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«To αίτημάμαςδενείναιφωτοβολίδα»



Κ
ορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώ-
σεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών

ετοιμάζονται να γιορτάσουν την αντιδικτατορική εξέ-
γερση του 1973. Την ίδια ώρα δεκάδες «γνωστοί-
άγνωστοι», κουκουλοφόροι, μπαχαλάκηδες και αν-
τιεξουσιαστές, χούλιγκαν παίρνουν ήδη θέσεις μά-
χης για τη «γιορτή» όπως εκείνοι την εννοούν. Με μο-
λότοφ, στειλιάρια, ρόπαλα και άλλα… αξεσουάρ χα-
ράς και κεφιού. Χθες, μάλιστα, αναρχικές συλλογικό-
τητες πραγματοποίησαν κατάληψη στο κτίριο «Γκίνη»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ώστε να απο-
φασίσουν τον τρόπο δράσης τους κατά τη μεγάλη μέ-
ρα της 17ης Νοέμβρη. 

Στην αντίπερα όχθη, πέντε χιλιάδες αστυνομικοί,
άντρες των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ,

της Ασφάλειας αλλά και της Αντιτρομοκρατικής
βρίσκονται επί ποδός σε περίπτωση που προσκλη-
θούν στη «γιορτή». Θα έχουν μαζί τους κρότου-
λάμψης, δακρυγόνα, κλομπ. Τα drones της ΕΛΑΣ
θα παρακολουθούν από ψηλά και θα καταγράφουν
πανοραμικά το υπερθέαμα του τρόμου που υπό-
σχονται οι αριστεροί «ημιπιτσιρικάδες». 

Αλήθεια, όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο,
και πιθανότατα θα συμβούν και σήμερα, τι σχέση
έχουν με την πραγματική γιορτή του Πολυτεχνεί-
ου; Πόσο μακριά βρίσκονται από το αληθινό νόημα
της εξέγερσης του 1973; Το νόημα του Πολυτεχνεί-
ου στη συνείδηση του καθενός από εμάς είναι ο
διαρκής αγώνας για ελευθερία.

Για δημοκρατική νομιμότητα. Για ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα. 

Ωστόσο η για δεκαετίες στυγνή εκμετάλλευση
του λαϊκού αγώνα (σε μονοπωλιακά πρότυπα) από
τα κόμματα της Αριστεράς παραμόρφωσε τη μεγά-
λη εικόνα μέσα από την οποία βγήκαν τέρατα. Αλλά
έφτιαξε και πολλές λαμπρές καριέρες αντιστασια-
κών. Για αυτό φθίνει χρόνο με τον χρόνο η συμμε-
τοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις.

Η αληθινή γενιά του Πολυτεχνείου, τέτοιες μέ-
ρες πλέον, κάθεται σπίτι της αμήχανη και μετέωρη
παρακολουθώντας εικόνες φρίκης και καταστρο-
φής στα στενά πέριξ του Ιδρύματος και των Εξαρ-
χείων με πρωταγωνιστές επαγγελματίες τραμπού-
κους. Στο χέρι μας είναι να τους χαλάσουμε το
«πάρτι» της ανομίας. Στο χέρι μας είναι να ξανα-
δώσουμε νόημα στο νόημα της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου. 
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Ο πρωθυπουργός έθεσε 
στον Βρετανό ομόλογό του
ξεκάθαρο αίτημα για 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
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«Είναι ζήτημα αξιακό και πολιτικό»
Τ

η ξεκάθαρη, πάγια ελληνική θέ-
ση για επιστροφή στην Ελλάδα
και επανένωση των Γλυπτών του
Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης στον Βρετανό ομόλογό
του Μπόρις Τζόνσον κατά τη συνάντησή
τους στην Ντάουνινγκ Στριτ, στο πλαίσιο
της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρω-
θυπουργού στο Λονδίνο. «Πλέον έχει έρθει
η ώρα για την ικανοποίηση του δίκαιου ελ-
ληνικού αιτήματος και την αποκατάσταση
του μνημείου στην ολότητά του στο Μου-
σείο της Ακρόπολης», είπε σχετικά ο πρω-
θυπουργός, ο οποίος σε όλες τις δημόσιες
παρεμβάσεις του στη βρετανική πρω-
τεύουσα μίλησε για την ανάγκη επαναπα-
τρισμού των Γλυπτών που αποσπάστηκαν
από τον Παρθενώνα και μεταφέρθηκαν στο
Λονδίνο το 1806 από τον τότε πρέσβη της
Μ. Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία Τ. Μ. Έλγιν.

«Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα. Θα
επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτί-
σουμε τα απαραίτητα ερείσματα και στη
βρετανική κοινή γνώμη για την ανάγκη
επανένωσης με τα Γλυπτά του Μουσείου
Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα που
αφορά τις διμερείς μας σχέσεις. Δεν είναι
κατά βάση ζήτημα μόνο νομικό, είναι πρω-
τίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό και θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πε-
τύχουμε τον σκοπό μας», ανέφερε διεξοδι-
κά ο πρωθυπουργός στον κ. Τζόνσον, ο
οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέ-
πεμψε το ζήτημα για ακόμη μια φορά στο
Βρετανικό Μουσείο. 

Για Ελληνοτουρκικά και Κυπριακό 
Αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ - Ηνωμέ-

νου Βασιλείου, ο πρωθυπουργός εξέφρα-

σε την ικανοποίησή του για τη συνέχεια του
διαλόγου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και
ΕΕ για το Πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλαν-
δία και υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμο-
γής του Πρωτοκόλλου στα πλαίσια των δε-
σμεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου που
απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης
από την ΕΕ.

Διεθνές Δίκαιο
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον

αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, που δεν αφήνει
περιθώρια αισιοδοξίας για διάλογο, για τον
οποίο η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη, με την
προϋπόθεση τήρησης του Διεθνούς Δι-
καίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου
της Θάλασσας, και του σεβασμού της κυ-
ριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της.

Ως προς την Κύπρο, ο κ. πρωθυπουργός
υπογράμμισε την αδιαλλαξία και επιθετι-
κότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η
Άγκυρα με νέες παράνομες, προκλητικές
ενέργειες και απειλές στα Βαρώσια και τις
θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Τόνισε ότι η ακύρωση των παρά-
νομων τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βα-
ρώσια αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση
για την ευόδωση των, υπό την αιγίδα του
ΓΓΗΕ, προσπαθειών επανέναρξης των δια-
πραγματεύσεων.

Οι δύο πρωθυπουργοί συναντήθηκαν στην είσοδο της
πρωθυπουργικής οικείας, στην περίφημη Ντάουνινγκ
Στριτ 10, όπου και διεμήφθη ο παρακάτω διάλογος. 
Μπόρις Τζόνσον: Είναι χαρά μου που υποδέχομαι και πάλι

τον φίλο μου Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο. Εργαζό-
μασταν επί πολύ καιρό ώστε να γίνει αυτή η επίσκεψη.
Και η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο είναι πολύ μεγάλης σημασίας για εμένα, για εμάς.
Φέτος γιορτάζουμε τη 200ή επέτειο από την ιστορική
έναρξη του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, με
την υποστήριξή μας, το 1821.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το 1821, τότε ξεκίνησαν όλα, μολο-
νότι φάνταζε σχεδόν αδύνατο.

Μπόρις Τζόνσον: Μολονότι φάνταζε σχεδόν αδύνατο, με τη
στήριξη του Λόρδου Βύρωνα και άλλων. Είναι υπέροχο
που σε βλέπω.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μου που βρίσκομαι
εδώ. Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συζητή-
σουμε σχετικά με τις πολύ ισχυρές διμερείς μας σχέ-
σεις. Αναγνωρίζω στο πρόσωπό σας έναν πραγματικό
φιλέλληνα.

Μπόρις Τζόνσον: Έναν πραγματικό φιλέλληνα. Θα ήθελα
επίσης να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κυριάκο, για
την ηγετική στάση που επέδειξες στη Σύνοδο COP26 στη
Γλασκόβη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια και σε εσένα, Μπό-

ρις. Ήταν ένα πολύ πολύπλοκο project, αλλά τελικά εί-
μαστε ευχαριστημένοι.

Μπόρις Τζόνσον: Επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος. Σας ευ-
χαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν
ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, ο πρέσβης
της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Ραπτάκης,
η πρέσβης Άννα - Μαρία - Ελένη Μπούρα - Διπλωματι-
κό Γραφείο Πρωθυπουργού, η αναπληρώτρια κυβερνη-
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο προϊστά-
μενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης.

