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E
μφυλη βία, κακοποιητική συμπεριφορά,
ενδοοικογενειακά εγκλήματα, γυναικο-
κτονία, λέξεις και έννοιες που η ελληνική
κοινωνία γνώρισε πρόσφατα με τον πλέ-

ον τραγικό τρόπο. Με 14 δολοφονίες, μαζί με την
προχθεσινή, γυναικών από τον άνθρωπό τους, τον
σύζυγο, τον σύντροφο, το αγόρι, αυτόν που κάποια
στιγμή στη σχέση τους τούς είχε πει πως τις αγαπά,
πως θα τις προσέχει για πάντα, πως δεν θα τις στε-
νοχωρήσει ποτέ… 

Τα 14 στυγνά εγκλήματα μέσα σε διάστημα μικρό-
τερο του δεκαμήνου με χαρακτηριστικά πανδημίας,
μέσα από την τραγικότητα και την ιδιαιτερότητα του
καθενός χωριστά, ήρθαν να ηχήσουν σαν συναγερ-
μός σε μια εν υπνώσει κοινωνία, να διεγείρουν και
να ανατρέψουν στερεότυπα δεκαετιών. 

Ήρθαν να διαλύσουν αυτό που έβλεπε κάποτε η
Ελλάδα και το αναγνώριζε ως «έγκλημα πάθους»,
με συνθήκες «κλειδαρότρυπας», ή με απλοϊκές
εξηγήσεις όπως «ο τύπος τρελάθηκε και τη σκότω-
σε». Είναι κάτι πολύ περισσότερο και η μέχρι πρότι-
νος αντιμετώπισή τους έκρυβε απαρχαιωμένες αν-
τιλήψεις και κοινωνικά στεγανά, που λειτουργούν
ακόμα και σήμερα σαν αλυσίδα φυλακισμένου στην
ισότητα των δύο φύλων. 

Οι 14 δολοφονίες γυναικών έρχονται ως κορυφή
στο παγόβουνο της έμφυλης βίας των πολλών μορ-
φών, που αρχίζουν από την «αθώα» παρενόχληση, τη
λεκτική κακοποίηση και φτάνουν στη διαπόμπευση,
στον εκβιασμό, στον βιασμό, στον ξυλοδαρμό. 

Από το ρεπορτάζ της «Political» προκύπτει πως
το φαινόμενο έχει αυξητικές τάσεις. Η σπορά της

βίας σε βάρος των γυναικών «άνθισε» λόγω παν-
δημίας και ψυχολογικής επιβάρυνσης από τα
lockdowns, που λειτούργησαν αθροιστικά σε μια
σειρά παραγόντων, οι οποίοι «κακοφόρμιζαν» την
πληγή. Κι αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα
«μέχρι εδώ». Στο πλάι των πρωτοβουλιών του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι θέσεις
της Επιτρόπου για την Ισότητα Χ. Ντέλι: «Για να
αλλάξει η κοινωνία και να αντιμετωπιστούν οι
εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την έμφυλη
βία χρειάζονται ευαισθητοποίηση από μικρή ηλι-
κία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η σεξουαλική
αγωγή, και επένδυση σε μια ολοκληρωμένη προ-
σέγγιση δημόσιας πολιτικής “μηδενικής ανοχής
στη βία”».
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H ATZENTA TOY ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 

Αλλαγές στον 
ΕΦΚΑ και «φρένο» 
στη γραφειοκρατία 

Θέματα της καθημερινότητας του πολίτη αλλά
και του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και
θέματα που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ θα
απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός
αναμένεται στην εισήγησή του να αναφερθεί
και στην πανδημία που μέσω της μετάλλαξης
Όμικρον έχει προκαλέσει νέες αναταράξεις
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα επαναλάβει την έκκλησή
του στους πολίτες να εμβολιαστούν έτσι ώστε
να χτιστεί πιο στιβαρά το τείχος ανοσίας.

Στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση του υπουρ-
γικού, ο πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί
του σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα τόσο λό-
γω της πανδημίας όσο και της ενεργειακής κρί-
σης θα δώσουν έμφαση σε θέματα όπως το νο-
μοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ αλλά και σειρά νομο-
σχεδίων του υπουργείου Οικονομικών αλλά και
οργανωτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με
το ΕΣΠΑ.

Το Μέγαρο Μαξίμου παράλληλα με τη διαχεί-
ριση των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν
όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, δεί-
χνει ότι το κυβερνητικό έργο προχωράει πα-
ράλληλα και οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό, ώστε όταν περάσουν οι κρίσεις
το κράτος να συνεχίσει την πορεία του έτσι
όπως το έχουν οραματιστεί με βάση το κυβερ-
νητικό πρόγραμμα που έχει ξεδιπλωθεί από την
πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης από τη ΝΔ.

Ειδικά το θέμα του ΕΦΚΑ απασχολεί την
πλειοψηφία των πολιτών και έτσι αυτό που επι-
χειρείται μέσα από το νομοσχέδιο αυτό είναι να
γίνουν πιο εύκολες και λιγότερο χρονοβόρες οι
συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

Όλα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέ-
λος του χρόνου και σε αυτό το νομοσχέδιο θα
περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας,
το οποίο θα προβλέπει δεσμεύσεις για ταχύτη-
τα, θέσπιση καινούργιων δομών, «εισαγωγή νέ-
ων μεθόδων μάνατζμεντ» όπως έχει προαναγ-
γελθεί, καθώς και αυστηρές διαδικασίες λογο-
δοσίας των υπαλλήλων.

Βασικός στόχος, όμως, της κυβέρνησης είναι
μέσω των αλλαγών αυτών που έχουν σχηματο-
ποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας να περιορι-
στεί από τη μια η γραφειοκρατία και από την άλ-
λη οι καθυστερήσεις σε βάρος των πολιτών.

Το μεγάλο στοίχημα επίσης της νέας χρονιάς
είναι η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων,
καθώς αυτή τη στιγμή για την κύρια σύνταξη
υπάρχουν περίπου 120.000 εκκρεμότητες.

Ρ
εβεγιόν με… κουραμπιέ-
δες στο ένα χέρι και το απο-
τέλεσμα του self test στο
άλλο φαίνεται πως θα κά-

νουν οι πολίτες, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες της «Political». Και αυτό για-
τί στην κυβέρνηση αποφάσισαν να
προχωρήσουν στην προμήθεια μιας
μεγάλης ποσότητας self tests, προκει-
μένου να διατεθούν σε όλους τους πο-
λίτες, εμβολιασμένους και ανεμβολία-
στους, ενόψει των χριστουγεννιάτικων
ημερών που περιλαμβάνουν αυξημένη
κινητικότητα και κοινωνικότητα. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
η κυβέρνηση δρομολογεί ήδη τη σχε-
τική προμήθεια, όπως κάνει και η κυ-
βέρνηση της Πορτογαλίας, ενώ το κό-
στος δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Πρακτικά, τα self tests θα δια-
νέμονται δωρεάν μέσω των φαρμα-
κείων, με τον ΑΜΚΑ του κάθε πολίτη,
ενώ το πόσα θα είναι θα το αποφασίσει
η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων και
στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώ-
σεις από μέρους της κυβέρνησης και
του υπουργείου Υγείας. Η διάθεση
αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15
Δεκεμβρίου και θα πρόκειται για ισχυ-
ρή σύσταση προς όλους τους πολίτες,
μαζί με ευρύτερες συστάσεις για τήρη-
ση των υγειονομικών μέτρων και οριο-
θέτηση των επαφών και την περίοδο
των εορτών. 

Η μετάλλαξη Όμικρον, πάντως, προ-

καλεί ευρύτερη ανησυχία, αν και στην
κυβέρνηση περιμένουν να δουν ποια
είναι τα πραγματικά δεδομένα. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», στη σύσκεψη για την Covid που
έγινε χθες το πρωί, από μέρους των
λοιμωξιολόγων επισημάνθηκε πως
φαίνεται ότι η τρίτη δόση του εμβολίου
«έχει ευρεία γκάμα προστασίας» και
άρα εκτιμάται βασίμως ότι πιάνει και
τη νέα μετάλλαξη, αν και μένει να φα-
νεί σε ποιον βαθμό. Στην πραγματικό-
τητα, όμως, υπάρχουν ακόμα λίγα
στοιχεία για την εν λόγω παραλλαγή,
αν και η ευρωπαϊκή κινητοποίηση εί-
ναι ενδεικτική της ανησυχίας που
υπάρχει. 

Για αυτό και αναμένεται να λάβει
χώρα προς το τέλος της εβδομάδας,
μάλλον την Πέμπτη, μια έκτακτη Σύνο-
δος Κορυφής της ΕΕ μέσω τηλεδιά-
σκεψης, προκειμένου οι ηγέτες των
κρατών-μελών της Ένωσης να συντο-
νιστούν και να ανταλλάξουν πληροφο-
ρίες για τη νέα κατάσταση που διαμορ-
φώνεται. 

Εν γενεί, πάντως, η κυβέρνηση
σπεύδει να βάλει… φρένο στην εσωτε-
ρική μετρολογία, με αρμόδιες πηγές

να εκτιμούν ότι διαφαίνεται μια σταθε-
ροποίηση έστω σε υψηλά επίπεδα.
Έτσι, πιθανολογείται ότι μετά τις 10 Δε-
κεμβρίου θα υπάρξει αισθητή αποκλι-
μάκωση και των κρουσμάτων αλλά,
προοδευτικά, και των λεγόμενων
σκληρών δεικτών (θάνατοι/διασωλη-
νώσεις). 

Παράλληλα, η καλή εικόνα των εμ-
βολιασμών βοηθά την κυβέρνηση να
μην προτάσσει αυτή τη στιγμή νέα μέ-
τρα, πέραν της διεύρυνσης του testing.
Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή δεύ-
τερη στην Ευρώπη σε ημερήσιες δό-
σεις εμβολίων ανά 100 κατοίκους πίσω
από την Αυστρία, ενώ περίπου 387.000
πολίτες έκλεισαν ραντεβού ή έκαναν
την πρώτη δόση εμβολίου μέσα σε 16
μέρες, από την 11η Νοεμβρίου ως και
την 27η του μήνα. Και η καλή πορεία
συνεχίζεται, με πάνω από 7 εκατομμύ-
ρια πολίτες να έχουν κάνει έστω μία
δόση εμβολίου πλέον.

Ρεβεγιόν με δωρεάν
self tests για όλους

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Η διάθεση αναμένεται
να ξεκινήσει μετά 
τις 15 Δεκεμβρίου 
και θα αφορά όλους τους
πολίτες, εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους, 
ενόψει των εορτών



Μ
ε το που έσβησαν τα φώτα
της χθεσινοβραδινής τηλε-
μαχίας των υποψηφίων για
την ηγεσία του Κινήματος

Αλλαγής -έστω και χωρίς απαρτία- οι άν-
θρωποι των μονομάχων άρχισαν να με-
τρούν νικητές και νικημένους. Τα «ψέματα
τελείωσαν» και ήδη έχει αρχίσει η αντί-
στροφη μέτρηση για το πρώτο εκλογικό
θρίλερ της Κυριακής.

Το βάρος πλέον έχει πέσει στο να μη χα-
θεί καμία ψήφος και να υπάρξει μεγάλη
συμμετοχή στη διαδικασία. Με τα έως τώ-
ρα δεδομένα δεν είναι εύκολο να εξαχ-
θούν ασφαλή συμπεράσματα για το εκλο-
γικό αποτέλεσμα λόγω της αδυναμίας να
«χαρτογραφηθεί» το εκλογικό σώμα. Ο
αριθμός των ψηφοφόρων και κυρίως η
πολιτική τους προέλευση θεωρούνται οι
κυρίαρχοι παράγοντες που θα καθορί-
σουν το αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή όμως
τα ραντάρ των επιτελείων είναι στο κόκκι-
νο, καθώς η έξαρση της πανδημίας και
κυρίως η εμφάνιση της μετάλλαξης «Ο»
αποτελούν δυσμενή εξέλιξη. Έμπειρα
στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό
τους για το ότι τα «σύννεφα της πανδη-
μίας» θα λειτουργήσουν ανασταλτικά κυ-
ρίως σε πολίτες μεγάλης ηλικίας. Από την
πλευρά των διοργανωτών, δε, κατέστη δυ-
νατό να τεθούν «φίλτρα προστασίας» για
τους ψηφοφόρους, δηλαδή να προσέρ-
χονται με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή
αρνητικά τεστ, όπως θα ισχύει για τους
άμεσα εμπλεκόμενους στη διαδικασία
(εφορευτικές επιτροπές, εκπρόσωποι
υποψηφίων κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, όπως ανακοινώθη-
κε:

• Οι ψηφοφόροι θα εισέρχονται ένας
ένας στο εκλογικό τμήμα με χρήση μά-
σκας και αντισηπτικού. Υποχρεωτικά κατά
την αναμονή τους εκτός του κέντρου θα
κρατούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

• Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος πα-
ραμονής των ψηφοφόρων εντός του
εκλογικού τμήματος, απευθύνεται ισχυ-
ρή σύσταση σε όλους τους ψηφοφόρους
να έχουν κατεβάσει, εκτυπώσει και συμ-
πληρώσει την αίτηση εγγραφής μέλους ή
φίλου από την ιστοσελίδα του Κινήματος
Αλλαγής.

Πάντως, μέχρι την Κυριακή οι έξι υπο-
ψήφιοι είναι αποφασισμένοι να τα δώ-
σουν όλα. Σύμφωνα και με τις τελευταίες
δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες
μεταβολές για την πρώτη τριάδα (Ανδρου-
λάκης, Λοβέρδος, Παπανδρέου), όπου θα
δοθεί σκληρή μάχη για το ζευγάρι που θα
βγει στον δεύτερο γύρο.

O Λοβέρδος
Ο Ανδρέας Λοβέρδος ποντάρει σε ένα

πιο διευρυμένο εκλογικό σώμα, όπου
φαίνεται καθαρά ότι ευνοείται έναντι των
αντιπάλων του. Παρά τις επικλήσεις του
στο συναισθηματικό τμήμα της κομματι-
κής βάσης με την επιμονή του στην επα-
ναφορά των ιστορικών συμβόλων, φαίνε-
ται ότι δεν έχει κατορθώσει να συσπειρώ-
σει έντονα γύρω από την υποψηφιότητά
του το «βαθύ ΠΑΣΟΚ».

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τελευ-
ταίο διάστημα πραγματοποιεί ένα κάλε-
σμα χωρίς ιδιαίτερο κομματικό χρώμα,
υπογραμμίζοντας ότι απευθύνεται σε ένα
«εθνικό ακροατήριο» με «καθαρές θέσεις

για όλα τα ζητήματα». Στον εκλογικό του
χάρτη η Περιφέρεια της Β’ Αθηνών, όπου
εκλέγεται από το 2000, αποτελεί την εκλο-
γική του ραχοκοκαλιά. Πολύ δυνατά ση-
μεία αναφοράς για την υποψηφιότητά του
είναι η Δυτική Αττική με την αρωγή της
Νάντιας Γιαννακοπούλου, η Θεσσαλονίκη
την οποία «τρέχει» η Εύα Καϊλή, η Δράμα
με τη Χαρά Κεφαλίδου και η Αιτωλοακαρ-
νανία με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. 

O Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης «παίζει με την

εμπειρία» της προηγούμενης αναμέτρη-
σης και φέρεται να έχει συνδεδεμένο στο
άρμα της υποψηφιότητάς του ένα μεγάλο
τμήμα της «σκληρής» κομματικής βάσης
και των νέων του κόμματος. «Κάστρο του»
θεωρείται η Κρήτη, όπου την προηγούμε-
νη φορά είχε αντλήσει ένα ποσοστό που
άγγιξε το 20% επί του συνόλου. Ωστόσο,
υπάρχει η εκτίμηση ότι έχει καταφέρει να
«διεμβολίσει» τις επιρροές των Λοβέρδου
- Παπανδρέου σε τέτοιο σημείο που του
δίνει βάσιμες προσδοκίες για ένα πολύ

καλό πλασάρισμα στον δεύτερο γύρο. Για
αυτό τον λόγο επιδιώκει η ρητορική του να
ξεπερνάει τα επιχειρήματά τους, στρέ-
φοντας το βλέμμα στην επόμενη μέρα. 

O Παπανδρέου
Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έλαμ-

ψε διά της απουσίας του από το χθεσινό
ντιμπέιτ, «παίζει με τον αέρα» που του δί-
νουν η εμπειρία και το βαρύ του όνομα.
Χθες μάλιστα θέλησε να παρουσιαστεί
άνετος και χωρίς άγχος ανεβάζοντας μια
φωτογραφία με τη σκυλίτσα του, την οποία
ονομάζει Τρέλα, σημειώνοντας με νόημα:
«Ξεκινάω μια αγωνιστική εβδομάδα με
παιχνίδι με το αγαπημένο μου σκυλάκι,
την Τρέλα». Πέρα όμως από τα επικοινω-
νιακά τρικ και η μάχη για τον πρώην πρω-
θυπουργό είναι πόρτα πόρτα, καθώς είναι
φυσικό ότι και για τη δική του υποψηφιό-
τητα ευνοϊκός παράγοντας θα είναι η με-
γάλη συμμετοχή. Ωστόσο, στα μειονεκτή-
ματα των υποστηρικτών του είναι οι μεγά-
λες ηλικίες, όπου εκεί επικρατεί προβλη-
ματισμός για την έξαρση της πανδημίας.
Στα κάστρα του περιλαμβάνονται η Αχαΐα,
η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και οι πε-
ριοχές της Κρήτης, όπου θα κονταροχτυ-
πηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αν και εφόσον οι δύο τριάδες των υπο-
ψηφίων τερματίσουν στον πρώτο γύρο
σύμφωνα με τα προγνωστικά που δίνουν
οι δημοσκοπήσεις, τότε η δεύτερη τριάδα
(Χρηστίδης, Γερουλάνος, Καστανίδης) θα
κληθούν να παίξουν σε ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό τον ρυθμιστή για τον νικητή του
πρώτου γύρου. Ο Χάρης Καστανίδης δια-
τηρεί πιστές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Γερουλά-
νος εκτός από την Αθήνα έχει κάνει εξαι-
ρετικό «γκελ» στην περιφέρεια, ενώ ο
Παύλος Χρηστίδης έχει αυξημένη επιρ-
ροή στην Πελοπόννησο αλλά και την εκτί-
μηση μεγάλου τμήματος τόσο των νέων
όσο και των κομματικών που βλέπουν στο
πρόσωπό του το μέλλον του Κινήματος.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Αντίστροφη μέτρηση για 
το πρώτο εκλογικό θρίλερ
της Κυριακής - Πού ρίχνει 
το βάρος του ο κάθε υποψήφιος 
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Ο πόλεμος των... έξι ημερών



Α
πό ομιλία σε ομιλία και από
συνάντηση σε συνάντηση εί-
ναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποί-
ος κάνει ό,τι μπορεί για να δη-

μιουργήσει ταυτότητα εξωστρέφειας στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αλλά και να μαζέψει ξανά κομματική βά-
ση και ψηφοφόρους.

Μάλιστα, όπως προανήγγελλε την πε-
ρασμένη Πέμπτη, ξεκινά μέσα στην εβδο-
μάδα τις επαφές του με τους πολιτικούς
αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης (εκτός της Ελληνικής Λύσης), έτσι
ώστε να δημιουργήσει ένα ενιαίο πολιτι-
κό μέτωπο για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Βασικά, ένα μέτωπο που θα στα-
θεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και την πολιτική του, δείχνοντας στον λαό
πως αυτός είναι ο μπροστάρης, αυτός
ηγείται του αντιΝΔ μετώπου.

Η στάση των άλλων
Στο σημείο αυτό διαφαίνονται δύο βα-

σικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα -το
οποίο εν προκειμένω είναι έλασσον- εί-
ναι αν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θα
αφήσουν να φανεί πανηγυρικά ότι είναι
αυτός που κινεί τα πολιτικά νήματα για τη
δημιουργία ενός ενιαίου αντιπολιτευτι-
κού κορμού, που θα γίνει ο εκφραστής
της αντίδρασης του λαού απέναντι στην
πολιτική Μητσοτάκη. Αν οι επαφές αυτές
αποδειχτούν επικοινωνιακά ωφέλιμες
για την αξιωματική αντιπολίτευση, θα εί-
ναι η δεύτερη «νίκη» που θα μετρήσει ο

Τσίπρας στις πρωτοβουλίες του μετά την
Εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, της οποίας
οι εργασίες ξεκινούν σήμερα στη Βουλή. 

Το μείζον θέμα που διαφαίνεται είναι
αν το ίδιο του το κόμμα τον βοηθά προς
αυτή την κατεύθυνση και τον μεγάλο του

στόχο, που δεν είναι άλλος από την εκλο-
γική νίκη τις επόμενες εκλογές. Αλλά
μιας και κάνουμε λόγο για το κόμμα, για
να δούμε ποιο είναι το κόμμα σήμερα. 

Ή, μάλλον, είναι ένα κόμμα ή δύο κόμ-
ματα υπό μία πολιτική σημαία; Ο Τσίπρας

είναι ο πολιτικός αρχηγός όλων των Συρι-
ζαίων ή μήπως για ένα μεγάλο κομμάτι ο
«δούρειος ίππος» -πάντα ξύλινος- που θα
τους οδηγήσει μέσα στην «Τροία»;

Αυτοσκοπός
Οι απόψεις δεν διίστανται καθόλου.

Εδώ έχουμε δύο κόμματα, το ένα κάνει
λόγο για εξωστρέφεια αναζητώντας δια-
καώς την εξουσία και το άλλο αυτοπα-
ρουσιάζεται ως ο θεματοφύλακας των
αρχών της Αριστεράς και επί της ουσίας
δεν το ενδιαφέρει ιδιαίτερα η νίκη των
εκλογών. Και δεν το ενδιαφέρει ιδιαίτερα
η νίκη των εκλογών γιατί ξέρει πως αυτήν
τη φορά δεν πρόκειται να πιάσει πρώτο
τραπέζι στα υπουργικά έδρανα, αφού
έχουν κάνει ντου οι Πασόκοι, οι οποίοι
και ψήφους φέρνουν και ξέρουν να φέ-
ρονται στο ευρύ κοινό.

Τρανταχτή απόδειξη, το αφήγημα που
ακούγεται από μέλη της Ομπρέλας τις τε-
λευταίες μέρες στα καφέ γύρω από την
πλατεία Αυδή, ότι «δεν πρέπει στόχος μας
να είναι η εκλογική νίκη όπως όπως, αλλά
η ταυτότητα του κόμματος».

Οι δύο ΣΥΡΙΖΑ εντός 
της Κουμουνδούρου και 
η αγωνία του αρχηγού να
ηγηθεί ενός αντιΝΔ μετώπου
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Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύ-
που Αλέξης Σκαναβής και ακολούθως η πρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου είναι οι πρώτοι μάρτυρες που
θα καταθέσουν σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της
Βουλής σχετικά με την «επιχείρηση πολιτικής χειραγώ-
γησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού των θεσμών και
κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος».

Με την εξέταση των δύο πρώτων μαρτύρων θα ανοίξει
η κοινοβουλευτική έρευνα της καμπάνιας ενημέρωσης
για τον κορονοϊό χωρίς τη συμμετοχή πολιτικών προσώ-
πων ως μαρτύρων, ενώ θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με
το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, η έρευνα της Εξεταστικής για την
καμπάνια εμβολιασμού, η χρηματοδότηση της Enterpri-
ce Greece για τη διεθνή καμπάνια προβολής της κυβέρ-
νησης και, τέλος, η χρηματοδότηση της δημοσκοπικής
εταιρείας OpinionPoll.

Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε στην τελευταία συνε-
δρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων τη διαμαρτυρία
του για την απόφαση της πλειοψηφίας να μην κληθούν
πολιτικά πρόσωπα, τονίζοντας ότι «η ΝΔ ή δεν ήξερε τι

ψηφίζει στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή το μετάνιωσε
γιατί κάτι φοβάται».

Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως κρατά κλειστά τα
χαρτιά της για το αν σκοπεύει να σηκώσει το θέμα ψηλά
εκ νέου κατά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς θεσμικά ο
μόνος τρόπος αντίδρασης είναι η αποχώρηση. Μια τέ-
τοια επιλογή όμως θα σήμαινε αυτομάτως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
απεμπολεί τη δυνατότητα να ασκήσει αντιπολιτευτικό
λόγο εντός της Εξεταστικής, γεγονός που προφανώς
αποδυναμώνει ένα τέτοιο σενάριο.

Έτσι, αν δεν «εφευρεθούν» άλλοι θεσμικοί και νομικοί
τρόποι για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος της
λίστας μαρτύρων που επιλέγει η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί
εγκλωβισμένος να πρέπει να συμμετέχει σε μια Εξετα-
στική με μάρτυρες που θα αποφασίζει κάθε φορά η
πλειοψηφία.

Εξεταστική Επιτροπή: Αρχίζει η «παρέλαση» μαρτύρων 

Ο «δούρειος ίππος» Αλέξης Τσίπρας



Σ
τη Ρίγα της Λετονίας μεταβαίνει
σήμερα ο Νίκος Δένδιας προκει-
μένου να λάβει μέρος στη Σύνο-
δο υπουργών Εξωτερικών του

ΝΑΤΟ με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη
Λευκορωσία και τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ
θα έχει και διμερείς επαφές με ομολό-
γους του. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και
ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζο-
ζέπ Μπορέλ, ο οποίος προετοιμάζει την
έκθεση για την Τουρκία που, σύμφωνα με
πληροφορίες, ανοίγει τον δρόμο για την
επιβολή νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων
αναφορικά με τις παράνομες ενέργειες
της Άγκυρας στα Βαρώσια και την Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.
Στη Ρίγα θα βρίσκεται και ο Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, αν και, σύμφωνα με πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι στιγ-
μής δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο τετ
α τετ ανάμεσα στον Έλληνα και τον Τούρ-
κο υπουργό στο περιθώριο της Συνόδου.

