώβριο. Δύο
εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Νο-
εμβρίου, αξιωματούχοι της κυβέρνησης
του Ντόναλντ Τραμπ είπαν ότι τόσο η Ρω-
σία όσο και το Ιράν επιχειρούσαν να πα-
ρέμβουν στις εκλογές, και είχαν αποκτή-
σει πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα
Αμερικανών ψηφοφόρων.

ΑΑφγανιστάν: Ανήλικα
κορίτσια πωλούνται
για 960 ευρώ!
Στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν, της
πείνας και της εξαθλίωσης, γονείς
πουλάνε τα ανήλικα κορίτσια τους
για 960 ευρώ. Ρεπόρτερ του ΒΒC
μίλησαν, στην επαρχία Χεράτ, με
δύο γονείς που αναγκάστηκαν να
κάνουν το αδιανόητο. Πούλησαν ένα
από τα παιδιά τους για να μπορέσουν
να ταΐσουν τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας. Μια μητέρα, μάλιστα,
αναγκάστηκε να πουλήσει την κόρη
της σε έναν αγοραστή που τη θέλει
ως μέλλουσα νύφη για τον γιο του.
Η πώληση κοριτσιών στο
Αφγανιστάν δεν είναι κάτι
καινούργιο. Τα περισσότερα
κορίτσια αγοράζονται, παράνομα, για
γάμο, συχνά ως μέρος συμφωνιών
για τη διευθέτηση χρεών, καθώς και
για αναγκαίους πόρους για την
επιβίωση της υπόλοιπης, συνήθως
πολυμελούς, οικογένειας. Σύμφωνα
με τον ΟΗΕ, μόνο το 5% των
οικογενειών έχουν αρκετό φαγητό
για να φάνε κάθε μέρα. Το
Αφγανιστάν αντιμετωπίζει τη
μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση
στον κόσμο από τότε που οι
βάρβαροι Ταλιμπάν κατέλαβαν ξανά
την εξουσία, τον Αύγουστο.

Επέβαλαν κυρώσεις 
στην Τεχεράνη

Αντιμέτωπος με έρευνα για διαφθορά ο Κουρτς μετά την άρση ασυλίας

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για
εμπλοκή στις εκλογές του ‘20
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Αύξηση εσόδων,
μείωση δαπανών

Ο νέος προϋπολογισμός δεν περι-
λαμβάνει πρόσθετες φορολογικές
επιβαρύνσεις, αλλά τα φορολογικά
έσοδα αναμένεται να είναι αυξημένα
κατά περίπου 4 δισ. ευρώ ως αποτέ-
λεσμα της ισχυρής ανάπτυξης και
των νέων εισοδημάτων που θα προ-
κύψουν. 

Τα έσοδα για το 2021 αναμένεται να
φτάσουν στα 50,927 δισ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 438 εκατ.
ευρώ ή 0,9%, έναντι του στόχου του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
2022-2025 και αναμένεται να αυξη-
θούν κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2022 (στα
54,43 δισ. ευρώ) λόγω της επαναφο-
ράς της οικονομίας σε πλήρη λει-
τουργία και της αυξημένης ανάπτυ-
ξης. Για τη νέα χρονιά δεν προβλέ-
πονται νέοι φόροι, ενώ μέσα στον Ια-
νουάριο θα γίνει γνωστή η ανακατα-
νομή των ποσών που θα πληρώσουν
οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον ΕΝ-
ΦΙΑ. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών,
προκαλώντας απώλεια εσόδων για τα
ασφαλιστικά ταμεία ύψους 849 εκατ.
εκατ. ευρώ, ενώ από την κατάργηση
της Εισφοράς Αλληλεγγύης θα υπάρ-
ξει απώλεια φορολογικών εσόδων
κατά 799 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες
αναμένεται να μειωθούν από 70,847
δισ. ευρώ φέτος στα 65,594 δισ. ευρώ
το 2022 κυρίως λόγω της απόσυρσης
των μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Οι κίνδυνοι
Η εξέλιξη της πανδημίας με το εν-
δεχόμενο εμφάνισης νέων μεταλ-
λάξεων, ο βαθμός εμβολιαστικής
κάλυψης του πληθυσμού, οι τιμές
της ενέργειας, ο πληθωρισμός, οι
γεωπολιτικές εξελίξεις και το εν-
δεχόμενο νέας μεταναστευτικής
κρίσης αποτελούν τους 6 παράγον-
τες αβεβαιότητας για το 2022, όπως
σημειώνεται στην εισηγητική έκθε-
ση του προϋπολογισμού. Επιπλέον,
για πρώτη φορά επισημαίνεται τόσο
εμφατικά ο κλιματικός παράγοντας
ως «κλειδί» διαμόρφωσης των οι-
κονομικών εξελίξεων, καθώς το κό-
στος των πυρκαγιών ή των πλημμυ-
ρών αλλά και ενδεχόμενες ζημιές
από σεισμούς απειλούν την επι-
στροφή της ισορροπίας των δημο-
σιονομικών στην κανονικότητα.

Ε
ως και τις αρχές του δ’ τριμήνου
του 2022 θα «σβήσει» πλήρως η
ύφεση του 2020, ενώ το ΑΕΠ της
χώρας θα είναι αυξημένο κατά

2,4% από τα χαμηλά της περσινής χρο-
νιάς, έχοντας ως καταλύτες την αύξηση
των επενδύσεων και την αξιοποίηση του
πρώτου πακέτου πόρων από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Αυτό είναι το... ζουμί του νέου προϋπο-
λογισμού, ο οποίος κατατέθηκε με το...
παραδοσιακό στικάκι στη Βουλή από τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
και αναμένεται να ψηφιστεί στις 18 Δε-
κεμβρίου. Σημειώνεται ότι η ύφεση του
2020 διαμορφώθηκε στο 9%, ενώ η φετι-
νή χρονιά θα κλείσει με ανάπτυξη 6,9%
(συντηρητική εκτίμηση) και του χρόνου
θα υπάρξει εκ νέου επιτάχυνση κατά
4,5%. Η «καθαρή» αύξηση του ΑΕΠ υπο-
λογίζεται σε 1,7% σε σχέση με το 2019,
έχοντας ως οδηγό τις επενδύσεις, τις
εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Η αύξηση των επενδύσεων φέτος
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,7% σε
σχέση με πέρυσι, ενώ το 2022 θα σημει-
ώσουν νέα εκτίναξη κατά 21,9%. 

2. Οι εξαγωγές φέτος θα σημειώσουν

αύξηση κατά 14,1% και του χρόνου 11,1%.
3. Η ιδιωτική κατανάλωση φέτος ανα-

μένεται να αυξηθεί κατά 3,3% και του χρό-
νου 3%. 

4. Ο δείκτης της ανεργίας θα σημειώσει
μείωση φέτος στο 15,9%, ενώ του χρόνου
αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο
14,2%. 

5. Το πρωτογενές έλλειμμα από το 7%
του ΑΕΠ φέτος αναμένεται να... προσγει-
ωθεί το 2022 στο 1,4%, ενώ το έλλειμμα
του κρατικού προϋπολογισμού από 9,6%
του ΑΕΠ φέτος θα υποχωρήσει στο 4% στο
τέλος του 2022. 

6. Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυ-
βέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένε-
ται να υποχωρήσει φέτος κάτω από το
200% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα στο
197,1%, ενώ το 2022 θα υποχωρήσει σχε-
δόν κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες, καθώς
αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω
στο 189%.

Η αναθεώρηση του φετινού στόχου για
την ανάπτυξη σχετίζεται τόσο με το άνοιγ-
μα της οικονομίας όσο και με τη μεγάλη
οικονομική ενίσχυση προς τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις, η οποία ξεπερνά τα
43 δισ. ευρώ από την έναρξη της πανδη-
μίας τον Μάρτιο του 2020.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ανα-
μένεται να προσθέσουν στο ΑΕΠ 2,9 εκα-
τοστιαίες μονάδες, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η μόχλευση που θα υπάρξει. Σύμ-
φωνα με το τελικό σχέδιο του προϋπολο-
γισμού, προβλέπεται περαιτέρω ανάκαμ-
ψη του τουριστικού κλάδου, με τις ει-
σπράξεις από το εξωτερικό να αυξάνον-
ται έναντι του 2021 κατά 60%, υποστηρί-
ζοντας παράλληλα την εξομάλυνση των
δημοσιονομικών μεγεθών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κατατέθηκε από τον
Σταϊκούρα στη Βουλή και
αναμένεται να ψηφιστεί στις
18 Δεκεμβρίου - «Σβήνει» 
με το... παραπάνω η ύφεση
του 2020

Ανάπτυξη πάνω από 11% 
στη διετία 2021-2022
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Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η πλατφόρμα e-Μεταβίβαση
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις αρχές του
2022. Ήδη η ψηφιακή πύλη, που θα λειτουργεί μέσω του
gov.gr, παρουσιάστηκε σε 100 συμβολαιογράφους, οι οποίοι
εκπαιδεύονται και θα είναι οι πρώτοι που θα δοκιμάσουν το
νέο ηλεκτρονικό σύστημα μεταβιβάσεων ακινήτων.

Από το νέο έτος, λοιπόν, στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακι-
νήτων θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τη μεταβίβασή τους. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων
και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο, τον

οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι. Με τον «Ηλε-
κτρονικό Φάκελο Ακινήτου» ουσιαστικά μία μεταβίβαση
μπορεί να τελειώνει σε μια μέρα αντί και των τριών μηνών
που χρειάζεται σήμερα προκειμένου να συλλέξουν οι εν-
διαφερόμενοι όλα τα δικαιολογητικά, με τα μεγαλύτερα
προβλήματα να εντοπίζονται στους δήμους.

Η πλατφόρμα e-Mεταβίβαση θα συνδέεται με πληροφο-
ριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα
πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο», από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που
συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κω-
δικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (TAXISnet) ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων
του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα.

e-Μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ σε μια μέρα!

Τ
ην κάλυψη για περίθαλψη των
ανασφάλιστων συζύγων που εί-
ναι διαζευγμένοι, αλλά και οκτώ
σημαντικές παρεμβάσεις για την

αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους
πολίτες ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυ-
γος πρέπει να πληροί 4 προϋποθέσεις
και, πιο συγκεκριμένα, να έχει λυθεί ο
γάμος μετά τη συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας, να μην έχει άλλο δι-

καίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για
παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε
ασφαλιστικό ταμείο, να υποβάλει αίτηση
διατήρησης του δικαιώματος των παρο-
χών ασθένειας σε είδος εντός έτους από
την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής
απόφασης του διαζυγίου και να καταβά-
λει στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του
κατώτατου μισθού, ήτοι 42 ευρώ τον μήνα
και 42,8 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2022. Ο
διαζευγμένος χάνει το δικαίωμά του για
παροχές σε είδος με τη συνταξιοδότηση
του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από άλ-
λον φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέ-
χει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλ-
ψη, με τον θάνατο του διαζευγμένου, με
την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας
ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας στον
e-ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφά-
λιση του συζύγου ή με τη δυνατότητα
ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμέ-
νου με άλλον τρόπο ή με τη συνταξιοδό-
τηση του συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή από
άλλον φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία πα-
ρέχει πρόσβαση στην υγειονομική περί-
θαλψη και με την τέλεση γάμου ανεξάρ-
τητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλι-
στικής κάλυψης για παροχές ασθένειας
σε είδος, καθώς απαιτείται ο αιτών να πα-
ραμένει διαζευγμένος.

Εξάλλου, ο e-ΕΦΚΑ αναβαθμίζει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολί-

τες με τις εξής δράσεις:
1. Νέο Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν χωρίς χρέ-
ωση, 24 ώρες το 24ωρο και με ελάχιστο
χρόνο αναμονής, για να ζητήσουν πληρο-
φορίες, να υποβάλουν αιτήματα και να δι-
ευθετήσουν εκκρεμείς υποθέσεις τους.