Μητσοτάκης: «Ένας πραγματικός φιλέλληνας» - Τζόνσον: «Σε ευχαριστώ για την ηγετική στάση σου» 
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Διαχρονική μάχη για επιστροφή
Δ

ύο αιώνες πίσω πηγαίνουν τα επίσημα αιτήματα
του ελληνικού κράτους για την επιστροφή και
την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα,

που ξαναφέρνει στο προσκήνιο με το ταξίδι του στο Λον-
δίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Το πρώτο επίσημο αίτημα χρονολογείται το 1842 από
τον «γραμματέα τής εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εται-
ρείας» Αλέξανδρο Ραγκαβή. Με τη συμπλήρωση 100
ετών από τον θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, η ελληνική
πλευρά αποστέλλει επιστολή το 1924 με την αίτηση για
επιστροφή των Γλυπτών, με την επόμενη κίνηση να γί-
νεται το 1961 με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων

Άγγελου Τσουκαλά και της Ακαδημίας Αθηνών. Και
φτάνουμε στο 1982, όταν η Μελίνα Μερκούρη, υπουρ-
γός Πολιτισμού, υποβάλλει κείμενο αίτησης επιστρο-
φής των γλυπτών στη Γενική Διάσκεψη της Επιτροπής
Πολιτιστικής Επιτροπής της UNESCO, το οποίο υπερ-
ψηφίστηκε. Δύο χρόνια αργότερα η Ελλάδα υπέβαλε
νέο επίσημο αίτημα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε δεσμευτική από-
φαση το 1999, σημειώνοντας ότι θεωρεί πως η επιστρο-
φή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα είναι υψί-
στης σημασίας για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά, ενώ το 2002 οι υπουργοί Πολιτισμού και

Αθλητισμού των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ύστερα από πρό-
σκληση του τότε υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενι-
ζέλου, συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, πως η επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα είναι «υπο-
χρέωση της σύγχρονης ανθρωπότητας απέναντι στο κο-
ρυφαίο μνημείο του κλασικού πολιτισμού».

Ως τελευταία προσπάθεια καταγράφεται αυτή της ελ-
ληνικής κυβέρνησης το 2014 να εκπροσωπηθεί από το
δικηγορικό γραφείο Ρόμπερτσον και Αλαμουντίν-Κλού-
νεϊ στη διεκδίκηση των Γλυπτών μέσω της νομικής
οδού, κίνηση που σταμάτησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ραντεβού 
στο City

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Λονδίνο δεν σχεδιάστηκε τυχαία να
είναι διήμερη και να μην περιοριστεί στις
πολιτικές επαφές του με τον Μπόρις
Τζόνσον. Και αυτό γιατί το Λονδίνο δεν
παύει να είναι ένα σημαντικό οικονομικό
και επενδυτικό κέντρο. 

Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν θα έχει επα-
φές και με επενδυτές στο λονδρέζικο Ci-
ty, το παγκόσμιο οικονομικό κέντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», από νωρίς σήμερα ο πρωθυπουρ-
γός θα έχει τρεις τετ α τετ συναντήσεις με
μεγάλους επενδυτές και μια ομαδική συ-
νάντηση με επενδυτές από διάφορους
κλάδους (ενέργεια, real estate, υποδο-
μές κ.λπ.), καθώς και μέλη του CBI, του
Συνδέσμου Βρετανικών Επιχειρήσεων
(βρετανικός ΣΕΒ). Αναμένεται, παράλλη-
λα, να υπάρξει και επαφή με Έλληνες
που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά
και διαπρέπουν στη βρετανική πρω-
τεύουσα, διατηρώντας ανοιχτές κεραίες
για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Αντι-
κείμενο προφανώς οι επενδυτές προ-
οπτικές της χώρας μας, καθώς είναι δε-
δομένο ότι η Ελλάδα είναι πλέον «της μό-
δας» τόσο στη διεθνή αγορά όσο και στη
χρηματαγορά. 

Ήδη, το έδαφος έχει στρώσει από το
πρωί της Δευτέρας ο διευθυντής του οι-
κονομικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη
Αλέξης Πατέλης, ο οποίος βρέθηκε νω-
ρίτερα στη βρετανική πρωτεύουσα και
είχε με τη σειρά του συναντήσεις με
επενδυτές (διαχειριστές χαρτοφυλακίων
ομολόγων και μετοχών), προκειμένου
και να στρώσει το χαλί για τις πρωθυ-
πουργικές επαφές αλλά και να «δουλέ-
ψει» αυτόνομα ορισμένες περιπτώσεις. 

Γιώργος Ευγενίδης

Ξεκάθαρος ήταν ο πρωθυπουργός απέ-
ναντι στην παραφιλολογία που έχει ανα-
πτυχθεί τα τελευταία 24ωρα και από κυ-
βερνητικά στελέχη για ενδεχόμενο lock-
down στους ανεμβολίαστους. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Good
Morning, Britain» του τηλεοπτικού δι-
κτύου ITV, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα
ακολουθήσουμε την τακτική της Αυστρίας
επιβάλλοντας ένα πλήρες lockdown
στους ανεμβολίαστους». Μάλιστα, κάλε-
σε τους Βρετανούς να κάνουν από τώρα
κράτηση για τις διακοπές τους το καλο-
καίρι στην Ελλάδα, γιατί, όπως είπε, θεω-
ρεί ότι θα είναι ένα Covid-free καλοκαίρι.

Όσον αφορά το Μεταναστευτικό, ο πρω-
θυπουργός εξήγησε πως τα τελευταία
τρία χρόνια έχουμε αποδεχθεί περισσό-
τερες από 50.000 αιτήσεις ασύλου και ση-
μείωσε ότι κανείς δεν δικαιούται να κατη-
γορήσει την Ελλάδα ότι δεν σέβεται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Αυτό που τόνισε με
έμφαση ήταν ότι αν δεν στείλουμε ξεκά-
θαρο μήνυμα ότι προστατεύουμε τα σύνο-
ρά μας, τότε περισσότεροι θα προσπαθή-
σουν να μπουν παράνομα στη χώρα: «Έχω
μία υποχρέωση, να προστατεύσω τα σύ-
νορά μας. Καλούμε την Τουρκία να τιμή-
σει το δικό της σκέλος της συμφωνίας με
την ΕΕ, μπορεί να κάνει περισσότερα για

την αναχαίτιση της παράνομης μετανά-
στευσης».

Για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώ-
να ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε τη θέση της
χώρας μας. «Πιστεύω πως η προσέγγιση
πως τα Μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό
Μουσείο γιατί βρίσκονταν πάντα εκεί είναι
αναχρονιστική. Θέλουμε οριστική επι-
στροφή των Μαρμάρων, αλλά δεν συζητά-
με για δανεισμό τους. Θα μπορούσαμε να
προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο πο-
λιτιστικούς θησαυρούς που δεν έχουν βγει
από την Ελλάδα στο παρελθόν. Είμαι σί-
γουρος πως μπορεί να βρεθεί μια λύση».

Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Μητσοτάκης στο ITV: «Όχι σε 
lockdown στους ανεμβολίαστους»



Τ
ην Παρασκευή έρχεται στη
Βουλή το θέμα του κόστους
του Αεροπορικού Κέντρου
Καλαμάτας, με τον ΣΥΡΙΖΑ να

εστιάζει στο γεγονός της σύναψης μίας
κακής για τη χώρα συμφωνίας, όσον
αφορά το οικονομικό κόστος. 

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 ο Αλέ-
ξης Τσίπρας είχε υποβάλει αίτημα για
προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή
σχετικά με το κόστος του Αεροπορικού
Κέντρου στη συμφωνία με το Ισραήλ
και στις 20 Απριλίου υποβλήθηκε και η
αντίστοιχη επερώτηση από 19 βουλευ-
τές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στα εξής: Στη σχε-
τική συμφωνία με το Ισραήλ, το κόστος
του Αεροπορικού Κέντρου έφτασε το
1,850 δισ. ευρώ, αυξημένο δηλαδή κατά
35% από την προηγούμενη συμφωνία
Μητσοτάκη, με τις ετήσιες πληρωμές να
φτάνουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως η προ-
σφορά leasing που είχε εκείνος εξα-
σφαλίσει έφτανε το 1,2 δισ., 53% δηλαδή
λιγότερα.

Τι θα ζητήσει ο Τσίπρας 
Ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση της

Παρασκευής θα ζητήσει από τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να φέρει στο σώμα τα
στοιχεία των ανταποδοτικών, δηλαδή τα
οικονομικά οφέλη που έχουν το Ελλη-
νικό Δημόσιο αλλά και η ελληνική βιο-
μηχανία από την εν λόγω συμφωνία,
μιας και η ανάδοχος εταιρεία παίρνει
τις πάγιες εγκαταστάσεις καθώς και τον
εξοπλισμό της 120 Πτέρυγας Εκπαί-
δευσης Αέρος. 

Πίσω από την κουβέντα
«Τι κάνει νιάου νιάου» λένε στελέχη

της Κουμουνδούρου, αφήνοντας να εν-
νοηθεί και σε αυτή την περίπτωση πως
η ιστορία μυρίζει μίζα, ρεμούλα και

διαφθορά.  Όπως και να έχει, αφήστε
τον πρόεδρο να γυρίσει την Ελλάδα
πριν από το συνέδριο (λέμε τώρα) και
τις εκλογές, μπας και μαζευτεί πάλι το

πράγμα, γιατί και σκάνδαλο να αποδει-
χτεί η συμφωνία με το Ισραήλ, θα δια-
φωνούν οι τάσεις πώς να το προφέ-
ρουν!