Παρ’ όλα αυτά, η αστάθεια που προκα-
λείται στο εσωτερικό της Τουρκίας από
την καθίζηση της οικονομίας έχει προκα-
λέσει τα άμεσα ανακλαστικά της Αθήνας,
με το ελληνικό Επιτελείο να βρίσκεται σε
ετοιμότητα για την πιθανότητα «εξαγω-
γής» της κρίσης στο Αιγαίο ή την Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έχει δια-
μηνύσει σε κάθε τόνο πως απέναντι στον
αναθεωρητισμό και την παραβατική συμ-
περιφορά της Τουρκίας προτάσσει το Διε-
θνές Δίκαιο και τις συμφωνίες που έχει
υπογράψει με χώρες με τις οποίες διαπι-

στώνεται συναντίληψη στα θέματα που
αφορούν στην ευρύτερη περιοχή. Στο
πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος μεταβαίνει
την Τετάρτη στη Λευκωσία για την τριμερή
σύνοδο Ελλάδας - Κύπρου - Ιορδανίας,
ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί την
Αλεξανδρούπολη για τη μεγαλύτερη από-
βαση αμερικανικών δυνάμεων που έχει
γίνει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι.

Αλεξανδρούπολη
Το ένατο κατά σειρά πλοίο που θα φτά-

σει στην Αλεξανδρούπολη θα μεταφέρει
ελικόπτερα, άρματα μάχης, πυροβόλα και
στρατιωτικό προσωπικό, ενώ συνολικά
1.200 στοιχεία των αμερικανικών Ενό-
πλων Δυνάμεων θα συγκεντρωθούν στην
περιοχή μέσω του λιμανιού, του σιδηρο-
δρόμου και των οδικών αξόνων και στη

συνέχεια θα μετακινηθούν στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη. Η παρουσία ισχυ-
ρών αμερικανικών δυνάμεων και η συ-
νεκπαίδευση με τους «χαλύβδινους θώ-
ρακες» της Ελλάδας στα πεδία βολής της
Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης κάνουν
έξω φρενών την Άγκυρα, η οποία «ανακα-
λύπτει» συνεχώς εχθρούς, σε μια απόπει-
ρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώ-
μης από τα τεράστια οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα τουρκικά νοι-
κοκυριά. 

Ενόχληση στην Άγκυρα 
Η αμερικανική «απόβαση» ήταν χθες

πρωτοσέλιδο στις μεγαλύτερες φιλοκυ-
βερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας, με
τη «Sabah» να σχολιάζει ότι «η Ελλάδα
μετατρέπεται σε οπλαποθήκη των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών» και τη «Son Dakika» να

κάνει λόγο για «νέα ένταση στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα». Ωστόσο, παρά τις έντο-
νες τουρκικές αντιδράσεις, η ελληνοαμε-
ρικανική συνεργασία ενισχύεται σε όλα τα
επίπεδα, καθώς υλοποιούνται τα συμφω-
νηθέντα της ανανεωμένης MDCA. Στο
πλαίσιο αυτό, αναμένεται η άφιξη της νέας
αμερικανικής CAB στο Στεφανοβίκειο, η
οποία θα αποτελείται από 15 επιθετικά
ελικόπτερα Apache, 9 Blackhawk και 400
άτομα προσωπικό. Η συγκεκριμένη βάση
έχει αναδειχθεί σε μία από τις δημοφιλέ-
στερες για τα αμερικανικά ελικόπτερα και
τα πληρώματά τους, καθώς προσφέρει
ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης χάρη
στην εγγύτητά της στη θάλασσα και τους
ορεινούς όγκους της Κεντρικής και Βό-
ρειας Ελλάδας.

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι
αμερικανικές επενδύσεις στην 110 Πτέρυ-
γα Μάχης στη Λάρισα, για τις οποίες
έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο κονδύ-
λια ύψους 33,5 εκατ. δολαρίων. Με τα
χρήματα αυτά θα κατασκευαστούν δύο
υπόστεγα αεροσκαφών αλλά και βοηθητι-
κά κτίρια εντός του αεροδρομίου, τα οποία
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του
2023. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του
Πενταγώνου, συγκεκριμένη βάση θα φι-
λοξενεί συστηματικά αμερικανικά μαχη-
τικά αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ και μη
επανδρωμένα οχήματα.

Έρχεται νέο ράπισμα στην Τουρκία

Ο Δένδιας στη Ρίγα 
της Λετονίας για τη Σύνοδο 
των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ -
Η έκθεση Μπορέλ ανοίγει 
τον δρόμο για την επιβολή
νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων
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Τον Μάρτιο το Συνέδριο της ΝΔ
«Φρένο» και στο συνέδριο της ΝΔ έβαλε η

έξαρση της πανδημίας. Το απόγευμα της Παρα-
σκευής και εν μέσω ανησυχίας για την εμφάνι-
ση της μετάλλαξης Όμικρον ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αποφάσισε την αναβολή του συνεδρί-
ου της ΝΔ, που θα γινόταν αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο. Η άποψη του πρωθυπουργού ήταν ότι σε
αυτήν τη συγκυρία η διοργάνωση του συνεδρί-
ου θα ήταν άκρως περιορισμένη. Και αυτό γιατί

θα συμμετείχαν αυστηρά και μόνο οι αιρετοί και
ex officio σύνεδροι, χωρίς τη δυνατότητα πρό-
σβασης για παρατηρητές. Με τα σημερινά δε-
δομένα πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής
του συνεδρίου είναι ο Μάρτιος του 2022, ενώ
τις προετοιμασίες θα «τρέξει» πλέον και ο νέος
γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης,
του οποίου η εκλογή θα επιβεβαιωθεί σε ψη-
φιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ούτε σε αντίπαλα στρατόπεδα να ήταν. Από τη μέρα
που ανέλαβε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οι-
κονόμου, βρίσκεται σε εξέλιξη μια καθημερινή μάχη αν-
ταγωνισμού με τον ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρα για «τα μάτια
της Φθιώτιδας». 

Το νέο επεισόδιο στην κόντρα τους διαδραματίστηκε
χθες, με αφορμή τη Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ που διορ-
γάνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων στη Λαμία. 

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κ. Οικονόμου έφερε το breefing των πολιτικών συντακτών
μία ώρα πριν για να φύγει και να βρεθεί στη Λαμία, ώστε να
έχει διά ζώσης παρουσία στη Συνδιάσκεψη και να κάνει
επαφές με τους εκπροσώπους των αγροτών. 

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να λέει και να ξαναλέει ότι ο
ίδιος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή, ξέρει
καλά τα προβλήματα των αγροτών. Προφανώς σε αντίθε-
ση με τον κ. Σταϊκούρα, ο οποίος γεννήθηκε στη Λαμία
αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα.

Θα έχει ενδιαφέρουσα συνέχεια η μάχη...

Σ
την αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες στο ΚΙ-
ΝΑΛ, βρίθει το παρασκήνιο για το ποιος είναι ο
εκλεκτός της ΝΔ και ποιος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, φήμες, οι οποίες προφα-

νώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν, εμφανί-
ζουν τα δύο κόμματα εξουσίας έτοιμα να
«στείλουν» στις πράσινες κάλπες στελέ-
χη τους προκειμένου να βάλουν το χερά-
κι τους για να βγει ο υποψήφιος της αρε-
σκείας τους. 

Οι αναλύσεις που ακούγονται και γρά-
φονται είναι τόσο επιφανειακές που, όπως
έλεγε στη στήλη «παλιά καραβάνα», «μανούλα»
στα εκλογικά του ΠΑΣΟΚ, οι εμπνευστές των σενα-
ρίων «δεν ξέρουν την τύφλα τους από πολιτική».

Προς αποκατάσταση της... δημοκρατικής τάξης, λοιπόν, ο
Ανδρέας Λοβέρδος σε καμία περίπτωση δεν είναι το «που-

λέν» της ΝΔ. Διότι, αν εκλεγεί, ακριβώς λόγω της
ταύτισής του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο (και κατ’

επέκταση με την τότε κυβέρνηση συνεργα-
σίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ υπό τον Σαμαρά), είναι
πολύ πιθανό να προσεγγίσει ευκολότερα
από όλους τους συνυποψηφίους του τους
δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της κυ-
βερνητικής παράταξης. Αντιθέτως, θα

ανοίγουν σαμπάνιες αν εκλεγεί ο Παπαν-
δρέου ή, έστω, ο Ανδρουλάκης, διότι σε αυτή

την περίπτωση η πόλωση θα χτυπήσει ταβάνι.
Και όπως έχει αποδειχτεί ιστορικά, θα γυρίσουν

τρέχοντας τα… απολωλότα στο «μαντρί». 

ΑΑμερικανικός «δούρειος
ίππος» για Ελευσίνα; 

«Δούρειο ίππο» για την είσοδο του σχή-
ματος ONEX - Fincantieri στα ναυπηγεία
της Ελευσίνας αποτελεί για πολλούς η
προσπάθεια των Αμερικανών να διεκδι-
κήσουν τον εκσυγχρονισμό των ελληνι-
κών φρεγατών ΜΕΚΟ Α200. Η εξασφάλι-
ση της σύμβασης θα μπορούσε να δώσει
«ζεστό» έργο στον Έλληνα επιχειρηματία,
ο οποίος απολαμβάνει την πλήρη εμπι-
στοσύνη των Αμερικανών, όπως άλλωστε
έχει πει κατ’ επανάληψη ο κ. Ξενοκώστας. 

Σταγόνα στον 
ωκεανό των χρεών

Ακόμα κι έτσι όμως, η επιτυχία της επέν-
δυσης είναι αμφίβολη, καθώς τα βάρη που
έχει το ναυπηγείο είναι τόσα που ένα πρό-
γραμμα μικρού μεγέθους, όπως ο εκσυγ-
χρονισμός τεσσάρων φρεγατών, δεν αρκεί
για να αποσβέσει τα εκατομμύρια των χρε-
ών και να γίνει σύγχρονο ναυπηγείο η Ελευ-
σίνα. Κι ας έχει ο επενδυτής τη στήριξη του
υπουργείου Ανάπτυξης. Πιο σημαντικό
όμως είναι να μην πληρώσει το μάρμαρο το
Πολεμικό Ναυτικό. Το όποιο όφελος προκύ-
πτει από την «ανάσταση» της Ελευσίνας δεν
πρέπει να μπει πάνω από το εθνικό συμφέ-
ρον, που δεν είναι άλλο από τη διαθεσιμότη-
τα αξιόμαχων πλοίων για το Ναυτικό. Και
δυστυχώς η εμπειρία με τις πυραυλακά-
τους, που χρειάστηκαν 21 χρόνια για να ολο-
κληρωθούν, δεν αφήνει πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας.

Ποδαρικό με νέο
υπουργείο; 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται σο-
βαρά να προχωρήσει, είτε μαζί με τον
επόμενο ανασχηματισμό είτε ανεξάρτητα,
στην ίδρυση αυτόνομου υπουργείου
Έρευνας και Τεχνολογίας, διότι είναι ο πιο
νευραλγικός τομέας για την προσέλκυση
επενδύσεων. Αξιόπιστοι «ωτακουστές»
μάλιστα διαβεβαιώνουν τη στήλη ότι ο
πρωθυπουργός έχει αρχίσει να αναζητά
και τα κατάλληλα πρόσωπα…

Ο Λοβέρδος, η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ 

Πολύ καλός 
άνθρωπος! 
Πληροφορούμαι ότι εις εκ των
συνεργατών του υπουργού
Εθνικής Άμυνας Νίκου Πανα-
γιωτόπουλου (ψηλά στην ιε-
ραρχία της πολιτικής ομάδας )
είναι τόσο αποδοτικός στην
ικανοποίηση εκλογικών ρου-
σφετιών που μόνο καλά λό-
για ακούγονται στους
διαδρόμους του ΥΠΕ-
ΘΑ για το πρόσωπό
του. Πρόκειται για
πραγματικούς
ύμνους. Τόσο που κά-
ποιοι πονηροί αρχί-
ζουν εσχάτως να διερω-
τώνται με νόημα: «Mα, τόσο
πολύ καλός άνθρωπος!».
Προφανώς, ο διευθυντής του
υπουργού θα έχει ενημερω-
θεί για την ταχύτητα και την
αποτελεσματικότητα στην
εκτέλεση των αποστολών που
του ανατίθενται. Αν όχι, ίσως
θα ήταν χρήσιμο. Μήπως τον
παρασημοφορήσει κιόλας…
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Γιατί «Τσακώνονται 
σαν τα κοκόρια»;

ΠΑΣΟΚ... ωραία χρόνια!!!



ΆΆλιμος: Το καλό 
να λέγεται 
Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται στον Δή-
μο Αλίμου σε ό,τι αφορά τον τομέα της Παι-
δείας και των σχολείων, όσο και σε αυτόν της
Τέχνης και του Πολιτισμού υπό τις δύσκολες
συνθήκες που βιώνει όλη η ελληνική κοινω-
νία. Και αυτό η στήλη οφείλει να το αναγνωρί-
σει τόσο στον δήμαρχο όσο και στους υπεύ-
θυνους αντιδημάρχους και προσωπικό, τους
οποίους με πληροφορίες κακοπροαίρετων
είχαμε αδικήσει σε δημοσίευμά μας στις 13
Νοεμβρίου. Το ρεπορτάζ του «Politicάντη»
διέψευσε τις «τρίτες πηγές» και δικαίωσε τη
Δημοτική Αρχή για τον καθημερινό αγώνα
που δίνει, ώστε Παιδεία και Πολιτισμός να
παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, και για τα
παράπονα στην εφημερίδα μας.

Ο Γιώργος και η… τρέλα του

Λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εσωκομ-
ματικές εκλογές στο ΚΙΝΑΛ οι συνολικά έξι
υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος προ-
χωρούν στις τελευταίες τους κινήσεις. Ο
πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
ανέβασε μια φωτογραφία του με τον σκύλο του,
την Τρέλα, διαμηνύοντας ότι έρχεται μια αγω-
νιστική εβδομάδα, καθώς απέμειναν μόνο έξι
ημέρες μέχρι την Κυριακή (5/12) όταν και θα
ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογές. «Ξεκινάω
μια αγωνιστική εβδομάδα με παιχνίδι με το
αγαπημένο μου σκυλάκι, την Τρέλα», γράφει
στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία.
Τουλάχιστον έχει χιούμορ ο ΓΑΠ. 

Η Ακρίτα και οι «Ρηγάδες»
Έγραψε η κυρία Έλε-
να Ακρίτα ότι είχε δώ-
σει αγώνες στα νιάτα
της για το ΚΚΕ Εσωτε-
ρικού και έσπασαν τα
τηλέφωνα των αρι-
στερών που δεν τη
θυμούνται. «Από τα
πρώτα νιάτα μου
ήμουν στον Ρήγα κι
όλα τα μετέπειτα χρόνια στο ΚΚΕ Εσωτερικού.
Θυμάμαι πολλές εκλογές που τρέχαμε στις
κάλπες με την αγωνία να πιάσει το κόμμα μας
το 3% για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Με
την ψυχή στο στόμα πάντα, με αγώνες, με τρέ-
ξιμο, με ξενύχτια πολλά, με τζάμπα δουλειά
στα κομματικά μας έντυπα», έγραψε αναφερό-
μενη στην υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρου-
λάκη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ΚΙΝΑΛ με
τον Ρήγα; Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι
παλιοί Ρηγάδες έπαιρναν τηλέφωνο ο ένας τον
άλλον και ρωτούσαν με ειρωνεία: «Πότε ήταν η
Ακρίτα στο ΚΚΕ Εσωτερικού, ρε παιδιά;».

Οι… ελιές του Ρουμπάτη

Είναι γνωστό από το περασμένο καλοκαίρι
ότι ο Γιάννης έχει ξεκινήσει μια επένδυση
στο Άμπου Ντάμπι. Από αυτό το σημείο μέχρι
το να γράφουν κάποιοι ότι στην Ελλάδα πα-
ρακαλούν τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Γιάν-
νη Ρουμπάτη, να ανοίξει τον δρόμο των επεν-
δύσεων στη χώρα μας με τα ΗΑΕ, απέχει πο-
λύ. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, αδέρφια…
Οκέι, ο Γιάννης έχει κάνει κάτι συμφωνίες
με τους Άραβες για παραγωγή ελαιολάδου
κ.λπ. Δεν έχει γίνει πρεσβευτής της επιχει-
ρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Άρχισαν τα όργανα
στον ΣΥΡΙΖΑ

Σ
ας το είχα γράψει ότι οι «γηγενείς» του
ΣΥΡΙΖΑ δεν είδαν με καλό μάτι τους 30
συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα. Ήδη εί-

χαμε την πρώτη κόντρα, επειδή ένας εκ των
συμβούλων του προέδρου Αλέξη, ο Δημήτρης
Λιάκος, σε ένα άρθρο του στηλίτευσε τη λογική
των «επιδομάτων με δανεικά». «Το πολιτικό
σύστημα έχει μπει σε μια παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο και οτιδήποτε φαντάζει ως
φιλολαϊκό μέτρο γίνεται αποδεκτό με ενθου-
σιασμό, με την όποια κριτική να περιορίζεται
στο εύρος και την
εκάστοτε περίμε-
τρό του. Τα λάθη
των προηγούμε-
νων δεκαετιών
από ό,τι φαίνεται
δεν μας έχουν γί-
νει διδάγματα, ενώ
επιπρόσθετα δεν
συνειδητοποιούμε
ότι τέτοιες αποφά-
σεις ενδεχομένως
να αδυνατίζουν τη
θέση μας στην επι-
κείμενη συζήτηση
για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερό-
τητας. Όποιος, δε, αναδεικνύει αυτή τη διάστα-
ση απειλείται με εξοστρακισμό, για να θυμη-
θούμε μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου»,
επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Λιάκος.
Η τοποθέτησή του αυτή εξόργισε τον ξάδερφο
Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος απάντησε τα ακόλου-
θα: «Δ. Λιάκος απ’ τα δεξιά για κοινωνικό μέρι-
σμα-ψίχουλα Μητσοτάκη: “Τέτοιες αποφάσεις
ενδεχομένως αδυνατίζουν τη θέση μας για την
αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας”.
Τέτοιες αντιλήψεις ενδεχομένως δεν έχουν
καμιά θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη κι ο Σόιμπλε
πιο μετρημένος θα ήταν». Κοινώς, είμαστε μια
ωραία ατμόσφαιρα.

Από τα μεγαλύτερα fake news
των ημερών που έχω διαβάσει
είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς
δίνει αγώνα για να εκλεγεί ο

Ανδρέας Λοβέρδος στην αρχη-
γία του Κινήματος Αλλαγής. Κανέ-

ναν αγώνα δεν δίνει ο πρώην πρωθυπουργός, ού-
τε οι στενοί του συνεργάτες. Άλλοι είναι οι δεξιοί
βουλευτές που τηλεφωνούν και λένε: «Παιδιά,
πάμε μαζικά να ψηφίσουμε Λοβέρδο». Σίγουρα
όχι ο Καλαματιανός.
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Ο αρχιτέκτονας του think tank
Η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύει πως θα

συνεχίσει στην κατεύθυνση της αλλαγής του
προφίλ του κόμματος με την ανάδειξη νέων, μη
κομματικών προσώπων, αν και τα μπουλντόγκ
της Κουμουνδούρου είναι έτοιμα να βγάλουν το
φίμωτρο και να αρχίσουν τις δαγκωματιές. Αλή-
θεια, ξέρετε ποιος είναι ο ιθύνων νους του think
tank; Ο κύριος Μιχάλης Καλογήρου. Ίσως ο πιο
στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, διευθυν-
τής του γραφείου του και πρώην υπουργός Δι-
καιοσύνης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει ιδι-
αίτερα καλές σχέσεις με ορισμένους Συριζαί-
ους. Κάποιοι πήγαν να χρεώσουν τους τριάντα
στον Λούλη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το
συγκεκριμένο project.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό
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Έχω καλά νέα από το υπουργείο
Υγείας. Έπιασαν οι κεραίες μου μια
προσπάθεια να αποκατασταθεί η
επικοινωνία μεταξύ του Θανάση
Πλεύρη και της Μίνας Γκάγκα. Και
οι δυο πλευρές δείχνουν πρόθυμες
να βάλουν νερό στο κρασί τους και
να υπάρξει μια αγαστή συνεργασία
προς όφελος του ΕΣΥ.

LOCK

Στο αρχείο οι καταγγελίες 
για Μπόμπολα - Ολλανδούς
Επειδή εδώ και μήνες στην οικονομική
επικαιρότητα κυριαρχεί το σίριαλ των
Ολλανδών με τους Μπακοκαϋμενάκη-
δες, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Συγ-
κεκριμένα, στο αρχείο τέθηκαν από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι καταγγε-
λίες των εφοπλιστών και μετόχων της
Ελλάκτωρ, Ι. Καϋμενάκη και Δ. Μπά-
κου, περί συμφωνίας της ολλανδικής
Reggeborgh με τον πρώην μέτοχο του
ομίλου Λεωνίδα Μπόμπολα. Οι καταγ-
γελίες των Καϋμενάκη και Μπάκου

αφορούσαν την ύπαρξη μυστικής συμ-
φωνίας μεταξύ των Ολλανδών και του
Λεωνίδα Μπόμπολα για την παραχώρη-
ση του ποσοστού του, με αντάλλαγμα με
τη σειρά τους οι Ολλανδοί να παραχω-
ρήσουν στον Μπόμπολα τη θυγατρική
του ομίλου, Ηλέκτωρ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς έθεσε για επόμενη συνεδρίασή
της το θέμα εάν ο Σάκης Καλλιτσάντσης
προχώρησε σε πώληση μετοχών της
Ελλάκτωρ πριν από την αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου (εσωτερική πληρο-
φόρηση), καθώς και για το ενδεχόμενο
συντονισμού ενεργειών της ολλανδι-
κής Reggeborgh με το ολλανδικό fund
Atlas. Έχουμε δρόμο ακόμα, όρεξη να
έχετε… 

Το ποτό του ΣΥΡΙΖΑ
για τον Βερβεσό

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
στήριζε κανέναν στη μάχη του Δικηγορι-
κού Συλλόγου. Έγινε μια προσπάθεια με
τον πασοκογενή Άγη Τάτση, αλλά δεν ευο-
δώθηκε και κάποιες μερίδες του κόμμα-
τος συντάσσονται με τον Θανάση Καμπα-
γιάννη που έγινε ευρέως γνωστός από τη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Μαθαίνω, όμως,
ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βάζουν πλάτη και
στον, επισήμως στηριζόμενο από το ΚΙ-
ΝΑΛ, νυν πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό.
Μάλιστα, την Πέμπτη ο τομέας Δικαιοσύ-
νης του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε έξοδο για πο-
τό στο Capelo Nuovo της οδού Σκουφά, με
παρόντες ακόμα και βουλευτές, όπως ο
Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου.

Μ
ε αφορμή την τραγική απώ-
λεια του 8χρονου κοριτσιού
στην πόρτα εργοστασίου στο

Κερατσίνι, η εταιρεία Elbisco εξέδωσε
ανακοίνωση διευκρινίζοντας σε ποιον
ανήκει η επωνυμία και ξεκαθαρίζον-
τας ότι η Elbisco AE και η μάρκα Αλλα-
τίνη δεν έχουν καμία απολύτως σχέση
με τις επιχειρήσεις, στις εγκαταστά-
σεις των οποίων, στο Κερατσίνι Πει-
ραιώς, συνέβη το τραγικό συμβάν της
17ης Νοεμβρίου του 2021. 

Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά:
«Η εταιρεία Elbisco AE και οι άνθρω-
ποί της εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη
και τον αποτροπιασμό τους για το πρό-
σφατο τραγικό συμβάν, της 17/11/2021,
που οδήγησε στον θάνατο το άτυχο
8χρονο κορίτσι. Οι επιχειρήσεις (εται-
ρείες του Ομίλου Σαραντόπουλου)
στις εγκαταστάσεις των οποίων, στο
Κερατσίνι Πειραιώς, συνέβη το φρικτό
γεγονός, δεν έχουν καμία απολύτως

σχέση με την εταιρεία Elbisco AE και
τη μάρκα Αλλατίνη (μετοχική, επιχει-
ρηματική, εμπορική, συνεργασίας ή
άλλη). Η εταιρεία μας, εδώ και πολλές
δεκαετίες, παράγει τα αναγνωρισμένα
προϊόντα της (μπισκότα, κέικ, αλμυρά
κράκερ και άλευρα τελικού κατανα-
λωτή), υπό το σήμα φήμης Αλλατίνη,
αποκλειστικά στα δύο εργοστάσιά της
στο Πικέρμι Αττικής και στη Γλύφα
Χαλκίδας. 