2. Παροχή πάνω από 50 ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, μέσω των οποίων ολοκληρώ-
νονται κάθε μήνα 1,2 εκατομμύριο συναλ-
λαγές. 

3. MyEFKALive. Η νέα υπηρεσία παρέ-
χει τη δυνατότητα στους πολίτες που κα-
τοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές
της χώρας, όπως π.χ. στα νησιά, να διεκ-

περαιώνουν τις υποθέσεις τους με τηλε-
διάσκεψη ή βιντεοκλήση και να εκδίδουν
τα αναγκαία πιστοποιητικά, χωρίς να
χρειάζεται να μετακινηθούν. 

4. Εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, όπου τους
τελευταίους μήνες έχουν διεκπεραιώσει
τις υποθέσεις τους 129.000 πολίτες. 

5. Ηλεκτρονικά ραντεβού. Σε έναν χρό-
νο έχουν πραγματοποιηθεί 860.000 ηλε-
κτρονικά ραντεβού, συμβάλλοντας καθο-
ριστικά στη μείωση της ταλαιπωρίας. 

6. Πύργος Ελέγχου. Τέθηκε σε λειτουρ-
γία τον Οκτώβριο με αποκλειστικό στόχο
την παρακολούθηση των αιτημάτων συν-
ταξιοδότησης. 

7. Ένταξη ιδιωτών δικηγόρων και λογι-
στών για την ταχύτερη έκδοση των συντά-
ξεων.

8. Ψηφιακός εκσυγχρονισμός μέσω
της διασύνδεσης των αρχείων των πρώην
Ταμείων και διευθύνσεων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οκτώ παρεμβάσεις για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών
προς τους πολίτες ανακοίνωσε
ο e-ΕΦΚΑ
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Οι προϋποθέσεις για
δικαίωμα ασφάλισης
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Μ
πορεί τις προηγούμενες μέρες
ο Γενικός Δείκτης να ολοκλή-
ρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά

56 συνεδριάσεων, ωστόσο η αδυναμία
του τζίρου να αναρριχηθεί σε υψηλότε-
ρα επίπεδα, όπως και η σαφώς πιο επι-
φυλακτική εικόνα σε μεσαία και μικρό-
τερη κεφαλαιοποίηση δημιουργούν
προβληματισμό. Όλοι οι επαγγελματίες
του χώρου θεωρούν πως η αξιολόγηση
της ελληνικής οικονομίας μπορεί να

αποτελέσει καταλύτη για τη βραχυπρό-
θεσμη τάση. Θα ακολουθήσουν πιθανές
αλλαγές στους δείκτες FTSE, οι οποίες
επισήμως θα ανακοινωθούν στις 24/11
με ημερομηνία αναδιάρθρωσης τη 17η
Δεκεμβρίου, αλλά σημαντικό ρόλο θα
παίξουν οι αποτιμήσεις, όπως αυτές δια-
μορφώθηκαν στη συνεδρίαση στις
29/10/2021. Τεχνικά για τον Γενικό Δεί-
κτη οι στηρίξεις τίθενται στις 909, 905
(εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 900 (εκθε-

τικός ΚΜΟ 60 ημερών), 899, 895, 880,
874 και 864 μονάδες. Οι αντιστάσεις ορί-
ζονται στις 930 και 949 - 950 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
οι στηρίξεις τίθενται στις 2.200, 2.192,
2.173, 2.150 και 2.124 μονάδες (εκθετι-
κός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Αρνητική έκ-
πληξη με κλείσιμο χαμηλότερα των
2.124 μονάδων θα αυξήσει την πίεση
προς τις 2.106, 2.079 και 2.015 μονάδες
(εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). 

Στην τελική ευθεία 
η πώληση του Μινιόν

Κατατέθηκαν οι
δ ε σ μ ε υ τ ι κ έ ς
προσφορές όσον
αφορά το ακίνητο
του Μινιόν, το
οποίο λειτούργη-
σε ως collateral
για την ενδιάμεση
χρηματοδότηση
που έλαβε η Folli Follie στις αρχές του 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόταση κατέθεσε η
Dimand χωρίς τη συμμετοχή της Prodea Inve-
stments, ωστόσο θα χρειαστεί λίγος ακόμη χρό-
νος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με δεδο-
μένο ότι για να κλειδώσει η απόφαση απαιτείται
όχι μόνο το «πράσινο φως» από τη διοίκηση της
Folli Follie αλλά και από τον ενδιάμεσο πιστωτή
Arena Investors, οι τελικές αποφάσεις επί της
τελικής δεσμευτικής πρότασης θα ληφθούν στις
αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παπουτσάνης: Πώς απαντά 
στην ενεργειακή κρίση
Με μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέ-
πεια του επενδυτικού της πλάνου της τελευ-
ταίας διετίας, περιορισμό των λειτουργικών
δαπανών και ειδικά των δαπανών διάθεσης, οι
οποίες επιβαρύνθηκαν εκτάκτως την τρέχου-
σα χρονιά από υψηλά κόστη μεταφορικών και
αποθήκευσης λόγω απόθεσης των προϊόντων
σε εγκαταστάσεις τρίτων, και με μετακύλιση
σε μεγάλο βαθμό των αυξήσεων τιμών πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας σκοπεύει να
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής
κρίσης η Παπουτσάνης. Σημειώνεται ότι στο
εννεάμηνο η εταιρεία κατέγραψε αύξηση των
πωλήσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 38,2
εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ που κατέ-
γραψε την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Από 25/11 έως 8/12 η ΑΜΚ 
της Attica Bank

Χθες ήταν η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης
της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης, ενώ η
ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή εκείνη που
κρίνει τους υφιστάμενους μετόχους και το δι-
καίωμα στην αύξηση κεφαλαίου, είναι εκείνη
της 23ης Νοεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε η διοίκη-
ση της Attica Bank ύστερα από την έγκριση του
ενημερωτικού δελτίου και των ημερομηνιών της
αύξησης κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου ξεκινά από τις 25
Νοεμβρίου με την έναρξη της περιόδου δια-
πραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτί-
μησης και λήγει ουσιαστικά στις 8 Δεκεμβρίου,
τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 279
εκατ. ευρώ με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με το γ’ τρίμηνο να εί-
ναι το καλύτερο ιστορικά. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 16%
έναντι 46% πριν από έξι μήνες, σε τροχιά επίτευξης μονοψήφι-
ου δείκτη, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών εμφάνι-
σαν σημαντική αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Τρά-
πεζα Πειραιώς κατέγραψε αξιοσημείωτη μείωση των οργανι-
κών προβλέψεων δανείων στις 57 μ.β. το γ’ τρίμηνο, συνέπεια
της δραστικής μείωσης των NPE. Τα κέρδη προ φόρων και
προβλέψεων αυξήθηκαν σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση
κατά 14%, στα 837 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων σε
επαναλαμβανόμενη βάση στα 489 εκατ. ευρώ έναντι 285 εκατ.
ευρώ την ίδια περίοδο του 2020. 

Όταν ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιάμισιης ανα-
κοίνωνε στις 6 Μαΐου το στρατηγικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του Ομίλου των Ελληνι-
κών Πετρελαίων, μόνο λίγα από τα στελέχη της επιχείρησης μπορούσαν να φαντα-
στούν το τι θα ακολουθούσε. Στις 197 μέρες που μεσολαβήσαν τα ΕΛΠΕ μεταμορφώ-
θηκαν σε «μελίσσι», με τους πάντες να δουλεύουν ασταμάτητα για την υλοποίηση
του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη
ορατό και σε μεγάλο βαθμό θα μπει στην τελική ευθεία στις 10 Δεκεμβρίου 2021,
οπότε η Γενική Συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων θα εγκρίνει τη
διάσπαση των ΕΛΠΕ μέσω απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλή-
σεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και τη σύσταση νέας εταιρείας.

Στο φουλ οι μηχανές στα ΕΛΠΕ 

Πειραιώς: Στο 16% από 46% έξι μήνες πριν ο δείκτης NPE

Το ΧΑ, τα υψηλά και το «αγκάθι» του τζίρου



Αναβαθμίζει τις ελληνικές
τράπεζες η HSBC

Σ
ε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την πορεία
των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η HSBC
υπό το πρίσμα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και

των πιο ευοίωνων προοπτικών για δείκτη ROTE, αν και
λιγότερο από αυτό που εκτιμούν οι διοικήσεις των τρα-
πεζών. Έτσι, η HSBC αναβαθμίζει πλέον τη σύσταση σε
«buy» από «hold» της μετοχής της Alpha Bank και της
Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας πλέον την ίδια σύσταση και
για τις τέσσερις συστημικές, ενώ αυξάνει και τις τιμές-
στόχους. Συγκεκριμένα, για τη μετοχή της Alpha Bank η
τιμή-στόχος διαμορφώνεται στο 1,40 ευρώ από 1,20 ευ-
ρώ με uspide 27%, για τη Eurobank στα 1,30 ευρώ από 1
ευρώ με upside 36%, για την Εθνική Τράπεζα στα 3,55
ευρώ από 3,40 ευρώ με upside 35% και για την Τράπεζα
Πειραιώς στο 1,95 ευρώ από 1,64 ευρώ με uspide 36%.
Αξίζει παράλληλα να επισημανθεί πως η Eurobank πα-
ραμένει «top pick» για τον βρετανικό οίκο.

Eurobank: Περιοδεία διοίκησης 
σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα

Με νέες περιοδείες σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελ-
λάδα, μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, η Euro-
bank εντείνει τις διά ζώσης συναντήσεις με τους πε-
λάτες της μετά την παρατεταμένη περίοδο των lock-
downs. Κλιμάκιο της Διοίκησης της Τράπεζας με επι-
κεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο
Κωνσταντίνο Βασιλείου επισκέφτηκε τις προηγούμε-
νες μέρες τους Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας. Προ-
ηγήθηκε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου επίσκεψη κλιμακίου
υπό τον γενικό διευθυντή Commercial Banking της
Τράπεζας Ανδρέα Χασάπη σε Άργος, Ναύπλιο, Κόριν-
θο και Τρίπολη.

Cynergy: Στα 82 εκατ. ευρώ 
τα προσαρμοσμένα EBITDA

H Cynergy ανακοίνωσε ότι τα προσαρμοσμένα EBIT-
DA για το γ’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 34,4
εκατ. ευρώ, 5 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το προηγούμε-
νο τρίμηνο, με τη διαφορά να οφείλεται στον τομέα των
σωλήνων χάλυβα. Το αντίστοιχο ποσό για το εννεάμηνο
του 2021 ανήλθε σε 82 εκατ. ευρώ, 14% υψηλότερο σε
ετήσια βάση (εννεάμηνο 2020: 72 εκατ. ευρώ), επιβεβαι-
ώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Παράλ-
ληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε σε
επίπεδα-ρεκόρ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ξεπερνώντας
τα 800 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2020: 500 εκατ. ευ-
ρώ). Εντωμεταξύ, σημείωσε ισχυρές πωλήσεις που
έφτασαν τα 766 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερες σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (9μηνο 2020: 635
εκατ. ευρώ). Ακόμη, κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ
φόρων ίσα με 35,2 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ
για το εννεάμηνο του 2020.