«Κλείδωσε» τελικά το περίφημο ντιμπέιτ μεταξύ
των πέντε υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ για
τις 29 Νοεμβρίου, στις 22.00, στην ΕΡΤ. Μέχρι στιγ-
μής στην εν λόγω διαδικασία δεν θα συμμετάσχει ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επέμεινε στη δική
του εναλλακτική πρόταση. Παρά ταύτα εκφράστηκε η
συναίνεση των πέντε, αν κάποιος από τους υποψηφί-
ους επιθυμεί να βγει μέσω ψηφιακής πλατφόρμας
Ζoom, να μπορεί να το κάνει. Πρόκειται για μια ύστα-
τη προσπάθεια να αλλάξει γνώμη ο πρώην πρωθυ-
πουργός. Στο παρασκήνιο, πάντως, καταβάλλονται
προσπάθειες προκειμένου το βράδυ της 29ης Νοεμ-
βρίου να βρεθούν και οι έξι υποψήφιοι στο τηλεοπτι-
κό στούντιο της ΕΡΤ. Στόχος αυτής της προσπάθειας
είναι να μη βγει προς τα έξω μια «ραγισμένη εικόνα»

με αναπάντητα ερωτήματα για την ενότητα του κόμ-
ματος. Πόσω μάλλον τώρα που, όπως λένε, διαμορ-
φώνεται μια ευνοϊκή συγκυρία για το Κίνημα. Ενδει-
κτικό ήταν το σχόλιο επ’ αυτού από τον νεότερο υπο-
ψήφιο Παύλο Χρηστίδη: «Θα είναι ένα βήμα προς την
εικόνα ενότητας της παράταξης προς τα έξω, να εί-
μαστε και οι έξι υποψήφιοι ο ένας δίπλα στον άλλο».

Θα ακολουθήσει ακόμη μια αναμέτρηση στο μεσο-
διάστημα του δεύτερου γύρου μεταξύ των δύο υπο-
ψηφίων που θα έχουν προκριθεί. Σήμερα στις 13.00
θα γίνει νέα τηλεδιάσκεψη προκειμένου να καθορι-
στούν οι οριστικές λεπτομέρειες και το μοντέλο θα
στηριχθεί στους όρους της τηλεμαχίας του 2017.

Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε και ο σχεδιασμός
της εκλογικής διαδικασίας. 

Συνολικά θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα σε
813 σημεία σε όλη τη χώρα και σε 25 πόλεις του εξω-
τερικού. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι
στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο και είναι μέλη ή φί-
λοι του Κινήματος, και επιπλέον όσοι κατά την ημέρα
της ψηφοφορίας συμπληρώσουν σχετική αίτηση εγ-
γραφής ως μέλη ή φίλοι του Κινήματος. Θα μπορούν
να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της
Ελλάδας ή του εξωτερικού διευκολύνονται και θα
καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 3 ευρώ μόνο
κατά τον πρώτο γύρο. Στον δεύτερο γύρο δικαίωμα
ψήφου θα έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον πρώτο γύ-
ρο των εκλογών.

ΑΑντώνης Ι. Αντωνόπουλος

«Κλείδωσε» ντιμπέιτ για τους «πέντε» στο ΚΙΝΑΛ
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Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει 
το «χαρτί» της
σκανδαλολογίας

Ανοίγει τη βεντάλια
των θεμάτων 
για να χτυπήσει 
την κυβέρνηση - 
Στο τραπέζι της
συζήτησης το Αεροπορικό
Κέντρο Καλαμάτας 

Τι γίνεται στην Οργάνωση Μελών Κορυδαλλού;
«Σκοτώνονται» τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Τοπική Οργάνωση του Κορυδαλλού,
ειδικά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία για τη συνέχεια ή όχι της συνεργασίας
του κόμματος με τη δημοτική παράταξη. Αν και η ψηφοφορία είχε το αποτέ-
λεσμα 44-8 υπέρ της παύσης της συνεργασίας με την παράταξη Γουρδομιχά-
λη, η τάση των 53 δήλωσε πως δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα, διότι δεν
έπρεπε να γίνει ψηφοφορία, για τους δικούς τους λόγους. Ποιος είναι όμως ο
βουλευτής που παρά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προσπάθησε με την
παρατεταμένη χρονικά τοποθέτησή του να κουράσει και κατά συνέπεια να
διαλύσει τη διαδικασία;
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Πρώτος στόχος της περιφερειακής πολιτικής η «Έξυπνη Ευρώπη» 

Η
παγκοσμιοποίηση, τη βασική φιλοσοφία
της οποίας έθεσε εν αμφιβόλω η πανδη-
μία, ο αυτοματισμός, οι νέες τεχνολογίες

και η απεξάρτηση από τον άνθρακα έχουν αντίκτυ-
πο στις θέσεις εργασίας, στους βιομηχανικούς κλά-
δους, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στον τρόπο
με τον οποίο σχεδιάζονται η οικονομία και η κοινω-
νία. Η Ευρώπη βιώνει μια σημαντική περίοδο αλλα-
γών, ευρισκόμενη για μία ακόμη φορά ενώπιον μιας
γενικευμένης πρόκλησης, που δεν είναι άλλη από
την εξεύρεση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης βασι-
σμένου στα νεότερα στοιχεία, που «επέβαλαν» τα
πανδημικά κύματα, αλλά και απαλλαγμένου από
στρεβλώσεις προηγούμενων επιλογών.

Η μόνιμη πρόκληση για τις περιφέρειες της ΕΕ
είναι να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο με
άλλες πιο προηγμένες και αναδυόμενες οικονομι-
κές δυνάμεις, καθώς αποτελούν περισσότερο από
ποτέ μέρος ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ως
εκ τούτου, πρέπει να βρουν τρόπους για να κατα-
στούν πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές, λαμβά-
νοντας συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ κα-
θώς και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα την ισότιμη κατανομή των οφε-
λών της παγκοσμιοποίησης. Αλλά αυτό είναι το
«περίβλημα» και όχι το ζητούμενο που είναι το πε-
ριεχόμενο, το οποίο θα πρέπει να ισχυροποιηθεί
ώστε να αποτελέσει ζέον και δυναμικό κύτταρο
ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων
που σήμερα προσφέρουν προγράμματα που τρέ-
χουν ή θα τρέξουν προσεχώς. Ο λόγος για τις «μι-
κρότερες» περιφέρειες «τοπικής» εμβέλειας, οι
οποίες εν πολλοίς αποτελούν τον μικρόκοσμο ή τη
μικρογραφία των μεγαλύτερων περιφερειών της
ΕΕ. Αν θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη και

τις περιφέρειές της «έξυπνες», πρέπει να ξεκινή-
σουμε από τις μικρότερες περιφέρειες στις οποίες
διαβιούμε και επιχειρούμε.

Στο ερώτημα αν πρέπει να εφαρμοστούν στρατη-
γικές έξυπνης εξειδίκευσης σε κάθε περιφέρεια, η
απάντηση είναι μία και βεβαίως καταφατική. Η
έξυπνη εξειδίκευση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για
διαπεριφερειακή συνεργασία γύρω από κοινές
προτεραιότητες, συμπληρώνοντας έτσι τα δυνατά
σημεία μιας άλλης περιφέρειας και αναδιαμορφώ-
νοντας το μοντέλο ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. 

Η έξυπνη εξειδίκευση προσφέρει μια νέα μέθο-
δο από κοινού εργασίας, βασισμένη στη συνεργα-
σία και την καινοτομία. Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο κε-
φάλαιο προς συζήτηση. Ένα «παρεξηγημένο» κε-
φάλαιο, καθώς δεν έχει επεξηγηθεί επαρκώς τι εί-
ναι ο όρος «καινοτομία» και πού αυτή μπορεί να
συμβάλει. 

Είναι ώρα να δώσουμε τέλος στην αοριστία. Ου-
σιαστικά είναι η ώρα να αξιοποιηθούν στρατηγικές
για μια ευέλικτη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη
ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία, ώστε να βοη-
θήσει τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τις ευκαι-
ρίες που προσφέρουν οι τεχνολογικές αλλαγές και
ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, αλλά και να μετα-
σχηματίσουν το ευρύτερο επιχειρείν προετοιμά-
ζοντάς το για την «επόμενη» μέρα. Ήδη υπάρχει
ένας σημαντικός αριθμός περιφερειακών, εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών προγραμμάτων και μέ-
σων με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της
ανάπτυξης και της απασχόλησης ή την προώθηση
της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Έχω αναφερθεί κατ’ επανάληψη στην κυκλική
οικονομία και τις δυνατότητες που διανοίγονται μέ-
σα από την εφαρμογή πολιτικών, την πράσινη ανά-

πτυξη και την πράσινη μετάβαση, που επί της ου-
σίας είναι ένας νέος τρόπος οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Υπενθυμίζω τα οικονομικά και κοινωνικά οφέ-
λη, τις εφαρμογές, τις νέες θέσεις εργασίας, τα πε-
ριβαλλοντικά, που πλέον είναι έννοιες αυτονόητες
και εξίσου σημαντικές. Πριν αναζητήσουμε όμως
την έξυπνη ανάπτυξη, σε υπερτοπικό επίπεδο, θα
πρέπει να την αναζητήσουμε σε τοπικό. 

Οφείλουμε να μετασχηματίσουμε την Αττική σε
περιφέρεια παράδειγμα προς μίμηση στην κυκλική
οικονομία. Η «έξυπνη Ευρώπη», όσο και αν φαίνε-
ται παράδοξο, ξεκινάει και από την Περιφέρεια Ατ-
τικής, όπου όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι
«έξυπνη».

Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, η διαπε-
ριφερειακή και η μακροπεριφερειακή συνεργασία
μπορούν να βοηθήσουν τις περιφέρειες να αξιο-
ποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές έρευνας και
καινοτομίας, να στηρίξουν την καινοτομία ευρείας
βάσης, να αναδείξουν νέες δεξιότητες και να δημι-
ουργήσουν πανευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, εν-
θαρρύνοντας τη συνέργεια των επενδύσεων μετα-
ξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και εισά-
γοντας σταδιακά την ευρωπαϊκή καινοτομία στην
αγορά. Οι όποιες πιλοτικές ή μη δράσεις θα βοηθή-
σουν τις διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις να
εντοπίσουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια
και επενδυτικές ευκαιρίες. 

Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι με ρεαλιστι-
κούς σχεδιασμούς, ώστε να αξιοποιήσουμε έξυπνα
κάθε ευκαιρία. Γιατί σε ένα καθεστώς παγκοσμιο-
ποίησης, σε ένα καθεστώς που η κάθε ευρωπαϊκή
περιφέρεια προσπαθεί να επιβιώσει, ο ανταγωνι-
σμός θα είναι ανελέητος και η Περιφέρεια Αττικής
πρέπει να είναι στους νικητές.

του
Βασίλη

Κορκίδη

Πρόεδρος 
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

της
Κατερίνας 
Μονογυιού 

Βουλευτής 
Κυκλάδων 
της ΝΔ

Η
έλευση της πανδημίας του κορονοϊού τον
Δεκέμβριο του 2019 είχε αρνητικές επι-
πτώσεις σε υγειονομικό, οικονομικό, κοι-

νωνικό και προσωπικό επίπεδο. Φυσικό και επό-
μενο ήταν να επηρεαστεί και ο τομέας του τουρι-
σμού. Το καλοκαίρι του 2020, το πρώτο καλοκαίρι
με Covid-19, χωρίς ακόμη να είναι διαθέσιμα τα
εμβόλια, ο τουρισμός στα νησιά των Κυκλάδων αλ-
λά και σε όλα τα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας
ήταν αισθητά μειωμένος, έως και ανύπαρκτος. Οι
οικονομικές απώλειες τεράστιες για τη συντριπτι-
κή πλειονότητα του πληθυσμού των Κυκλάδων που
ζει από τον τουρισμό και προετοιμάζεται μια ολό-
κληρη χρονιά για την εαρινή σεζόν. 

Ο κόσμος στην αρχή της πανδημίας ήταν φοβι-
σμένος, τα κρούσματα μεν τότε ήταν σχετικά λίγα
και διαχειρίσιμα, αλλά ο «αόρατος» και άγνωστος
ακόμη ιός υπαρκτός. Το καλοκαίρι του 2020 ήταν
πραγματικά ένα δύσκολο καλοκαίρι. Για το 2021 τα

οικονομικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης της
Νέας Δημοκρατίας λόγω Covid-19 στις επιχειρή-
σεις και τους εργαζόμενους από την αρχή της παν-
δημίας διέσωσαν πολλές επιχειρήσεις. Η συμβο-
λή, δε, των λοιμωξιολόγων σε όλα τα μέτρα αντιμε-
τώπισης της διασποράς του κορονοϊού και τα μεγά-
λα ποσοστά εμβολιασμού των κατοίκων, ιδίως στα
νησιά, ήταν τέτοια ώστε να μειωθεί η διασπορά
στον γενικό πληθυσμό. 

Φτάνοντας πλέον, έναν χρόνο μετά, στο καλοκαί-
ρι του 2021, με τη διαθεσιμότητα πλέον των εμβο-
λίων και με μεγάλο μέρος του πληθυσμού των του-
ριστών να είναι πλήρως εμβολιασμένο, μπορούμε
να μιλάμε για μια τουριστική σεζόν που «αγγίζει»
σε ποσοστό επισκεψιμότητας το καλοκαίρι του
2019 και σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, το ποσο-
στό είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η άφιξη χιλιάδων
τουριστών δεν θύμιζε σε τίποτα τη «νέκρα» που κυ-
ριαρχούσε ένα καλοκαίρι πριν. Μπορούμε να μιλά-

με για μια επιτυχημένη σεζόν και ως βουλευτής
Κυκλάδων είμαι απολύτως ικανοποιημένη αλλά
και ανακουφισμένη γιατί οι συντοπίτες μου μπο-
ρούν να ανασάνουν ξανά βλέποντας τους κόπους
τους να ανταμείβονται και να αποφέρουν κέρδη.
Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός δεν αφορά μόνο τους
νησιώτες και όσους εργάζονται σε τουριστικά μέ-
ρη, αλλά λειτουργεί σαν αλυσίδα που αφορά ακόμη
και εκείνους που εργάζονται στην ηπειρωτική χώ-
ρα σε τομέα πολύ διαφορετικό από τον τουρισμό.
Γιατί ο τουρισμός μάς αφορά όλους. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι με τα μέτρα που
έλαβε η κυβέρνηση μπορέσαμε να ανακάμψουμε
τουριστικά χωρίς να διακινδυνεύουμε την υγεία
μας. Πλέον, αισθάνομαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι
το καλοκαίρι του 2022 θα είναι ένα ακόμη καλύτε-
ρο τουριστικά καλοκαίρι, με τους Κυκλαδίτες αι-
σιόδοξους να προετοιμάζονται ήδη για την επόμε-
νη τουριστική περίοδο.

Ο τουρισμός μάς αφορά όλους
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POLITICAL

Σ
τη μεταεποχή έρχεται η δυστοπία ή η ουτο-
πία, η ευτυχία ή η δυστυχία, η επιτυχία ή η
αποτυχία ή τελικά τίποτε από όλα τα δίπολα;

Θα γυρίσουμε το ρολόι πίσω στον χρόνο και θα ανα-
ζητήσουμε τις χαμένες ώρες, μέρες και χρόνια που
βιώσαμε -αλλά και βιώνουμε εν μέρει ακόμη- σε
αντιστάθμισμα των οδυνηρών εμπειριών που απο-
κτήσαμε;

Η εξέλιξη των κοινωνιών αποτελεί θεμελιώδες
αξίωμα και το πέρασμα από τις γερασμένες -και
ταυτόχρονα αχαλίνωτα δυστοπικές- γενιές στη
φρεσκάδα -και ουτοπία ορισμένες φορές- των νέ-
ων ανθρώπων είναι πεπρωμένο φυγείν αδύνατον.
Πώς μπορούμε να αντιτάξουμε ξεθωριασμένα
αφηγήματα σε ένα φρέσκο, νέο και εξελισσόμενο
περιβάλλον; Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τους
νέους από τον μετασχηματισμό τους σε κακέκτυπα
των δικών μας, αλλοιωμένων πλέον εικόνων και
χαρακτήρων;

Ίσως έχει έρθει ο καιρός να εξαγνίσουμε -μει-
ώνοντας τον εγωισμό και τις προκαταλήψεις μας-
τον χαρακτήρα μας. Να ταξινομήσουμε τις εμπει-
ρίες μας και να τις μελετήσουμε. Να αναδυθούμε
σε μια νέα επιφάνεια με νέα γνώση που θα προέρ-
χεται από εμάς τους ίδιους. Έτσι κι αλλιώς, έχουμε

περισσευούμενη γνώση που φυλακίζουμε -ενσυ-
νείδητα ή ασυνείδητα- στα θεμέλια του εαυτού μας.

Φτάνοντας σε αυτό το σημείο δημιουργείται εύ-
λογα η ερώτηση: «Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το
management;». Η απάντηση είναι μία και σαφής:
Έχουν μεγάλη σχέση, περισσότερη από ό,τι φαν-
ταζόμαστε. Οι σημερινοί διευθύνοντες σύμβουλοι
πρέπει να τροποποιήσουν τη μέχρι σήμερα προ-
σέγγισή τους, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται
της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Με
την πανδημία ήρθε στο προσκήνιο η σπουδαιότη-
τα της λειτουργίας του ανθρώπινου παράγοντα
στις επιχειρήσεις. Είδαμε ανθρώπους να εργά-
ζονται με αυταπάρνηση, με μεγάλο αίσθημα ευ-
θύνης και με ενσυναίσθηση που εξέπληξε ακόμη
και τους πλέον δύσπιστους. Το μεγάλο στοίχημα
είναι το τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους
όταν η νέα κανονικότητα θα αποτελεί κοινωνική
πραγματικότητα.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα οι οδηγοί των οχημά-
των διεθνών μεταφορών εκτελούσαν δρομολόγια
μέσα στο κέντρο της πανδημίας. Κράτησαν την κοι-
νωνία όρθια και τα ράφια στη διατροφική αλυσίδα
γεμάτα. Η λιανική των τροφίμων πρόσφερε την
επάρκεια και βοήθησε να στηριχθεί -όσο το δυνα-

τόν- μια δυστοπική κανονικότητα. Στην αστική δια-
νομή οι ταχυμεταφορείς εργάζονταν μέρα νύχτα για
να καλύψουν την καταναλωτική εκτόνωση των «εγ-
κλεισμένων» συμπολιτών μας. Ενώ οι «ντελιβερά-
δες» αγνοούσαν κάθε κίνδυνο εκπληρώνοντας -στο
ακέραιο- τις υποχρεώσεις τους και τις δικές μας
ανάγκες.

Σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν
τον σπουδαίο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και
αντί να τους μετατρέπουν σε «freelancers» να τους
αξιοποιήσουν παραγωγικά, ώστε επιβραβεύοντάς
τους -έστω και ηθικά- να διατηρήσουν το περίφημο
customer experience, δηλαδή την ικανοποίηση του
πελάτη. 

Η εμπειρία που αντλήσαμε από την πανδημία δεν
πρέπει να πάει χαμένη, ούτε να γίνει έρμαιο πολιτι-
κών αντιπαραθέσεων. Η εμπειρία αυτή να γίνει ση-
μείο έναρξης ενός εταιρικού μετασχηματισμού που
θα προσφέρει όχι μόνο παραγωγή πλούτου, αλλά
κυρίως κοινωνικό αποτύπωμα. Το ερώτημα, που γί-
νεται στις δημοσκοπήσεις «ποιος θεωρείτε ότι είναι
καταλληλότερος πρωθυπουργός;», για τις επιχει-
ρήσεις -ίσως και για την πολιτική- αλλάξτε το σε
«ποιος διευθύνων σύμβουλος είναι καταλληλότε-
ρος για να τον καλέσετε στο σπίτι σας;».

Το «νέο κοστούμι» του διευθύνοντος 
συμβούλου στη μετα-Covid εποχή

του
Νίκου 

Ροδόπουλου
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Μέλος Γενικού

Συμβουλίου ΣΕΒ
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Σύμβουλος ΕΒΕΠ

του
Σπύρου 
Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ
και αναπληρωτής
γραμματέας του
Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
του ΚΙΝΑΛ

Η
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
αποτελούν μεγάλες μάστιγες της κοινωνίας
μας. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε η εντύπω-

ση ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά μόνο σε
περιθωριακά στοιχεία της κοινωνίας μας ή σε πολύ
μικρές μειοψηφίες, οι οποίες ζούσαν κάτω από το
όριο της ακραίας φτώχειας. Όμως, η φτώχεια δεν
προσεγγίζεται πλέον μονοδιάστατα ως προς την
ανεπαρκή εισοδηματική κατάσταση του ατόμου, αλ-
λά συνδέεται πολυδιάστατα και με το φαινόμενο του
κοινωνικού αποκλεισμού και επεκτείνεται και σε
άλλες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότη-
τας, όπως πρόσβαση στην εργασία, επιχειρηματικό-
τητα, κατανάλωση, αποταμίευση, χρηματοοικονομι-
κές υπηρεσίες. Επιπλέον, επεκτείνεται σε κοινωνι-
κά πεδία, όπως πρόσβαση σε εκπαίδευση, ιατρική
περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα, καθώς και σε
πολιτικά πεδία, όπως συμμετοχή στον δημόσιο διά-
λογο και στη λήψη αποφάσεων, άσκηση εκλογικού
δικαιώματος, συμμετοχή σε πολιτικές δράσεις.

Η οικονομική κρίση και τα σκληρά οικονομικά μέ-
τρα που ελήφθησαν για να αποφευχθούν η χρεοκο-
πία της χώρας και η ολοκληρωτική κατάρρευση επι-
δείνωσαν σημαντικά την κατάσταση και αύξησαν
τον αριθμό των συμπολιτών μας που ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας. Στη δεκαετή οικονομική κρίση
έρχονται να προστεθούν και τα δύο μέχρι στιγμής
χρόνια της υγειονομικής κρίσης, τα οποία επιδεινώ-

νουν περαιτέρω την κατάσταση. Η υγειονομική κρί-
ση έχει φέρει σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Ο
πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στη χώρα μας έτρεχε
με ρυθμό 2,2%, ενώ τον Οκτώβριο ο ρυθμός πληθω-
ρισμού ανήλθε στο 3,3% και συνεχώς ανεβαίνει. Με
λίγα λόγια, το κύμα ακρίβειας είναι κλιμακούμενο
και ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας θα είναι
πολύ δύσκολος. 

Η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σε ποικί-
λους παράγοντες. Μετά το άνοιγμα της αγοράς και
της παγκόσμιας οικονομίας από την περίοδο της κα-
ραντίνας, η αυξημένη ζήτηση δεν μπορούσε να κα-
λυφθεί από την περιορισμένη προσφορά των εργο-
στασίων. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη πρώτων υλών, η
οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική ανατίμησή τους
και συνεπώς σε αύξηση της τιμής των τελικών προ-
ϊόντων. Υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσί-
δα και σημαντική αύξηση του μεταφορικού κό-
στους. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το χαμηλό επί-
πεδο αμοιβών που υπάρχει στην πατρίδα μας, απο-
τελούν ένα εκρηκτικό μείγμα που αυξάνει τη φτώ-
χεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 27,5% του
γενικού πληθυσμού της χώρας μας κινδυνεύει από
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Από αυτά
τα φαινόμενα απειλούνται το 16,1% των απασχολού-
μενων και το 67,5% των ανέργων. Ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό είναι επίσης το γεγονός ότι το 31,5% των παι-

διών (δηλαδή περίπου 1 στα τρία παιδιά) κινδυνεύει
από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το
ποσοστό αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ. 

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συ-
στηματική αντιμετώπιση του προβλήματος από την
Πολιτεία. Το βασικό μείγμα λύσεων που προωθείται
αφορά στα επιδόματα και σε προσωρινές παρεμβά-
σεις από τους δήμους και την Εκκλησία, όπως τα
συσσίτια.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
μόνο με αυτούς τους τρόπους είναι βραχυχρόνια και
αναποτελεσματική και όχι μόνο δεν αποτρέπει, αλλά
αναπαράγει τον μηχανισμό της φτώχειας σε μακρο-
χρόνιο επίπεδο.

Εκτός των ανωτέρω παρεμβάσεων, χρειάζεται η
λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνι-
κής ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
Χρειάζεται η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικό-
τητας των κοινωνικών μεταβιβάσεων, δεδομένου
ότι αυτές χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό και
ελλιπή στόχευση. Και φυσικά στις περιόδους που
σημειώνεται οικονομική ανάπτυξη απαιτείται η
εφαρμογή συντονισμένης πολιτικής δράσης από τα
κυβερνητικά σώματα ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης
να διανέμονται στο σύνολο της κοινωνίας.

Η δίδυμη απειλή της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού είναι παρούσα και θα μας απα-
σχολεί συνεχώς.

Δίδυμη απειλή



ΟΟ εφιάλτης του
πληθωρισμού
Η πληθωριστική καταιγίδα που αναμένεται
να κλιμακωθεί τους πρώτους μήνες του 2022
φουντώνει τον προβληματισμό στο οικονο-
μικό επιτελείο λόγω του σπιράλ των παρε-
νεργειών που προκαλεί στα εισοδήματα των
νοικοκυριών, στα μεγέθη του προϋπολογι-
σμού και στην ταχύτητα της ανάκαμψης. Η
Κομισιόν έχει χτυπήσει καμπανάκι για τις
επιπτώσεις της ακρίβειας στις οικονομίες
της Ευρωζώνης, εκτιμώντας ότι η σωρευτι-
κή ζημία στο ΑΕΠ φέτος και το επόμενο έτος
θα κυμανθεί στις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες,
καθώς θα συρρικνώσει την κατανάλωση και
τις επενδύσεις. Για αυτό τον λόγο δεν είναι
τυχαία η έκκληση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη στις επιχει-
ρήσεις να δείξουν αυτοσυγκράτηση στη με-
ταφορά του αυξημένου κόστους στις τιμές
καταναλωτή και να μην παρασυρθούν στον
φαύλο κύκλο των πληθωριστικών προσδο-
κιών. Το κύμα ακρίβειας δεν δείχνει σημά-
δια υποχώρησης, με αρμόδιους παράγοντες
να προειδοποιούν ότι τα χειρότερα έπονται.

Ραντεβού Ζέρβα -
Βούλγαρη για το δέντρο 

Η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη ρώτησε
πριν από λίγες μέρες τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης εάν θα γίνει φέτος εκδήλωση φωταγώγη-
σης δέντρου, με τον κ. Ζέρβα να απαντά πως
«θα γίνει σίγουρα», ενώ η παρουσιάστρια πρό-
τεινε να είναι η ίδια που θα φωταγωγήσει το
δέντρο, με τον δήμαρχο να δέχεται χαμογε-
λώντας την πρόταση της δημοσιογράφου. Στον
«αέρα» το έκλεισε το ραντεβού η παρουσιά-
στρια του Open.

Τα αντανακλαστικά
του ΚΙΝΑΛ;

Αντανακλαστικά έδειξε το ΚΙΝΑΛ στη Βουλή,
μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ,
με έναν νεκρό εργαζόμενο και δύο τραυματίες,
καταθέτοντας ερώτηση για τη διερεύνηση των
συνθηκών που έλαβε χώρα. Οι βουλευτές Γιώρ-
γος Μουλκιώτης, Γιώργος Καμίνης, Χρήστος
Γκόκας και Βασίλης Κεγκέρογλου στην ερώτησή
τους κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε μέ-
τρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργα-
σίας και ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς τι
μέτρα θα λάβουν, προκειμένου να διερευνηθούν
οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος και να
αποδοθούν ευθύνες στους υπευθύνους, τι μέτρα
ασφαλείας είχαν ληφθεί από τους υπεύθυνους
εργοδότες κατά την εκτέλεση των εργασιών, αν
υπήρχε εργασιακή εκπαίδευση και εμπειρία και
αν υπάρχει θεωρημένο βιβλίο συντήρησης του
μηχανήματος-οχήματος. Ζητούν επίσης να κα-
τατεθούν στη Βουλή τα πορίσματα της αυτοψίας
και των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών μη-
χανισμών μετά το δυσύχημα της 16ης Νοεμβρίου
2021.