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι μια εκ
των προαναφερόμενων, εδρευουσών
στο Κερατσίνι Πειραιώς, επιχειρήσε-
ων χρησιμοποιεί σε προϊόντα παρα-
γωγής της (χονδρικής εμπορίας και
προοριζόμενα για επαγγελματική
χρήση) το σήμα Αλλατίνη, εναντίον της
θέλησης της εταιρείας μας, η οποία,
για τον λόγο αυτό, έχει άμεσα, ήδη από
το έτος 2015, προσφύγει στην ελληνι-
κή δικαιοσύνη και ευρίσκεται σε αντι-
δικία με την άνω επιχείρηση».

Ο Τριαντόπουλος τρέχει παντού
Στις πληγείσες περιοχές του Κάμπου της Ηλείας περιόδευσε
ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον υπουργό παρά τω
πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, αρμόδιο για θέματα
καταστροφών, και τον γενικό γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας Βασίλειο Παπαγεωργίου. Τους δύο άνδρες
υποδέχθηκαν στη Βάρδα ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας
Βασίλης Γιαννόπουλος, οι βουλευτές Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας
Νικολακόπουλος και Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
και ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας, που
τους υπέδειξαν τις πληγείσες περιοχές.

Το μπάχαλο με την Αλλατίνη
στο Κερατσίνι
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Ο
ι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξε-
λίξεις αναδεικνύουν πως οι υπερδυνά-
μεις αναδιαμορφώνουν τις γεωστρατηγι-

κές ζώνες επιρροής και τις συμμαχίες τους. Και
αυτό με τη σειρά του επιταχύνει τις ανάγκες για τη
στρατηγική της χώρας. Τόσο απέναντι στον τουρ-
κικό αναθεωρητισμό όσο και για τον ρόλο της
στον νέο καταμερισμό και στην περιοχή.

Η επιλογή των ΗΠΑ να μεταφέρουν την αναμέ-
τρηση στον Ειρηνικό και την Κίνα, με το μεγάλο
deal με Βρετανία, Αυστραλία, ενισχύει διεργα-
σίες στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ρωσία
και Τουρκία αναπτύσσουν ήδη πολύπλευρες δρά-
σεις ρόλου και συμφερόντων. Και αυτό επισπεύ-
δει πρωτοβουλίες και της Γαλλίας, όχι μόνο για να
αποτρέψει υποβάθμιση δικών της επιρροών αλλά
και για να τις διευρύνει. Γεγονός εξαιρετικά ση-
μαντικό για τη χώρα μας. Συγκλίνει και με το δικό
μας αίτημα οι χώρες-μέλη της ΕΕ να διαμορφώ-
σουν κοινό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας. Θέ-
ματα όμως για τα οποία χώρες όπως η Γερμανία
και η Βρετανία κ.ά. έχουν αποκλίνουσες στρατη-
γικές λόγω των σχέσεων με Ρωσία και Τουρκία.

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός 
αξιοποιεί το νέο περιβάλλον

Σε αυτό το περιβάλλον η Τουρκία επιχειρεί όχι
μόνο να καταστήσει έντονη τη δική της παρουσία ως
περιφερειακής δύναμης, ανταγωνιστικής και συμ-
πληρωματικής της Ρωσίας, αλλά το κυριότερο και
επικίνδυνο είναι ότι επιχειρεί να νομιμοποιήσει σε
όλα τα διεθνή όργανα θέματα συζήτησης που εξυ-
πηρετούν στρατηγικές «νεοθωμανισμού».

Αφού «διασφάλισε» παρουσία ανατολικά και
νότια των συνόρων της, έχει μεταφέρει το κέντρο
βάρους στο διεθνές πεδίο, όπου στην ατζέντα του
διαλόγου, πέρα από τα κοινής αποδοχής θέματα
προς επίλυση (Υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ), υπεισέρ-
χονται και ζητήματα τουρκικού επεκτατισμού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταξύ των άλλων
είναι ότι επικαλέστηκε θέμα ανεφάρμοστων ψη-

φισμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να ανοίξει την
ατζέντα περί δύο κρατών στην Κύπρο.

Οι εθνικές προτεραιότητες
Οι εξελίξεις θέτουν επιτακτικά την ανάγκη χά-

ραξης εθνικής στρατηγικής
α) για την αποτροπή, με συμμαχίες, του τουρκι-

κού αναθεωρητισμού, και
β) για την ανάπτυξη, μέσα από πολυδιάστατη

εξωτερική πολιτική, του ρόλου της ως παράγοντα
ειρήνης, φιλίας και ανάπτυξης στην περιοχή. Με
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τα δικαιοδοτικά
του όργανα.

Και οι εμμονές του πρωθυπουργού
Η κυβέρνηση, όμως, στον χρόνο της θητείας

της, δείχνει όχι μόνο να αδυνατεί να κατανοήσει
τις διεργασίες αλλά και να ενεργοποιήσει ένα
εθνικό συμβούλιο που χαράζει και συμβάλλει
στην επίτευξη των δύο στόχων που προαναφέρ-
θηκαν.

Η κινητικότητα που αναπτύσσει την τελευταία
περίοδο ο ΥΠΕΞ σε συμφωνίες και συμμαχίες
αποτυπώνει δραστηριότητες σε ύστερους χρό-
νους έναντι του τουρκικού επεκτατισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι δεν επικύρω-
σε τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, με απο-
τέλεσμα τα κενά στις συμφωνίες να αφήνουν πε-
ριθώρια στην Τουρκία να αξιοποιήσει τις επιδιώ-
ξεις της και στα Βαλκάνια και στην περιοχή.

Ενδεικτικό μεταξύ άλλων είναι και το παρά-
δειγμα που αφορά τις προϋποθέσεις για την τε-
λωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη.
Καμία διεκδίκηση αποτύπωσης για σαφή υπο-
χρέωση της Τουρκίας για χώρα-μέλος που απει-
λείται.

Η συμμαχία με τη Γαλλία
Αναμφισβήτητα αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων,

κρίσιμο μέγεθος η συμμαχία με τη Γαλλία. Γιατί
έτσι ενισχύονται συγκλίνουσες γεωστρατηγικές

επιδιώξεις. Αναφέρομαι τόσο στη στρατιωτική
συμμαχία αποτροπής όσο και στη διεκδίκηση για
διαμόρφωση ενιαίας αμυντικής πολιτικής της ΕΕ.
Όμως πώς μπορεί να γίνουν στέρεες αυτές οι συ-
νεργασίες όταν οι ρήτρες αμοιβαιότητας, σε αντί-
θεση με τις επιδιώξεις της Γαλλίας, δεν γίνονται
σαφείς για τη χώρα στα θέματα που αφορούν την
ΑΟΖ, την υφαλοκρηπίδα, το Κυπριακό;

Η αμυντική θωράκιση και τα συνεπακόλουθα
εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να υπακούν
στις ανάγκες που θέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις
και στο σχέδιο που διαμορφώνει το Εθνικό Συμ-
βούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Η ΝΔ προχώρησε, γιατί άραγε, σε μια αγορά όχι
μόνο χωρίς ρήτρες αμοιβαιότητας, αλλά με δαπά-
νες που στραγγαλίζουν τον ελληνικό λαό, αφού
ξεπερνούν τα 10 δισ. Και όλα αυτά χωρίς η εγχώ-
ρια πολεμική βιομηχανία να έχει όφελος.

Για ποιους λόγους λοιπόν με τόση σπουδή ανα-
κατανέμει σε όλους τους τομείς της οικονομίας
μερίδια αγοράς και μάλιστα σε βάρος της εγχώ-
ριας παραγωγικής βάσης;

Γιατί πρέπει η χώρα να δέχεται συζητήσεις επ’
αόριστον παραμονής βάσεων χωρίς χρονοδιά-
γραμμα και επικαιροποιημένες ρήτρες αμοιβαι-
ότητας σε τακτά διαστήματα;

Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή 
και στην εξωτερική πολιτική 

Χρειάζεται να μπει ένα τέρμα στη στρατηγική
του άνευ όρων δεδομένου συμμάχου.

Ένα νέο ξεκίνημα είναι πατριωτική και εθνική
ανάγκη.

• Με σαφείς στόχους στις οικονομικές, αμυντι-
κές, στρατιωτικές συμφωνίες. 

• Με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρότα-
ση για μια Ευρώπη με ενιαία αμυντική αλλά και
εξωτερική πολιτική.

• Με δράσεις που θα καθιστούν τη χώρα γέφυ-
ρα φιλίας και ανάπτυξης των χωρών ιδιαίτερα στα
Βαλκάνια, στην παρευξείνια περιοχή αλλά και της
Ρωσίας και της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εθνικό συμβούλιο με σταθερή εθνική στρατη-
γική, ώστε στις συμφωνίες που συνάπτει η χώρα
να μη δημιουργούνται εντυπώσεις για κενό χώρο,
όπως για παράδειγμα επιχειρείται σχετικά με την
επήρεια των νήσων κ.λπ.

Οι γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις
δείχνουν πως πρέπει να δυναμώσουν οι πολυμε-
ρείς συνεργασίες παντού, στη Μέση Ανατολή και
τη Νότια Ευρώπη, ώστε να τροφοδοτούν την οικο-
νομική και τεχνολογική ανάπτυξη και όχι να επι-
βαρύνουν οικονομία και πολίτες.

Η νέα αρχή, λοιπόν, γίνεται κοινωνικό αίτημα
όχι μόνο γιατί αφορά την εφαρμογή ενός άλλου
κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου, αλλά και
για την προώθηση μια σύγχρονης, πολυδιάστατης
εξωτερικής πολιτικής. 

τoυ
Χάρη 
Τσιόκα 

Μέλος 
ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ 
- Προοδευτική
Συμμαχία

Ανάγκη για προοδευτική διέξοδο 
και στην εξωτερική πολιτική
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Τ
α έχουμε δει όλα από τους πολιτικούς μας.
Άλλοτε για λόγους αντιπολιτικούς, ξεπερ-
νούν με τον λόγο τους κάθε όριο πολιτικού

πολιτισμού και πολλές φορές με εκφράσεις πε-
ζοδρομιακού επιπέδου.

Άλλοτε, στις οθόνες των τηλεοράσεων και σε
μικρόφωνα ραδιοφώνων, προκαλούν ζημιά, με
τα λεγόμενά τους, στην εικόνα του κόμματος που
ανήκουν, ξεφεύγοντας ακόμη και από τα όρια της
αστικής ευγένειας.

Δύσκολο να ακολουθηθεί μια μετριοπαθής
γραμμή, με λόγο συνετό και προσεκτικό και κρί-
ση νηφάλιας αντιμετώπισης, απέναντι σε λεκτι-
κές «κραυγές», από αντίπαλα πολιτικά στρατό-
πεδα. Ένας ακραίος λόγος που δεν κολακεύει
ούτε τους ίδιους ούτε την ηγεσία του κόμματός
τους.

Φυσικά, η παιδεία και το ήθος ενός πολιτικού
προσώπου δεν κληρονομούνται αλλά χτίζονται
με κόπο και πολλή προσπάθεια, και δεν χρειάζε-
ται απώλεια ψυχραιμίας στην αδυναμία εξεύρε-
σης κατάλληλης φράσης.

Τα tips πολιτικής επικοινωνίας δίνουν ένα λε-
κτικό πλεονέκτημα, 

σε κάθε περίπτωση απάντησης ή τοποθέτησης
ενός πολιτικού προσώπου.

Κρατήστε τα. Θα σας φανούν χρήσιμα και θα
σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση.

1. Στην πολιτική, πολλές φορές ο δρόμος της
αξιοπρέπειας έχει την ένδειξη «απόσυρση».

2. Στη δημοκρατία, οι διαταγές των ηγετών συ-
ζητούνται, στη δικτατορία εκτελούνται.

3. Στην ώρα της κρίσης, μένεις αφανής, άμεσα
κατηγορείσαι ότι κρύβεσαι. Βγαίνεις και μιλάς,
σου χρεώνουν επικοινωνιακή υστεροβουλία. Δύ-
σκολο είναι να βγεις πολιτικά σώος!

4. Όταν τα επιδόματα δίνονται νωρίς, κάθε συ-
ζήτηση σταματά. Οι ευθύνες δεν αποδίδονται, οι
φόβοι διαλύονται και η ζωή συνεχίζεται στη «ζώ-
νη της άνεσής της»!

5. Κάθε κύμα της πανδημίας ακολουθείται και
από ένα κύμα επικοινωνίας. Επιστρατεύονται όλα
τα media σε διαφημιστικές καμπάνιες, με την αν-
τίστοιχη μηνυματολογία και με στόχο την πειθώ
των ανεμβολίαστων ή αρνητών.

6. Οι πολίτες ζητούν αμεροληψία για την ενημέ-
ρωσή τους, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους
επιλέγουν για την ενημέρωσή τους μέσα που με-

ροληπτούν. Τα social media χρησιμοποιούνται,
κατά κόρον, για αντισυστημική ενημέρωση από
Έλληνες και από άλλους λαούς, σε μεγάλο βαθμό.

7. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών που δεν ανα-
γνωρίζεται από τα πολιτικά ραντάρ των κομμά-
των. Ένα μεγάλο μέρος της κατηγορίας αυτής
βρίσκεται στη γενιά των εφήβων.

8. Η εικόνα ενός πολιτικού προσώπου μπορεί
να βελτιωθεί με τη σωστή διαχείριση των παρα-
πόνων των δυσαρεστημένων φίλων και οπαδών
του. Μην τους αγνοείτε.

9. Τον δυσαρεστημένο ψηφοφόρο αφήστε τον
να ξεθυμάνει. Αρχίστε να μιλάτε όταν επικρατή-
σει η λογική και φύγει το συναίσθημα του θυμού.
Επιλέξτε μια φράση-κλειδί στην απάντησή σας,
«κι εγώ στη θέση σας, έτσι θα αισθανόμουν».

10. Ο έξυπνος πολιτικός επιδιώκει να είναι για
το κόμμα του το κεφάλαιο κίνησης και όχι στοι-
χείο του παθητικού.

11. Πρώτη επέτειος γενεθλίων για την ψηφιακή
εφημερίδα της νέας εποχής «Political», που φι-
λοξενεί έναν χρόνο τώρα, αδιάλειπτα κάθε Τρίτη,
τα tips της πολιτικής επικοινωνίας και όχι μόνο. 

Τα κεράσματα αύριο!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Σ
τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας το
άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ βίωνε έναν εφιάλ-
τη, ενώ ο -ανερμάτιστος- ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις

απίθανες αντιφάσεις του και μολονότι φιλοξενού-
σε ακόμη στους κόλπους του τους νεοπαλαιοστα-
λινικούς του Λαφαζάνη και τις ονειροφαντασίες
του Γιάνη, είχε βρει τον δρόμο προς την καρδιά της
κοινής γνώμης: Νεανικός, άφθαρτος, ελπιδοφό-
ρος και τροπαιοφόρος θριαμβευτής αλλεπάλλη-
λων εκλογικών μαχών. 

Βέβαια ως κυβέρνηση το κόμμα του Τσίπρα -σε
συνεργασία βέβαια με τον ακροδεξιό «Σαλαμινο-
μάχο»- προφανώς και δεν έθελξε. Ούτε ως στιλ
ούτε ως παραχθέντα πολιτικά αποτελέσματα ούτε
βέβαια με τις ανθρωποεπιλογές του (η ευθύνη για
την ύψιστη νομική στήριξη του κράτους ανετέθη
στη γνωστή κυρία δικαστικό που ισχυριζόταν πως
όταν το Σύνταγμα λέει «αποχωρούν υποχρεωτι-
κώς» εννοεί… προαιρετικώς).

Ωστόσο και μετά μια τέτοια διακυβέρνηση το
κόμμα αυτό παρέμεινε ως η κυρίαρχη πολιτική ον-
τότητα στον πέραν της ΝΔ χώρο. Πιθανότατα επει-
δή το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ το διευκόλυνε έχοντας μια
ηγεσία αδιαφιλονίκητα συμπαθή, αλλά αυτό που
λένε οι Αγγλοσάξονες «politically uninspiring»:
Ικανή να συσπειρώνει και να συντηρεί τη -συρρι-
κνωμένη- παραδοσιακή εκλογική βάση του χώρου
αλλά ανήμπορη να του προσδώσει μια επεκτατική

δυναμική.Και μόνο, λοιπόν, η δρομολόγηση της
διαδικασίας για επιλογή μιας άλλης ηγεσίας -σε
συνδυασμό με τις πρόσφατες ακόμη μνήμες της
συριζανέλειας κυβέρνησης, τη συγκίνηση που
προκάλεσε ο θάνατος της προέδρου Γεννηματά και
την εμπέδωση της αίσθησης της, παρά τα λάθη του,
ιστορικής αδικίας που υπήρξε για τον συγκεκριμέ-
νο πολιτικό χώρο- έχει πλέον οδηγήσει σε μια
αναστροφή των πολιτικών τάσεων. Πλέον είναι το
ΠΑΣΟΚ που θα εκφράζει το νέο και, εν πολλοίς,
αποκαθαρμένο από τα παλιά αμαρτήματα! Ασφα-
λώς αν εκλεγεί αρχηγός ο Ανδρουλάκης, αλλά
ακόμη και ο πολιτικά έμπειρος Λοβέρδος, ο οποί-
ος ποτέ έως σήμερα δεν είχε την ευκαιρία να δοκι-
μαστεί σε κεντρικό ηγετικό ρόλο. Έχει, όμως, κα-
ταγεγραμμένο θετικό πολιτικό αποτύπωμα, σχε-
δόν από όπου και αν πέρασε -ενδεχομένως πλην
του υπουργείου Παιδείας από όπου διήλθε απαρα-
τήρητος- και το πλεονέκτημα του καθαρού αλλά
και πραγματιστικού, αν και ίσως υπερβολικά μονό-
πλευρου, ιδεολογικού στίγματος. (Καμία δημο-
σκόπηση δεν αφήνει περιθώριο ανάδειξης στην
ηγεσία του κατεξοχήν εκφραστή της αναπαλαί-
ωσης και κομιστή πολλών ευθυνών Γιώργου Πα-
πανδρέου, αφού ακόμη και αν ο ΓΑΠ περάσει στον
δεύτερο γύρο δεν εμφανίζεται με ελπίδες νίκης σε
κανένα από τα πιθανά δίδυμα φιναλίστ.)

Τούτων δοθέντων η καταγραφόμενη σήμερα -

εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ- ανοδική τάση του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι περίπου βέβαιο πως θα συνε-
χιστεί και υπό τη νέα ηγεσία του κόμματος, τουλά-
χιστον κατά τον πρώτο καιρό (μετέπειτα όλα,
ασφαλώς, θα εξαρτηθούν από τη στάση της). Το
κόμμα του Τσίπρα θα εκφράζει πλέον το δοκιμα-
σμένο, φθαρμένο και απαξιωμένο, που εξακολου-
θεί να αποτυγχάνει μάλιστα να υπερβεί τις εσωτε-
ρικές αντιφάσεις του, ενώ το αναζωογονημένο
κόμμα του Λοβέρδου ή του Ανδρουλάκη το ελπι-
δοφόρο.

Επιπρόσθετα αν εκλεγεί ο Λοβέρδος -τον οποίον
όλες οι δημοσκοπήσεις πιστώνουν με την προ-
οπτική να δώσει στο κόμμα του την πιο ισχυρή
ανοδική ώθηση- το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα έχει ένα
ακόμη πολιτικό πλεονέκτημα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό, πράγματι, ακόμη και στις εκλογές της απλής
αναλογικής θα πάει έχοντας μια προοπτική μετε-
κλογικής ανάληψης κυβερνητικών ευθυνών, ενώ
το κόμμα του Τσίπρα θα είναι ολοσχερώς απογυ-
μνωμένο από το αφήγημα της «προοδευτικής κυ-
βέρνησης». Θα εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας
χωρίς καμία ρεαλιστική προοπτική εκ νέου ανό-
δου στην εξουσία, τουλάχιστον κατά το ορατό μέλ-
λον. Και ως γνωστόν στην πολιτική ισχύει και το ότι
η επιτυχία είναι αυτοτροφοδοτούμενη -το «noth-
ing succeeds more than success»-, αλλά και το
ακριβώς αντίστροφό του…

Έχει ο καιρός (πολιτικά) γυρίσματα

τoυ
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Τ
ο ζήτημα της «ενδιάμεσης λύ-
σης» εξακολουθεί να προβλη-
ματίζει το Πολεμικό Ναυτικό,
που, αν και ετοιμάζεται να κάνει

το μεγάλο τεχνολογικό «άλμα» με την
πρόσκτηση των γαλλικών φρεγατών Be-
lh@rra, πρέπει ταυτόχρονα να διατηρήσει
υψηλούς αριθμούς στις διαθεσιμότητες
των κύριων Μονάδων Επιφανείας.

Η πρώτη Belh@rra αναμένεται να υψώ-
σει την ελληνική σημαία στον ιστό της το
2025, ωστόσο θα χρειαστούν αρκετοί μή-
νες προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκ-
παίδευση του πληρώματος και το πλοίο να
καταστεί επιχειρησιακό. Το «κενό» στη
δύναμη του στόλου δεν θα καλύψουν, του-
λάχιστον άμεσα, ούτε οι κορβέτες, διότι οι
συζητήσεις με τους Γάλλους και τους Ολ-
λανδούς βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στά-
διο. Έτσι, το «βάρος» πέφτει στις ΜΕΚΟ,
με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να εξετά-
ζει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του
για τον εκσυγχρονισμό τους, ώστε να μην

παίξουν απλώς τον ρόλο της ενδιάμεσης
λύσης, αλλά να παραμείνουν στην πρώτη
γραμμή των επιχειρήσεων για αρκετές
ακόμη δεκαετίες. 

Επίσκεψη στην Αθήνα 
Οι Αμερικανοί, αφού έχασαν τη «ναυ-

μαχία» για τις φρεγάτες, καθώς οι
Belh@rra επικράτησαν των MMSC, ετοι-
μάζονται να κάνουν ρελάνς στο ζήτημα
των ΜΕΚΟ. Μέσα στις επόμενες δύο
εβδομάδες, μάλιστα, αναμένεται να φτά-
σει στην Αθήνα η επίσημη απάντηση της
κυβέρνησης των ΗΠΑ, η LoA στην ελληνι-
κή LoR, σχετικά με το κόστος και τα στά-
δια του προγράμματος εκσυγχρονισμού
των ΜΕΚΟ ΗΝ200. Η εξέλιξη αυτή ήταν
αναμενόμενη, καθώς η ελληνική πλευρά,
μαζί με τα αιτήματα για κόστος και διαθε-
σιμότητα των φρεγατών, ζητούσε από τις
εταιρείες και απαντήσεις σε μια σειρά από
επιμέρους θέματα, όπως αυτό του εκσυγ-
χρονισμού των ΜΕΚΟ. Προσφορές έχουν
καταθέσει ήδη οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί και
οι Ιταλοί, ενώ με την απάντηση των ΗΠΑ το
Πολεμικό Ναυτικό θα έχει στη διάθεσή
του όλα τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να
αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον των
τεσσάρων φρεγατών. Η αμερικανική
πλευρά φαίνεται αποφασισμένη να μη χά-

σει άλλο ναυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα
και ετοιμάζεται να τα παίξει όλα για όλα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση
που θα φτάσει στη Μεσογείων θα είναι
ιδιαίτερα ανταγωνιστική όσον αφορά στον
προϋπολογισμό που θα απαιτηθεί, ενώ θα
περιλαμβάνει και δέσμευση για τη διεκ-
περαίωση των εργασιών σε ελληνικό ναυ-
πηγείο. 

Οι προτεραιότητες
Πηγή του ΓΕΝ, ωστόσο, τονίζει στην

«Political» ότι προτεραιότητα αποτελεί η
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με
την Group Naval, ώστε να υπογραφεί η
σύμβαση για τις Belh@rra, και στη συνέ-
χεια η επιλογή της κορβέτας του Πολεμι-
κού Ναυτικού, που θα κριθεί ανάμεσα στις
γαλλικές Gowind και τις ολλανδικές Sig-
ma. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι συμ-
φωνίες, θα εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες
επιλογές με βάση το μπάτζετ που θα απο-
μείνει, επισημαίνει η ίδια πηγή. 

Αυτό θα κρίνει αν θα εκσυγχρονιστούν
δύο ή τρεις ΜΕΚΟ, ενώ η τέταρτη είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα μετατραπεί σε εκ-
παιδευτική. 

Στο μικροσκόπιο του Ναυτικού βρί-
σκονται ακόμη οι δύο ολλανδικές φρεγά-
τες Μ αλλά και οι βελγικές ίδιας κλάσης,

οι οποίες όμως θα είναι διαθέσιμες μετά
το 2028.