Πλαίσιο: Στις 29 Νοεμβρίου η έναρξη
καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

Η Πλαίσιο Com-
puters ανακοίνω-
σε ότι μετά την αύ-
ξηση και ταυτό-
χρονη ισόποση
μείωση του μετο-
χικού κεφαλαίου
ορίζεται ως ημε-
ρομηνία έναρξης
καταβολής της
επιστροφής κε-
φαλαίου (0,17 ευρώ ανά μετοχή) η 29/11/2021. Δικαιού-
χοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα
είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 24/11/2021.
Επίσης, από 23 Νοεμβρίου οι μετοχές της εταιρείας θα
είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με
τελική ονομαστική αξία 0,33 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς
το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,17 ευ-
ρώ ανά μετοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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POLITICAL BUSINESS

Premia: Στα 6,5 εκατ. ευρώ
αυξήθηκαν τα έσοδα στο εννεάμηνο

Αύξηση εσόδων και βελτίωση λειτουργικής
κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε
ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο 2020 ανακοίνωσε για το εννεάμηνο η Pre-
mia Properties, η οποία γνωστοποίησε παράλλη-
λα πως αποφάσισε την υποβολή αίτησης για αδει-
οδότησή της ως ΑΕΕΑΠ. Αναλυτικά, τα ενοποι-
ημένα έσοδα του ομίλου το εννεάμηνο 2021 ανήλ-
θαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης
επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε 4,3
εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο 2020. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου
ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά
κέρδη ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε 5 εκατ.
ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
για το εννεάμηνο 2021 σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι
0,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Wolt Market: Επέκταση 
σε Θεσσαλονίκη και Αττική
Στη Θεσσαλονίκη επεκτείνεται η υπηρεσία Wolt
Market, για πρώτη φορά εκτός Αττικής, σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα έπειτα από το επίσημο
λανσάρισμα εντός του 2021. Παράλληλα, ένα
νέο dark store στο Περιστέρι προστίθεται στο
υπάρχον δίκτυο για να καλύψει τα δυτικά προ-
άστια της πρωτεύουσας ως απάντηση στις διαρ-
κώς αυξανόμενες ανάγκες. Όπως σημειώνεται
σε σχετική ανακοίνωση, τα ψώνια του σουπερ-
μάρκετ έρχονται πλέον στην πόρτα των πελατών
της Wolt σε περίπου 20 λεπτά μέσω του Wolt
Market, 7 μέρες την εβδομάδα, από τις 7.30 έως
τις 24.00. 

Βγαίνει μπροστά το Investment
Banking της Εθνικής

Πάτησε γκάζι στο κομμάτι του Investment Ban-
king η Εθνική Τράπεζα, καθώς συμμετείχε και
συμμετέχει με επιτυχία στα μεγαλύτερα projects
στη χώρα. Ανάμεσα σε αυτά η ΔΕΗ όπου, σύμφω-
να με πληροφορίες της στήλης, είχε και τη μερίδα
του λέοντος στη διάθεση του εγχώριου κομματιού
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
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«Εταιρείες χημικών προ-
ϊόντων, χάλυβα, τεχνο-
λογίας πληροφοριών

και επικοινωνίας, αλουμινίου, μεταφο-
ρών, φαρμάκων και τροφίμων-ποτών προ-
μηθεύονται σήμερα ενέργεια απευθείας
από αιολικά πάρκα με μακροπρόθεσμες
συμφωνίες προμήθειας. Η βαριά βιομη-
χανία ανησυχούσε για το κόστος του ανέ-
μου και τις επιπτώσεις του στα ενεργει-
ακά συστήματα.

Τώρα θέλουν αέρα», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η Wind Europe, τέως EWEA,
φωνή της αιολικής βιομηχανίας στην Ευ-
ρώπη. Και μας υπενθυμίζει: «H αιολική βιο-
μηχανία είναι στρατηγική βιομηχανία για
την Ευρώπη. Είναι 300.000 ποιοτικές θέ-

σεις εργασίας (από τα περίπου 1,5 εκατομ-
μύριο άτομα που εκτιμάται ότι εργάζονται
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας συνολικά) συνεισφέροντας 37 δισ.
ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ. Κάθε νέος στρόβι-
λος παράγει κατά μέσο όρο οικονομική
δραστηριότητα 10 εκατ. ευρώ». 

Τα 248 εργοστάσια της Wind Europe
βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, συμπερι-
λαμβανομένων των οικονομικά υποβαθμι-
σμένων περιοχών (σ.σ. στην Ελλάδα έχου-
με μόνο ένα εργοστάσιο κατασκευής ανε-

μογεννητριών που ανήκει στον όμιλο Eu-
nice). Η αιολική ενέργεια είναι ένας σημαν-
τικός ευρωπαϊκός εξαγωγέας: η μισή αι-
ολική ενέργεια στον κόσμο προέρχεται από
ανεμογεννήτριες που κατασκευάζονται
από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο

άνεμος θα είναι η ραχοκοκαλιά του ενερ-
γειακού συστήματος της Ευρώπης βλέπον-
τας τον άνεμο να είναι το ήμισυ της ηλε-
κτρικής ενέργειας της Ευρώπης μέχρι το
2050 – με την αιολική ενέργεια να αυξάνε-
ται από 220 GW σήμερα σε 1.300 GW. Αυ-
τό συνεπάγεται 25 φορές αύξηση των υπε-
ράκτιων ανέμων στην ΕΕ, αν και το μεγαλύ-
τερο μέρος της αύξησης της χωρητικότη-
τας GW, όπως εκτιμά η Κομισιόν, θα προ-

έλθει από χερσαία αιολική ενέργεια. Ο άνε-
μος είναι μια ολοένα και πιο σταθερή μορ-
φή παροχής ρεύματος. Τα νέα χερσαία αι-
ολικά πάρκα λειτουργούν πλέον με συντε-
λεστές δυναμικότητας έως και 40% και τα
νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα με έως και
60%.  «Ο άνεμος βοηθά στην απεξάρτηση
της βιομηχανίας από άνθρακα, συμβάλ-
λοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη», γι’ αυτό «η
αιολική ενέργεια είναι αναπόσπαστο μέρος
του «Στόχου 7» του Οργανισμού των Ηνω-
μένων Εθνών «για φτηνή και καθαρή ενέρ-
γεια έως το 2030». 

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολι-
κής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) συμμετέχει ενερ-
γά στη δράση «Γενιά 17», υιοθετώντας τον
«Στόχο 7». Σε πρόσφατη εκδήλωση για την
πρωτοβουλία αυτή της ΕΛΕΤΑΕΝ, ο γενι-
κός διευθυντής της Ένωσης Παναγιώτης

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

ΕΛΕΤΑΕΝ«Σύμμαχος των
πολιτών η αιολική ενέργεια» 
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Παπασταματίου τόνισε: «Η αιολική ενέρ-
γεια παραμένει φθηνή την ώρα που οι τιμές
του ηλεκτρισμού έχουν εκτοξευθεί, κυρίως
λόγω της τιμής του φυσικού αερίου στις
διεθνείς αγορές. Αυτήν την περίοδο, τα νέα
αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν
τρεις-τέσσερις φορές φθηνότερο ηλεκτρι-
σμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλε-
κτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και δυο-
τρεις φορές φθηνότερο συγκριτικά με τον
λιγνίτη. Αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα,
οι συνέπειες της κρίσης θα ήταν πολύ επαχ-
θέστερες για τους καταναλωτές. Στην Ελ-
λάδα, το 2017, χρονιά που για τελευταία
φορά δημοσιεύθηκαν αναλυτικά στοιχεία,
τα αιολικά πάρκα που λειτουργούσαν τότε
μείωσαν το κόστος ρεύματος για τον Έλλη-
να καταναλωτή κατά 53 εκατ. ευρώ. Σήμε-
ρα, το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο,
διότι η ενέργεια από τα νέα αιολικά πάρκα
είναι ακόμα φθηνότερη χάρη στην εξέλιξη
της τεχνολογίας των νέων ανεμογεννη-
τριών αλλά και του ανταγωνισμού.

Επιπλέον, η αιολική ενέργεια και οι άλ-
λες ΑΠΕ είναι εγχώριες πηγές με σταθερό
κόστος και δεν επηρεάζονται από γεωπο-
λιτικές αναταράξεις και διακυμάνσεις των
διεθνών τιμών των καυσίμων. Για να απο-
φευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον,
η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να επιτα-

χυνθεί. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προ-
σπάθειες απαλλαγής από τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Η κρίση οφείλε-
ται στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα
και, όσο η εξάρτηση αυτή διαιωνίζεται, θα
υπάρξουν και άλλες παρόμοιες κρίσεις».

Φθηνότερες τεχνολογίες
Στον αντίποδα στην κριτική που ασκείται

για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από τις
ΑΠΕ, επισημαίνεται: Οι μελέτες για το κό-
στος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δεν
υπολογίζουν το κόστος που απαιτείται για
να φτάνει η ενέργεια στον καταναλωτή. Αυ-
τό αφορά κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊ-
κά πάρκα, τα οποία χρειάζονται μονάδες
αποθήκευσης ή μονάδες βάσης και εκτετα-
μένα δίκτυα μεταφοράς απροσδιόριστου
κόστους. Ακόμα και η λύση με αντλησιοτα-
μιευτήρες, η οποία είναι μια αποδοτική λύ-
ση, απαιτεί να δημιουργηθούν στην Ελλά-
δα δεκάδες μικρά υδροηλεκτρικά με
απροσδιόριστα τεράστιο κόστος.

H απάντηση του γενικού διευθυντή της
ΕΛΕΤΑΕΝ είναι η εξής: «Κατ’ αρχάς να θυ-
μηθούμε τα νούμερα για τα κόστη ηλεκτρο-
παραγωγής. Ακόμα και πριν από την τρέ-
χουσα κρίση, το κόστος των ΑΠΕ ήταν σα-
φώς πιο μικρό από τα ορυκτά καύσιμα και
τα πυρηνικά. Αυτό τεκμηριώνεται από πλη-

θώρα μετρήσεων και μελετών παγκο-
σμίως. Αναφέρεται ενδεικτικά η 14η έκδο-
ση του διεθνούς οίκου Lazard, που δημο-
σιοποιήθηκε πριν από την κρίση και κατα-
γράφει κάθε έτος το κόστος παραγωγής
ηλεκτρισμού από διάφορες τεχνολογίες.
Οι φθηνότερες των οποίων είναι τα φωτο-
βολταϊκά μεγάλης κλίμακας, με μέσο κό-
στος παραγωγής 37 δολάρια ανά MWh και
τα αιολικά πάρκα με 40 δολάρια ανά MWh.
Στον αντίποδα, οι ακριβότερες τεχνολογίες
ήταν οι σταθμοί άνθρακα με 112 δολάρια
ανά MWh, τα πυρηνικά με 163 δολάρια
ανά MWh και οι σταθμοί αιχμής φυσικού
αερίου με 175 δολάρια ανά MWh. Ενδια-
μέσως είχαμε τους σταθμούς φυσικού αε-
ρίου συνδυασμένου κύκλου με 59 δολάρια
ανά MWh, τα φωτοβολταϊκά κοινοτήτων με
80 δολάρια ανά MWh και τη γεωθερμία με
80 δολάρια ανά MWh».

Στοιχεία ΕΕ 
Στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η αιολική ενέρ-

γεια καλύπτει πλέον το 16% της ζήτησης

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πρέπει να επι-

ταχύνει την ανάπτυξη για να επιτύχει την

Πράσινη Συμφωνία. Η ΕΕ πρόκειται να κα-

τασκευάσει 15 GW ετησίως νέας ισχύος

κατά την περίοδο 2021-25. Χρειάζεται

όμως 18 GW ετησίως για να επιτύχει τον

τρέχοντα στόχο του 32% από ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας για το 2030 – και 27 GW

ετησίως για να πετύχει τον υψηλότερο στό-

χο για τις ΑΠΕ, που έρχεται με τον νέο στό-

χο του 55% για το κλίμα».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι «απαι-

τούνται μεταξύ 240 και 450 GW υπερά-
κτιας αιολικής ενέργειας μέχρι το 2050 για
να διατηρηθούν οι αυξήσεις της θερμοκρα-
σίας κάτω από 1,5°C. Η ηλεκτρική ενέρ-
γεια θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το
50% του συνολικού ενεργειακού μείγμα-

τος το 2050 και το 30% της μελλοντικής
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα παρέχε-
ται από υπεράκτια αιολική ενέργεια».