Ήρθε η ώρα 
των γραμματέων 
Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας οι γενικοί
γραμματείς που πρόκειται να πολιτευθούν στις
προσεχείς εκλογές θα πρέπει να παραιτηθούν
στις αρχές του νέου έτους. Ήτοι τον Γενάρη. Μέ-
χρι στιγμής ακούγονται διάφορα ονόματα που
θέλουν να κατέλθουν στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Έτσι, εκτός απροόπτου, αναμένεται να
υποβάλει παραίτηση η γενική γραμματέας Αν-
τιεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου, η
οποία θα ζητήσει την ψήφο στην Εύβοια. Κατά
τον ίδιο τρόπο είναι πιθανόν να παραιτηθεί και η
Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέρ-
γειας, αλλά όπως ακούγεται και η Βίκυ Λοΐζου,
γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής Ανά-
πτυξης, η οποία δεν αποκλείεται να πολιτευθεί
στις Κυκλάδες. Ακόμα είναι πιθανόν να παραιτη-
θεί από γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούν-
των Ασύλου ο Μανώλης Λογοθέτης προκειμένου
να είναι υποψήφιος βουλευτής. Κοντός ψαλμός
αλληλούια.
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Αλογοσκούφης
κατά ΓΑΠ

O
πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώρ-
γος Αλογοσκούφης αποκάλυψε στο
κρατικό ραδιόφωνο τον ρόλο της κυ-

βέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. «Το ΔΝΤ
στην Ελλάδα το έφερε η κυβέρνηση Παπαν-
δρέου έξι μήνες που ανέλαβε και ήταν επιλογή
της να το φέρει», είπε χαρακτηριστικά. Από τα
βέλη του δεν γλίτωσε ούτε και η κυβέρνηση
Σημίτη, καθώς, όπως υπογράμμισε, η προσφυ-
γή στο ΔΝΤ «ήρθε ως αποτέλεσμα λαθών που
κάναμε στην προετοιμασία για να μπούμε στην
Ευρωζώνη, ως αποτέλεσμα του εφησυχασμού
που δείξαμε αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη
και ως αποτέλεσμα μεγάλων λαθών που έκανε
η κυβέρνηση Παπανδρέου, κυρίως το ότι δημι-
ούργησε μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης».
Ακόμη όμως και με αυτές τις συνθήκες εξήγη-
σε ότι το ΔΝΤ δεν ήταν μονόδρομος, καθώς ση-
μείωσε: «Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύ-
γει το ΔΝΤ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύ-
γουμε από τις αγορές, αν δεν είχαμε δημιουρ-
γήσει οι ίδιοι, εννοώ η κυβέρνηση Παπανδρέ-
ου, μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης που απέ-
κοψε την Ελλάδα από τις μεγάλες αγορές».
Παραδέχθηκε, πάντως, ότι ο ίδιος έχει κάνει
αυτοκριτική για τον ρόλο του στην κυβέρνηση
Καραμανλή και για τον ρόλο της κυβέρνησης
Καραμανλή, καλώντας όμως και τους υπολοί-
πους να κάνουν τη δική τους…

Οι «γαλάζιοι» φίλοι 
του Λοβέρδου

Μαθαίνω ότι αρκετοί «γαλάζιοι» φίλοι του Αν-
δρέα Λοβέρδου δίνουν αγώνα για να εκλεγεί
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Βέβαια το εγχεί-
ρημα δεν είναι εύκολο να πετύχει στην επαρχία,
όπου οι ψηφοφόροι γνωρίζονται καλά. Δεν μπο-
ρεί, δηλαδή, σε κάποιο χωριό της Κρήτης να πάει
κάποιος δεξιός να πει: «Γεια σας, ήρθα να ψηφί-
σω για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ». Μπορεί, όμως, εύ-
κολα να γίνει στην Α’ ή στη Β’ Αθηνών, όπου τα
πράγματα είναι απρόσωπα… Εκεί δίνουν μάχες
οι «γαλαζοπράσινοι» φίλοι.

Ένας «κοντός», μου λένε, που
θέλει να γίνει βουλευτής στη
Θεσσαλονίκη γυρίζει σαν τη
σφήκα στο Μαρούσι και ψά-

χνει επιχειρηματίες να τον
στηρίξουν στην κάθοδό του

στην πολιτική. Ψάχνει, μου λένε,
και τρόπο να μπουκάρει στο Μαξίμου να πάρει το
πράσινο φως. Μα καλά, γιατί δεν τον στηρίζει ο
θείος του, ρε παιδιά, και ψάχνει χορηγούς στο
Μαρούσι; Περίεργα πράγματα… Πάντως για πρά-
σινο φως δεν τον βλέπω…

Χ
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Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δε-
κεμβρίου θα είναι σίγουρα μια
ημερομηνία ορόσημο για τις ελλη-
νορωσικές σχέσεις, αφού ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός θα συναντηθεί
με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαν-
τίμιρ Πούτιν. Προφανώς θα ειπω-
θούν πολλά και θα αποκαταστα-
θούν παρεξηγήσεις του παρελ-
θόντος. Μετά τη συνάντηση, φαν-
τάζομαι θα αποκρυσταλλωθεί και
το τοπίο των επενδύσεων της Ρω-
σίας στην Ελλάδα, αλλά και των
ανθρώπων που τις τρέχουν.

LOCK

Ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός 
της Βουλής 
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της Βουλής, που
ανέρχεται στα 144.200.000 ευρώ,
αυξημένος κατά 1,9 εκατ. σε σχέση με
πέρυσι, αύξηση που οφείλεται κυρίως
στη διεύρυνση των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων της Βουλής για τα πόθεν
έσχες των αιρετών. Το 77% των δαπανών
της Βουλής αφορά ανελαστικές δαπάνες
παροχών προς εργαζομένους και το
υπόλοιπο 23% αφορά τις υπόλοιπες
αποστολές της, με το κοινοβουλευτικό
έργο να απορροφά τη μερίδα του
λέοντος των δαπανών της Βουλής.
Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία, τα
ανελαστικά έξοδα όπως οι μισθοί των
υπαλλήλων, οι αποζημιώσεις των
βουλευτών και των συνεργατών τους,
καθώς και οι ασφαλιστικές κρατήσεις,
ανέρχονται σε περίπου 111,3 εκατ.
ευρώ. Αναφορικά με τον έλεγχο των
πόθεν έσχες, η Βουλή αναμένεται να
δαπανήσει κονδύλι ύψους 3.127.000
ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, τα 3.125.000
θα δοθούν σε λογιστές για τον έλεγχο
των πόθεν έσχες βουλευτών, αιρετών
ενώ ένα κονδύλι ύψους 450.000 ευρώ
θα δοθεί για τον έλεγχο των
οικονομικών των κομμάτων, ένα ποσό
2,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο των
ελέγχων των υπόχρεων πόθεν έσχες
και, τέλος, 150.000 ευρώ θα
κατευθυνθούν στον έλεγχο των
εκλογικών εσόδων και δαπανών
κομμάτων και βουλευτών. Πάντως, τα
τελευταία χρόνια η Βουλή έχει
περιορίσει τον προϋπολογισμό της κατά
60%.  Όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος
Τασούλας, ο προϋπολογισμός της
Βουλής από την κρίση του 2009 μέχρι
και σήμερα έχει μειωθεί κατά 35% (ήταν
στα 220.000.000 ευρώ).

Ένας μασέρ
επειγόντως 
στο Μαξίμου 

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα χρειαστούν
επειγόντως φυσιοθεραπευτή που να είναι
ειδικός στο μασάζ. Ήδη, για παράδειγμα,
μαθαίνω ότι βουλευτές του κόμματος
έχουν ζητήσει ραντεβού με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να
του μεταφέρουν
ορισμένα κρίσι-
μα ζητήματα,
αλλά και γενι-
κότερα τη δυσα-
ρέσκειά τους
για τους χειρι-
σμούς ορισμένων «επιτελικών». Από την
άλλη μεριά, κάτι πρέπει να γίνει και με τις
εσωτερικές προστριβές εντός συγκεκριμέ-
νων υπουργείων. Ο Θάνος, για παράδειγμα,
δεν λέει ούτε καλημέρα με τη Μίνα. Πώς να
το κρύψεις αυτό; Δεν κρύβεται. Ο κόσμος
το ’χει τούμπανο. Χρειάζεται καλός μασέρ
αυτή τη στιγμή. Βλέπω να τα παίρνει πάνω
του τα ζητήματα ο «ψηλός».