Η απάντηση στον «γρίφο» της ανανέω-
σης του ελληνικού στόλου εξελίσσεται σε
εξίσωση για δυνατούς λύτες. Ο «ανελαστι-
κός» σχεδιασμός του Πολεμικού Ναυτι-
κού απαιτεί την αξιοποίηση όλων των δια-
θέσιμων μονάδων, ώστε να συνεχιστεί η
αδιάλειπτη παρουσία της γαλανόλευκης
σε όλα τα θέατρα των επιχειρήσεων της
Μεσογείου, όπως η Unifil στον Λίβανο, η
Irini στα ανοιχτά της Λιβύης και οι συνεκ-
παιδεύσεις με τις συμμαχικές δυνάμεις
στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή
πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος και ο απαι-
τούμενος αριθμός δυνάμεων, ώστε να αν-
τιμετωπιστεί οποιαδήποτε απειλή προκύ-
ψει στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

To ΓΕΝ εξετάζει την 
περίπτωση εκσυγχρονισμού
τους, ώστε να μην παίξουν
απλώς τον ρόλο της 
ενδιάμεσης λύσης, αλλά 
να παραμείνουν στην πρώτη
γραμμή των επιχειρήσεων
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Σε ό,τι αφορά την έγκριση από τον ΕΜΑ της χορήγησης
του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών με το 1/3 της
δόσης των ενηλίκων, η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα μελετήσει τα έως τώ-
ρα δεδομένα, τη βιβλιογραφία, την επιδημιολογική κα-
τάσταση της χώρας με κυριότερη τη νοσηρότητα και τα
στοιχεία από χώρες που έχουν εφαρμόσει ήδη τον εμβο-
λιασμό αυτών των ηλικιών, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και
το Ισραήλ, και θα γνωμοδοτήσει σε σύντομο χρόνο. Πάν-
τως, οι μελέτες σε παιδιά έχουν δείξει πως η αποτελε-

σματικότητα του εμβολίου στα παιδιά 5-11 ετών στο κομ-
μάτι της πρόληψης από τη νόσηση έφτασε το 90,7%. «Το
εμβόλιο της Pfizer για τα μικρά παιδιά δεν θα είναι στη
χώρα μας πριν από τις 20 Δεκεμβρίου», τόνισε ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους σε επικοινωνία που είχε με την εταιρεία.
Πάντως, πάνω από 7 εκατομμύρια πολίτες που διαμέ-
νουν στη χώρα μας έχουν εμβολιαστεί έστω και με την α’
δόση, που σημαίνει πως έχει εμβολιαστεί το 67% του γε-
νικού πληθυσμού με μία δόση. Με τις δύο δόσεις έχουν

εμβολιαστεί 6.606.000 άτομα, δηλαδή το 63% του γενικού
πληθυσμού, ενώ το 65% των δικαιούχων της γ’ δόσης
έχει ήδη κάνει ή κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό. Σύμ-
φωνα με τον γενικό γραμματέα της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, η πίεση για τα ραντεβού οδήγησε την
επιχείρηση «Ελευθερία» να αυξήσει τα εμβολιαστικά της
κέντρα και έτσι στο σύνολο η χώρα διαθέτει 2.300 με
επέκταση ωραρίου και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και
άλλες παρεμβάσεις ώστε να έχουμε ακόμη περισσότε-
ρους εμβολιασμούς.

Σύντομα η γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμβολιασμών για παιδιά 5-11 ετών

Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου 

Μ
ε φόντο τις φήμες για ένα πι-
θανό νέο λοκντάουν στις αρ-
χές Δεκεμβρίου, που συνεχώς
διαψεύδονται από κυβερνητι-

κά χείλη, και με την αγωνία για τη μετάλλαξη
Όμικρον η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα
σταθεροποίησης στα καθημερινά της κρού-
σματα. Τα διαγνωστικά τεστ που γίνονται κα-
θημερινά είναι πολλά και ευτυχώς ο δείκτης
θετικότητας επί των τεστ τις περισσότερες
μέρες είναι καλός, γεγονός που δίνει έστω
και αχνές ελπίδες αισιοδοξίας. Η μεγάλη
αύξηση της προσέλευσης πολιτών για την α’
και τη γ’ δόση δίνει σαφώς ένα αίσθημα
ασφάλειας, όμως υπάρχει ακόμη ένα ποσο-
στό ατόμων 60 ετών και άνω που παραμέ-
νουν ανεμβολίαστα. Το ποσοστό αυτό εντο-
πίζεται κυρίως σε περιοχές που έχουν επι-
βαρυμένη επιδημιολογική εικόνα και ανή-
κουν στο κόκκινο ή στο βαθύ κόκκινο. Πα-
ράλληλα, ο CEO της Pfizer εξέφρασε τη βε-
βαιότητα ότι το φάρμακο Paxlovid κατά της
Covid-19 δεν θα επηρεαστεί από τη νέα με-
τάλλαξη. Τα τελικά συμπεράσματα πάντως
αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Μεταδοτικότητα
Σε όλο τον κόσμο έχει ανοίξει μια μεγά-

λη συζήτηση για τη μετάλλαξη Όμικρον,
όμως τα στοιχεία για αυτή δεν είναι ακόμη
επαρκή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η
μετάλλαξη αυτή έχει αυξημένη μεταδοτι-
κότητα ή είναι τόσο επικίνδυνη. Όμως,
υπάρχει η εκτίμηση από τους επιστήμονες
ότι έχει όλα τα «προσόντα» προκειμένου
να καταστεί εξίσου μεταδοτική με τη Δέλ-
τα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών που
παρακολουθεί τις μεταλλάξεις στη χώρα,
μέχρι στιγμής έχουν επανελεγχθεί 40.000
δείγματα των τελευταίων ημερών, τα
οποία συγκρίθηκαν με την παγκόσμια βά-
ση δεδομένων για το στέλεχος Όμικρον.
Βάσει αυτών, προκύπτει ότι στη χώρα μας
μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που εί-
χαμε και τα πιο πρόσφατα δείγματα δεν

υπάρχει η μετάλλαξη Όμικρον. Η μετάλ-
λαξη Δέλτα εντοπίζεται στο 100% των δειγ-
μάτων στην Ελλάδα, με λίγα μόνο δείγμα-
τα της υποπαραλλαγής Δέλτα+. Η μάχη με
την πανδημία είναι διαρκής, λένε οι ειδι-
κοί, καθώς και κατά 90% να εμβολιαστούν
όλες οι προηγμένες χώρες, θα εμφανί-

ζονται καινούργια στελέχη σε περιοχές
όπου ο εμβολιασμός είναι χαμηλός, όπως
γίνεται με την Όμικρον.

Πάντως, ενώ βλέπουμε μια σταθεροποί-
ηση των κρουσμάτων -χθες καταγράφηκαν
6.677 νέες μολύνσεις- παραμένουν ψηλά οι
σκληροί δείκτες των διασωληνωμένων και

των θανάτων. Πάνω από 100 (104) θάνατοι
για μια ακόμη φορά καταγράφηκαν τη Δευ-
τέρα, ενώ 657 συνάνθρωποί μας είναι δια-
σωληνωμένοι στις ΜΕΘ, οι 526 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Η ομότιμη καθηγήτρια Παι-
διατρικής Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε στην
ενημέρωση της Δευτέρας πως «το Α και το
Ω στη διαχείριση ενός σημαντικού γεγονό-
τος είναι η ψυχραιμία», αναφερόμενη στην
αγωνία που υπάρχει για την παραλλαγή
Όμικρον. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν
πως η νόσηση προκαλεί έχει ήπια συμπτώ-
ματα, όμως τα άτομα που αρρώστησαν ήταν
νέα και υπάρχει μια ένδειξη αυξημένης με-
ταδοτικότητας, όμως τα κρούσματα είναι
ακόμη κάτω των 100, για να έχουμε επαρκή
στοιχεία. Η καθηγήτρια τόνισε πως το ενδε-
χόμενο να βλέπαμε μια νέα παραλλαγή
ήταν μια κατάσταση αναμενόμενη και όλες
οι μελέτες προϋπαρχουσών παραλλαγών
έχουν δείξει πως τα εμβόλια είναι αποτελε-
σματικά, καθώς είναι καθοριστικής σημα-
σίας η κυτταρική ανοσία! Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας κάνει έκκληση σε όλα τα
κράτη να επιταχύνουν τους εμβολιασμούς
και ειδικά στα υπό ανάπτυξη κράτη και απο-
δεικνύεται τελικά πως και για αυτή την πα-
ραλλαγή είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός.

Ζήτησε μίζα 3.500 ευρώ για ένα κρεβάτι ΜΕΘ
Μίζα 3.500 ευρώ για να βρει κρεβάτι ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» φέρεται
να ζήτησε άγνωστη γυναίκα από συγγενείς ασθενούς που νοσηλεύεται με κορο-
νοϊό. Η γυναίκα φέρεται να προσέγγισε τη σύζυγο του ασθενούς, ο γιος της έκανε
την καταγγελία στον διοικητή του νοσοκομείου και με τη σειρά του εκείνος εκκίνη-
σε τις διαδικασίες και η υπόθεση έχει μπει στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποια ήταν η επιτήδεια και
ποια η σχέση της με το νοσοκομείο.

Αγωνία μήπως η Όμικρον
εξελιχθεί όπως η Δέλτα

Κανένα δείγμα της νέας
μετάλλαξης στη χώρα (ακόμη) 
- Μαύρη Δευτέρα με 104
νεκρούς - Μπουρλά: «Το χάπι
της Pfizer θα “πιάνει” και την
παραλλαγή της Μποτσουάνας»
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Μια 48χρονη από 
την Πολίχνη το θύμα 
του 49χρονου ψυχασθενούς, 
ο γιος του οποίου ζητούσε 
τον εγκλεισμό του 
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Eνα περιστατικό που θυμίζει… ταινία του Χόλιγουντ πε-
ριέγραψε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Β/Α Αττικής μια 22χρονη κοπέλα από την Αλβανία.
Σύμφωνα με την καταγγελία της, έπεσε θύ-
μα απαγωγής, σεξουαλικής κακοποίησης
και ληστείας, μέχρι που οι δράστες την πα-
ράτησαν σε μια στάση λεωφορείου στον
Σταθμό Λαρίσης. 

Όλα φαίνεται πως συνέβησαν το βράδυ της
21ης Νοεμβρίου και ενώ η 22χρονη κινούν-
ταν πεζή σε δρόμο του Ηρακλείου Αττικής.
Τότε την προσέγγισε ένα ΙΧ αυτοκίνητο με
τρεις άντρες στο εσωτερικό, εκ των οποίων οι
δύο βγήκαν, την άρπαξαν με τη βία και την

έβαλαν μέσα στο όχημα, ενώ ο ένας τη χτύπησε στο κεφά-
λι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Κάποια στιγ-
μή η 22χρονη φέρεται να συνήλθε και αντιλήφθηκε ότι το

όχημα ήταν σταματημένο, η ίδια ξαπλωμένη στο πίσω κά-
θισμα και οι τρεις άνδρες από πάνω της. Ωστόσο, έχασε
ξανά τις αισθήσεις της και βρέθηκε παρατημένη σε στάση

λεωφορείου, στον Σταθμό Λαρίσης, από έναν
οδηγό ταξί. 

Η 22χρονη είπε ακόμη ότι έλειπαν από την
τσάντα της το κινητό της τηλέφωνο και 100
ευρώ που είχε. 

Τέλος, στους αστυνομικούς κατήγγειλε ότι
κατά τη διάρκεια της διαδρομής αντιλήφθη-
κε πως επιχειρούσαν να της κατεβάσουν το
κολάν που φορούσε, με σκοπό να προβούν
σε γενετήσιες πράξεις. 

Παπ.

Απαγωγή, απόπειρα βιασμού και ληστεία κατήγγειλε 22χρονη

Τσακώθηκαν και μαχαίρωσε μάνα και γιο 
Ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Δάφ-
νης 3. Συγκεκριμένα, ένας 50χρονος άντρας λογομάχησε με τη 40χρονη γυναί-
κα και τον 19χρονο γιο της. Στη συνέχεια υπήρξε ένταση, με αποτέλεσμα ο
50χρονος να τους επιτεθεί με μαχαίρι και να τους τραυματίσει ευτυχώς ελα-
φρά. Οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκο-
μείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό δελτίο η κατάστασή
τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Μ
ε 23 μαχαιριές κατακρε-
ούργησε τη 48χρονη σύζυ-
γό του στην Πολίχνη, το
βράδυ της Κυριακής,

49χρονος άντρας, ο οποίος οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να
απολογηθεί στον ανακριτή. Ο συζυγοκτό-
νος αρμενικής καταγωγής όπως και στην
προανακριτική του απολογία, έτσι και
ενώπιον του εισαγγελέα, επέμενε ότι δο-
λοφόνησε τη γυναίκα του γιατί πίστευε ότι
τον απατούσε. 

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη
για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοφορία
και οπλοχρησία. Αναμένεται να διαταχθεί
ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς
πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει νοση-
λευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινι-
κή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
δυο φορές μέσα στο 2020 ο 49χρονος Αρ-
μένιος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική
κλινική. Την πρώτη φορά ύστερα από από-
πειρα αυτοκτονίας και τη δεύτερη όταν το
ίδιο το παιδί του ζήτησε από τον εισαγγε-
λέα τον εγκλεισμό του πατέρα του. Ο δρά-
στης έμεινε στο ψυχιατρείο αρκετό διά-
στημα εωσότου ολοκληρώσει τη θεραπεία
του και αποχώρησε συνεχίζοντας -υποτί-
θεται- τη φαρμακευτική αγωγή που του
χορηγούσαν οι ψυχίατροι. Αυτό, ωστόσο,
αποδείχτηκε ότι δεν συνέβαινε όπως ομο-

λογούν γνωστοί του, με αποτέλεσμα να
συνεχίζει τις βάναυσες συμπεριφορές
κατά της συζύγου του. Βλέποντας τη συ-
νολική στάση του πατέρα του, ο γιος του
είχε επισκεφτεί τον αρμόδιο εισαγγελέα,
ζητώντας τον εγκλεισμό του πατέρα του
εκ νέου στην κλινική, εκτιμώντας ότι τόσο
ο ίδιος όσο και η μητέρα του κινδύνευαν,
καθώς η καθημερινότητά τους γινόταν
ανυπόφορη εξαιτίας των ακραίων συμπε-
ριφορών του δράστη. 

«Τη σκότωσα γιατί 
πίστευα ότι με απατούσε»

Ο άντρας είπε στους αστυνομικούς ότι
κατακρεούργησε τη σύζυγό του (επίσης
αρμενικής καταγωγής) με κυνηγετικό μα-
χαίρι γιατί πίστευε ότι τον απατούσε. Η
άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε λίμνη αίματος,
ενώ έφερε χτυπήματα στον θώρακα και τα
πόδια. Ερευνώντας το σπίτι, αστυνομικοί
εντόπισαν το κυνηγετικό μαχαίρι. Το βρά-
δυ της Κυριακής, ο καθ’ ομολογίαν δρά-
στης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευ-
κού Πύργου, όπου αποκάλυψε ότι είχε
σκοτώσει τη σύζυγό του.

Αμέσως περιπολικό έσπευσε στον τόπο
του εγκλήματος, προκειμένου να επαλη-
θεύσει τους ισχυρισμούς του. Εκεί βρήκε
το άψυχο σώμα της 48χρονης γυναίκας
και αμέσως κλήθηκαν στο σημείο αστυνο-

μικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογι-
κών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξε-
ρεύνηση του χώρου.

Ο 49χρονος βρέθηκε ενώπιον εισαγγε-
λέα, η οποία του άσκησε δίωξη για αν-
θρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική
κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία.
Παραπέμφθηκε σε ανακριτή όπου αναμέ-
νεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
για να απολογηθεί.

Κατά την άφιξή του αρνήθηκε να απαν-
τήσει σε ερωτήσεις και μπήκε αμέσως στο
κτίριο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες
φέρεται να ισχυρίζεται πως προέβη στην
ειδεχθή αυτή πράξη καθώς πίστευε ότι η
γυναίκα του τον απατούσε.

Πρόκειται για ακόμα ένα ακόμη θλιβερό
περιστατικό γυναικοκτονίας, το 14ο που
σημειώνεται στη χώρα μας το 2021.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα-

λονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για τη δολο-
φονία της 48χρονης γυναίκας στην Πολί-
χνη: «Συνελήφθη βραδινές ώρες χθες
(28/11/2021) στο κέντρο της πόλης 49χρο-
νος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία με δόλο

και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία.Ει-
δικότερα, ο προαναφερόμενος, λίγο νωρί-
τερα, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου
τραυμάτισε θανάσιμα τη 48χρονη ημεδαπή
σύζυγό του, σε διαμέρισμα όπου διέμεναν
στην περιοχή της Πολίχνης.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο της Υπο-
διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώ-
ρου και κ. ιατροδικαστής, ενώ κατασχέ-
θηκε ένα κυνηγετικό μαχαίρι.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα
Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής
Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης θα οδηγηθεί στον κ. εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης».

Έσφαξε με 
23 μαχαιριές 
τη σύζυγό του

Ο 49χρονος που σκότωσε τη γυναίκα οδηγείται στον εισαγγελέα
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Μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα γυ-
ναικοκτονιών εντός του 2021, ο νομικός
κόσμος της χώρας βρίσκεται πλέον σε
κινητικότητα. Ο πρωτοφανής αριθμός
δολοφονιών γυναικών μέσα στη χρονιά
έβαλε για πρώτη φορά στη δημόσια
σφαίρα και από επίσημα χείλη τον όρο
«γυναικοκτονία», ο οποίος μέχρι και σή-
μερα διχάζει τη νομική κοινότητα. 

Στο ελληνικό Ποινικό Δίκαιο δεν υπάρ-
χει διαφοροποίηση για την ανθρωποκτο-
νία από πρόθεση, για την οποία μετά την
τελευταία αλλαγή του Ποινικού Κώδικα

προβλέπεται μόνο η ποινή της ισόβιας
κάθειρξης. Ωστόσο, αν, για παράδειγμα,
το έγκλημα είχε ρατσιστικά χαρακτηρι-
στικά, η ποινή αυξάνεται κατά δύο έτη.

Στα τέλη Οκτωβρίου και μετά τη δολο-
φονία της 48χρονης Νεκταρίας στην Ιε-
ράπετρα της Κρήτης ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, με εγ-
κύκλιο που εξέδωσε, έβαλε «ασπίδα
προστασίας» στις γυναίκες-θύματα του
φαινομένου της ενδοοικογενειακής
βίας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να εξετα-
στεί η τυποποίηση του εγκλήματος της

γυναικοκτονίας ως διακριτής ανθρωπο-
κτονίας ή διακεκριμένης της παραλλα-
γής, «θεώρηση που έχει ήδη καθιερωθεί
νομοθετικά σε πολλές χώρες και ιδίως
σε αυτές που εμφανίζουν ιδιαίτερη έντα-
ση του φαινομένου και έξαρση γενικώς
της εγκληματικότητας», όπως σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Μια εβδομάδα αργότερα από το βήμα
της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας ανέπτυξε τον προβλη-
ματισμό του υπουργείου για την έξαρση
του φαινομένου των γυναικοκτονιών και

συνολικά της ενδοοικογενειακής βίας.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε
τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής που θα αναθεωρήσει το σύνο-
λο των διατάξεων για την ενδοοικογενει-
ακή βία. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλ-
λόγων της χώρας, η οποία αποφάσισε
να συγκροτήσει άμεσα επιτροπή από ει-
δικούς νομικούς επιστήμονες προκει-
μένου να υποβάλει τις προτάσεις της για
το θέμα. 

Ενδοοικογενειακή βία: Σκληραίνει τη στάση της η Δικαιοσύνη

Ο
ι γυναικοκτονίες φαίνεται να μην έχουν τέλος
στην Ελλάδα του... 21ου αιώνα και μόνο μέσα
στο 2021 μετράμε πλέον 14 (!) δολοφονίες γυ-
ναικών από τους... συντρόφους τους. Η έξαρ-

σή τους σοκάρει την κοινή γνώμη, ενώ φόβοι για τη συνέ-
χισή τους εκφράζονται από πολλές πλευρές.

Ψυχολόγοι και πανεπιστημιακοί τονίζουν την ανα-
γκαιότητα πρόληψης μέσω της Παιδείας, καθώς και εμ-
πλουτισμού του Ποινικού Κώδικα. Η ΠτΔ μάλιστα είχε
ζητήσει «προληπτικές παρεμβάσεις» μετά τη γυναικο-
κτονία της 26χρονης στη Φολέγανδρο, ενώ είχε υποστη-
ρίξει ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κουλτούρα
της βίας να κυριαρχήσει ούτε να αφήσουμε στις οικογε-
νειακές και προσωπικές σχέσεις να εμφιλοχωρούν η
ανισότητα, η κακοποίηση και ο φόβος».

Η ψυχολόγος Ελένη Βασιλείου-Βασιλειάδου μίλησε
για τις γυναικοκτονίες και στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη
«βαριά ψυχική νόσο» των ατόμων που διαπράττουν τέ-
τοιου είδους εγκλήματα, καθώς και στη σημασία της
πρόληψης. «Τα άτομα αυτά συνήθως έχουν βιώσει και
έχουν μεγαλώσει σε δυσλειτουργικές οικογένειες», το-
νίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι για αυτό τον λόγο η ευθύνη
τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνίας είναι μεγάλη,
«αφού ήδη από την παιδική και την εφηβική ηλικία εκδη-
λώνονται τέτοιου είδους ενδείξεις». Ακόμη προσθέτει ότι
τα άτομα αυτά δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό
τους, ο οποίος, αν δεν (τους) ικανοποιήσει τις βαθιές
τους ανάγκες για αναγνώριση του εγώ τους και της προ-
σωπικότητάς τους γενικά, τον καταστρέφουν σαν αντι-
κείμενο, όπως αναφέρει.

Η κυρία Βασιλείου-Βασιλειάδου προβάλλει τη σημα-
σία της πρόληψης: «Η πρόληψη είναι να παρατηρούμε
και να ζητούμε πάντα τη βοήθεια από τους ειδικούς όταν
στη δικιά μας οικογένεια όσο και στη διπλανή μας οικο-
γένεια παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα». 

Τα θύματα είναι ή άντρες ή γυναίκες· ο άνθρωπος γενι-
κά είναι ο στόχος αυτών των ανθρώπων.

Οι γυναίκες είναι οι πιο κοντινές, οι πιο δυνατές πα-

ρουσίες που τους ξυπνούν την αποτρόπαια αυτή συμπε-
ριφορά, υποστηρίζει. Τέλος, θεωρεί ότι οι αξίες μέσα
στην οικογένεια, η αγάπη, η αναγνώριση και ο σεβασμός
στο ίδιο το παιδί θα αποτρέψουν σε μεγάλο βαθμό τέτοι-
ου είδους εκδηλώσεις.

Τι βλέπει η αστυνομία
Η Ελληνική Αστυνομία βλέπει συνέχεια στις δολοφο-

νίες. Ο γγ της Αστυνομίας Αττικής Σπήλιος Κρικέτος μίλη-
σε αποκλειστικά και τόνισε ότι υπάρχουν αύξηση και μι-
μητισμός από τη σκοπιά της ατιμωρησίας. Ακόμη, καταλυ-
τικό ρόλο στην έξαρση των γυναικοκτονιών θεωρεί ότι
έχει παίξει (και) η καραντίνα που προηγήθηκε, η οποία
«είτε έβγαλε στην επιφάνεια χρόνια οικονομικά προβλή-
ματα είτε προκάλεσε ενδοοικογενειακές διαμάχες και
διενέξεις». Ο κ. Κρικέτος υπογράμμισε την προσπάθεια
που καταβάλλεται με τη δημιουργία γραφείων ενδοοικο-

γενειακής βίας. Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρει, είναι απα-
ραίτητο να γίνονται καταγγελίες από τους πολίτες. «Ο κό-
σμος φοβάται να μπλέξει», δηλώνει και συνεχίζει, «δυ-
στυχώς μας καλούν όταν είναι πολύ αργά. Για να πάμε σε
κάποιο σπίτι πρέπει να υπάρχει κάποιο ερέθισμα. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις, ακόμη και όταν γίνει η καταγγελία στις
Αρχές και η αστυνομία βρεθεί στο σπίτι για να ερευνήσει
κάποια καταγγελία, οι γυναίκες με φόβο για τη ζωή τους
αποκρύπτουν τα περιστατικά βίας. Η αναγκαιότητα για πα-
ρεμβάσεις είναι πιο καθοριστική από ποτέ».

Ανησυχία για «μαύρη» συνέχεια
Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Ε Σ  

Τη λήψη προληπτικών μέτρων ζητούν 
ψυχολόγοι και πανεπιστημιακοί  -
Tο 14ο περιστατικό σε έναν χρόνο!



Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον
εντοπισμό του ανθρώπου που το πρωί της Κυριακής εγ-
κατέλειψε στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-
σείου στα Εξάρχεια ένα βρέφος (οι γιατροί υπολογίζουν
την ηλικία του μεταξύ 1,5 και 2 ετών) μέσα στο καρότσι
του. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς δεν έχει επικοινω-
νήσει με τις Αρχές προκειμένου να αναζητήσει το κορι-
τσάκι, το οποίο ήταν εμφανώς προσεγμένο και σε καλή
κατάσταση υγείας.

Από την ανάλυση του υλικού από κάμερες ασφαλείας
της περιοχής προέκυψε ότι ένας άνδρας αφρικανικής κα-

ταγωγής -όπως και το κοριτσάκι που εντοπίστηκε από μια
γυναίκα που είχε βγάλει τα σκυλάκια της στην περιοχή-
προσεγγίζει το σημείο σπρώχνοντας ένα βρεφικό καρότσι,
ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται χωρίς αυτό. Ο συγκεκρι-
μένος άνδρας είναι και το πρόσωπο-κλειδί για την ΕΛΑΣ,
με τους αξιωματικούς της Ασφάλειας να εκτιμούν ότι πρό-
κειται για τον πατέρα του βρέφους, ο οποίος πήρε αυτήν τη
«σκληρή» απόφαση - άγνωστο για ποιους λόγους. Κατά το
παρελθόν έχουν εγκαταλειφθεί μωρά για οικονομικούς
λόγους, ωστόσο η εικόνα του βρέφους που βρέθηκε πέριξ
του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν ήταν τέτοια: καρότσι σε

καλή κατάσταση, καινούργια ρούχα και παπούτσια, καθα-
ρά σκεπάσματα και πάνες. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα
της Αστυνομίας θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, ανα-
λύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων
στην οδό Πατησίων και αναζητώντας τυχόν επιπλέον μαρ-
τυρίες.