Οικονομικά οφέλη 
Εστιάζοντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος

της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος επα-
νέλαβε, στην εκδήλωση για την υιοθέτηση
«Στόχου 7»: Τα αιολικά πάρκα στη χώρα μας
εξοικονομούν τις εκπομπές CO2, που εκπέμ-
πουν 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε
έτος. Με τις σημερινές τιμές άνθρακα, αυτό
σημαίνει ότι εξοικονομούνται πάνω από 400
εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνι-
κής οικονομίας. Και η παραγωγή τους αντι-
στοιχεί στην κατανάλωση 2,3 εκατομμυρίων
νοικοκυριών. Αυτά τα οφέλη θα μεγιστοποι-
ηθούν με περισσότερες ΑΠΕ. Αν δεν είχαμε
τα αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση θα
ήταν ακόμα περισσότερο δυσβάσταχτη για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Σύμμαχος  πολιτών 
Ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής

της ΕΛΕΤΑΕΝ, αναφερόμενοι στην ενεργει-
ακή κρίση και στα μέτρα της ελληνικής κυ-
βέρνησης για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της κρίσης και την ανακούφιση νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων, είπαν: «Οι ανα-
γκαίοι πόροι για την υλοποίηση των μέτρων
αυτών συγκεντρώνονται στο Ταμείο Ενερ-
γειακής Μετάβασης που έχει συσταθεί
στον Διαχειριστή των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΔΑΠΕΕΠ) και έχει ανακοινωθεί
ότι θα ανέλθουν σε 620 εκατ. ευρώ για την
περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021.
Στην προσπάθεια αυτή, η αιολική ενέργεια
γίνεται σύμμαχος των πολιτών, καθώς οι
πόροι αυτοί, στο μεγαλύτερο μέρος τους,
προέρχονται από τους πόρους του Ειδικού
Λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριμένα τους
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου».

Wind Europe: «H αιολική βιομηχανία είναι στρατηγική 
βιομηχανία για την Ευρώπη. Είναι 300.000 ποιοτικές θέσεις
εργασίας –από τα περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα 
που εκτιμάται ότι εργάζονται στον τομέα 
των ΑΠΕ–, συνεισφέροντας 37 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ.
Κάθε νέος στρόβιλος παράγει κατά μέσο όρο οικονομική
δραστηριότητα 10 εκατ. ευρώ» 

POLITICAL

O γενικός διευθυντής 
της  Ένωσης  Παναγιώτης 
Παπασταματίου

O πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΑΕΝ 
Παναγιώτης Λαδακάκος

Προτάσεις ΕΛΕΤΑΕΝ 
Για να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να επιταχυνθεί. Οι
τέσσερις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ:
1. Ολοκλήρωση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργία των νέων ανταγωνιστικών αγορών, με

τελικά ωφελημένο τον καταναλωτή. 
2. Ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος των προμηθευτών και το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων

ρεύματος. Αν αυτό είχε συμβεί, το όφελος από τις φτηνές ΑΠΕ θα περνούσε αυτόματα στους κατανα-
λωτές μέσω του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, χωρίς να χρειάζονται κρατικές παρεμβάσεις. 

3. Ριζική απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου των ΑΠΕ και των δικτύων. Κάθε προτεινόμενο σχέδιο
δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη.

4. Ολοκλήρωση των θεσμικών και τεχνικών παρεμβάσεων για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, την
προώθηση της ενεργούς διαχείρισης ζήτησης από τους καταναλωτές, της αποθήκευσης και των θα-
λάσσιων αιολικών πάρκων μαζί με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διεθνών διασυνδέσεων. 
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Σούπερ ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Τ α φώτα της Super League 1 φωτίζουν δυνατά το

ΟΑΚΑ, όπου αύριο, Κυριακή, θα γίνει το μεγάλο
ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το αποτέλεσμα

μπορεί να δώσει στίγμα δυνατοτήτων τόσο για την Ένωση
όσο και για τους «ερυθρόλευκους». Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα
ισοβαθμήσει με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, αλλά θα εί-
ναι αυτή πρώτη και ενδεχομένως να απέχουν και οι δυο
έναν βαθμό από τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει τον Ατρόμη-
το στο Περιστέρι. 
Με νίκη του Ολυμπιακού, η διαφορά από την Ένωση θα
φτάσει στους έξι βαθμούς. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο,
τότε με νίκη του ΠΑΟΚ δημιουργείται συνωστισμός στην
κορυφή, προς δόξαν του αμφίρροπου πρωταθλήματος,
που τόσο έλειψε τα δυο προηγούμενα χρόνια. Πάντως, σε

κάθε περίπτωση θα πρόκειται περί θεωρητικής αυθαιρε-
σίας ότι μπορεί να κριθεί ο τίτλος τόσο νωρίς, καθότι οι
ομάδες της πρώτης εξάδας στην τελική βαθμολογία θα
αναμετρηθούν τέσσερις φορές στο σύνολο, δυο εκ των
οποίων στα play offs. Άρα το αποτέλεσμα του ντέρμπι έχει
αντίκτυπο μόνο στην ψυχολογική υπεροχή.
Όσον αφορά το ματς στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος δεν θα
έχει το τεχνικό του επιτελείο στον πάγκο, καθότι ο Γιώρ-
γος Παράσχος και οι συνεργάτες του προσβλήθηκαν από
τον κορονοϊό.
Ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δυο ομάδες που προσφέρουν
θέαμα, τον Άρη και τον ΠΑΣ, αναμένεται να γίνει στο «Βι-
κελίδης». Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης ξεκίνησε με μεί-
ον έξι βαθμούς, ως τιμωρία γιατί κρίθηκε ένοχος πλαστο-

γραφίας στη μεταγραφή του Σκοπιανού Λέτσκοφ και προ-
σέφυγε στο CAS. Επίσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον το ματς της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό τη Δευτέ-
ρα. Οι «πράσινοι» έχουν μοναδική ευκαιρία να δηλώσουν
την παρουσία τους στις ομάδες που θα παλέψουν για έξο-
δο στην Ευρώπη. Αν δεν καταφέρουν να νικήσουν, θα με-
γαλώσει η εσωστρέφεια, που ήδη υπάρχει στη Λεωφόρο.
Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο: Βόλος - ΟΦΗ
(15.00 Cosmote TV), Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα (19.30 NOVA),
Ιωνικός - Αστέρας Τρ. (19.30 NOVA). Αύριο, Κυριακή: Πα-
ναιτωλικός - Απόλλων Σμ. (17.15 Cosmote TV), ΑΕΚ –
Ολυμπιακός (19.30 Cosmote TV), Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
(19.30 NOVA). Δευτέρα: Λαμία - Παναθηναϊκός (19.30 Co-
smote TV).

Ο νικητής 
παίρνει 

ψυχολογικό 
προβάδισμα

Ολυμπιακός 23

ΑΕΚ 20

ΠΑΟΚ 19

Βόλος 14

ΠΑΣ Γιάννινα 13

ΟΦΗ 12

Άρης 11

Παναθηναϊκός 11

Λαμία 9

Αστέρας Τρ. 9

Ιωνικός 9

Απόλλων Σμ. 6

Παναιτωλικός 5

Ατρόμητος 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
9n Αγωνιστική



35
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL SPORTS

Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ όρισε
τον Πορτογάλο διαιτητή Φάμπιο Βερίσιμο να σφυ-
ρίξει το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακού αύριο, Κυρια-

κή, στο ΟΑΚΑ (19.30 Cosmote TV), με τον συμπατριώτη
του Τιάγκο Μαρτίνς στο VAR. Ο Βερίσιμο είναι διεθνής δι-
αιτητής, όχι όμως της κατηγορίας elite της UEFA. Δευτε-
ροκλασάτος. Στατιστικά, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αλλά και
ο προκάτοχός του στην αρχιδιαιτησία του ελληνικού πο-
δοσφαίρου Βίτορ Μέλο Περέιρα, έφερναν Πορτογάλους
διαιτητές. Πώς, ωστόσο, έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή
στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, ώστε να δικαιολογούν τέ-
τοιες αποφάσεις; 

Έχετε, ποτέ, ακούσει για την επιχείρηση «Χρυσή Σφυ-
ρίχτρα» στην Πορτογαλία; Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο
όλων των εποχών, που για τέσσερα χρόνια ταλάνιζε το πο-
δόσφαιρο αυτής της ισοπληθυσμιακής με την Ελλάδα
χώρας της Ιβηρικής, αλλά έφερε αποτέλεσμα. Όταν για
αποδεδειγμένες δωροδοκίες διαιτητών πρόεδροι κατα-
δικάστηκαν σε φυλάκιση, το τοπίο άλλαξε άρδην. Στην
Πορτογαλία δεν υπολόγισαν, φαίνεται, το «πολιτικό κό-
στος», όπως στην Ελλάδα.

Το σκάνδαλο «Apito Dourado», που θα πει «Χρυσή
Σφυρίχτρα», έπληξε την Πορτογαλία το 2004, όταν η ει-
σαγγελική αστυνομία κατηγόρησε αρκετές προσωπικό-
τητες του ποδοσφαίρου της χώρας για διαφθορά ή από-
πειρες δωροδοκίας.

Μεταξύ των υπόπτων, ο πρόεδρος της Πόρτο, Νούνο
Πίντο ντα Κόστα, και ο πρώην πρόεδρος της Μποαβίστα

και της πορτογαλικής λίγκας, Βαλεντίμ Λουρέιρο. Τον
Δεκέμβριο του 2006 η πρώην σύντροφος του Πίντο ντα
Κόστα, Καρολίνα Σαλγάδο, εξέδωσε το βιβλίο «Eu, Car-
olina», στο οποίο ισχυριζόταν πως ο πρόεδρος των «δρά-
κων» της εξομολογήθηκε διάφορες περιπτώσεις στις
οποίες είχε συμμετάσχει σε στήσιμο αγώνων. Το βιβλίο
της Σαλγάδο άνοιξε ξανά δύο υποθέσεις που αφορούσαν
τον Πίντο ντα Κόστα και είχαν κλείσει και τον Μάρτιο του
2008, με την εισαγγελία να αποφασίζει να παραπέμψει σε
δίκη μία εξ αυτών που αφορούσε το ματς Πόρτο - Μπέιρα
Μαρ.

Η άλλη υπόθεση, που αφορούσε το ματς της Πόρτο με
την Αμαδόρα, μπήκε στο αρχείο για δεύτερη φορά, τον
Ιούνιο του 2008, ενώ η Σαλγάδο κατηγορήθηκε για ψευ-
δορκία. Τον Ιούλιο του 2008 ο Λουρέιρο κρίθηκε ένοχος
για κατάχρηση εξουσίας, αλλά όχι για διαφθορά. Τιμωρή-
θηκε με ποινή φυλάκισης τριών ετών και δύο μηνών. Το
2007, όμως, η πορτογαλική λίγκα άνοιξε την έρευνα μιας
νέας υπόθεσης με την επωνυμία «Apito Final» («Τελική
Σφυρίχτρα»). Αποτέλεσμα; Τον Μάιο του 2008 η Μποαβί-
στα υποβιβάστηκε στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία για
δωροδοκία και η Πόρτο έχασε έξι βαθμούς για απόπειρα
δωροδοκίας.

Η UEFA απέβαλε την Πόρτο από το Champions League
του 2008-2009 και ο Πίντο ντα Κόστα τιμωρήθηκε με δύο
χρόνια αποβολή από το ποδόσφαιρο, ο Ζοάο Λουρέιρο,
γιος του Βαλεντίμ, με τέσσερα χρόνια, ο Ζοάο Μπαρτομέ-
ου, πρόεδρος της Λεϊρία, με έναν χρόνο, ενώ τιμωρήθη-

καν και πέντε διαιτητές. Τον Απρίλιο του2009 ο Πίντο ντα
Κόστα αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες που αφορού-
σαν το ματς με την Μπέιρα Μαρ.