Η
πρώην Ευρωπαία επίτροπος
Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Άννα Διαμαντο-

πούλου ορίστηκε χθες πρόεδρος της
Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον του
κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής
προστασίας και της εργασίας. Αποστο-
λή της επιτροπής είναι η διαμόρφωση
προτάσεων πολιτικής για τη μεταρρύθ-
μιση του κοινωνικού κράτους, προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, έως το 2030, λαμβά-
νοντας υπόψη τις επιπτώσεις των με-
γάλων προκλήσεων του 21ου αιώνα,
όπως η ψηφιακή μετάβαση, η κλιματι-
κή αλλαγή και οι ριζικές αλλαγές στις
μορφές εργασίας. Η επιτροπή καλείται
να αναλύσει τις επιπτώσεις των κυ-
ρίαρχων τάσεων (megatrends) της

εποχής μας στο κοινωνικό κράτος.
Συγκεκριμένα: Τις δημογραφικές αλ-
λαγές, με συρρίκνωση του παραγωγι-
κού ανθρώπινου δυναμικού και τη γή-
ρανση του πληθυσμού, αλλά και τον
μετασχηματισμό των αγορών εργασίας
που επιφέρει η ψηφιακή (4η Βιομηχα-
νική Επανάσταση) και η πράσινη μετά-
βαση, συμπεριλαμβανομένων των νέ-
ων μορφών σχέσεων απασχόλησης
(platform workers, click workers,
crowd workers). Παράλληλα, η επι-
τροπή θα εστιάσει στην εμπειρία της
Covid-19 και στη διάδραση των συστη-
μάτων κοινωνικής προστασίας με άλ-
λες κοινωνικές πολιτικές όπως η εκ-
παίδευση, η κοινωνική ένταξη, η υγει-
ονομική περίθαλψη και οι πολιτικές
για άτομα με αναπηρία και η μακρο-
χρόνια φροντίδα.

Σε χρόνο-ρεκόρ πραγματοποιούνται τα έργα αποκατάστασης των ζημιών
που προκάλεσε η θεομηνία «Ιανός» που έπληξε την Κεντρική Ελλάδα,
όπως τόνισε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμό-
διος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι
πάνω από 240 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί στην Περιφερειακή Ενότητα
της Καρδίτσας για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής, αφού οι
καταγραφές ξεπέρασαν τις 6.000. Τέλος, ο κ. Καραγιάννης ξεκαθάρισε ότι
η ανάδοχος εταιρεία θα εκπληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις που έχει ανα-
λάβει από τη σύμβαση και μετά θα πληρωθεί. 

Νέος ρόλος για την Άννα

Γ. Καραγιάννης: «Σε χρόνο-ρεκόρ 
η αποκατάσταση των ζημιών από τον “Ιανό”»
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Μειώνεται, όπως μαθαίνω από το γραφείο του υφυ-

πουργού Βεσυρόπουλου, το ποσό που θα δίνουμε για ΕΝ-
ΦΙΑ από το 2022. Και όχι μόνο μειώνεται, αλλά ταυτόχρο-
να αυξάνονται και οι δόσεις - θα είναι 10 ή 12, αυτό ακόμα
συζητιέται. Έτσι, λοιπόν, ο ανάλγητος Μητσοτάκης, ο πα-
λιονεοφιλελεύθερος, που δεν νιώθει τον πόνο του κο-
σμάκη (κλαψ, λυγμ, όπως έλεγαν και τα κόμικς παλαιότε-

ρα…), αυτός λοιπόν ο οξαποδώ μειώνει κι άλλο τον ΕΝΦΙΑ και αυξάνει και τις δόσεις.
Αλλά, βέβαια, περιμένω και πάλι την «καλόπιστη» κριτική του ΣΥΡΙΖΑ: «Είναι για τους
λίγους». Ναι, συντρόφια, όλοι εμείς που μετά μυρίων κόπων και βασάνων φτιάξαμε ένα
κεραμίδι, λίγοι σας φαινόμαστε, αλλά στην κάλπη θα είμαστε πολλοί, ξέρετε…

ΕΝΦΙΑ νεοφιλελεύθερων…
Θα έχετε, ίσως, παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι ο

Αλ6ς και η κουστωδία του όλο και λιγότερο αναφέρονται
στο «κακό επιτελικό κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γιατί; Μα διότι και ο ίδιος ο Αλ6ς ανακάλυψε πόσο χρή-
σιμο είναι το μοντέλο του επιτελείου, για αυτό και μάζε-
ψε γύρω του, ούτε λίγο ούτε πολύ, τριάντα ολόκληρους
συμβούλους. Από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι από-
στρατους και απόστρατες, και από πιτσιρίκους έως ερευνητές της NASA. Και αν είσαι εκτός
κυβέρνησης και θέλεις τριάντα νοματαίους για να σε συμβουλεύουν, πες μας, κύριε Αλ6,
πόσους θα θέλεις στην περίπτωση (μη γελάτε, ρε παιδιά, ούτε μια κουβέντα δεν μπορούμε
να πούμε;) που θα γίνεις πρωθυπουργός; Πενήντα; Εκατό; Διακόσιους; Πόσους;

Κάνει αυτά που κατηγορεί…

Μ
ας έχουν πρήξει τα… μέζεα οι Ζαίοι ότι δήθεν τα
Μέσα Ενημέρωσης τους καταδιώκουν, τα παίρ-
νουν από τον Πέτσα, τον Μέτσα και τον Τέτσα, ξε-

ρωγώ… Και δεν σκέφτονται το απλούστατο, που όμως για
κακή τους τύχη το σκεφτόμαστε όλοι εμείς: Ότι
υπήρξαν Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ κυβέρνηση που εξαπέ-
λυσε τη μια επίθεση πίσω από την άλλη κατά
του Τύπου και των λειτουργών του. Επειδή
δεν ξεχνάμε, θυμίζω ενδεικτικά: Δεκέμ-
βριος 2017, ο Αλ6ς δίνει συνέντευξη στην
ΕΤ3 και τον Χρήστο Γιαννούλη (σημερινό
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που του έκανε πο-
λύ… δύσκολες ερωτήσεις όπως «πώς θέ-
λετε να μείνετε στην ιστορία» πω πω πω τον
στρίμωξε, μιλάμε…) και χαρακτηρίζει «ευάλω-
τα τα ΜΜΕ απέναντι στον πλουραλισμό και την αλή-
θεια εξαιτίας των συμφερόντων που υπηρετούν». Άλλο: Τον
Μάρτιο του 2016 καταγγέλλει ότι «τα ΜΜΕ της διαπλοκής

θέλουν να μας ρίξουν για να γλιτώσουν τα χρέη τους». Άλλο,
πριν γίνει πρωθυπουργός (2012): Κάποια Μέσα Ενημέρω-
σης γράφουν το σενάριο συμμετοχής του σε κυβέρνηση συ-
νεργασίας και εκείνος τουιτάρει, δήθεν ειρωνικά: «Θα μπο-

ρούσε η εβδομάδα 6-13 Μαΐου να γιορτάζεται κάθε
χρόνο ως εβδομάδα ανεξάρτητης και αντικειμενι-

κής δημοσιογραφίας…». Κι άλλα, πολλά. 
Λοιπόν, συντρόφια, μια ζωή το επάγγελμά

μου το κυνηγάτε, τους δημοσιογράφους τούς
τσουβαλιάζετε, απειλείτε να κλείσετε τις
επιχειρήσεις που εργαζόμαστε (ΔΕΝ θα ξε-
χάσουμε τις απειλές εναντίον ΜΜΕ, μη με

προκαλείτε, γιατί θα τα γράψω ΟΛΑ), οι δημο-
σιογράφοι τρώνε επί χρόνια λάσπη ΩΣ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑ, όχι ως μεμονωμένα πρόσωπα ή ιδιοκτη-
σίες, και θέλετε να σας συμπεριφερόμαστε με το γάντι;

Αντί ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ που στοχοποιείτε ένα ολόκληρο επάγ-
γελμα, ζητάτε και τα ρέστα;

Σταλινικός Κυριάκος
Δεν είναι κρυφό ότι οι κομματικοί στην οδό

Πειραιώς πανηγυρίζουν. Τα αποτελέσματα της
εκλογής συνέδρων για το 14ο Τακτικό Συνέ-
δριο της Νέας Δημοκρατίας σήμαναν την πλή-
ρη κυριαρχία του Κυριάκου σε… σταλινικά
ποσοστά. Βέβαια, καμία άλλη τάση δεν απο-
φάσισε να κατέβει οργανωμένα, αλλά αυτό το
σάρωμα των ανθρώπων του σημερινού πρω-
θυπουργού είναι ενδεικτικό της συσπείρωσης
της βάσης γύρω από τον αρχηγό. Η ΝΔ θα πάει
σε εκλογές σαν μια γροθιά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που
ακόμα ταλαιπωρείται με τις διάφορες τάσεις,
σαν ένωση τιμαρίων. Πού πας, ρε Καρατσίπρα;

Poor GAP
Πούουρ ΓΚΑΠ (φτωχό κενό… συγγνώμη,
φτωχέ Γιωργάκη ήθελα να πω), πού πας ξυ-
πόλυτος στ’ αγκάθια; Οι μισοί από τους παλι-
ούς σου συνεργάτες είναι πια «πρώτο τρα-
πέζι πίστα» στον ΣΥΡΙΖΑ (Σπίρτζης, Μαριλί-
ζα, Κουρουμπλής, Τζάκρη, Κοτσακάς, Τζου-
μάκας κι ακολουθεί λίστα μακριά σαν πάπυ-
ρος) και οι άλλοι μισοί έχουν «ακουμπήσει»
στον Κυριάκο, κάποιοι, δε, εξ αυτών έχουν
δικό τους γραφείο στη γωνία Βασιλέως Γε-
ωργίου και Ηρώδου Αττικού. Κι εσύ, μάι
πούουρ μπόι, νομίζεις ότι θα γνέψεις και θα
μαζευτούν όλοι γύρω σου. Έρμε Γκόρτσο,
που έλεγε κι ο Παπαγιαννόπουλος, τι όνειρο
να ’βλεπες χθες το βράδυ…

Το είπε και το ΚΙΝΑΛ
Διαβάζω, αδέρφια, κοινή ανακοίνωση των

τομέων (άτσα της, και δύο τομείς το ΚΙΝΑΛ…)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του απομεινα-
ριού του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία οι
αποφάσεις της Διεθνούς Διάσκεψης για την
Κλιματική Αλλαγή ήταν, λέει, «κατώτερες των
περιστάσεων» και τι θυμήθηκα; Ένα ρεπορτάζ
τη δεκαετία του ’50 από μια εφημερίδα της
επαρχίας, ας πούμε «Τα Νέα της Κορίνθου»,
το οποίο ξεκινούσε με τη φράση: «Ως ανέφερε
η εν Παρισίοις συνάδελφος Le Monde…».