Μέχρι να αποφανθεί ο εισαγγελέας σε ποιο ίδρυμα θα
δοθεί το βρέφος, αυτό θα παραμείνει στο νοσοκομείο
«Παίδων» για παρακολούθηση της υγείας του και ψυχολο-
γική υποστήριξη!

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Εγκατάλειψη βρέφους: Άφαντοι οι γονείς παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ

«Θ
α εκπαιδευτούν ώστε
να είναι ακόμη καλύ-
τεροι και πιο αποτελε-
σματικοί στα αστυνο-

μικά τους καθήκοντα, στη χρήση των
όπλων, στις τεχνικές της δράσης τους
και στην εφαρμογή των κανονισμών
λειτουργίας της Άμεσης Δράσης».

Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-
κάκος αναφέρθηκε στην έναρξη των
μαθημάτων (θεωρητικά και πρακτικά)
στο πλαίσιο επανεκπαίδευσης περί-
που 2.500 ειδικών φρουρών της

ΕΛΑΣ που στελεχώνουν την Ομάδα
ΔΙΑΣ. Πρόκειται για μια δέσμευση
που έγινε πράξη μετά το αιματηρό
επεισόδιο στο Πέραμα, όπου παρατη-
ρήθηκαν διάφορες «αρρυθμίες» σε
επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
«Αρρυθμίες» που ξεκίνησαν να διορ-
θώνονται άμεσα, για αυτό και κρίθηκε
απαραίτητο από το συγκεκριμένο
«σχολείο» να περάσουν σε ομάδες
των περίπου 100 ατόμων οι άνδρες
και γυναίκες ειδικοί φρουροί της
Ομάδας ΔΙΑΣ Αττικής.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Τα μαθήματα είναι
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και
σε πρακτικό και ο στόχος μας είναι οι
αστυνομικοί μας να γνωρίσουν τους
νόμους που διέπουν την αστυνομική
δράση, να ενημερωθούν πλήρως για
τον Ποινικό Κώδικα και ταυτόχρονα
να έχουν πλήρη γνώση των δικαιωμά-
των των πολιτών και των τεχνικών κα-
λύτερης επικοινωνίας με το σύνολό
τους αλλά και με επιμέρους κοινωνι-
κές ομάδες. Ασφαλώς θα εκπαιδευ-

τούν ώστε να είναι ακόμη καλύτεροι
και πιο αποτελεσματικοί στα αστυνο-
μικά τους καθήκοντα, στη χρήση των
όπλων, στις τεχνικές της δράσης τους,
στην εφαρμογή των κανονισμών λει-
τουργίας της Άμεσης Δράσης».

Οι περίπου 2.500 ειδικοί φρουροί
θα χωριστούν σε 25 εκπαιδευτικές
σειρές και θα παρακολουθήσουν μα-
θήματα διάρκειας έξι ημερών κατά το
χρονικό διάστημα από 29 Νοεμβρίου
2021 έως 16 Ιουλίου 2022. Οι συμμε-
τέχοντες έχουν τη δυνατότητα να με-
τεκπαιδευτούν και να ενημερωθούν
διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος από
ιδιώτες πανεπιστημιακούς καθηγη-
τές, δικαστικούς λειτουργούς και στε-
λέχη της ΕΛΑΣ σε θέματα ουσιαστι-
κού και δικονομικού ποινικού δι-
καίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρα-
τσισμού, ξενοφοβίας, διεθνούς προ-
στασίας, επαγγελματικής αγωγής,
κανόνων δεοντολογίας, οπλοφορίας,
χρήσης πυροβόλων όπλων, ψυχολο-
γίας, επικοινωνίας και κανονισμών
του Σώματος.

Τρίτο «χτύπημα» από τους ληστές με τα στιλέτα
στον ΗΣΑΠ της Κηφισιάς με θύμα εικοσάχρονο
Νέο «χτύπημα» από τη συμμορία που τις τελευταίες εβδομάδες έχει γίνει ο φόβος και
ο τρόμος στην περιοχή της Κηφισιάς, πραγματοποιώντας ληστείες στη μέση του
δρόμου πέριξ του σταθμού του ΗΣΑΠ. Αυτήν τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκε ένας
20χρονος φοιτητής, ο οποίος μόλις είχε κατέβει από τον ηλεκτρικό και καθόταν σε
παγκάκι στην πλατεία Πλατάνων περιμένοντας έναν φίλο του. Τότε τον προσέγγισαν
δύο άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν, του προέταξαν ένα στιλέτο και
άρχισαν να του κάνουν σωματικό έλεγχο, αφού δεν πείστηκαν από την απάντησή του
ότι δεν είχε χρήματα μαζί. Οι δράστες εντόπισαν πάνω του μια χρεωστική κάρτα και τον
οδήγησαν στο ΑΤΜ που ήταν λίγα μέτρα μακριά, αναγκάζοντας τον να εκταμιεύσει τα
230 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ακολούθως οι δύο ληστές
επιβιβάστηκαν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πηγές
της «Political», είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό που σημειώνεται στην περιοχή σε
διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. 

Παπ.

Επιστροφή στα... θρανία
για 2.500 της Ομάδας ΔΙΑΣ!

Τάκης Θεοδωρικάκος:
«Δημιουργούμε μια
αστυνομία σύγχρονη,
ανθρώπινη και
αποτελεσματική»
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Βάσει πέντε κριτηρίων καλούνται να αξιολογήσουν, φέτος,
τους μαθητές τους οι εκπαιδευτικοί και να συμπληρώσουν τη
βαθμολογία τους για το α’ τετράμηνο, που λήγει στις 20 Ιανουαρί-
ου. Συγκεκριμένα, στο γυμνάσιο θα πρέπει να συνυπολογίσουν
τη συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία
(τα ερωτήματα που θέτει, τις απαντήσεις που δίνει, τη συνεργα-
σία με τους συμμαθητές του κ.λπ.), τις εργασίες που εκτελεί στο
πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας, ατομικά ή
ομαδικά, τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομα-
δικές, τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης και τις ολιγόλε-
πτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

Ειδικά για την αξιολόγηση των μαθητών του λυκείου, ο εκπαι-
δευτικός πρέπει να συνυπολογίσει τη συμμετοχή του στη διδακτι-
κή μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για
το συγκεκριμένο μάθημα, την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δο-
κιμασίες αξιολόγησης και στις γραπτές δοκιμασίες και τις εργα-
σίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν για λόγους αντικειμε-
νικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγη-
σης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούν-
ται δύο. Σε περίπτωση που απουσιάζουν τα στοιχεία αυτά, καταχω-
ρίζεται ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου που διαμορφώνεται
ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 

Τ
ο ενδεχόμενο ακύρωσης των
πολυήμερων μαθητικών εκδρο-
μών, ειδικά αυτών σε χώρες του
εξωτερικού, λόγω της έξαρσης

των κρουσμάτων κορονοϊού που κατα-
γράφεται το τελευταίο διάστημα σε όλη τη
χώρα, φαίνεται ότι εξετάζουν τα συναρ-
μόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας, σε
μια προσπάθεια περιορισμού της διάδο-
σης του ιού στον μαθητικό πληθυσμό. 

Οι μονοήμερες και ολιγόωρες σχολικές
εκδρομές θα συνεχίσουν τα υλοποιούνται
κανονικά, όπως είχε διαβεβαιώσει προ-
σφάτως και ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι εί-
ναι πολύ πιθανό να επανεξεταστεί το
ισχύον πρωτόκολλο.

Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο,
παρότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιούνται
κανονικά οι πενθήμερες εκδρομές με
επιμελή έλεγχο των μαθητών, έπειτα από
τους προβληματισμούς που εξέφρασαν οι
λοιμωξιολόγοι καθώς αυξάνονται οι πε-
ριοχές που βρίσκονται επιδημιολογικά
στο «κόκκινο». Ειδικά για τις πολυήμερες
εκδρομές σε χώρες του εξωτερικού ολο-
ένα και αυξάνονται οι φωνές λοιμωξιολό-
γων που ζητούν την προσωρινή απαγό-
ρευσή τους, καθώς θεωρούνται παρακιν-
δυνευμένες δεδομένης της αύξησης των
κρουσμάτων Covid σχεδόν σε όλη την Ευ-
ρώπη. Τα δύο υπουργεία φαίνεται να συμ-
μερίζονται την ανησυχία των ειδικών σχε-
τικά με πιθανή μετάδοση του ιού από μα-
θητές που επιστρέφουν από πολυήμερες
εκδρομές στα μέλη της οικογένειάς τους
και αναμένεται να υπάρξουν σχετικές
ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας. 

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, πραγ-
ματοποιούνται κανονικά, ανάλογα με τα
επιδημιολογικά δεδομένα που επικρα-
τούν ανά περίοδο, οι εκπαιδευτικές εκ-
δρομές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι
σχολικοί περίπατοι και οι εκπαιδευτικές
επισκέψεις τηρουμένων όλων των μέ-
τρων (τήρηση αποστάσεων, μάσκες,
κ.λπ.) του ΕΟΔΥ για την αποφυγή διασπο-
ράς του ιού. Κανονικά υλοποιούνται και
τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής-
μετακίνησης και υποδοχής μαθητών και
εκπαιδευτικών. Για τις πολυήμερες μα-
θητικές εκδρομές που προϋποθέτουν τη
μετακίνηση των συμμετεχόντων οδικά,

μέσω θαλάσσης ή αεροπορικώς (εντός
και εκτός Ελλάδας) τηρούνται οι ισχύου-
σες διατάξεις, οι οποίες αφορούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης
του συνόλου των επιβατών καθώς και το
θεσμικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις ει-
σόδου στη χώρα. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Η ραγδαία αύξηση των 
κρουσμάτων προβληματίζει τα
υπουργεία Παιδείας και Υγείας

Τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών

«Παγώνουν» οι σχολικές 
εκδρομές του εξωτερικού
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Περιβαλλοντικά έργα  
σε Ελληνικό, Εξάρχεια,
Βασιλίσσης Όλγας

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο σχε-
διασμός του αστικού περιβάλλοντος
έχει “πράσινο” πρόσημο». Αυτό δή-
λωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς για
τρεις σημαντικές αρχιτεκτονικές με-
λέτες που έλαβαν θετική γνωμοδότη-
ση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχι-
τεκτονικής.

Πρόκειται για το τμήμα του Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής του Ελληνι-
κού, για τις πράσινες διαδρομές στις
οδούς Τοσίτσα και Ζωσιμάδων και
για την ανάπλαση της Βασιλίσσης
Όλγας.

Ειδικότερα, η μελέτη στο Ελληνικό
αφορά τη μείωση της δόμησης εντός
της Α1 Κτιριακής Ενότητας, καθώς
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις φυ-
σικές λύσεις και στον τοπιακό χαρα-
κτήρα του πάρκου, όπως και σε λει-
τουργικές βελτιώσεις, με έμφαση
στο υδάτινο στοιχείο.

Επιπλέον, ενοποιούνται λειτουργι-
κά και οπτικά οι οδοί Τοσίτσα και Ζω-
σιμάδων, ώστε στην περιοχή των
Εξαρχείων να δημιουργηθούν «πρά-
σινες» διαδρομές που θα ενώνουν
δύο ζωτικής σημασίας σημεία της
πόλης, το συγκρότημα Αρχαιολογι-
κού Μουσείου-ΕΜΠ με τον λόφο του
Στρέφη.

Τέλος, δρομολογείται η μετατροπή
της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας σε
πεζόδρομο, ώστε να διαμορφωθεί
ένας ευρύς κοινόχρηστος χώρος που
θα ενοποιεί τον αρχαιολογικό χώρο
του Ολυμπιείου με το Ζάππειο και τον
Εθνικό Κήπο και θα ολοκληρώνει τον
αρχαιολογικό περίπατο από τον Κε-
ραμεικό ως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΗΛ. ΠΑΛ.

Η οδός Τοσίτσα του μέλλοντος



Ήπειρος

Πόλεμος για τη διαχείριση 
των σκουπιδιών

Ο ακήρυκτος και παρασκηνιακός πόλεμος που μαίνεται
εδώ και πολλά χρόνια για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην
Ήπειρο, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και γίνεται πλέον
ανοικτός και πολυμετωπικός. Οι δήμαρχοι της Ηπείρου
έχουν χωριστεί σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το ένα
τάσσεται στο πλευρό του περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καρχι-
μάνη και το άλλο εμφανώς εναντίον του. Είναι σαφές πως η
διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων και οι χρηματο-
δοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία εμπλέκουν στην αντιπα-
ράθεση και οικονομικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. «Από
τα “σκουπίδια” έμελλε να γίνει η αρχή ώστε να πέσουν οι μά-
σκες της διαπλοκής», υποστηρίζει ο περιφερειάρχης, σε
σχετικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τύπος Ηπείρου».

Τρίπολη

O δήμαρχος καθιερώνει
συζήτηση με τους δημότες 
μέσω Facebook
Έναν νέο και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με 
τους δημότες του εγκαινίασε  ο δήμαρχος Τρίπολης
Κώστας Τζιούμης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα πολιτικούς
φίλους και αντιπάλους. Μέσω της προσωπικής του
σελίδας στο Facebook, επικοινώνησε με εκατοντάδες
συμπολίτες του, αντάλλαξε απόψεις και υποσχέθηκε να
καθιερώσει αυτήν την επικοινωνία, τουλάχιστον μία
φορά τον μήνα.

«Ομπρέλα κοινωνικής αλληλεγγύης» έχει ανοίξει η Δημοτική Αρχή της
πρωτεύουσας, παρέχοντας πολύτιμη «ανάσα» σε νοικοκυριά αδύναμων οι-
κονομικά δημοτών. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ξεκίνησε από χθες, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου,
η διανομή 350 τόνων τροφίμων σε 25.610 ωφελούμενους. Τα πακέτα που θα
λάβουν οι ωφελούμενοι, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνουν νωπό
κοτόπουλο, φέτα, συσκευασίες 5 λίτρων ελαιολάδου, καθώς και βασικά
προϊόντα σίτισης, όπως ζυμαρικά, φακές, φασόλια, ρύζι, ζάχαρη, τόνο, κομ-
πόστα, τοματοπολτό. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή
τους ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Ενιαία δημοπράτηση των πρώιμων
κηπευτικών προωθεί ο Ενιαίος
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας και
προς τούτο, κατέθεσε σχετικό αίτημα
για στήριξη από την οικεία Περιφε-
ρειακή Αρχή. Επιπλέον, έγινε ειδική
συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης,
του δημάρχου Ιεράπετρας Θεοδόση
Καλαντζάκη, του προέδρου του Ενι-
αίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπε-
τρας Ιωάννη Γαϊτάνη και του ταμία
Μανόλη Καβουσανάκη με τον περι-
φερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Ο
περιφερειάρχης αποδέχτηκε το αί-
τημα και, επιπλέον, η οικεία περιφέ-
ρεια δεσμεύτηκε να εκπονήσει σχε-
τική μελέτη με στόχο την υλοποίηση
των σχεδίων του συλλόγου για ενιαία
δημοπράτηση των κηπευτικών.

! Κρήτη

Ο περιφερειάρχης
στηρίζει 
τον Αγροτικό
Σύλλογο
Ιεράπετρας

Σε ευάλωτες οικογένειες
350 τόνοι τροφίμων ενόψει γιορτών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Τρία εκατ. για το οδικό 
δίκτυο ΠΕ Ροδόπης

Τη συντήρηση και
βελτίωση τμημάτων
του εθνικού και
επαρχιακού δικτύου
της ΠΕ Ροδόπης, συ-
νολικού μήκους 17
χιλιομέτρων και προ-
ϋπολογισμού 3 εκατ.
ευρώ, χρηματοδοτεί
η οικεία περιφέρεια.
Στόχος του έργου εί-
ναι η αποκατάσταση
του οδοστρώματος
και η ασφάλεια στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρει-
ας και η σχετική σύμβαση υπεγράφη ήδη από τον περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον ανάδοχο
του έργου Αλέξανδρο Πιατίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Αλέξαν-
δρος ΑΤΕΒΕ.

ΕΝΠΕ

ΚΕΠ με νέες υπηρεσίες,
πιο λειτουργικά
Μια νέα ιδέα για ΚΕΠ με περισσότερες υπηρεσίες προς τον πο-
λίτη κατέθεσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης
της Εύβοιας Σταύρος Μπένος, μιλώντας στο συνέδριο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Το πειραματικό στάδιο θα
αρχίσει από την πυρόπληκτη και πλημμυροπαθή Εύβοια. Σύμ-
φωνα με την ιδέα του κ. Μπένου, τα ΚΕΠ θα είναι «υποκαταστή-
ματα του κράτους», θα παρέχουν μέχρι και τραπεζικές υπηρε-
σίες, με αυτά θα συγχωνευτεί και η «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ θα
δίνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπόθεση που
τους καταθέτει ο πολίτης. Δεν πέρασε απαρατήρητη η επισήμαν-
ση του κ. Μπένου ότι, προς τούτο, είναι «ενήμερος και ο πρωθυ-
πουργός και συμφωνεί με αυτό τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ».
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«Δ
ικαιούμαστε να κινούμαστε
ελεύθερα στην πόλη όπως και
εσύ». Αυτό είναι το μήνυμα που

προβάλλει τηλεοπτικό σποτ που ανέλαβε
την πρωτοβουλία να δημιουργήσει η ΚΕΔΕ
για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των αν-
θρώπων με αναπηρίες. Το μήνυμα, αφού
έλαβε την έγκριση από το ΕΣΡ, θα προβάλλε-
ται από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς
της χώρας έως τις 25 Δεκεμβρίου, με αφορ-
μή την Εθνική Ημέρα για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία, που έχει καθιερωθεί
στις 3 Δεκεμβρίου. Όπως ενημερώνει η ΚΕ-
ΔΕ, με γνώμονα πως τίποτα δεν μπορεί να
προωθείται για τα Άτομα με Αναπηρία χωρίς
τη δική τους συμμετοχή, για την παραγωγή
του τηλεοπτικού μηνύματος ζητήθηκε και
εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Ανα-

πηρίες καθώς και της Ελληνικής Παραολυμ-
πιακής Επιτροπής. Επιπλέον, λόγω της παν-
δημίας και για τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, επιλέχθηκε η παραγωγή να γίνει με
τη διαδικασία animation. 

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου: «Πεποίθηση της
Αυτοδιοίκησης είναι πως έχει καταλυτική
σημασία ο σεβασμός της διαφορετικότη-
τας και των δικαιωμάτων του άλλου, και
κατ’ επέκταση η καλλιέργεια συνείδησης
σεβασμού των ανθρώπων με αναπηρίες.
Ως εκ τούτου, οι δήμοι με τις δράσεις τους
και τις πολιτικές που ασκούν, καλούνται να
φροντίζουν συνεχώς και αδιαλείπτως για
τη διασφάλιση της “ορατότητας” των αν-
θρώπων με αναπηρίες σε όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής τους. Και αυτό προσπαθού-
με καθημερινά».

Αγοράζει ακόμη τρία στρέμματα 
Άλλα τρία περίπου στρέμματα αδόμη-

των εκτάσεων σε δύο νέα σημεία της
πόλης αγοράζει ο Δήμος Ηρακλείου Ατ-
τικής, προκειμένου να παραμείνουν
ελεύθερες, να αναπλαστούν και να πα-
ραδοθούν στους δημότες ως κοινόχρη-
στοι χώροι πρασίνου, πολιτισμού και
παιδικές χαρές.

Όπως και στις προηγούμενες, πολλές
περιπτώσεις των τελευταίων χρόνων,
που η Δημοτική Αρχή του Νίκου Μπάμ-
παλου προχώρησε σε τέτοιου είδους αγορές, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είχαν δεσμευτεί
τις περασμένες δεκαετίες από τον δήμο για απαλλοτρίωση, είχε χαθεί με την πάροδο του
χρόνου η διορία που δίνει ο νόμος για να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία και, πλέ-
ον, ήταν διαθέσιμα για οικοδόμηση. Μάλιστα, όπως τονίζεται, για αυτή τη νέα αγορά η δη-
μοτική αρχή πέτυχε τη χρηματοδότηση με 1,5 περίπου εκατ. ευρώ από προγράμματα του
Πράσινου Ταμείου, ώστε να μην επιβαρύνει το δημοτικό ταμείο.

Πέρασε κατά
πλειοψηφία

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία σε
ειδικές συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, o
προϋπολογισμός εσόδων και
εξόδων, καθώς και το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά για
το οικονομικό έτος 2022. 
Ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης,
μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο,
τόνισε πως η Δημοτική Αρχή
κατήρτισε για ακόμα μία χρονιά σε
ένα δύσκολο περιβάλλον, εξαιτίας
της πανδημίας, έναν αναπτυξιακό,
ρεαλιστικό για την οικονομική
πραγματικότητα του δήμου και
σύννομο προϋπολογισμό,
υπογραμμίζοντας πως αποτελεί το
βασικότερο εργαλείο διοίκησης. 
Ο δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε
στα μεγάλα έργα του δήμου τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και
αυτά που ολοκληρώθηκαν, 
καθώς και στη νέα μείωση 5% σε
όλες τις κατηγορίες των
ανταποδοτικών τελών για το 2022,
τονίζοντας πως επί θητείας της
παρούσας Δημοτικής Αρχής έχουν
μειωθεί συνολικά τα τελευταία
χρόνια κατά 23%.

Ποιον δήμαρχο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση τον
χαρακτηρίζει ως… «Ερντογάν
της Αυτοδιοίκησης»; Όπως ο
Ερντογάν, υποστηρίζουν, που
ενώ έχει διαλύσει την
οικονομία της χώρας του
κατηγορεί την Ελλάδα, έτσι και
ο δήμαρχος, ενώ ο δήμος
«διαλύεται» και η παράταξή
του καταρρέει, ψάχνει να βρει
ευθύνες σε πολιτικούς
αντιπάλους και
εσωκομματικές έριδες… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εξειδικευμένη
πλατφόρμα 
για τα ζώα 
Ο Δήμος Μαραθώνα δημιούργησε
μια εξειδικευμένη πλατφόρμα που
αφορά τα ζώα συντροφιάς με στόχο
τη βελτίωση διαχείρισης του
πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, τη
δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και
φιλικού περιβάλλοντος για ζώα και
ανθρώπους, και την εισροή
πληροφοριών από τους πολίτες που
θα βοηθήσουν στη χαρτογράφηση
των περιοχών για την καταγραφή
του πληθυσμού των αδέσποτων.
Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες
θα μπορούν να έρχονται σε επαφή
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να
μαθαίνουν όλες τις δράσεις του
δήμου που αφορούν τα ζώα.

Τηλεοπτικό σποτ για ανεμπόδιστη
κυκλοφορία των ΑμεΑ

Πρωτοβουλία
«Καθαρή
Εβδομάδα»

«Καθαρή Εβδομάδα»! Αυτόν τον
τίτλο έδωσε στην πρωτοβουλία αλλη-
λεγγύης που ανέλαβε η ΚΕΔΕ προς
όλους εκείνους τους εργαζόμενους
που δια-
τ η ρ ο ύ ν
την πόλη
μας, το
γ ρ α φ ε ί ο
μας, το
λ ε ω φ ο -
ρείο κα-
θαρά. Η
δράση ξε-
κίνησε, με τη συμμετοχή δήμων από
όλη τη χώρα και τη στήριξη της εται-
ρείας Kärcher, από το Σάββατο 27
Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις
4 Δεκεμβρίου με σημεία εκκίνησης
την Αθήνα, την Αρχαία Ολυμπία και
τη Λίμνη Ευβοίας. Στο πλαίσιο της
δράσης φωταγωγήθηκαν ταυτόχρο-
να «κίτρινες καρδιές» στην πλατεία
Κοραή της Αθήνας, στην Αρχαία
Ολυμπία και στο λιμάνι της Λίμνης
Ευβοίας, ενώ στους περισσότερους
δήμους της χώρας θα πραγματοποι-
ηθεί και φωταγώγηση συμβολικών
σημείων των πόλεων, που θα διατη-
ρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της «Κα-
θαρής Εβδομάδας».