Τι σχέση έχει αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν από 17
χρόνια και τελείωσε το 2008; Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο
Βίτορ Μέλο Περέιρα, αυτό το μέγα σκάνδαλο στο πορτο-
γαλικό ποδόσφαιρο είχε ευεργετικές συνέπειες για την
αξιοπιστία του αθλήματος στην ώρα. Επίσης, Πορτογάλοι
δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι οι μεγαλοπρόεδροι λεφτά-
δες… μαζεύτηκαν, γιατί υπήρχε φόβος ότι οι διαιτητές
παρακολουθούνται από τις μυστικές υπηρεσίες και δεν
τολμούσαν ούτε να τηλεφωνήσουν σε διαιτητές οι ίδιοι ή
μέσω τρίτων, που γινόταν κατά κόρον εκείνη την περίοδο.
Η Πορτογαλία ήθελε και καθάρισε το τοπίο.  Φυσικά, τα
παράπονα δεν έλειψαν, ούτε θα λείψουν ποτέ. Πριν από
δυο χρόνια ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φελίπε Βι-
εϊρά, κατηγόρησε ανοιχτά τον Βερίσιμο για μεροληψία
στο ντέρμπι με την Πόρτο. Δήλωσε, μάλιστα, «δεν γίνεται
να διαιτητεύσει ξανά αυτός ο διαιτητής». Ποτέ, ωστόσο,
δεν υπαινίχθητε ότι κάποιος τον δωροδόκησε. 

Στην Ελλάδα οι διαιτητές κατηγορούν τον Κλάτενμ-
περγκ που φέρνει μονίμως ξένους για τα ντέρμπι, αλλά
δεν αποκάλυψαν ποτέ τον τρόπο αναρρίχησης ενός διαι-
τητή και αν είναι προϊόν ικανότητας και μόνο. Δεν είναι.
Δυο διαιτητές, ο Σκουλάς και ο Γρατσάνης, αισθάνθηκαν
προσβεβλημένοι από τις επιλογές του Κλάτενμπεργκ να
φέρνει ξένους διαιτητές και παραιτήθηκαν. Κι αυτό κάτι
λέει…

Επιχείρηση 
«Χρυσή Σφυρίχτρα» 

Πώς η φυλακή…
«καθάρισε» 
τη διαιτησία 

στην Πορτογαλία
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Δυσεύρετοι έχουν γίνει οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι και οι φανοποιοί αυτοκι-
νήτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς από τη μία μεριά οι νέοι θέλουν να αποφύγουν
τη μουντζούρα για τα προς το ζην και από την άλλη μεριά οι «πειρατές» του κλά-
δου προτιμούν να εργάζονται παράνομα σε κάποιο υπόγειο, μη πληρώνοντας
ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ και λογαριασμούς, από το να είναι υπάλληλοι σε
κάποιο εξουσιοδοτημένο ή μη συνεργείο.

Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα στην αγορά
και σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», οι ιδιοκτήτες κάθετων μονά-

δων αλλά και μη εξουσιοδοτημένων συνεργείων τόσο στην Αττική όσο και
στην υπόλοιπη Ελλάδα αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν μηχανικούς και ηλε-
κτρολόγους αυτοκινήτων!

Μάλιστα, όταν καταφέρουν να βρουν κάποιον μηχανικό ή ηλεκτρολόγο, οι μι-
σθοί που απαιτούν είναι ιδιαίτερα υψηλοί για τα σημερινά δεδομένα, καθώς κυ-
μαίνονται σε άνω των 1.000 ευρώ καθαρών, και ακόμη και αν συμφωνήσει ο ιδιο-
κτήτης της μονάδας να τα δώσει, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να χάσει τον
υπάλληλό του, καθώς η ζήτηση στην αγορά είναι πολλαπλάσια της προσφοράς…
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Προς εξαφάνιση μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και φανοποιοί αυτοκινήτων

Ο
ταν η VW αποφασίζει να αλλάξει το best
seller μοντέλο της, η αγορά αναμένει με
αγωνία τον αντικαταστάτη του Golf. H 8η
γενιά του απόλυτου ευρωπαϊκού best sel-

ler είναι ό,τι καλύτερο έχει παρουσιάσει η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας διέθετε υβριδική
τεχνολογία mild hybrid και κινούνταν από τον υπερ-
τροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα ενός λίτρου με σύ-
στημα mild hybrid απόδοσης 110 ίππων, ο οποίος δια-
κρινότανγια την αμεσότητά του αλλά και το εξαιρετικά
χαμηλό κόστος χρήσης.

Το κόστος απόκτησης του νέου Golf με υβριδική τε-
χνολογία κυμαίνεται σε 24.300 ευρώ, ωστόσο τα μη-
δενικά τέλη κυκλοφορίας, η ελεύθερη είσοδος καθη-
μερινά στον δακτύλιο αλλά και η υψηλή μεταπωλητι-
κήαξία χρυσώνουντο χάπι του κόστους απόκτησης.

Άγρια εμφάνιση
Η σχεδίαση του νέου VW Golf διατηρεί όλα εκείνα

τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ωστόσο, τα
καινούργια φωτιστικά σώματα στο εμπρόσθιο μέρος
με τη μάσκα και τον προφυλακτήρα δημιουργούν ένα
«άγριο» σύνολο που σίγουρα θα εκτιμήσουν οι νέοι ή
όσοι αισθάνονται νέοι…

Παράλληλα, χαρακτηριστικά είναι τα δύο έντονα
νεύρα στο εμπρόσθιο καπό με την καμπύλη. Στο πίσω
μέρος τα φωτιστικά σώματα θα λέγαμε ότι παραπέμ-
πουν στο Tiguan, αλλά ταιριάζουν απόλυτα με το υπό-
λοιπο αμάξωμα, ενώ επίσης ξεχωρίζει το λογότυπο
eTSi που είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της
πόρτας του πορτ μπαγκάζ, το οποίο υποδηλώνει την
ύπαρξη υβριδικού συστήματος.

Hitech εσωτερικό
Μόλις ο οδηγός ανοίξει την πόρτα και εισέλθει στην

καμπίνα επιβατών, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι το νέο
VW Golf αποτελεί ένα μοναδικό αυτοκίνητο που δια-
θέτει υψηλή δόση τεχνολογίας. Άλλωστε η έλλειψη
διακοπτών και μπουτόν επιβεβαιώνει το γεγονός ότι
το καινούργιο γερμανικό μοντέλο οδηγεί τις εξελίξεις
στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, η VW φαίνεται ότι απο-
φάσισε να ανεβάσει πολύ το επίπεδο, καθώς έχουν
χρησιμοποιηθεί πολλά μαλακά υλικά, ενώ αντίθετα τα
σκληρά πλαστικά είναι ελάχιστα.

Το Innovision Cockpit, όπως το ονομάζουν οι Γερ-
μανοί, προσφέρει πίνακα οργάνων με ψηφιακές εν-
δείξεις 10 ιντσών και σύστημα infotainment με οθόνη
8,25 ιντσών. Πόντους στη συνολική εικόνα προσθέτει
ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου, τύπου joystick,
που είδαμε για πρώτη φορά στο νέο Touareg. 

110 ίπποι
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας κινούνταν από το

γνωστό υπερτροφοδοτούμενο μηχανικό σύνολο χω-
ρητικότητας 1λίτρου με 110 ίππους και 180 Nm ροπής,
το οποίο συνδυάζεται με ένα ήπιο υβριδικό 48 V και
στάνταρ αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, το οποίο
ελέγχεται πλήρως ηλεκτρονικά (shift by wire).

Στην πράξη, το μηχανικό σύνολο είναι απολύτως
πολιτισμένο και κρύβει καλά την ύπαρξη μόλις 3
κυλίνδρων, καθώς ο θόρυβος που παράγεται είναι
ανεπαίσθητος.

Η εμπλοκή του mild hybrid κυκλώματος είναι
εμφανής στην έξτρα δύναμη που δίνει, ειδικά σε
χαμηλές στροφές, όπου σε συνδυασμό με το κιβώ-
τιο δεν αφήνουν την υπάρχουσα υστέρηση να γίνει
ιδιαίτερα αντιληπτή. Παράλληλα είναι υπεύθυνο
για την ενέργεια που χρειάζεται, όταν το Golf μπαί-
νει σε λειτουργία coasting, σβήνοντας τον κινητή-
ρα (το οποίο γίνεται με την παραμικρή ευκαιρία),

πάντα προς όφελος της κατανάλωσης.
Κορυφαία είναι επίσης η αίσθηση αλλά και η λει-

τουργία του αυτόματου κιβώτιο DSG 7 σχέσεων. 
Όλα τα παραπάνω έχουν θετικό αντίκτυπο στην κα-

τανάλωση καυσίμου και κατά τη διάρκεια της δοκιμής
μας το VW Golf χρειάστηκε περίπου 6 λίτρα για κάθε
100 χλμ. μέσα στην πόλη και περίπου 5 λίτρα στο εθνι-
κό οδικό δίκτυο.

Γερμανική ποιότητα κύλισης
Ένα από τα νέα στοιχεία που προσδίδει το νέο VW

Golf είναι η κορυφαία ποιότητα κύλισης, η οποία
πραγματικά έχει ανεβάσει το επίπεδο στην κατηγορία
όπου ανήκει το γερμανικό μοντέλο και έχει προβλη-
ματίσει τους ανταγωνιστές του.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το νέο VW Golf κινείται με
απίστευτη σβελτάδα και ασφάλεια, ενώ αν ο οδηγός
τηρήσει τα όρια του ΚΟΚ, τότε η μέση κατανάλωση
μειώνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, της τάξης
των 5 λίτρων για κάθε 100 χιλιόμετρα. Αν πάλι ο οδη-
γός θέλει να κινηθεί πιο γρήγορα, το Golf παραμένει
ευθύβολο και σταθερό, ακόμη και όταν κινείται με τα-
χύτητες άνω των 190 χλμ./ώρα!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές, το VW Golf eTSi απέδειξε ότι διαθέτει πολύ
υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ενώ η ύπαρξη
paddles πίσω από την κολόνα του τιμονιού είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα για τον οδηγό όταν επιλέξει να
κινηθεί λίγο πιο γρήγορα. 

Μέσα στην πόλη, η ανάρτηση φιλτράρει στον μέγι-
στο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, διατη-
ρώντας την ησυχία στην καμπίνα επιβατών. Το αυτό-
ματο κιβώτιο αποδείχθηκε σύμμαχος του οδηγού στα
μποτιλιαρίσματα, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπο-
ρείας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Δοκιμάζουμε το VW Golf eTSi DSG
με 110 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής



Α
λλοτρίωση προσωπικότητας ή
ξεγύμνωμά της -σε πρόγραμμα
express- μέσα από την έπαρση
μιας σύντομης αναγνωρισιμό-

τητας; Τους συναντάμε τηλεοπτικά κατά τη
συμμετοχή τους στα ριάλιτι της ελληνικής
TV. Μιλήσαμε μαζί τους και παρουσιάζου-
με τα σημεία που σηματοδοτούν το νέο ξε-
κίνημα στη ζωή των τηλεριάλιτι αστέρων.

Πράξη πρώτη
Το πρώτο ζύμωμα με την καταστολή της

εκούσιας συνείδησης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δη-

λώνουν ότι είναι ο εαυτός τους. Αυτοσυ-
στήνονται μονίμως χαρωποί, δυναμικοί,
υπεραισιόδοξοι και υπέρμαχοι του ομαδι-
κού ζαμάν φου.

Βιώνουν υπερβατικές καταστάσεις - αγ-
γίζοντας ακόμη και τα όρια νευρικής κρί-
σης και πανικού. Εκφράζουν -αβίαστα με
δάκρυα και μελό ατάκες- ρομαντικά συ-
ναισθήματα, διαφωνούν κραυγαλέα, οδη-
γούνται σε ρήξεις και ηχηρές συγκρού-
σεις, προσπαθώντας -πάντα- να διατηρή-
σουν την αυτονομία τους ως ξεχωριστών
προσωπικοτήτων και χαρακτήρων.

Ισχυρίζονται -με δηλώσεις τους- ότι δεν
αναλαμβάνουν ρόλους στο παιχνίδι ούτε
κατευθύνονται από την παραγωγή της
εκπομπής! Κι όμως, όλοι τους μι-
λούν σαν να είναι σούπερ δασκα-
λεμένοι.

Αγνοώντας ότι η χειρα-
γώγηση είναι η μέθοδος
που υποβάλλει το «αντικεί-
μενο» (τους παίκτες) σε ακού-
σια εκδήλωση συμπεριφοράς, κα-
τά το επιθυμητό εκείνου που ασκεί
την εξουσία (το παιχνίδι), αισθάνονται ότι
εκείνοι κινούν τα νήματα. Αντιθέτως όμως
βιώνουν έναν αντίστροφο ρόλο κυριαρ-
χίας. Όπου αυτοί είναι τα πιόνια και το τη-
λεπαιχνίδι, η σκακιέρα.

Διαθέτουν ανεπιφύλακτα -με υπογραφή
συμβολαίου- τη ζωή τους επί του τηλεο-
πτικού πλατό, υπακούοντας πειθήνια σε
όλα τα «τερτίπια» και τους κανόνες του
παιχνιδιού. Αποδεχόμενοι την αδηφάγα
τηλεοπτική χειραγώγηση και -ενίοτε- τον
υπόκωφο κιτρινισμό.

Δεύτερη πράξη
Η πρώτη αναγνωρισιμότητα και το παρ-

καρισμένο καλάμι!
Ο κόσμος αρχίζει να τους αναγνωρίζει.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει εκπαιδευτεί -σι-

γά σιγά αλλά μεθοδικά- να γίνεται όλο και
πιο περίεργο.

Αναζητά τους εξπρές ήρωές του στο Δια-
δίκτυο, αναζητά τις ρίζες τους, συμπάσχει,
ταυτίζεται μαζί τους, ψάχνει το παρελθόν
τους, χωρίς όμως να νοιάζεται για το μέλλον
τους. Ένα μέλλον που προκαθορίζεται -δυ-
στυχώς εν αγνοία τους- ίδιο για όλους με
την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση.

Η αναγνωρισιμότητά τους μετά την έξο-
δο από τα τηλεοπτικά πλατό εισπράττεται -
αρχικά στον δρόμο- ως επιτυχία επιβεβαί-
ωσης. Και στη συνέχεια αντιλαμβάνονται -
ψευδώς- αυτήν τη δημόσια προβολή ως
απόλυτη επιτυχία.

Η καθημερινή τους επαφή με την κάμερα

και την τηλεοπτική ορολογία
ενεργοποιεί το σύνδρομο της
ημιμάθειας. Εισπράττουν -
αρπαχτά- εύηχες λέξεις και
ορολογίες που σχετίζονται με
τη διεκπεραίωση και εξέλιξη

μιας τηλεοπτικής εκπομπής και
στη συνέχεια τις οικειοποιούνται.

Μιλάνε ακατάπαυστα χρησιμοποιών-
τας τους όρους αυτούς και συμπεριφέρον-
ται σαν απόφοιτοι διδακτορικού των μέ-
σων ενημέρωσης. Αστείοι και ημιμαθείς!
Προσόντα εξαιρετικά μεθυστικά για τον
έξω κύκλο των «βρικολάκων» που τέρ-
πονται από τη συναναστροφή με τους προ-
σωρινά αναγνωρίσιμους. Και τους περιμέ-
νουν για νέες γνωριμίες και ντόλτσε βίτα.

Η ρηχή δημοσιότητα που λαμβάνουν
εξαιτίας της έκθεσής τους στην τηλεόραση
τους οδηγεί σε έναν νέο τρόπο ζωής.

Βιώνοντας τη δημόσια προβολή της ει-
κόνας τους ως χάρισμα που πάντα προ-
ϋπήρχε. Και ξαφνικά βρήκε διέξοδο για
την αναγνώριση που τους αξίζει. Και τότε
δημιουργείται στα παιδιά αυτά η ίδια ανάγ-
κη για παραμονή στο «γυαλί» όσο και στα
πρόσωπα της τηλεόρασης. Που βιοπορί-

ζονται, κατ’ επάγγελμα, από αυτήν.
Θεωρούν ότι είναι τηλεοπτικά ισότιμοι

με την Ελένη Μενεγάκη, τη Ρούλα Κορο-
μηλά, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον Αντώνη
Σρόιτερ, τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη
Ουγγαρέζο.

Εξάλλου στο ακτινοβολημένο μυαλό τους
από τους τόσους προβολείς ακούγεται εκ-
κωφαντικά το κλισέ «τόπος στα νιάτα». Κά-
που εκεί βρίσκεται και το καλάμι. Μόνιμα
παρκαρισμένο, τους περιμένει υπομονετι-
κά, αλλά σίγουρο για τη χρήση του, σε μία
γωνία. Και πιστέψτε με, μέσα από την εμ-
πειρία και τις συναναστροφές μου ελάχι-
στες είναι οι περιπτώσεις που δεν το καβά-
λησαν. Και μάλιστα με σπιρούνια!

Τρίτη πράξη
Η χειραγώγηση δημιουργεί ανάγκη τη-

λεοπτικής παρουσίας και σύνδρομο στέ-
ρησης.

Η παρουσία τους στο παιχνίδι δημιουρ-
γεί -ασυνείδητα- ανάγκη επιβίωσης. Εξα-
ναγκάζοντάς τους να παραμείνουν σε αυ-
τό, διεκδικώντας το έπαθλο της επιτυχίας.

Η συμπεριφορά τους αγγίζει τα όρια της
ακραίας ψυχικής συνδρομής, αφού βρί-
σκονται σε συνεχές στρες και πίεση. Εξαι-
τίας της αλλαγής του περιβάλλοντος, της
υποχρέωσης να ανεχτούν και να συμβιώ-
σουν με ετερόκλητες προσωπικότητες (που
σε άλλες στιγμές της ζωής τους δεν θα τις
ανεχόταν), αλλά και συνεχών δοκιμασιών
και της άκομψης κριτικής μεταξύ τους.

Μια κριτικής υπόκωφα δόλιας και μεθο-
δευμένης.

Προκειμένου οι παίκτες να κινηθούν σε
καταστάσεις ανεπίτρεπτης υπέρβασης,
που θα οδηγήσουν -ενδεχομένως- σε
νούμερα υψηλής τηλεθέασης.

Η επιβολή μη αποδεκτών συνθηκών
επιβίωσης στο άτομο οδηγεί σε κλονισμό
της ισορροπίας στη συμπεριφορά του, σε
έντονο εκνευρισμό, σε σύγχυση και κατα-
στολή του ελέγχου της ευπρεπούς συμπε-
ριφοράς. Έτσι οι παίκτες εμφανίζουν έναν
αλλόκοτο ψυχισμό, ο οποίος δεν συνάδει
σε καμία περίπτωση με την εν γένει φυσιο-
λογική συμπεριφορά στον κοινωνικό τους
περίγυρο εκτός παιχνιδιού. Και αυτό είναι
το επιδιωκόμενο στα παιχνίδια αυτά. Η κα-
ταστολή κάθε αντίστασης απέναντι στον
καθωσπρεπισμό.

H συνέχεια το επόμενο Σάββατο…

Του
Γιάννη Αρμουτίδη
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Η ζωή των
παικτών ενός
ριάλιτι μετά την
αποχώρησή τους

Πώς η τηλεόραση χειραγωγεί
και εξουσιάζει τους
αυτοαναγορευόμενους
αστέρες της
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Κανένας 
δεν “αγιάζει”
στον τόπο του»

Ζ Ω Η  Τ Η Γ Α Ν Ο Υ Ρ Ι Α

Π
αγκόσμια επιτυχία της Ζωής Τηγα-
νούρια. Η σημαντική δημιουργός
υπογράφει τη μουσική στην πολυ-
βραβευμένη ταινία «Tango Sha-

lom» που σπάει ταμεία στην Αμερική, με το Χό-
λιγουντ να την καλωσορίζει. Η σολίστ του
ακορντεόν που αποθέωσε ο διάσημος James
Brown στην Ελλάδα, μια ημέρα μετά την πρε-
μιέρα της στις «Χορδές» με τους Ελπίδα Γαδ και
Λάμπρο Βασιλείου μίλησε στην «Political» για
τα παιδικά της χρόνια στη Σαμοθράκη, την κα-
ριέρα, την οικογένεια και τη «χρυσή» κινημα-
τογραφική επιτυχία.

Το πρωτότυπο μουσικό έργο σας στο «Τango
Shalom» κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η αλήθεια είναι πως στο σύνολό του αφήνει
τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ταινία σπάει τα
ρεκόρ διακρίσεων σε παγκόσμια φεστιβάλ, κα-
τακτώντας σημαντικά βραβεία. Ανυπομονώ πο-
λύ να έρθει στην Ευρώπη.

Κατακτήσατε το Χόλιγουντ από την Ελλάδα!
Ήταν το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνερ-

γασίας με τη music supervisor ZiZi Βologna,
με την οποία υπογράφουμε μαζί το film score
της ταινίας. Στο ομό-
τιτλο κομμάτι συμ-
μετέχει η χορωδία
του Βατικανού, ενώ
ζωτικής σημασίας
ήταν η συμβολή των
Apollonian Rhapso-
dy Ensemble & Ca-
veiros Choir στις
μουσικές.

Το επόμενο επαγ-
γελματικό σας βή-
μα;

Μια σειρά από ρε-
σιτάλ στη «Σφίγγα»
αφιερωμένα στα
100 χρόνια από τη
γέννηση του Astor Piazzolla με τους
Μιχάλη Σουρβίνο και Άννα Κα-
τσούλη.

Στο βιογραφικό σας φιγουρά-
ρουν μουσικές συναντήσεις με
θρυλικούς καλλιτέχνες της διε-
θνούς σκηνής.

Ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον
James Brown το 2006 στον Λυκαβηττό!

Έχετε πικραθεί από συμπεριφο-
ρές συναδέλφων σας;

Κανείς δεν αγιάζει στον τόπο
του. Βλέπω μικρότητες, μι-

κροψυχίες και εμπάθεια. Τα
προσπερνώ, διότι η ιστο-
ρία γράφει και ό,τι γράφει

δεν ξεγράφει.

Να γυρίσουμε στο «Νησί του
Φεγγαριού»;
Στη Σαμοθράκη έζησα τα παιδικά

και εφηβικά μου χρόνια. Σίγουρα ήταν
πιο ανέμελα και ελεύθερα τότε, αλλά μέσα μου
είχα μια διαρκή λαχτάρα για πρόοδο, εξέλιξη,
ελευθερία.

Το ταξίδι στην Αθήνα αποδείχθηκε one way
ticket.

Μετακόμισα δήθεν για σπουδές Νοσηλευτι-
κής, μιας και είχα περάσει στις πανελλαδικές.
Ξεκίνησα να εργάζομαι αμέσως ως μουσικός,
παίζοντας αρμόνιο. Παράλληλα σπούδαζα πιά-
νο και θεωρητικά στο Ωδείο Σκαλκώτα. Τρία
χρόνια αργότερα, ανακάλυψα το ακορντεόν και
ξεκίνησα να γράφω τραγούδια. Τότε έγινε η
απόλυτη ανατροπή.