Κ Ε Δ Ε
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Στην… πλάκα το έριξαν οι πέντε δεκαπεντάχρονοι
που ενεπλάκησαν στο περιστατικό με την απειλή ψεύτι-
κου όπλου κατά αστυνομικών που βρίσκονταν μέσα σε
όχημα της Ασφάλειας το βράδυ του Σαββάτου στην Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφω-
να με τους ισχυρισμούς των ανηλίκων, προσποιήθηκαν
ότι έκαναν εικονικές ληστείες σε περαστικούς, τις οποί-
ες βιντεοσκοπούσαν προκειμένου να αναρτήσουν το
οπτικό υλικό στα social media. Σύμφωνα με τον συνή-
γορο του ενός παιδιού Παντελή Καραμπίνα, οι 15χρονοι
ήθελαν να κάνουν πλάκα. Το όπλο που χρησιμοποιού-
σαν ήταν ψεύτικο, «σαν αυτό που έχουμε τις Αποκριές»,
ενώ πρόσθεσε ότι σκοπός τους ήταν να γυρίσουν το βίν-
τεο και να φαίνεται ότι κάνουν ληστεία, ενώ στη συνέ-
χεια θα ανέφεραν στους παθόντες ότι κάνουν πλάκα.
Όσον αφορά το ψεύτικο όπλο, ο συνήγορος τόνισε πως
το βρήκε ένα από τα παιδιά σε πάρκο κοντά στο φροντι-

στήριό του. «Τα παιδιά δείχνουν να κατάλαβαν το λάθος
τους, αυτά δεν είναι πλάκες», τόνισε. Το περιστατικό
έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν το κέντρο της Άμε-
σης Δράσης δέχτηκε κλήσεις από πολίτες που κατήγ-
γειλαν ότι ομάδα ανήλικων επιχείρησε να τους ληστέψει
στην οδό Αναξιμάνδρου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
(Χαριλάου). Περιπολικό της Ασφάλειας που βρισκόταν
στην περιοχή έλαβε εντολή να κινηθεί προς το σημείο.
Το όχημα της Αστυνομίας (χωρίς διακριτικά) κινούνταν
στην οδό Αναξιμάνδρου όταν ένας 15χρονος μπήκε
μπροστά του κρατώντας πιστόλι. Προσποιήθηκε ότι το
όπλισε και το έστρεψε προς τους αστυνομικούς έχοντας
το δάχτυλο στη σκανδάλη. Οι αστυνομικοί διατηρώντας
την ψυχραιμία τους κατέβηκαν από το όχημα κάνοντας
γνωστή την ιδιότητά τους. Οι ανήλικοι το έβαλαν στα πό-
δια, οι αστυνομικοί τούς καταδίωξαν και έπιασαν έναν
από αυτούς.

Στην ακύρωση όλων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώ-
σεων στη Χαλκιδική λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
αποφάσισαν από κοινού να προχωρήσουν οι δήμαρχοι της
Χαλκιδικής, τονίζοντας ότι οφείλουν «πάνω από όλα να
προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία». Αναλυτικά, σε κοινή
τους δήλωση, οι δήμαρχοι του νομού της Χαλκιδικής ανα-

φέρουν: «Με αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης και
έπειτα από έντονο προβληματισμό καταλήξαμε στην κοινή
απόφαση να μην πραγματοποιήσουμε εορταστικές χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους δήμους αρμοδιότητάς
μας. Οφείλουμε πάνω από όλα να προστατεύσουμε τη δη-
μόσια υγεία και να προτάξουμε το γενικό καλό». 

Ακυρώνονται λόγω κορονοϊού οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Χαλκιδική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην ουρά
για να ψηφίσει
ο Καλαφάτης

Στο αίθριο του Δικαστικού Με-
γάρου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο
Σταύρος Καλαφάτης προκειμέ-
νου να ψηφίσει στις εκλογές για
την ανάδειξη νέου προέδρου και
νέων μελών του ΔΣ του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, ο υφυπουργός Εσωτε-
ρικών, αρμόδιος για θέματα Μα-
κεδονίας -Θράκης, περίμενε στη
σειρά, αφού η προσέλευση ήταν
πολύ μεγάλη.

Ευχές Καράογλου για
τα γενέθλια του Ηρακλή

Χρόνια πολλά στον Ηρακλή ευ-
χήθηκε ο Θόδωρος Καράογλου
μέσα από τη σελίδα του στο Face-
book. Όπως έγραψε ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης,
«η29η Νοεμβρίου είναι ξεχωρι-
στή ημερομηνία για όλους τους
φίλους του Ηρακλή, καθώς ο ιστο-
ρικός και ένδοξος Σύλλογός μας
γιορτάζει 113 χρόνια επιτυχιών,
διακρίσεων και τεράστιας προ-
σφοράς στη χώρα και την κοινω-
νία! 113 χρόνια υπερηφάνειας,
αξιοπρέπειας και μεγαλείου! Γιατί
ο Ηρακλής είναι ιδέα, φαινόμενο,
είναι η Θεσσαλονίκη! Τον στηρί-
ζουμε παντού και πάντα!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης
στο «Nick Galis Hall»
Η συνάντηση των πρωταθλητών Ευ-
ρώπης... θα μπορούσε να είναι ο τίτ-
λος της φωτογραφίας που ανέβασε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο
Άγγελος Χαριστέας. Ο πρωταθλητής
του Euro 2004 συναντήθηκε με τον
Νίκο Γκάλη,
π ρ ω τ α θ λ η τ ή
του Ευρωμπά-
σκετ 1987, στο
Παλαί ντε Σπορ,
στο περιθώριο του αγώνα της Εθνικής
Ελλάδας με τη Λευκορωσία και δεν
έχασαν την ευκαιρία να βγουν μια
φωτογραφία. Που κυριολεκτικά...
σάρωσε, γιατί θύμισε ανεπανάληπτες
γαλανόλευκες επιτυχίες στην ιστορία
του παγκόσμιου αθλητισμού και την
ανείπωτη χαρά όλων των Ελλήνων.
Στα αξιοσημείωτα; Δίπλα ήταν και η
Βούλα Πατουλίδου, η πρώτη γυναίκα
«χρυσή» Ολυμπιονίκης.

Ελεύθεροι οι ανήλικοι που σημάδευαν
με ψεύτικο πιστόλι αστυνομικούς

Στην Έκθεση Βιβλίου η Βούλα
Δεν έκρυβε τη χαρά της η Βούλα Πατουλίδου κατά

την παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού με τίτλο «Για
την Ελλάδα», που παρουσιάστηκε στη 18η Διεθνή Έκθε-
ση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Η αντιπεριφερειάρχης της
μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγγρα-
φέας του παραμυθιού ευχαρίστησε μέσα από την καρ-
διά της όλους τους παρόντες στην εκδήλωση, από την
οποία δεν γινόταν να λείψει ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. «H Βούλα
για άλλη μια φορά έκοψε πρώτη το νήμα», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τζιτζικώστας.

Στο παρκέ της Άνω Ηλιούπολης
ο ΑπόστολοςΤζιτζικώστας

Μπάσκετ σε γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης έπαιξε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος αναμετρήθηκε στο ΔΑΚ «Λά-
ζαρος Παπαδόπουλος» σε έναν άτυπο αγώνα «ένας
μεέναν»μαζίμετοναντιδήμαρχοΑθλητισμού- Πολι-
τισμού του Δήμου Παύλου Μελά Παντελή Νιγδέλη. Ο
περιφερειάρχης με την παρουσία του εξέφρασε τη
στήριξή του στο πρόγραμμα «Her world, her rules»,
μια συνεργασία της FIBA με την ΕΟΚ, που φέρνει πιο
κοντά στο άθλημα του μπάσκετ τα κορίτσια.

Ο υποψήφιος-έκπληξη
Τι και αν οι επόμενες δημοτικές εκλογές είναι προ-

γραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2023; Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι κάποιοι ήδη κοιτούν με θέρμη
προς τη δημαρχία του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχουν
ξεκινήσει επαφές με γνωστά πρόσωπα της πόλης για να
διερευνήσουν αν θα υπάρξει στήριξη. Πρόκειται για
υποψήφιο-έκπληξη, άκρως επιτυχημένο, με μεγάλη
εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Περισσότερα δεν μπορού-
με να πούμε. Το μόνο που αποκαλύπτουμε πως δεν εί-
ναι γυναίκα! Βέβαια, και σε άλλους δήμους της Θεσσα-
λονίκης έχει ξεκινήσει να «ζεσταίνεται» το ενδιαφέρον
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γίνονται ζυμώσεις, συ-
ζητήσεις επί συζητήσεων, ενώ κάποιοι προχωρούν ένα
βήμα παρακάτω και αρχίζουν να ψάχνουν μέχρι και
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για να καταρτί-
σουν το ψηφοδέλτιό τους. Από νωρίς χτυπούν τα όργα-
να για... αλλαγές.
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Η μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος έχει φτάσει στο 6,2%,
είναι το μεγάλο «στοίχημα» για τη δεύτερη θητεία του Τζερόμ
Πάουελ στο τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).
Απαντώντας στην κριτική που του ασκείται για τον πληθωρι-
σμό, ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε ότι σε μεγάλο βαθμό
αυτός είναι προσωρινός, και θα αποκλιμακωθεί το 2022.
Ωστόσο, η αύξηση των τελευταίων μηνών ήταν τόσο μεγάλη,
ώστε τον Νοέμβριο η Fed ανακοίνωσε αλλαγή στη νομισμα-
τική πολιτική με τη σταδιακή απόσυρση της ποσοτικής χαλά-
ρωσης (QE). Σκοπός αυτού του νομισματικού εργαλείου ήταν
η αύξηση της κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα και η ελεγ-
χόμενη αύξηση του πληθωρισμού, καθώς είχε σταματήσει

να είναι αποτελεσματικό το μέτρο της μείωσης των επιτο-
κίων. Οι αγορές περιμένουν τώρα ότι το QE θα τερματισθεί
τον ερχόμενο Μάρτιο και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι αυξή-
σεις των επιτοκίων.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, η Fed μείωσε το βασικό
επιτόκιό της κατά μία ποσοστιαία μονάδα -στο 1,5% από 2,5%-
και τον Απρίλιο του 2020, αφού είχε ξεσπάσει η πανδημία, το
μηδένισε. Παράλληλα, με εισήγηση του Πάουελ αποφασί-
στηκε ένα τεράστιο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων
και τιτλοποιημένων ομολόγων (με ενέχυρο στεγαστικά δά-
νεια), που ανερχόταν στα 120 δισ. δολάρια τον μήνα. Η αντί-
δραση αυτή, σε συνδυασμό με τα μαζικά πακέτα στήριξης

της αμερικανικής κυβέρνησης ύψους αρκετών τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, κράτησε την αμερικανική οικονομία όρθια
το 2020 και επέτρεψε την ταχεία ανάκαμψή της φέτος, με τον
ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται μεταξύ 6% και 7%.

Με την τεράστια ρευστότητα που δόθηκε, οι μετοχές της
Wall Street έκαναν αλλεπάλληλα υψηλά ρεκόρ, με τον δεί-
κτη S&P 500 να καταγράφει κέρδη σχεδόν 70% από τις αρχές
Φεβρουαρίου του 2018, όταν ο Πάουελ ανέλαβε τα ηνία της
Fed. Ο ίδιος κατηγορήθηκε από αρκετές πλευρές ότι με την
πολιτική του έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους, καθώς
αυξήθηκε και άλλο η αξία των περιουσιών τους, διευρύνον-
τας τις εισοδηματικές ανισότητες.

«Στοίχημα» για τη νέα θητεία Πάουελ στη Fed η μείωση του πληθωρισμού

Π
ροκαλώντας για άλλη μία φο-
ρά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ζητά από «φίλες χώρες» την
αναγνώριση του ψευδοκρά-

τους στην Κύπρο. Μιλώντας στη Σύνοδο
Οικονομικής Συνεργασίας που πραγματο-
ποιήθηκε στο Τουρκμενιστάν, ο Τούρκος
πρόεδρος ζήτησε από φίλες, μουσουλμα-
νικές χώρες να αναγνωρίσουν την κυρίαρ-
χη ισότητα των Τουρκοκυπρίων και το διε-
θνές status τους. Ουσιαστικά ζήτησε την
αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης
Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύ-
πρου γιατί, όπως ισχυρίστηκε, αυτός είναι
ο μόνος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν επι-
χειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή
γνώμη από το οικονομικό κραχ της Τουρ-
κίας, επενδύοντας πολιτικά στα εξωτερικά
ζητήματα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ερ-
μηνεύονται και οι κινήσεις του Ερντογάν
για τη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας
με αντίπαλες χώρες, όπως η Αίγυπτος και
το Ισραήλ, παρόμοιες με εκείνες που έκανε
με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Άγκυ-
ρα και το Άμπου Ντάμπι υπέγραψαν την
περασμένη εβδομάδα συμφωνίες για
επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων και ο Ερντο-
γάν δήλωσε πως αυτές θα σηματοδοτή-
σουν μια «νέα εποχή» στις σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών. Στο πλαίσιο μιας «επίθε-
σης γοητείας», η Τουρκία έχει επίσης κινη-
θεί για να διορθώσει τις σχέσεις με την Αί-
γυπτο και τη Σαουδική Αραβία, αν και οι
συνομιλίες αυτές δεν έχουν οδηγήσει ακό-
μα σε κάποια ορατή, δημόσια βελτίωση. 

Από το 2013 και μετά, Αίγυπτος και
Τουρκία βρέθηκαν σε τροχιά αντιπαράθε-
σης σε μια σειρά από ζητήματα. Από τη
στάση της Αιγύπτου για τον καθορισμό
ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο έως το Πα-
λαιστινιακό και τη Λιβύη. Αλλά η σύσφιγξη
των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο
«σκαλώνει» κυρίως στο ζήτημα των ισλα-
μιστών Αδελφών Μουσουλμάνων. Οι όροι
που τίθενται από το Κάιρο για την απομά-
κρυνσή τους από την Τουρκία φέρνουν σε

πολύ δύσκολη θέση την Άγκυρα. Για την
Αίγυπτο οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι είναι
υπαρξιακός κίνδυνος, ενώ για την Τουρκία
είναι «αδελφή οργάνωση».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Ερντογάν εί-
χε επίσης μια σπάνια τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Να-
φτάλι Μπένετ, μετά την απελευθέρωση
από την Τουρκία ενός ισραηλινού ζευγαρι-
ού που είχε συλληφθεί. Για να γίνει, πάν-
τως, η προσέγγιση με το Ισραήλ, θα πρέπει
η Άγκυρα να τερματίσει τις σχέσεις της με
τους ισλαμιστές της Χαμάς και άλλες πα-
ραστρατιωτικές οργανώσεις.

Ο Ερντογάν έχει υπάρξει ένθερμος υπο-

στηρικτής της Χαμάς, και μάλιστα φιλοξέ-
νησε δημοσίως υψηλά ιστάμενα στελέχη
της οργάνωσης, ενώ όταν το Ισραήλ ξεκί-
νησε αντίποινα εναντίον στόχων της Χα-
μάς, ο Τούρκος πρόεδρος έσπευσε να το
χαρακτηρίσει ως «κράτος τρομοκρατών».

Την ίδια ώρα, οι Τούρκοι κάνουν ουρές
για να αγοράσουν ένα καρβέλι ψωμί. Τρεις
δήμοι, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπο-
λης και της Άγκυρας, προσφέρουν το λε-
γόμενο «φθηνό» ψωμί, στη μισή τιμή σε
σχέση με αυτό που πωλείται στους φούρ-
νους και τις τελευταίες ημέρες οι πωλή-
σεις τους έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Η
τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί πάνω από

40% τον Νοέμβριο και 65% από τον Φε-
βρουάριο του 2021, ενώ ο βασικός μισθός
είναι μόλις 200 ευρώ.

...από τις «φίλες χώρες» 
στη Σύνοδο Οικονομικής
Συνεργασίας και ισχυρίστηκε
πως αυτός είναι ο μόνος
τρόπος επίλυσης 
του Κυπριακού

Ζητά την αναγνώριση
του ψευδοκράτους

Π Ρ Ο Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ρ Ν Τ Ο Γ Α Ν
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Σ
ε καθεστώς προ πανδημίας
επανέρχονται οι ηλεκτρονικές
αποδείξεις και τα τεκμήρια
διαβίωσης, καθώς για τα φετι-

νά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2022
δεν θα ισχύσουν οι απαλλαγές και οι εκ-
πτώσεις. Κύκλοι του υπουργείου Οικονο-
μικών επισημαίνουν πως οι ρυθμίσεις για
τα περυσινά εισοδήματα ήταν έκτακτες
λόγω της πανδημικής κρίσης, ωστόσο
δεν αποκλείουν να υπάρξουν διορθωτι-
κές κινήσεις τον Φεβρουάριο, εάν διαπι-
στωθεί πως οι συναλλαγές στην αγορά
εμφανίζουν πρόβλημα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τα
εισοδήματα του 2021 οι φορολογούμενοι
θα πρέπει μέσα σε 35 ημέρες να καλύ-
ψουν το 30% του εισοδήματός τους με
ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών. Όσοι
δεν καλύψουν το όριο, θα πληρώσουν έξ-
τρα φόρο 22% επί του ποσού που λείπει.
Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμε-
νος που έχει φέτος εισόδημα 20.000 ευ-
ρώ και έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονι-
κές πληρωμές δαπανών ύψους 5.000 ευ-
ρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 25% του
ετησίου εισοδήματός του, θα κληθεί το
2022 να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί
του ακάλυπτου 5% του ετησίου εισοδήμα-
τός του, δηλαδή 220 ευρώ.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατο-
μικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος
συμφώνου συμβίωσης και σε περίπτωση
κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος, όταν καλύπτεται το απαιτούμενο πο-
σό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των

δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμ-
βίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύνα-
ται να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή
στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης
για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου πο-
σού δαπανών. Στις e-αποδείξεις που «με-
τρούν» για την κάλυψη του 30% του εισο-
δήματος περιλαμβάνονται: τρόφιμα, πο-
τά, καπνός, ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα,
διακοσμητικά είδη, φωτιστικά, χαλιά,
κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές
συσκευές, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμαν-
σης, λογαριασμοί κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος,
ύδρευσης και κοινοχρήστων, ιατρικές
επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και
ασφάλιστρα, δίδακτρα, μαθήματα οδήγη-
σης, εισιτήρια τρένου, λεωφορείων, ταξί,
αεροπλάνων και πλοίων, ξενοδοχεία, κα-
φέ, εστιατόρια, κυλικεία, κουρεία, κομ-
μωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια και οίκοι
ευγηρίας.

Αντίθετα, δεν αναγνωρίζονται οι πλη-
ρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και
τέλη υπέρ του Δημοσίου, οι δαπάνες για
αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων
(πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων,

αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επεν-
δυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων
κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι για τα εισοδήματα
του 2020 που δηλώθηκαν φέτος είχε κα-
ταργηθεί ο έξτρα φόρος 22% για τους φο-
ρολογούμενους ηλικίας άνω των 60 ετών,
τους εργαζόμενους που ήταν σε καθε-
στώς αναστολής και τους επαγγελματίες
και τις επιχειρήσεις που ανήκαν στους
πληττόμενους ΚΑΔ ή έκλεισαν με κρατι-
κή εντολή το 2020.

Διαβίωση
Αναφορικά με τα τεκμήρια διαβίωσης

δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση ή «ψαλίδι-
σμα» για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυ-
τοαπασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες, πράγμα που σημαίνει ότι

όσοι δεν θα μπορέσουν να δικαιολογή-
σουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισο-
δήματά τους, θα φορολογηθούν με βάση
τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώ-
σουν πρόσθετο φόρο. Σημειώνεται ότι τα
τεκμήρια δεν ίσχυσαν στις φετινές φορο-
λογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πληττό-
μενοι εργαζόμενοι εκμισθωτές ακινήτων,
επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η προκαταβολή σύνταξης για τον Δεκέμβριο καθώς και η
πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται -
μεταξύ άλλων- στον προγραμματισμό των καταβολών του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των
εποπτευόμενων Οργανισμών για την εβδομάδα 29 Νοεμ-
βρίου-3 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 23.500 δικαιούχους

για παροχές σε χρήμα.
• 20,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους

για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές
Σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 12 εκατ. ευ-

ρώ σε 28.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων
μηνός Δεκεμβρίου.

170.607 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.154 ασφαλισμένους για
πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 15 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδο-

μάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτού-

μενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 6 εκατ. ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μη-

τρότητας.
• 1,5 εκατ. ευρώ για 800 συμμετέχοντες σε Προγράμματα

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φο-
ρείς).

Ποιοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα από ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Προς κατάργηση οι εκπτώσεις
και οι απαλλαγές για
τα εισοδήματα του 2021
- Δεν αποκλείουν 
να υπάρξουν διορθωτικές
κινήσεις τον Φεβρουάριο 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επιστρέφουν 
τεκμήρια αλλά 
και e-αποδείξεις 
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του Λουκά Γεωργιάδη

Α
ποζημιώσεις έως 300.000 ευ-
ρώ και ευέλικτο σύστημα με 5
επιλογές περιλαμβάνει το πρό-
γραμμα εθελούσιας εξόδου της

Εθνικής Τράπεζας, το οποίο ξεκίνησε
χθες και ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμ-
βρίου, και ο στόχος των αποχωρήσεων εί-
ναι ανοιχτός. Η προηγούμενη εθελουσία
ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και
δήλωσαν συμμετοχή σχεδόν 800 εργαζό-
μενοι. Συγκεκριμένα:

Α. Το πρόγραμμα αφορά το προσωπικό
του δικτύου καταστημάτων (πλην ναυτι-
λιακού καταστήματος), των διευθύνσεων
και τους τακτικούς δικηγόρους που έχουν
σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου. 

Β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμ-
πλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας και
τουλάχιστον 7ετής προϋπηρεσία. 

Γ. Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους στην τράπεζα με σύμβαση εργα-
σίας ορισμένου χρόνου.

Δ. Οι επιλογές των υπαλλήλων που θέ-
λουν να αποχωρήσουν είναι οι εξής:

• Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμ-
βασης εργασίας με καταβολή αποζημίω-
σης. Δίνεται η βασική αποζημίωση και επι-
πλέον 7.000 ευρώ για κάθε προστατευόμε-
νο παιδί, συν προσαύξηση 30% επί της βασι-
κής αποζημίωσης για όσους υπηρετούσαν

σε μονάδα του δικτύου έως 30/06/2021.
Επιπλέον, δίνεται προσαύξηση ετών υπη-
ρεσίας 20% επί της βασικής αποζημίωσης,
προσαύξηση ηλικίας και για τους άνω των
55 ετών επιπλέον ποσό που υπολογίζεται
στο 20% επί του μεικτού μηνιαίου μισθού
πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες. Επίσης
προσαύξηση ρόλου και θέσης. Όσοι επιλέ-
ξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τουλά-
χιστον για έναν χρόνο δεν θα μπορούν να

εργάζονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε ανταγωνιστική τράπεζα.

• Η επιλογή 2 περιλαμβάνει 2ετή μακρο-
χρόνια άδεια με αποδοχές στη λήξη της
άδειας. 

• Η επιλογή 3 προβλέπει 3ετή μακροχρό-
νια άδεια με αποδοχές και λύση της σύμβα-
σης στη λήξη της άδειας. Η τράπεζα θα χο-
ρηγήσει στον εργαζόμενο από 29/12/2021
τριετή άδεια με μηνιαία καταβολή του 75%

των αποδοχών, κατά τη λήξη της οποίας η
σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την
28/12/2024.

• Η τέταρτη επιλογή προβλέπει 4ετή μα-
κροχρόνια άδεια με αποδοχές και με μηνι-
αία καταβολή του 60% των αποδοχών, κατά
τη λήξη της σύμβασης στις 28/12/2025. 

• Η πέμπτη επιλογή προβλέπει 5ετή μα-
κροχρόνια άδεια με αποδοχές και καταβο-
λή του 50% των αποδοχών έως ότου λυθεί η
σύμβαση στις 29/12/2026. 

Κατά τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται
αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση
καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση. Ως μη-
νιαίος μισθός για τον υπολογισμό της απο-
ζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές
αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα διαμορ-
φωθούν τον μήνα έναρξης της άδειας (και
προσαυξημένες με βάση την Επιχειρησια-
κή ΣΣΕ 2019-2022 και την Κλαδική ΣΣΕ
2019-2021) βάσει της επιλογής 2. Το συνο-
λικό μεικτό ποσό που προκύπτει από το
άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3,
4 και 5 και της νόμιμης αποζημίωσης κα-
ταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το μεικτό ποσό των
300.000 ευρώ.

Ολοκληρώνεται στις 15
Δεκεμβρίου και ο στόχος των
αποχωρήσεων είναι ανοιχτός

Παρέμβαση ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος
Κινδύνους και αβεβαιότητα λόγω του εκρη-

κτικού κοκτέιλ ενεργειακού κόστους και πλη-
θωρισμού, αλλά και αισιοδοξία για την ανάπτυ-
ξη της καινοτομίας στο ελληνικό επιχειρείν,
βλέπει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανιών. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπα-
λεξόπουλος, μιλώντας στο επενδυτικό συνέ-
δριο του συνδέσμου για την καινοτομία, ζήτησε
από την κυβέρνηση την προώθηση μέτρων στή-
ριξης της ελληνικής παραγωγής, προσθέτοντας
ότι παρά την πρόοδο που έχει γίνει, «ακόμη δεν
έχουμε καταφέρει να βγούμε από το ξέφωτο
και να ελέγξουμε την πανδημία». Συνέστησε,
δε, υπομονή ενόψει της νέας μετάλλαξης, αλλά
και εγρήγορση για την αντιμετώπιση της έξαρ-
σης των τιμών της ενέργειας. Ο κ. Παπαλεξό-
πουλος ανέφερε ότι «δεν θα πρέπει η κρίση να

αποτελέσει άλλοθι για να καθυστερήσει η πρά-
σινη μετάβαση και για να φτιάξουμε μια αντα-
γωνιστική αγορά ενέργειας που θα προστατεύει
όλους τους καταναλωτές». Από την άλλη εμφα-
νίστηκε αισιόδοξος για την οικονομία, αλλά και
το εγχώριο επιχειρείν και κυρίως τα θέματα
καινοτομίας στη χώρα, επισημαίνοντας την αύ-
ξηση της αξίας επιχειρήσεων start ups στα 5-6
δισ. ευρώ, καθώς και την πρόβλεψη για τριπλα-
σιασμό τους την επόμενη πενταετία. Επιπλέον,
αναφέρθηκε στις ουσιαστικές επενδύσεις με-
γάλων εταιρειών, όπως οι Microsoft, Pfizer και
Accenture, ενώ επεσήμανε και τις εξαιρετικά
θετικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία clu-
sters. Τέλος, υπογράμμισε τη μεταστροφή στην
αντίληψη της κοινωνίας για την επιχειρηματι-
κότητα και τον ρόλο της ως μέρους της λύσης.

Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

Εθελουσία με μπόνους ως 300.000 ευρώ

Σκρέκας για στήριξη επιχειρήσεων
Καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση επηρεάζει νοικο-

κυριά αλλά και επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, ανακούφιση αναμένεται να δοθεί στην ελληνική
αγορά, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις δυσκο-
λίες, αφού σε εφαρμογή τίθενται τα μέτρα ύψους
63 εκατ. για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχει-
ρήσεων, που πλήττονται άμεσα. Συγκεκριμένα,
όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας
Σκρέκας, στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων, αναστέλλε-
ται για χρονική περίοδο πέντε μηνών, από τον Νοέμβριο 2021
έως και τον Μάρτιο 2022, η πληρωμή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για επι-
χειρήσεις με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης: Βιομηχανικές χρή-
σεις χαμηλής τάσης, Βιομηχανικές χρήσεις μέσης τάσης, Λοιπές χρήσεις μέσης
τάσης. Οι χρεώσεις ΥΚΩ που αντιστοιχούν στην περίοδο αυτήν για τις εν λόγω
επιχειρήσεις ανέρχονται σε 63 εκατ. ευρώ. Οι χρεώσεις θα καταβληθούν όταν
θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
αξιολογώντας τις ανάγκες του σχετικού ειδικού λογαριασμού.
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Μ
εταξύ σφύρας και άκμονος οι
βραχυπρόθεσμοι παίκτες στο
ελληνικό χρηματιστήριο, ανα-

μένοντας τα νεότερα από το μέτωπο της
μετάλλαξης Όμικρον. Μεταβλητότητα
αναμένεται στις επόμενες συνεδριά-
σεις, με τους traders να έχουν στραμμέ-
νο το βλέμμα τους στο εξωτερικό. Εύλο-
γη θεωρείται η διάθεση των αγοραστών
να επανακτήσουν μέρος των μεγάλων
απωλειών της προηγούμενης Παρα-
σκευής, όπως και όσων τοποθετήθηκαν
στη διάρκεια της διόρθωσης σε εύρος
τιμών, που για τον ΓΔ ξεκινούσε από τις
892,51 φθάνοντας έως τις 857,92 μονά-
δες. Η ευρύτερη περιοχή των 850 μονά-
δων ήταν -και προ Όμικρον- μια πολύ
σημαντική στήριξη με ελάχιστο κάτω
όριο πέριξ των 830 μονάδων. Περιοχή-
δίχτυ με πολλαπλά σημεία εξόδου αγο-
ραστών, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να
σημαίνει βραχυπρόθεσμα. Όπως επί-
σης -πάλι προ της νέας μετάλλαξης- οι

880 μονάδες θεωρούνταν σημείο ανα-
φοράς, το πιθανότερο είναι να αποτελέ-

σει τον κύριο στόχο των long στο ενδε-
χόμενο μιας ανοδικής διόρθωσης.

ΟΛΘ: Στα 24,225 εκατ. ευρώ 
τα EBITDA του ομίλου

Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέ-
σματα εννεαμήνου 2021 για την ΟΛΘ ΑΕ. Ειδι-
κότερα, τα ενοποιημένα EBITDA του ομίλου
αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα 24,2 εκατ. ευρώ
έναντι 21,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι. Παράλληλα, τα ενοποιημένα EBIT αυ-
ξήθηκαν κατά 15,7%, στα 19,6 εκατ. ευρώ, από
16,9 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της ΟΛΘ παραμέ-
νει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά
αναπτυσσόμενες οικονομικές επιδόσεις του
λιμένα, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης
λεκάνης απορροής.

Μπήτρος: Αυξημένα EBITDA 
σε γ’ τρίμηνο και 9μηνο
Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα EBITDA
της Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ τόσο σε επίπε-
δο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο γ’ τριμή-
νου, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συγκεκρι-
μένα, τα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν
ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε 7,8% έναντι
-5,6% το εννεάμηνο και σε 10,9% έναντι -9,8%
το τρίμηνο (η σύγκριση γίνεται με το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου
έτους). Το μεικτό περιθώριο της μητρικής
εταιρείας Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ κατά το
εννεάμηνο 2021 σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο βελτιώθηκε αισθη-
τά, διαμορφούμενο στο 40,1% έναντι 31,3%
πέρυσι.

Εθνική: Στα 767 εκατ. ευρώ 
τα κέρδη μετά από φόρους

Στα 714 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά
από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότη-
τες για τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας στο εν-
νεάμηνο 2021. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη μετά από
φόρους της περιόδου, διαμορφώθηκαν σε 767
εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 66% σε ετήσια βά-
ση. Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 11,9%
στην Ελλάδα και σε 11,8% σε επίπεδο ομίλου,
σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 90 μ.β.
σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα από τό-
κους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση το εν-
νεάμηνο 2021, αντανακλώντας την αύξηση του
χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, τη
συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων
και το όφελος από τη συμμετοχή μας στο Πρό-
γραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρη-
ματοδότησης (TLTRO III).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

H Macquarie έγινε ευρύτερα γνωστή στην ελληνική αγορά αφότου
πλειοδότησε για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό που δεν
είναι τόσο γνωστό είναι πως για το συγκεκριμένο έργο ασχολήθη-
κε ο βραχίονας του αυστραλιανού γκρουπ που ασχολείται με τα
έργα υποδομής, η Macquarie Infrastructure and Real Assets (MI-
RA). Στον όμιλο της Macquarie δραστηριοποιείται και η Cero Ge-
neration, η οποία αναπτύσσει έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώ-
πη, στοχεύοντας στις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Εξ ου και το όνομα Cero. Όπως πληροφορείται λοιπόν η στήλη, η
Cero Generation όχι μόνο ενδιαφέρεται για αντίστοιχες επενδύ-
σεις στη χώρα μας, αλλά έχει ήδη βολιδοσκοπήσει έργα ηλιακής
ενέργειας εκατοντάδων μεγαβάτ. Και κρίνοντας από τον αντίκτυπο
που είχε η απόκτηση του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούμε να σας διαβεβαι-
ώσουμε ότι οι Αυστραλοί μιλούν πολύ σοβαρά.

«Η ΔΕΗ ήταν και θα συνεχίσει να είναι στην περιοχή»,
τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σε παρέμ-
βασή του κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης
των φορέων της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προηγούμε-
νη Παρασκευή. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανέφερε ότι τα
επόμενα τέσσερα χρόνια η επιχείρηση μέσα από την
εξέλιξη του επενδυτικού της πλάνου «θα υλοποιεί έργα
αξίας 2,5 δισ. ευρώ στη λιγνιτική λεκάνη της Δυτικής
Μακεδονίας», έργα που αφορούν αποκατάσταση εδα-
φών, την κατασκευή μονάδας για τις ανάγκες των τηλε-
θερμάνσεων, καθώς και τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας
5 σε μονάδα φυσικού αερίου.

Στάσσης: «Η ΔΕΗ θα είναι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»

Το ενδιαφέρον της Macquarie για την Ελλάδα

Η  Όμικρον, το ΧΑ και οι traders
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ΕΤΕ: Με 50% 
στην κοινοπραξία 
με την EVO Payments

Τ
ο αργότερο μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκλη-
ρωθεί η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με την
αμερικανική EVO Payments για την πώληση του

συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών (POS), ενώ η τιτ-
λοποίηση Frontier II, που εντέλει θα περιέχει μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ έναντι 1,5 δισ. ευ-
ρώ που προβλέπονταν αρχικά, θα ολοκληρωθεί εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2022, όπως τόνισε η διοίκηση
της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
των αναλυτών για τα αποτελέσματα του εννεαμήνου. «Η
αξία της συμφωνίας με την EVO Payments είναι περισ-
σότερο σημαντική ως προς τη συμμαχία και λιγότερο για
τα κεφάλαια. Η Εθνική Τράπεζα θα ελέγχει το 50% της
κοινής εταιρείας που θα συσταθεί και αυτό θα αποφέρει
οφέλη και έσοδα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πρόκει-
ται για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους
παίχτες σε αυτό τον τομέα», δήλωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς. Όσον αφορά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής με το CVC για την Εθνική
Ασφαλιστική, ανέφερε ότι θα ολοκληρωθεί το 2022, ενώ
η τράπεζα θα καταγράψει το επόμενο έτος ισχυρότερη
κερδοφορία.

Trastor: Προσύμφωνο 
για πώληση καταστήματος

Προσύμφωνο για την πώληση εμπορικού καταστήμα-
τος ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται επί της οδού Φα-
λάνθου 1-3 στο Περιστέρι, έναντι συνολικού τιμήμα-
τος 280.000 ευρώ, υπέγραψε η Trastor, σύμφωνα με το
πλάνο αποεπένδυσης συγκεκριμένων ακινήτων του
χαρτοφυλακίου της. Η εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέ-
ου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστι-
κού συμβολαίου πώλησης.

Η Αριάδνη της ΤτΕ 
και οι αψιμαχίες 

Περί τα τέλη Ιανουαρίου αναμένονται οι μη δεσμευτι-
κές προσφορές για την Αριάδνη των πακέτων των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, λογιστικής αξίας άνω των
5 δισ. ευρώ, που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα της
Ελλάδος. Η τυπική ημερομηνία είναι η 18η Ιανουαρί-
ου, αλλά η εκτίμηση είναι πως η διαδικασία θα διαρκέ-
σει μέχρι τα τέλη του μήνα. Από εκεί και πέρα, οι δε-
σμευτικές προσφορές αναμένονται κοντά στο Πάσχα,
ενώ η συναλλαγή θα «κλείσει» το καλοκαίρι. Τα παρα-
πάνω βέβαια είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που έχει
ενδιαφέρον είναι πως ακριβώς λόγω του μεγάλου αν-
τικειμένου της συναλλαγής αλλά και του κόστους που
μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ δεν αποκλείεται
καθόλου το ενδεχόμενο να δούμε συμπράξεις που θα
«μοιράσουν» τα πακέτα των δανείων, το κόστος και το
ρίσκο. Έτσι το κάθε fund που θα συμμετάσχει θα πάρει
ένα κομμάτι της Αριάδνης, το οποίο και θα αναθέσει
σε ξεχωριστό servicer. Πρόκειται για «Σολομώντεια
λύση» που δεν θα αφήσει κανέναν δυσαρεστημένο
τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο ισορροπιών, εξ
ου και έχει πολλές πιθανότητες να γίνει πράξη.

Byte Computer: Αύξηση τζίρου κατά 27%

Θετικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο και το εννεάμη-
νο του 2021 ανακοίνωσε η Byte Computer. Ειδικότερα,
για το 9μηνο ο όμιλος κατέγραψε αύξηση τζίρου κατά
περίπου 27%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 3.728.150,75
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 86,78%. Τα κέρδη προ φό-
ρων ανήλθαν σε 2.749.471,75 έναντι 866.962,62 το 2020,
σημειώνοντας αύξηση 217,14%. Αναφορικά με τη μητρι-
κή εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο 9μηνο σε
25.147.403,64 ευρώ έναντι 19.697.565,85 ευρώ το 2020,
σημειώνοντας αύξηση 27,67%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Alpha Bank: Διάκριση για την
προώθηση της πράσινης ενέργειας 

Διάκριση για την Alpha Bank, που με τα προϊόν-
τα και τις δράσεις προωθεί έμπρακτα την πράσινη
ενέργεια, αποτελεί η ένταξή της στη λίστα «Chan-
ge the World» του περιοδικού «Fortune Greece»
και της KKS Advisors ως μιας από τις 20 ελληνι-
κές επιχειρήσεις που «πηγαίνουν καλά, κάνοντας
το καλό» («Doing well, by doing good»), μέσα από
πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζον-
τας αρμονικά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό
όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος. Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημείο αιχμής
για τη διάκριση αποτέλεσε το καταναλωτικό δά-
νειο Alpha Πράσινες Λύσεις - Ηλεκτροκίνηση,
μέσω του οποίου η τράπεζα στηρίζει την κρατική
δράση e-astypalea, που παρέχει στους κατοίκους
της Αστυπάλαιας επιδότηση έως 12.000 ευρώ για
αγορά ηλεκτροκίνητου μεταφορικού μέσου.

Έλαστρον: Αύξηση τζίρου 65% 
στο εννεάμηνο
Κατά 64% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του ομί-
λου της Έλαστρον κατά το 3ο τρίμηνο της χρή-
σης και ανήλθε σε 38,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,5
εκατ. ευρώ, ενώ σε σύνολο εννεαμήνου οι ενο-
ποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 116,9 εκατ.
ευρώ έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020
σημειώνοντας άνοδο 65%. Τα ενοποιημένα κέρ-
δη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσε-
ων (EBITDA) στο 3ο τρίμηνο σημείωσαν βελτίω-
ση και ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,9
εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο του 2020, ενώ στο
9μηνο παρουσίασαν σημαντική αύξηση και δια-
μορφώθηκαν σε 19,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,3
εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Υφαντής: Εκτόξευση καθαρών
κερδών το 2020

Πωλήσεις 159,03 εκατ. ευρώ κατέγραψε στη
διάρκεια του 2020 σε ενοποιημένη βάση ο Υφαν-
τής, έναντι 159,55 εκατ. ευρώ που ήταν οι επιδό-
σεις του το 2019. Μάλιστα, η επιχείρηση πούλησε
137,6 εκατ. ευρώ σε προϊόντα στην ελληνική αγο-
ρά, έναντι 137,49 εκατ. ευρώ το 2019. Σε επίπεδο
καθαρών κερδών ο Όμιλος Υφαντής έγραψε κέρ-
δη 10,63 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν ενισχυμένα
κατά 300% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδό-
σεις του 2019, όταν τα καθαρά του κέρδη ήταν 2,7
εκατ. ευρώ.
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H ήττα 1-0 του ΠΑΟΚ από τον Άρη στην Τούμ-
πα, που είχε ως αποτέλεσμα την 30λεπτη
διακοπή του, δυο λεπτά πριν από το τέλος,

όταν οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της «Θύρας 4»
αφού πρώτα πέταξαν κροτίδες στον αγωνιστικό
χώρο, μετά εισέβαλαν, δημιούργησε εκρηκτική
κατάσταση στον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο Σκω-
τσέζος διαιτητής Μάντεν, σύμφωνα με τον κανονι-
σμό, ξανάρχισε το παιχνίδι, οι ομάδες έπαιξαν…
κωμωδία για ενάμισι λεπτό και τέλος. Ο ΠΑΟΚ θα
τιμωρηθεί με βαρύ πρόστιμο, που στο σύνολο θα
φτάσει τις 300.000 ευρώ, και ευτυχώς για αυτόν
δεν διακόπηκε οριστικά το παιχνίδι, γιατί σε αυτή
την περίπτωση θα του είχε αφαιρεθεί και ένας
βαθμός. Επί της ουσίας, ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον δέ-
κα σε βαθμούς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που

πάει να πει ότι ενδεχομένως να τελείωσε η χρονιά,
για την οποία στόχος ήταν το πρωτάθλημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στον αέρα και μάλ-
λον συνέτεινε στο αρνητικό κλίμα, όταν είχε ένα
αθώο(;) γεύμα στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο
της ρουμανικής ομοσπονδίας Ραζβάν Μπουρλεά-
νου, που αναζητεί προπονητή για την εθνική Ρου-
μανίας. Ο Λουτσέσκου στο τιμόνι του ΠΑΟΚ αυτή τη
σεζόν μετράει τέσσερις ήττες, ενώ πέντε είχε συ-
νολικά τη διετία 2017-18. Όλοι παραδέχονται στην
οικογένεια του ΠΑΟΚ ότι έγινε λάθος σχεδιασμός
το καλοκαίρι, ότι έπρεπε να φτιαχτεί μια ομάδα από
νέους και παλιούς, και όχι ο μέσος όρος ηλικίας να
είναι τα 31 χρόνια. 

Ο δε Ιβάν Σαββίδης δεν είναι, πλέον, στο απυρό-
βλητο, αλλά και πόσο άδικο είναι σε έναν τεράστιο

σύλλογο να υπάρχει εμφυλιοπολεμικό κλίμα…
Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ πέρασαν
δύσκολα με το ίδιο σκορ 2-1 κόντρα σε Βόλο και
ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» και από ό,τι φαί-
νεται, θα είναι οι μοναδικοί διεκδικητές του τίτλου,
με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν αέρα έξι βαθ-
μών από την Ένωση.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας διέλυσε 6-2 τον Ατρό-
μητο και ο μεγαλομέτοχος Γ. Σπανός είναι και αυ-
τός ενόψει σοβαρών αποφάσεων. Ο Παναθηναϊκός
έδειξε και πάλι σημεία ζωής με νίκη 2-0 επί του
Παναιτωλικού στη Λεωφόρο, ενώ ο εκπληκτικός
ΟΦΗ με το 2-1 επί του Ιωνικού κάνει ακόμα και
όνειρα Ευρώπης. Ο δε Απόλλων με το 0-0 κόντρα
στη Λαμία το σκέφτεται να αλλάξει και πάλι προπο-
νητή, καθώς ο Φέστα είναι και αυτός υπ’ ατμόν. 

ΠΑΟΚ: Όλα είναι στον αέρα
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Η εισβολή των οπαδών 
προκαλεί αναταράξεις 

σε κάθε επίπεδο



Η πανδημία έχει φέρει τρέλα σε όλη την Ευ-
ρώπη και μερικές φορές προκαλεί τεράστιες
παρενέργειες και στο ποδόσφαιρο, όπως αυτό
που έγινε στη Ρουμανία το περασμένο Σάββα-
το. Η ρουμανική κυβέρνηση κήρυξε lockdown
και απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9.00
το βράδυ έως το πρωί. Στο μεγάλο ντέρμπι
Κραϊόβα - Στεάουα οι θεατές είδαν μόνο το
πρώτο ημίχρονο στην κερκίδα, γιατί το παιχνίδι
άρχισε στις 8.00 μ.μ. Μάλιστα, η γηπεδούχος
ομάδα, ακριβώς για αυτό τον λόγο, έβαλε συμ-
βολική τιμή 20… λεπτά! Έληξε το ημίχρονο και
οι θεατές… σκοτώθηκαν στην έξοδο για να
βγουν και να τρέξουν στα σπίτια τους, μην τυ-
χόν και συλληφθούν από την αστυνομία! Και
δικαιολογημένα ο ρουμανικός Τύπος έθεσε το
εξής απλό ερώτημα: Γιατί να μην άρχιζε στις
6.00 το παιχνίδι αντί στις 8.00, ώστε να μπορέ-
σουν να το παρακολουθήσουν οι θεατές; Κά-
που στέγνωσε το μυαλό.

Τραγέλαφος στη Ρουμανία Συλλήψεις: Ισχύει το ιδιώνυμο;
Τέσσερις συλλήψεις οπαδών του ΠΑΟΚ έκανε

η αστυνομία για την εισβολή στον αγωνιστικό χώ-
ρο της αναμέτρησης με τον Άρη. Λογικά, θα
εφαρμοστεί το ιδιώνυμο, το οποίο είχε υπερα-
σπιστεί με έμφαση ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης στη Βουλή. Άλλωστε, η
«Ολιστική Μελέτη» των δυο υπερκειμένων συνο-
μοσπονδιών FIFA/UEFA το προβλέπει. Θα γίνει
πράξη; Οι συλληφθέντες είναι τρεις Έλληνες κι
ένας Σέρβος.

Όσα παίρνει ο Γκουαρντιόλα!

Ο Πορτογάλος προπονητής, πρώην του ΠΑΟΚ,
Αμπέλ Φερέιρα οδήγησε τη βραζιλιάνικη Παλ-
μέιρας στην κατάκτηση του Copa Libertadores
(το αντίστοιχο Champions League της Λατινικής
Αμερικής) για δεύτερη σερί χρονιά. Κι αμέσως

ήρθαν οι προσφορές. Η Αλ Νασρ από τη
Σαουδική Αραβία τού προτείνει συμ-
βόλαιο 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο!
Όσα παίρνει ο Πεπ Γκουαρντιόλα

στη Μάντσεστερ Σίτι!

Ελλάδα -
Λευκορωσία 77-67
Κάτω από το βλέμμα του Νίκου Γκάλη, η

Εθνική μπάσκετ νίκησε 77-67 τη Λευκορωσία
στο Αλεξάνδρειο («Nick Galis Hall») για τα προ-
κριματικά του Μουντομπάσκετ. Κορυφαίοι για
την ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου ήταν οι
Κασελάκης (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Αγραβά-
νης (14 πόντους, 7 ριμπάουντ), ενώ πολύτιμες λύ-
σεις έδωσαν οι Λούντζης (12 πόντους) και Γόντι-
κας (13 πόντους).

Γκάλης, Ίνγκραμ ύστερα 
από 30 χρόνια!

Ο μπασκετικός Ηρακλής γιορτάζει τα 110 χρό-
νια από την ίδρυσή του και στο Ιβανώφειο αντά-
μωσαν ύστερα από 30 χρόνια ο «θεός» Νίκος
Γκάλης και η άλλοτε «καλαθομηχανή» του «γη-
ραιού», ο Αμερικανός Ντέιβιντ Ίνγκραμ. Οι στιγ-
μές ήταν πολύ συγκινητικές και οι δυο τους απο-
θεώθηκαν από το κοινό. Ο Νικ βραβεύτηκε για
την προσφορά του στο άθλημα και ο Ντέιβιντ για
τη δική του προσφορά στον Ηρακλή.

Άνετος ο Γιάννης, νίκη οι Μπακς
Με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμ-
πο οδήγησε σε μεγάλη νίκη τους Μπακς, 118-100, κόντρα
στους Πέισερς. Τα «ελάφια», πρωταθλητές του ΝΒΑ, δη-
μιούργησαν συντελεστή 13-8 σε νίκες και ήττες. Πολύ κα-
λοί ήταν και ο Χόλιντεϊ με 23 πόντους, 9 ασίστ, 7 ριμπά-
ουντ, ο Πόρτις με 15 πόντους και οι Μίντλεντον, Κόνατον
με 14 πόντους ο καθένας. Δεν έπαιξαν οι Θανάσης Αντετο-
κούνμπο και Γιώργος Καλαϊτζάκης.

Κωμωδία 
στην Πορτογαλία

Ποδοσφαιροπανδημική κωμωδία και στην Πορτογαλία. Η Μπελενένσες είχε δηλώσει μόλις εννέα
παίκτες διαθέσιμους για το ματς με την Μπενφίκα, καθότι οι υπόλοιποι νόσησαν από τον κορονοϊό. 
Στο 48’ και ενώ η Μπενφίκα νικούσε με 7-0, τέσσερις παίκτες της Μπελενένσες προσποιήθηκαν 
τραυματισμούς και έπεσαν στο χορτάρι. Αποτέλεσμα; Διακοπή του αγώνα. Στην Πορτογαλία 
δεν ισχύει ό,τι και στην Ελλάδα να αναβάλλεται ματς αν τα κρούσματα σε μια ομάδα είναι πέντε.
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• Επίθεση από σκύλο δέχτηκε η Έλε-
να Χριστοπούλου. Τη δάγκωσε στο
πρόσωπο, τραυματίζοντάς τη σοβαρά
στο μάτι.

• Να ο παπάς! Αγνώριστος ο
Κωστής Σαββιδάκης («Άγριες
Μέλισσες») σε throwback
φωτογραφία χωρίς μούσι.

• Ξεχειλίζει από έρωτα η Δέσποινα
Βανδή! Σε βραδινή έξοδο με τον σύν-
τροφό της Βασίλη Μπισμπίκη, του
αφιέρωσε την «Αυλή του παραδεί-
σου».

• Νέος έρωτας, μετά το δια-
ζύγιο, για τον Σαρμπέλ. «Κά-
ποιος μου έχει πάρει το μυα-
λό! Είμαι ερωτευμένος»,
αποκάλυψε σε δηλώσεις του.

• Σόκαρε η Μαίρη Χρονοπούλου με
την αποκάλυψή της: «Ήμουν κάμ-
ποσες μέρες κλινικά νεκρή στην εν-
τατική».

• Πέθανε η μητέρα του προ-
φυλακισμένου Δημήτρη Λι-
γνάδη.

• Στο νοσοκομείο ο Νίκος Στραβελά-
κης λόγω επιπλοκών του κορονοϊού.

• Ο Αιμιλιανός Σταματάκης
θα αντικαταστήσει τον Άρη
Σερβετάλη στην παράσταση
«Ρινόκερος».

• Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Κύ-
πριος ηθοποιός Γιώργος Χριστοδου-
λίδης. Υπήρξε στο παρελθόν συμπα-
ρουσιαστής της Τζένης Μπαλατσινού
σε life style εκπομπή.

•Ασύλληπτες στιγμές με πα-
παράτσι που την ακολουθού-
σαν παντού περιέγραψε η
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου,
την περίοδο που ήταν ζευγά-
ρι με τον Γιάννη Πάριο.

• Την περιπέτεια αναζήτησαν σε es-
cape room της Θεσσαλονίκης η χολι-
γουντιανή σταρ Μέγκαν Φοξ και ο
σύντροφός της Μachine Gun Kelly.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Τ
α πιο όμορφα μάτια του
ελληνικού πενταγράμμου
έκλεισαν απαλά την Κυ-
ριακή, με τον καλλιτεχνι-

κό χώρο να θρηνεί για τον θάνατο
της 68χρονης τραγουδίστριας Χρι-
στιάνας. Η ντίβα των 80s έφυγε από
τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο,
βυθισμένη στο σκοτάδι και ταλαι-
πωρημένη από τη νόσο Αλτσχάι-
μερ, έχοντας μέχρι την τελευταία στιγμή κοντά της τον
πρώην σύζυγό της Δημήτρη Σταμάτη και τα δυο τους
παιδιά.

Η εκκεντρική τραγουδίστρια με το κούρεμα αλά
γκαρσόν, το διαπεραστικό γκριζοπράσινο βλέμμα και
τα πανάκριβα συνολάκια ξένων οίκων μονοπώλησε τη
διασκέδαση για δύο δεκαετίες, κάνοντας καριέρα με το
μικρό της όνομα, σε αντίθεση με την εξαδέλφη της
Ελένη Βιτάλη. Έχει μια αδελφή, τη Βασιλική, η οποία
παντρεύτηκε τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.

Το 1976 επέβαλε στην πίστα χορευτές, με την ίδια να
τραγουδά και να λικνίζει το ψηλόλιγνο κορμί της στους
ήχους της ορχήστρας, ανοίγοντας τον δρόμο στα μεγά-
λα σόου. «Είχα πάντα την πολυτέλεια να διαλέγω αυτό
που ήθελα στα τραγούδια μου, και όχι μόνο, και να μη
βάζω νερό στο κρασί μου», ανέφερε σε παλαιότερη συ-
νέντευξή της.

Το 1980 συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαρίνο στη
θρυλική «Μέδουσα» σε μια χολιγουντιανή παραγωγή!

Στην έναρξη του προγράμματός
της κατέβαινε την επιβλητική
σκάλα του κέντρου διασκέδασης
τραγουδώντας το «Φώτα κι άλλα
φώτα», με τον κόσμο να παραλη-
ρεί. Την ίδια επιτυχία γνώρισε στο
music hall «Νοτούρνο» σε μια
λαμπερή συνεργασία με την Καί-
τη Μπελίντα, σπάζοντας ταμεία.

Η Χριστιάνα συνεργάστηκε με
κορυφαίους δημιουργούς, όπως τους Απόστολο Καλ-
δάρα, Γιώργο Κατσαρό και Θανάση Πολυκανδριώτη,
αλλά και με τον Σταμάτη Κραουνάκη στο «Σαριμπιντάμ,
θα πει τρελαίνομαι» σε στίχους της Λίνας Νικολακο-
πούλου. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της «Τα μάτια
σου», «Μίλα μου», «Ποιος το ξέρει», «Τα Κύθηρα ποτέ
δεν θα βρούμε», «Τι να μας κάνει η νύχτα», «Τελειώσα-
με λοιπόν». Στην προσωπική της ζωή, ήταν μια στοργι-
κή σύζυγος και μητέρα που απολάμβανε να διαβάζει
βιβλία, ακούγοντας ηχογραφημένα ποιήματα, μέχρι
που αρρώστησε.

«Αν κάτι ήθελε πολύ η μαμά, αφού σταμάτησε να
τραγουδάει, ήταν να είναι μακριά η προσωπική της
ζωή από τη δημοσιότητα, το οποίο δυστυχώς λόγω του
επαγγέλματος και της τραγικότητας της ασθένειάς της
δεν συνέβη. Οι ασθενείς με άνοια μπορούν να ζήσουν
μέσα σε αγάπη και φροντίδα, όλοι μπορούμε. Όπως
ζει και η μητέρα μου», είχε αποκαλύψει ο γιος της
Γιώργος Σταμάτης σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

Χριστιάνα: Έφυγε 
η εκκεντρική ντίβα



Βαρύ πένθος Κάνει comeback

Είναι γεγονός: Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέ-
φει στη μουσική σκηνή! Σχεδόν μια δεκαετία
από την εμφάνισή του στη Eurovision, ο ποπ
τραγουδιστής των πλατινένιων επιτυχιών
ολοκλήρωσε την ηχογράφηση ενός νέου άλμ-
πουμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις
επόμενες ημέρες, ποζάροντας στο διαδίκτυο
αγκαλιά με συνεργάτιδά του. Η απόφασή του
να αποσυρθεί από τις μεγάλες πίστες έγινε
στις αρχές της οικονομικής κρίσης, με τον
ακριβοπληρωμένο σταρ να μετακομίζει στην
αγαπημένη του Μήλο, ανοίγοντας ένα bou-
tique hotel.

Διαζύγιο και παραίτηση μαζί

Νέα ζωή για την πρώην σύζυγο του Βασίλη Μπι-

σμπίκη. Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, μετά την

πρόσφατη λήξη του γάμου της με τον γοητευτικό

ηθοποιό, αποφάσισε να μετακομίσει με τον γιο

τους σε άλλο σπίτι, κάνοντας μια καινούργια

αρχή. Υιοθέτησε έναν αδέσποτο σκύλο, παραι-

τήθηκε από τη δουλειά της και έπεσε με τα μού-

τρα στη δημιουργία ενός νέου πρότζεκτ, όπως

ανακοίνωσε στο Instagram. «Πρωινό στο σπίτι

ύστερα από δεκαετίες, παραιτήθηκα (...) Νέο

πρότζεκτ», έγραψε η μελαχρινή καλλονή που

ασχολείται με το μάρκετινγκ.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης
Σχοινάς μεταμορφώθηκαν σε
αγαπημένους ήρωες της Disney.
Με τη χρήση της τεχνολογίας, το
αγαπημένο ζευγάρι απέκτησε
παραμυθένια υπόσταση, ποζά-
ροντας ως πριγκίπισσα Γιασμίν
και γενναίος Αλαντίν αντίστοιχα.
«Εκείνος είναι σίγουρα ο Αλαν-
τίν! Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι
είμαι η Γιασμίν!» σχολίασε με
χιούμορ στον λογαριασμό της η
τραγουδίστρια, με τους follow-
ers να ζητούν πληροφορίες για
το application.

Στολίδια για καλό σκοπό
Κεφάλι δεν σήκωσαν το Σαββατοκύριακο
η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο 6χρονος Δη-
μήτρης. Μαμά και γιος άπλωσαν στο τρα-
πέζι κόλλες, ψαλίδια, χρωματιστά χαρ-
τόνια και αστέρια, δημιουργώντας υπέ-
ροχες γιορτινές χειροτεχνίες: «Δεν έχει
σημασία αν είναι τα ωραιότερα στεφάνια,
είναι όμως για τον ωραιότερο σκοπό. Για
να τα δωρίσουμε στα παιδάκια στο ίδρυ-
μα “Ελπίδα”. Γιατί όλα τα παιδιά είναι η
ελπίδα μας!» αποκάλυψε στο Instagram.

Έγιναν καρτούν

Α
παρηγόρητη η Όλγα Πολίτου μετά τον αιφνίδιο θάνατο
του συντρόφου της Γιώργου Γρηγοριάδη. Η σπουδαία
ηθοποιός ενημερώθηκε στο θέατρο για τον θάνατο του

επί 40 χρόνια αγαπημένου της, ξεσπώντας σε κλάματα. Τα δυσά-
ρεστα νέα ανακοίνωσε η δημοσιογράφος Δήμητρα Γκουντούνα
στο Facebook: «Μόλις τέλειωσε η παράσταση άνοιξε το κινητό
της. Σε λίγα λεπτά χτύπησε το τηλέφωνο από το Κέντρο Αποκα-
τάστασης που είχε πάει ο άνδρας της ύστερα από ένα σπάσιμο
στο πόδι. Και έτσι απλά της ανήγγειλαν τον θάνατό του. Η ηθο-
ποιός Όλγα Πολίτου έχασε τον σύντροφό της. Σαράντα χρόνια
λατρεμένη πορεία είχαν οι δυο τους. Παιδική μου φίλη η Όλγα,
έζησα μαζί τους από το πρώτο βλέμμα του έρωτα, μέχρι σήμερα
που ο Γιώργος Γρηγοριάδης μας αποχαιρέτησε».

Αποχώρησε από το «J2US»
Δύο που την είδαμε και μία που τα βρόντηξε! Η Μαρίνα Πατούλη,
έπειτα από δύο λαμπερές εμφανίσεις στο σόου «J2US», αποχώρη-
σε οικειοθελώς, μετά την κατσάδα της Δέσποινας Βανδή για το τρα-
γούδι που ερμήνευσε: «Δεν είμαι πικραμένη. Εμένα δεν με αφορά η
κριτική της επιτροπής, αν είπα τον τόνο καλά. Αν το τραγούδι πρώτη,
δεύτερη φωνή, εγώ μένω στον στίχο», ανέφερε σε δηλώσεις της.
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Τ
α εγκεφαλικά επεισόδια έχουν χαρακτη-
ριστεί από τους ειδικούς ως «σύγχρονη
πανδημία», η οποία απειλεί όχι μόνο την
επιβίωση, αλλά και την ποιότητα ζωής

των ανθρώπων. Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκο-
σμίως και την πρώτη αιτία μόνιμης αναπηρίας
στους ενήλικες. Υπολογίζεται από επιδημιολογι-
κές μελέτες ότι στη χώρα μας έχουμε περισσότε-
ρες από 30.000 περιπτώσεις αγγειακών εγκεφαλι-
κών επεισοδίων κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι,
κατά μέσο όρο, κάθε ημέρα περίπου 85 Έλληνες
υφίστανται ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
και περίπου 30 καταλήγουν. 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν
ένα πολύ σοβαρό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλη-
μα, ωστόσο η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση
βοηθούν σημαντικά στη διαχείρισή τους. 

Πολλές από τις αιτίες που προκαλούν διαταραχή
στα αγγεία, ώστε να έχουμε αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, μπορούν να προληφθούν και να αντιμε-
τωπιστούν. Οι αιτίες είναι οι παράγοντες αγγειακού
κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο αρρύθμιστος σακ-
χαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία, η καθιστική
ζωή, το αυξημένο σωματικό βάρος, το κάπνισμα
και η κατανάλωση αλκοόλ. Αν, λοιπόν, κάποιος κα-
ταφέρει να ελέγξει όλους αυτούς τους παράγοντες
κινδύνου, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να υπο-
στεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση και αντιμε-
τώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων από τη Νευ-
ρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων παραθέτει η επ. καθηγή-

τρια νευρολογίας Σοφία Μαρκούλα, ως υπεύθυνη
του ιατρείου αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

«Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια σο-
βαρή κατάσταση, που χρήζει άμεσης αντιμετώπι-
σης. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε έγκαι-
ρα να διακρίνουμε κάποια συμπτώματα, που μπο-
ρεί να σχετίζονται με πρόκληση εγκεφαλικού
επεισοδίου, και να υπάρξει άμεση μετάβαση στο
νοσοκομείο. Συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να
μας θορυβήσουν, είναι η αιφνίδια εγκατάστασης
υπαισθησίας ή αδυναμίας σε κάποιο μέλος του
σώματος ή και στο ήμισυ του σώματος, μια αιφνί-
δια δυσκολία στην εκφορά του λόγου ή στην κατα-
νόηση του λόγου, διαταραχές όρασης, διπλωπία,
διαταραχές της ισορροπίας αιφνίδιας εγκατάστα-
σης, ξαφνική δυσκολία στη βάδιση κ.ά. Στο Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στην
παρούσα φάση, γίνεται ενδοφλέβια θρομβόλυση,
δηλαδή χορήγηση θρομβολυτικών παραγόντων,
προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε τον
θρόμβο, ο οποίος στενεύει ή μπορεί και να απο-
φράξει πλήρως ένα αγγείο», τονίζει η καθηγήτρια.
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Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου
παγκοσμίως και την πρώτη 
αιτία μόνιμης αναπηρίας στους 
ενήλικες - Βασικές αιτίες: υπέρταση,
αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης,
υπερλιπιδαιμία, καθιστική ζωή, 
αυξημένο σωματικό βάρος,
κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ

Θρομβολύσεις 
στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Στη Νευρολογική Κλινική του ΠΓΝΙ έως τώρα
έχουν γίνει 100 θρομβολύσεις με πολύ καλά
αποτελέσματα. Στο ένα τρίτο των ασθενών
υπήρξε πλήρης αποκατάσταση του εγκεφαλι-
κού επεισοδίου, ενώ σε πάνω από τους μισούς
ασθενείς δεν προκλήθηκε κάποια σοβαρή
αναπηρία. «Βέβαια σε όλη αυτή την προσπά-
θεια δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε σε αγαστή και
συνεχή συνεργασία με το Ακτινολογικό Τμή-
μα, με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την
Καρδιολογική Κλινική, τη Νευροχειρουργική
Κλινική και την Αγγειοχειρουργική Κλινική. Η
Νευρολογική Κλινική διαθέτει πολύ καλά εκ-
παιδευμένο προσωπικό στη διαχείριση των
εγκεφαλικών επεισοδίων και στις θρομβολύ-
σεις, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο από το
2019 λαμβάνει βραβείο σωστής διαχείρισης
των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκεφαλι-
κών Επεισοδίων. Η κλινική μας νοσηλεύει πε-
ρίπου 200 άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο τον
χρόνο και διαχειρίζεται ακόμη περισσότερα»,
αναφέρει η επ. καθηγήτρια Νευρολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σοφία Μαρκούλα.

Σοφία Μαρκούλα, 
επ. καθηγήτρια νευρολογίας 

Πώς προλαβαίνεις ένα εγκεφαλικό



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα αυτή κρύβει
κάποιους κινδύνους, που σίγουρα μπορεί-
τε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε
πριν γίνουν ισχυροί. Προσοχή στο πορτο-
φόλι σας, στη συναισθηματική σας ζωή και
σε ό,τι εμπιστεύεστε σε ακατάλληλα πρό-
σωπα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου
θα υπάρξουν σήμερα κάποιες περίεργες αντι-
δράσεις, που αφορούν το επαγγελματικό σας
περιβάλλον. Ίσως, μάλιστα, να προσπαθή-
σουν να σας μειώσουν κάποια πρόσωπα, για
να ανεβάσουν τη δική τους αξία, κάτι που, φυ-
σικά, δεν θα καταφέρουν στο τέλος. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο
του Ζυγού, σας δίνει κάτι καλό σε προσωπικό
επίπεδο. Από την άλλη, πίσω από την καλή ει-
κόνα των άλλων κρύβονται κάποια θέματα που
οφείλετε να τα εντοπίσετε και να τα αντιμετω-
πίσετε. Μην ξεχνάτε ότι στις 4/12 θα υπάρξουν
τριγμοί στις διαπροσωπικές σας σχέσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η τελευταία μέρα
του Νοεμβρίου μιλά για οικογενειακές υπο-
θέσεις, που πρέπει να φροντίσετε με τον κα-
λύτερο τρόπο. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να
θυσιάσετε για λίγο τον χρόνο σας, μακριά από
τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Άλλη μία μέρα που θα πρέπει να ασχοληθείτε
με το περιβάλλον σας, τις επαφές σας, λόγω
εργασίας ή συναισθηματικών σας επιδιώξε-
ων. Θα πρέπει, λοιπόν, να αφήσετε τους φό-
βους σας και να προχωρήσετε σε αλλαγές
που έρχονται.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου θα
υπάρξουν καλές προοπτικές σε οικονομικά θέ-
ματα, αλλά θα μπορέσετε και να βάλετε σε σει-
ρά κάποιες νομικές υποθέσεις. Θα προσέξετε
μια ανατροπή τις επόμενες μέρες σε θέματα
που αφορούν την οικογένειά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, η Σελήνη προχωρά
στο δικό σας ζώδιο, όπου σας κάνει πιο εύ-
πλαστους με την προσωπική σας ζωή. Θα
φροντίσετε το επόμενο διάστημα να μην
εκτεθείτε σε λόγια, που μάλλον δεν τα έχετε
φιλτράρει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο και να σχηματίζει καλή όψη με
Αφροδίτη και Ποσειδώνα. Εσείς που έχετε
γεννηθεί 12, 13, 14 Νοεμβρίου θα έχετε
μια πολύ καλή περίοδο στην προσωπική
σας ζωή.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, οι εξελί-
ξεις θα συνεχίζουν να έρχονται ραγδαία και
θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη (ανάλο-
γα το προσωπικό σας ωροσκόπιο) στην προ-
σωπική σας ζωή. Η Ολική Έκλειψη Ηλίου στις
4/12 θα είναι ένα πολύ έντονο αστρολογικό
γεγονός για εσάς.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, οι μέρες αυτές
είναι πολύ ιδιαίτερες όσον αφορά τη συναι-
σθηματική σας ζωή. Η Αφροδίτη στο δικό
σας ζώδιο σας δίνει μια αρκετά μεγάλη χρο-
νική πορεία καλών συναισθηματικών γεγο-
νότων, στα οποία βέβαια θα πρέπει να συμ-
φωνεί και το προσωπικό σας ωροσκόπιο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους είναι μια πολύ εν-
διαφέρουσα στιγμή, όπου θα υπάρξουν νέοι
στόχοι και νέες αφετηρίες, πολύ σημαντι-
κές για τα επόμενα χρόνια. Η Ολική Έκλειψη
Ηλίου σάς παρακινεί να αλλάξετε και το φι-
λικό σας περιβάλλον, αν έχετε γεννηθεί γύ-
ρω στη 1 Φεβρουαρίου.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι μέρες αυτές θέλουν την προσοχή τους, εφό-
σον είστε, για κάποιους λόγους, σε μια πολύ
ευαίσθητη περίοδο. Έχετε μια πολύ καλή πο-
ρεία οι γεννημένοι στις 11 Μαρτίου, αλλά εσείς
που έχετε γεννηθεί στις 3 Μαρτίου πρέπει να ρί-
ξετε τους τόνους και να είστε ακόμη πιο προσε-
κτικοί με την εργασία σας.
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ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Ζυγού, όπου η διαλλακτικότητα και η επιθυμία για
συζητήσεις και επαφές με τους άλλους δημιουργούν

μια ασπίδα προσαρμογής και καλών σχέσεων. Μπορεί να
μη λύνονται οι αντιπαραθέσεις άμεσα, όμως ευνοείται η
προσπάθεια, με τη συμπόρευση της ήρεμης σκέψης. Μία
ακόμη θετική μέρα του Νοεμβρίου, όπου όλα μπορούμε να
τα αντιμετωπίσουμε, χωρίς να φτάσουμε στα άκρα.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Ο
ι παλιότεροι θυμούνται ότι στα μέ-
σα της δεκαετίας του ’70 το… σινε-
φίλ κοινό (και όχι μόνο) ασχολείτο
με τη sexy «Ιστορία της Ο», που

ήλθε ως μετάλλαξη της «Εμμανουέλας». Μά-
λιστα η «Απογευματινή» αναδημοσίευε σε
ολοσέλιδα τις πικάντικες ιστορίες της που
στον κινηματογράφο ενσάρκωσε η Σύλβια
Κριστέλ.

Σήμερα η ιστορία μιας άλλης «Ο», που ήλθε
ως μετάλλαξη της «Δ», καλύπτει την ειδησεο-
γραφία απ’ άκρου εις άκρον στον πλανήτη.
Μόλις δύο μέρες από την αναγνώρισή της ήταν
αρκετές για να προκληθεί παγκόσμιος πανι-
κός. Ρίγη ανατριχίλας στις κυβερνήσεις και τα
υγειονομικά συστήματα, αναταράξεις στα διε-
θνή χρηματιστήρια, φρένο της τιμής του πε-
τρελαίου και πλημμυρίδα επιστημονικών
εκτιμήσεων για τα χαρακτηριστικά και τη συμ-
περιφορά της.

Χωρίς υπερβολή, όλος ο πλανήτης αναζητεί
εναγωνίως απάντηση σε ένα και μόνο ερώτη-
μα: Πόσο επικίνδυνη είναι στ’ αλήθεια η με-
τάλλαξη Όμικρον; Μήπως η συσσωρευμένη
πικρή εμπειρία του κορονοϊού, η εκατόμβη
θυμάτων, τα προσωπικά δράματα πίσω από
κάθε διασωλήνωση, οι συθέμελες επιπτώσεις
της πανδημίας στις παγκόσμιες και τοπικές
κοινωνίες έχουν προκαλέσει τόση κόπωση
και νευρικότητα που δεν χωράει ψυχραιμία;
Ή, πράγματι, πρέπει να προετοιμαζόμαστε και
για τα χειρότερα;

Προφανώς, τα πρώτα στοιχεία δεν επιτρέ-
πουν κανέναν εφησυχασμό, αφού από τις 23
Νοεμβρίου που εντοπίστηκε για πρώτη φορά,

μέχρι σήμερα, η αφρικανική παραλλαγή έχει
ήδη «διακτινιστεί» σε χώρες ων ουκ έστιν
αριθμός, ενώ ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας χαρακτήρισε την παραλλαγή ανησυχη-
τική, λόγω του μεγάλου αριθμού των μεταλλά-
ξεών της, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν τον ιό να αποφύγει την ανοσία, είτε από
τα εμβόλια είτε από τη φυσική νόσηση.

Ωστόσο, εν αναμονή και των πρώτων ασφα-
λών συμπερασμάτων των επιστημόνων, που
δεν πρέπει να τα περιμένουμε πριν από τρεις
εβδομάδες, ίσως έχει αξία να σταθούμε λίγο
σε κάποιες από τις παραμέτρους στις οποίες
δεν έχουν επικεντρωθεί τα φώτα της δημοσιό-
τητας:

• Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι σε συμφωνία
που υπέγραψε φέτος το καλοκαίρι η Επιτροπή
με την κοινοπραξία BioNTech/Pfizer, για την
παράδοση 1,8 δισ. δόσεων εμβολίου, περιλαμ-
βάνεται μια ρήτρα που αναφέρεται στην περί-
πτωση εμφάνισης μιας παραλλαγής η οποία
δεν θα καλύπτεται από τα υπάρχοντα εμβόλια.
Με τη ρήτρα αυτή, οι εταιρείες δεσμεύονται
ότι θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το εμ-
βόλιό τους μέσα σε διάστημα 100 ημερών.

• H Pfizer, η BioNTech και η Moderna κατα-
γράφουν συνολικά κέρδη 65.000 δολαρίων το
λεπτό χάρη στα εμβόλιά τους κατά της Covid-
19, σύμφωνα με έκθεση του People’s Vaccine
Alliance, η οποία προωθεί την πιο ίση κατανο-
μή των εμβολίων στον κόσμο. Δηλαδή κάτι πα-
ραπάνω από 1.000 δολάρια το λεπτό!

• Οι φαρμακευτικές εταιρείες συγκέντρω-
σαν τα χρήματα αυτά πουλώντας τη μεγάλη

πλειονότητα των εμβολίων τους στις πλούσιες
χώρες, εις βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων
χωρών, όπου το ποσοστό εμβολιασμού κατά
της Covid-19 παραμένει μικρό, καταγγέλλει η
οργάνωση.

Δηλαδή μιλάμε για ένα οικονομικά… sexy
αφήγημα, για να δικαιολογήσουμε την εισα-
γωγή και τον τίτλο του άρθρου!

Με δεδομένη, πάντως, παγκοσμίως την αρχή
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μήπως οι με-
γάλες εταιρείες πρέπει να αναπροσαρμόσουν την
πολιτική τους και να χαρίσουν εμβόλια στις υπα-
νάπτυκτες χώρες της Αφρικής και της Ασίας;

Αν όχι, μοιραία οδηγούμαστε στην πρόταση
Μπάιντεν για κατάργηση της πατέντας για ένα
διάστημα (ανάλογη πρόταση έχει κάνει και ο
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας… σημεία των καιρών!).

Και μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν να στηρίζει την πρόταση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας περί κατάργησης της
πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για την
Covid-19, καθώς δεχόταν πιέσεις από τους
Δημοκρατικούς βουλευτές και από περισσό-
τερες από 100 χώρες, όμως υπό τις παρούσες
συνθήκες η πρόταση μοιάζει λογική, αν οι
ίδιες οι εταιρείες δεν αναλάβουν να προσφέ-
ρουν δωρεάν στον υπόλοιπο πλανήτη το «δώ-
ρο» του εμβολίου. 

Άλλωστε, αν ο κορονοϊός εξαπλωθεί και οι
οικονομίες παγκοσμίως βουλιάξουν, την ίδια
πορεία θα ακολουθήσουν και οι μεγάλες φαρ-
μακευτικές εταιρείες, αφού ούτε οι χώρες του
σύγχρονου κόσμου θα έχουν να πληρώσουν
τα εμβόλια.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

H ιστορία της… Όμικρον

Αν ο κορονοϊός
εξαπλωθεί 
και οι οικονομίες
παγκοσμίως
βουλιάξουν, την
ίδια πορεία θα
ακολουθήσουν
και οι μεγάλες
φαρμακευτικές
εταιρείες, αφού
ούτε οι χώρες
του σύγχρονου
κόσμου θα έχουν
να πληρώσουν
τα εμβόλια
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