Σας έφερε γούρι!
Και μεγάλες συνεργασίες! Το 1999 η Δήμη-

τρα Γαλάνη τραγούδησε το «Θα ταξιδεύω» σε
στίχους Ηλία Κατσούλη που έκανε ιδιαίτερη αί-
σθηση. Ακολούθησαν ο Κώστας Μακεδόνας με
«Του έρωτα το φως», η Ελένη Πέτα με το «Δυο
ανάσες δυο φωτιές» και ο Γεράσιμος Ανδρεά-
τος με το «Έχεις κάτι που μου λείπει».

Συμβαδίζει η καριέρα
με τον γάμο;

Απόλυτα! Τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια είμαι
παντρεμένη με έναν
υπέροχο σύζυγο, τον

Στέλιο Γενεράλη, τον
οποίο θαυμάζω για το

ταλέντο του στη μουσι-
κή και την αφοσίωσή του

στην οικογένειά μας και την 9 χρο-
νών κορούλα μας.

Μιλά για τη «χρυσή»
κινηματογραφική επιτυχία

«Tango Shalom» που
κατέκτησε το Χόλιγουντ,
για τα παιδικά της χρόνια

στη Σαμοθράκη, 
την καριέρα και 
την οικογένεια



Δεν θα παίξει στο θέατρο 
η Μαίρη Χρονοπούλου!

ΑΑπολογήθηκε ο Μαυρικίου

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ζήτησε δημόσια συγ-
γνώμη από τον Λεωνίδα Καλφαγιάννη για την
on air δήλωσή του πως απομάκρυνε τον ηθο-
ποιό από παράσταση επειδή είναι ανεμβολία-
στος! Ο θεατρικός παραγωγός, στη συνέχεια,
αναγκάστηκε να «διορθώσει» τα λεγόμενά του
λόγω των έντονων αντιδράσεων του πρωταγω-
νιστή, ο οποίος απείλησε με μηνύσεις. «Δεν
γνώριζα ότι είναι μυστικό αυτό. Δεν μας είπε
να μην πούμε τον λόγο αποχώρησης. Αφού
λοιπόν τον ενοχλεί, να ζητήσω όντως συγγνώ-
μη», ανέφερε ο Κύπριος επιχειρηματίας.

Έξαλλο το Twitter

Στο μάτι του κυκλώνα φιγουράρει η Ιωάννα
Τούνη μετά τους Παξούς. Η χθεσινή διαδι-
κτυακή ανάρτησή της, στην οποία χαρακτήρι-
σε γνωστή αεροπορική εταιρεία «ψωμόλυσ-
σες» επειδή τη χρέωσαν για υπέρβαρο, προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις μερίδας χρηστών
στο Twitter που καταδίκασαν τη συμπεριφορά
της. «Πετάω μίνιμουμ δύο φορές κάθε εβδο-
μάδα μαζί τους. Τους έχω αφήσει έναν σκασμό
λεφτά και μου έκαναν ολόκληρο σκηνικό σε
άδεια πτήση γιατί είχα δύο κιλά έξτρα στη χει-
ραποσκευή μου. Ψωμόλυσσες», ανέφερε στο
ποστ που άναψε φωτιές.

Του Γιάννη Αρμουτίδη 

Η
Μαίρη Χρονοπούλου ξεκαθαρίζει ότι δεν επιστρέφει στο
θέατρο και δεν θα συμμετάσχει στην παράσταση «Η Αυλή
των Θαυμάτων». Κι αυτό γιατί μιλώντας πριν από λίγες ημέ-

ρες με την παραγωγή της παράστασης, δεν κατάφεραν τελικά να
φτάσουν σε οριστική συμφωνία. Η «Political» συνομίλησε με την
κυρία Χρονοπούλου, η οποία επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ. 

Κυρία Χρονοπούλου, από δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφο-
ρήσει πριν από λίγο καιρό, διέρρευσε ότι θα συμμετέχετε στο
θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη -το οποίο θα παρου-
σιαστεί, με τη σφραγίδα του Στέφανου Κορκολή, ως μιούζι-
καλ- σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη.

Δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, διότι δεν συμφώνη-
σαν και τα δυο μέρη στις επιμέρους λεπτομέρειες.

Δηλαδή η περίπτωση συνεργασίας σας δεν ισχύει και η από-
φασή σας είναι οριστική;

Ναι! Τους είπα ότι θα είμαι στην πρώτη σειρά να τους χειροκροτήσω
και θα το κάνω με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι μια προσπάθεια
αξιολογότατη. Η μεγάλη μου στενοχώρια είναι ότι δεν θα συνεργα-
στώ με την ψυχή της καρδιάς μου. Τον Κορκολή, τον Στεφανάκο μου.

Από έγκυρες πληροφορίες, η Μαίρη Χρονοπούλου συζητά μια
σπουδαία δουλειά για την τηλεόραση. Σε ερώτησή μας, απέφυγε δια-
κριτικά να απαντήσει. Η Μαίρη Χρονοπούλου, αυτή την περίοδο, ασχο-
λείται με αγάπη και ιδιαίτερη προσήλωση με τη λειτουργία της προσω-
πικής της σελίδας στο Instagram, marychronopoulou_official. 

Η αγαπημένη ηθοποιός, ήδη γνωστή στο πανελλήνιο για την αν-
θρωπιστική της στάση, σκοπεύει να την επεκτείνει μέσω της αξιο-
ποίησης της σελίδας της. Η εφημερίδα μας της εύχεται καλή επιτυ-
χία στα σχέδιά της.
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«Συγγνώμη, 

Μετανιωμένος εμφανίσθηκε στο
Twitter ο Γιώργος Θεοφάνους,
ζητώντας δημόσια συγγνώμη από
την οικογένεια Παντελίδη, μα-
ζεύοντας άρον άρον τις δηλώσεις
για τις «κατάρες» της Αθηνάς
Παντελίδη. «Αντιλαμβάνομαι ότι
έκανα λάθος και αναφέρθηκα σε
πράγματα και καταστάσεις που
πλήγωσαν και στεναχώρεσαν. Αν
μπορούσα, θα ανακαλούσα άμε-
σα τις δηλώσεις μου αυτές. Από
σεβασμό στους οικείους του,
επομένως, και προς τιμήν του
ιδίου, δεσμεύομαι από πλευράς
μου να κλείσει εδώ αυτός ο κύ-
κλος και κάθε αναφορά μου στο
εξής να φωτίζει δρόμους αγάπης
και γαλήνης. Η απώλεια ενός
παιδιού είναι ο ύψιστος πόνος»,
έγραψε ο μουσικοσυνθέτης στο
διαδικτυακό ποστ μεταμέλειας.
Λίγες ώρες αργότερα, η μητέρα
του αδικοχαμένου τραγουδιστή
δημοσίευσε μια συγκινητική και
συνάμα αινιγματική ανάρτηση:
«Είναι κάποιες στιγμές που τα
δάκρυα καίνε, όμως εσύ δεν εί-
σαι εδώ. Παντελή μου, παλικάρι
μου, πόσα ανέχτηκες;».

Νέα καριέρα
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου γίνεται παρουσιά-
στρια. Η γενναία κοπέλα που έζησε τον εφιάλ-
τη με το βιτριόλι, γίνεται συνεργάτιδα του
Σταύρου Θεοδωράκη, ξεκινώντας μια νέα κα-
ριέρα. Θα παρουσιάζει το δικό της εβδομαδι-
αίο podcast σε διαδικτυακό μέσο, φιλοξενών-
τας πρόσωπα
που έζησαν
τραυματικά γε-
γονότα. «Αξίζει
να την ακού-
σουμε. Μάλλον
έχει να διδάξει
πολλά σε όλους
μας», δήλωσε
με ενθουσια-
σμό ο δημοσιο-
γράφος.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ
Τ Ι Κ Ο

«Δεν επιτεύχθηκε 
τελική συμφωνία»



Κ
αι όμως, τα τελευταία χρόνια έχει αυ-
ξηθεί ο αριθμός των ανδρών που υπο-
βάλλονται σε αισθητικές επεμβάσεις,
για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους.

Η δυσαρέσκεια που νιώθουν για κάποιο σημείο
του σώματός τους τούς οδηγεί στον πλαστικό χει-
ρουργό, συχνά ύστερα από παρότρυνση αγαπη-
μένων τους προσώπων. «Οι άνδρες είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητοι σε σχόλια που σχετίζονται με τον όγκο
των μυών τους, ο οποίος αντιπροσωπεύει το κεν-
τρικό στοιχείο της εικόνας του σώματός τους.
Όταν δέχονται κριτική για την εμφάνισή τους, αρ-
κετοί νιώθουν αβεβαιότητα που οδηγεί σε πτώση
της αυτοεκτίμησής τους. Έτσι, συχνά αποφασί-
ζουν να προχωρήσουν σε μια αισθητική επέμβα-
ση για την αφαίρεση του περιττού λίπους, κυρίως
από την κοιλιά. Σοβαρότερο ψυχολογικό και κοι-
νωνικό πρόβλημα, ωστόσο, αντιμετωπίζουν όσοι
υποφέρουν από γυναικομαστία», επισημαίνει ο
πλαστικός, επανορθωτικός και αισθητικός χει-
ρουργός Γεώργιος Βελημβασάκης.

Βέβαια, το ενδιαφέρον τους δεν εστιάζεται μό-
νο στις επεμβάσεις στο σώμα τους, αλλά και στο
πρόσωπό τους. Στις μέρες μας, ο αριθμός των αν-
δρών που κάνουν μπότοξ ή βλεφαροπλαστική για
να δείχνουν νεότεροι, ρινοπλαστική για να διορ-
θώσουν τη γαμψή ή στραβή μύτη τους, ή ακόμα
και γενειοπλαστική για να αποκτήσουν ένα θελη-
ματικό πιγούνι που διορθώνει το προφίλ και χαρί-

ζει αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του
προσώπου, είναι μεγαλύτερος από ό,τι φανταζό-
μαστε. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής
Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών, στις δημοφι-

λέστερες χειρουργικές επεμβάσεις το 2020 περι-
λαμβάνονταν η ρινοπλαστική, η βλεφαροπλαστι-
κή και η λιποαναρρόφηση. Όσον αφορά τις ελάχι-
στα επεμβατικές αισθητικές θεραπείες, οι άνδρες
προτίμησαν το μπότοξ, το Laser Skin Resurfa-
cing, την αποτρίχωση και τα fillers. Η λιποαναρ-
ρόφηση σμιλεύει το σώμα, αφαιρώντας το λίπος
από συγκεκριμένες περιοχές, βελτιώνοντας το
περίγραμμα και την υφή του δέρματος. Απευθύ-
νεται σε ανθρώπους που δεν υπερβαίνουν κατά
πολύ το ιδανικό τους βάρος, αλλά έχουν τοπικές
αποθήκες λίπους, που στους άνδρες εντοπίζονται
στην κοιλιά, τη μέση και την πλάγια κοιλιακή χώ-
ρα. Το μπότοξ είναι η πιο αποτελεσματική θερα-
πεία για τις ρυτίδες του προσώπου, που δημιουρ-
γούνται από συσπάσεις των μυών του προσώπου
όταν εκφράζουμε συναισθήματα. Ολοκληρώνεται
σε ελάχιστα λεπτά, το κόστος της είναι προσιτό και
το αποτέλεσμα θεαματικό, χωρίς να αλλάζει ριζι-
κά η όψη του προσώπου. 
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Στις δημοφιλέστερες 
χειρουργικές επεμβάσεις το 2020
περιλαμβάνονταν η ρινοπλαστική, 
η βλεφαροπλαστική 
και η λιποαναρρόφηση

Οι σύγχρονες τάσεις
Οι άνδρες γνωρίζουν πλέον και τις πιο
σύγχρονες θεραπείες ομορφιάς και
νεότητας όπως το Laser Skin
Resurfacing, μια τεχνική που ανανεώνει
το πρόσωπο, λειαίνει τις ρυτίδες,
συσφίγγει το δέρμα, συστέλλει τους
διεσταλμένους πόρους, βελτιώνει την
όψη των ουλών, καταπολεμάει τις
πανάδες και τις καφέ κηλίδες. Κάποιοι
προχωρούν και σε αποτρίχωση με λέιζερ
κυρίως στην πλάτη, τους ώμους και το
στήθος. Συχνά το επιλέγουν για να
αφαιρέσουν τρίχες από τα αφτιά, τη
μύτη, το μεσόφρυδο αλλά και τα
ζυγωματικά. Άλλοι πάλι προτιμούν τα
fillers όπως το υαλουρονικό οξύ. Είναι
ουσίες που μοιάζουν με τζελ που
εγχέονται κάτω από το δέρμα για να
αποκαταστήσουν τον χαμένο όγκο, να
απαλύνουν τις ρυτίδες και να ενισχύσουν
το περίγραμμα του προσώπου.

Και οι άνδρες κάνουν
πλαστικές επεμβάσεις

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός, επανορθωτικός 
και αισθητικός χειρουργός
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, θα υπάρξει ένα μικρό
διάλειμμα από τις έγνοιές σας. Είναι ο καιρός
να σκεφτείτε μια μετακίνηση, που θα σας δώσει
χαρά και ίσως σας φέρει πιο κοντά με πρόσωπα
που γνωρίζετε χρόνια και αποτελούν την καθη-
μερινότητά σας, χωρίς απαραίτητα τη φυσική
τους παρουσία.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η χθεσινή έκλειψη είναι ακόμη σε ενέργεια και
το επόμενο διάστημα θα νιώθετε ότι άλλη μια
αλλαγή θα έρθει να προστεθεί στις τόσες που
βιώνετε εσείς οι Ταύροι, λόγο των πλανητικών
όψεων. Αυτό το Σάββατο, βέβαια, θα υπάρξει μια
ευχάριστη αλλαγή στα οικονομικά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Σελήνη που βρίσκεται
πλέον στο δικό σας ζώδιο, ανανεώνει την καθη-
μερινότητά σας, σας κάνει περισσότερο δραστήρι-
ους, αφήνοντας πίσω κάποιες δυσκολίες των τε-
λευταίων ημερών. Η έκλειψη της Σελήνης χθες
ήταν μια περίεργη εμπειρία, που δεν σας ταίριαξε
καθόλου. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτό το Σάββατο θα θελήσετε να ξεκουραστείτε
λίγο, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, εφόσον πε-
ράσατε και εσείς μια συναισθηματική κρίση, που
θέλετε να ξεχάσετε. Βέβαια, για κάποιους από
εσάς ήταν σωτήρια αυτή η έκλειψη, γιατί σας
ανανέωσε και κερδίσατε κάτι σημαντικό.

Λέων
(23/7-22/8)
Το πέρασμα της Σελήνης στο ζώδιο των Διδύ-
μων θεωρείται μια καλή θέση για εσάς, κυρίως
για να απομακρυνθείτε από τις φοβίες που είχα-
τε, λόγω κάποιων επαγγελματικών σας υπο-
χρεώσεων. Γίνεστε σήμερα περισσότερο κοι-
νωνικοί και θέλετε να συναντήσετε πρόσωπα
που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, οι μέρες αυτές θα έχουν
μια εξαιρετικά καλή επαγγελματική στροφή. Ακό-
μη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα υπάρξουν
ανανεωτικές τάσεις, για να βρεθείτε ένα βήμα πιο
κοντά στους στόχους σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου
θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες να νιώσετε
καλύτερα μέσα σε ένα συναισθηματικό πλαί-
σιο. Ίσως μάλιστα να συμβούν κάποια ευχάρι-
στα γεγονότα με τα παιδιά σας, αν είστε γονείς.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια πιο ήρεμη μέρα για εσάς, που ίσως να
ανανεώσετε τις σχέσεις σας με τους άλλους
και ιδίως πρόσωπα που βρίσκονται στο οικο-
γενειακό σας περιβάλλον. Ιδίως εσείς του
τρίτου δεκαημέρου θα έχετε μια ευχάριστη
έκπληξη. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Όσοι έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, θα έχε-
τε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, με πρόσωπα που
μοιράζεστε μαζί τους την καθημερινότητά σας. Η
Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο στρέφει
την προσοχή σας στις πολύ στενές σας σχέσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια ενδιαφέρουσα μέρα, με την Αφροδίτη στο
δικό σας ζώδιο, να σας δίνει μια καλύτερη προ-
οπτική για τα συναισθηματικά σας θέματα. Βέ-
βαια και τα επαγγελματικά σας θα έχουν μια
σταθερή προοπτική το επόμενο διάστημα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η καλή θέση που έχει πάρει σήμερα η Σελήνη
έναντι του δικού σας ζωδίου, θα σας κάνει να
γαληνέψετε και να αναζητήσετε όμορφες
στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ιδίως
εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε την
ευκαιρία να βάλετε βάσεις στα σχέδιά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα υπάρξουν οικογενειακές υποθέσεις που θα
σας απασχολήσουν σήμερα. Ίσως μάλιστα να
κλείσετε μια υπόθεσή σας, ενώ θα βάλετε νέες
βάσεις σε θέματα που αφορούν το εργασιακό
σας περιβάλλον.

ΗΣελήνη, ύστερα από μια έντονη έκλειψη,

στο ζώδιο του Ταύρου, περνά στο ζώδιο

των Διδύμων, μια θέση που δείχνει την

προσπάθεια όλων μας να βγούμε στο φως, να

επικοινωνήσουμε, να απλοποιήσουμε κάποια

πράγματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο βοηθά να

ανανεωθούμε, να σκεφτούμε πιο ευέλικτα, να

μην είμαστε μονόπλευροι και εμμονικοί αλλά να

βλέπουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις με

μεγαλύτερη ηρεμία, χωρίς εξαναγκασμούς.
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Σ
πάνια η πολιτική προκαλεί γνήσια χαρά
και ανακούφιση, γιατί από τη φύση της
είναι ή οφείλει να είναι «θωρακισμένη»
απέναντι σε συναισθήματα που μπορεί

να θολώσουν την εικόνα και να οδηγήσουν σε
λάθος αποφάσεις.

Η χθεσινή εικόνα, με τον πρωθυπουργό Κ. Μη-
τσοτάκη να συνοδεύεται σε όλες τις δράσεις της
ημέρας από έναν 26χρονο ΑμεΑ, τον Κωνσταντί-
νο, ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον παρα-
πάνω κανόνα. Ο νεαρός, απόλυτα λειτουργικός
ΑμεΑ, ήταν παρών σε όλες τις συναντήσεις του κ.
Μητσοτάκη: Από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου μέχρι τον Γάλλο
υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν. Η χώρα
του κ. Λεντριάν έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία,
την επονομαζόμενη Duoday, η οποία εντάσσεται
στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης Μα-
κρόν για την ομαλή ένταξη των ατόμων με νοητι-
κή υστέρηση στην αγορά εργασίας.

Η Duoday ήρθε και στην Ελλάδα και η κυ-
βέρνηση την «αγκάλιασε», ευελπιστώντας ότι
θα μας ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει σε
ένα ζήτημα που άπτεται άμεσα του πολιτισμού
μιας χώρας.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα
των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία,
όπως οι ίδιοι για πολλούς, απόλυτα κατανοη-
τούς λόγους αυτοαποκαλούνται, είναι δύσκο-
λη. Η χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί έως και «εχθρική» για
την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας. Σί-

γουρα, πάντως, όχι φιλική.
Την τελευταία διετία, η κυβέρνηση Μητσοτά-

κη έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες
στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες. Ο ΟΑΕΔ έχει στηρίξει με
επιδοτήσεις την πρόσληψη από επιχειρήσεις
1.616 συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων τα
άτομα με αναπηρία, ενώ και το υπουργείο Ερ-
γασίας προχώρησε ύστερα από έξι χρόνια κα-
θυστερήσεων στην προκήρυξη 2.000 θέσεων
εργασίας στο Δημόσιο ειδικά για αυτή την κα-
τηγορία συμπολιτών μας.

Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά που πρέπει να γί-
νουν ακόμα για να μπορούμε να κοιμόμαστε
ήσυχοι τα βράδια. Κάποιοι δήμοι, για παράδειγ-
μα, έχουν κάνει πράξη την υποχρέωσή τους για
εύκολη πρόσβαση σε ορισμένους χώρους.
Όμως, ιδιαίτερα στην Αθήνα των πολλών εκατομ-
μυρίων κατοίκων, του κυκλοφοριακού και των
πολλαπλών ζητημάτων με τα οποία είναι αντιμέ-
τωπη η πρωτεύουσα, ακόμα και ένας μικρός πε-
ρίπατος, μια βόλτα στα μαγαζιά, μια επίσκεψη σε
καταστήματα βασικών ειδών διατροφής είναι
«γολγοθάς» για τα ΑμεΑ. Για να μη μιλήσουμε για
τις διακρίσεις στο εργασιακό περιβάλλον, τις πε-
ρικοπές των δικαιούχων προνοιακών επιδομά-
των και αναπηρικών συντάξεων που έφεραν τα
μνημόνια και φυσικά για την αδυναμία ένταξης
των παιδιών στη σχολική εκπαίδευση.

Όλα αυτά είναι γνωστά στους πάντες. Προσπά-
θειες γίνονται τα τελευταία χρόνια και είναι ση-

μαντικές. Είναι κρίσιμο, όμως, να συμμετέχει σε
αυτές τις προσπάθειες και μάλιστα ολόθερμα,
εγκάρδια και με ψυχή ολόκληρη η κοινωνία.
Όλοι μας. Και έχει αποδειχθεί πολλές φορές τα
τελευταία χρόνια -και αυτή είναι η καλή πλευρά
του διαδικτύου- ότι όταν εκδηλώνεται ζωηρό εν-
διαφέρον, κάτι «ταρακουνιέται».

Αρκεί να καταλάβουμε ότι αυτό που αποκα-
λούμε «ειδική τους ανάγκη» δεν συνιστά ταμπέ-
λα κατηγοριοποίησης, αλλά όλο το πλέγμα των
προβλημάτων τα οποία συνιστούν αποκλειστική
ευθύνη της Πολιτείας να τα επιλύσει. Η ειδική
ανάγκη για ράμπα, π.χ., για όσους χρειάζονται
αμαξίδιο για να μετακινηθούν αντανακλά ευθέ-
ως την ευθύνη της Πολιτείας να επανασχεδιάσει
τον αστικό ιστό, με τρόπο που θα εξασφαλίζει σε
όλους τους ανθρώπους την ισότιμη και ανεξάρ-
τητη πρόσβαση.

Άλλο παράδειγμα: Ο υποτιτλισμός μιας ξενό-
γλωσσης ταινίας θεωρείται δεδομένος για όλους
τους πολίτες του κόσμου, ανάλογα με τη χώρα
όπου ζει. Γιατί, άραγε, δεν πιέζουμε όλοι τις εται-
ρείες παραγωγής να παρέχουν την ανάλογη δυ-
νατότητα στους τυφλούς, εξασφαλίζοντας τις
προϋποθέσεις μιας ισότιμης συμμετοχής στην
απόλαυση;

Tα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά.
Η ουσία είναι μία: Οι άνθρωποι με αναπηρίες,
συγγενείς, φίλοι ή άγνωστοι, συναποτελούν την
κοινωνία στην οποία όλοι διαβιούμε. Είναι και δι-
κή μας ευθύνη, λοιπόν, η ποιότητα της δικής τους
διαβίωσης.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το Μαξίμου, ο 25χρονος ΑμεΑ
Κωνσταντίνος κι εμείς (όλοι)

Η χώρα μας για
πάρα πολλά
χρόνια θα
μπορούσε να
χαρακτηριστεί
έως και
«εχθρική» για
την κατηγορία
αυτή των
συμπολιτών μας.
Σίγουρα, πάντως,
όχι φιλική