Η αλήθεια για τις σχέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ με τα Μέσα Ενημέρωσης

Εκπτώσεις από τώρα

για τις Απόκριες:

Αγοράστε σε ειδική

τιμή τη στολή που θα

κάνει πάταγο.

Ζιβάγκο, στήσιμο με

στιλ «έξω οι βάσεις

του θανάτου», και

πολλά «θα». Κι ό,τι

πιάσετε, κέρδος θα

είναι. Προλάβετε τη

στολή που θα

φορεθεί: «Ανδρέας

από τα Lidl».

takentrismata@gmail.com

Η στολή που 
θα φορεθεί 
πολύ 
τις Απόκριες



Σ
υνέχεια στη διπλωματική αντε-
πίθεση της Αθήνας έδωσε ο Νί-
κος Δένδιας από την Κύπρο,
καταδεικνύοντας τις συνεχείς

παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου αλλά
και το μπαράζ προκλήσεων και απειλών
από την πλευρά της Τουρκίας. 

Ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο
συνέδριο του «Economist» στη Λευκω-
σία, τόνισε ότι ο σεβασμός του Διεθνούς
Δικαίου αποτελεί «μακρινό όνειρο», κα-
θώς η τουρκική συμπεριφορά έχει «επι-
δεινωθεί κατά τρόπο δραματικό». Ο κ.
Δένδιας αναφέρθηκε στις παραβιάσεις
του Δικαίου της Θάλασσας αλλά και στο
casus belli, τη μόνιμη απειλή πολέμου
της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, αν η
χώρα μας ασκήσει το αναφαίρετο κυ-
ριαρχικό της δικαίωμα για επέκταση των
χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια
στο Αιγαίο. «Στη μακρά λίστα προστίθεν-
ται και άλλα θέματα: κατοχή εδάφους γει-
τονικών χωρών, συνεχείς παραβιάσεις
κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμά-
των, η καινοφανής υβριδική απειλή της
εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού»,
υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξω-
τερικών. 

Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον
ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη για τον
συντονισμό των ενεργειών Ελλάδας και
Κύπρου ενόψει του κρίσιμου διαστήμα-
τος που ξεκινάει στην Ανατολική Μεσό-
γειο, με τις γεωτρήσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας και την αναμενόμενη τουρ-
κική αντίδραση, αλλά και τις εξελίξεις στο
μέτωπο της Λιβύης. Αθήνα και Λευκωσία
ζήτησαν την επίσπευση των διαδικασιών
για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων
σε βάρος της Τουρκίας, οι οποίες θα συ-
ζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων του Δεκεμβρίου, στη βάση
των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Ύπατου Εκπροσώπου, Ζοζέπ
Μπορέλ. 

«Ευελπιστούμε ότι η Τουρκία θα ασπα-
στεί μια μέρα το Διεθνές Δίκαιο, θα πάψει
να προωθεί μια νεοοθωμανική, αναθεω-
ρητική ατζέντα, θα πάψει να έχει αποστα-
θεροποιητικά όνειρα. Δυστυχώς αυτή η
μέρα δεν φαίνεται να είναι ακόμη κοντά,
ιδίως όταν βρίσκεται κανείς στη Λευκω-
σία, την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύου-
σα της Ευρώπης», επεσήμανε ο κ. Δέν-
διας. Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρ-
θηκε ακόμη στις συμφωνίες οριοθέτησης

που υπέγραψε η Ελλάδα με τους γείτονές
της αλλά και στις αμυντικές συμφωνίες
με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. «Οι συμφωνίες
αυτές δεν αποτελούν ούτε άμεση ούτε
έμμεση απειλή για τρίτες χώρες», τόνισε
ο κ. Δένδιας, σημειώνοντας πως η Ελλά-
δα προωθεί τη συνεργασία στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο μέσω τριμερών και πολυμε-
ρών σχημάτων. 

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών διε-
μήνυσε πως η Τουρκία βρίσκεται εκτός
περιφερειακών συνεργασιών καθώς
ακολουθεί πολιτικές που έχουν ως βάση
μια «αναχρονιστική, αναθεωρητική προ-
σέγγιση με νεοαποικιακά χαρακτηριστι-
κά και με τη στρατιωτικοποίηση της εξω-
τερικής πολιτικής της χώρας να είναι το
κυρίαρχο δεδομένο». 

Νέο παραλήρημα Τσελίκ
Τα αυστηρά μηνύματα που εξέπεμψαν η Αθή-

να και η Λευκωσία αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προκάλεσαν
την έκρηξη της Άγκυρας, η οποία μέσω του στε-
νού συνεργάτη του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, εξα-
πέλυσε επίθεση κατά της Ελλάδας και προσω-
πικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ απείλησε
ακόμη και με επεισόδιο στο Αιγαίο. «Η στρατιω-
τικοποίηση των νησιών είναι παράνομη. Παρά
τις προειδοποιήσεις μας, συνεχίζουν και όσο
συνεχίζουν, θα έρθει η ώρα που θα δουν τα
πραγματικά αποτελέσματα», είπε ο Τσελίκ και
έβαλε στο στόχαστρο τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό: «Από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη ακούμε
μόνο ψευδείς και προκλητικές δηλώσεις. Έχει
μόνο μία ενασχόληση, συναντιέται με διάφο-
ρους ηγέτες και αντί να μιλά για την Ελλάδα, κα-
ταγγέλλει συνεχώς την Τουρκία», ανέφερε ο
εκπρόσωπος του ΑΚΡ. 

Αντίθετα, ο Χουλουσί Ακάρ θέλησε να δια-
σκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι
η Άγκυρα επιζητεί τον διάλογο με την Αθήνα,
απευθύνοντας μάλιστα πρόσκληση για τον
επόμενο γύρο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμ-
πιστοσύνης. Η ελληνική απάντηση ήρθε διά
στόματος Νίκου Χαρδαλιά. Ο υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι
απολύτως προσηλωμένη στην υπεράσπιση
της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δι-
καιωμάτων με όλα τα διαθέσιμα μέσα και κά-
τω από οποιεσδήποτε συνθήκες».
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Ο Νίκος Δένδιας 
στο συνέδριο
του «Economist» 
στη Λευκωσία: 
«Η τουρκική συμπεριφορά
έχει επιδεινωθεί 
κατά τρόπο δραματικό»

Μακριά η μέρα
που η Άγκυρα 
θα ασπαστεί
το Διεθνές Δίκαιο 



Σ
ε πράξεις μετουσιώνονται οι
σημαντικές αμυντικές συμφω-
νίες που υπέγραψε η Ελλάδα με
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη

Γαλλία, αφού τις τελευταίες μέρες η στρα-
τιωτική συνεργασία με τις δύο χώρες είναι
εντατική σε αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Οι Αμερικανοί, οι οποίοι διατηρούν
ισχυρότατες δυνάμεις τεθωρακισμένων
στη Θράκη, στο πλαίσιο της άσκησης
«Ολυμπιακή Συνεργασία», ετοιμάζονται
παράλληλα για τη μεγαλύτερη απόβαση
που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε ελλη-
νικό λιμάνι. Στα τέλη του μήνα περίπου
1.200 άρματα μάχης, πυροβόλα και ελικό-
πτερα θα μεταφερθούν μέσω της Αλεξαν-
δρούπολης σε περιοχές της Κεντρικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας.
Εκτός από τα εδάφη της Ξάνθης και της
Αλεξανδρούπολης όμως, οι Αμερικανοί
συνεχίζουν να καλύπτουν τον ελληνικό
εναέριο χώρο, με τα F-15, χρησιμοποιών-
τας ως ορμητήριο την 110 Πτέρυγα Μάχης
της Λάρισας, να πετούν φτερό με φτερό με
τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη ακόμη
και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου,
στα όρια του FIR Αθηνών, επιτείνοντας τον
εκνευρισμό της Άγκυρας. Σε αυτά έρχεται
να προστεθεί η άσκηση που πραγματοποί-
ησε η «ναυαρχίδα» του 6ου αμερικανικού
στόλου, το «USS Mount Whitney» μαζί με
αεροπορικές και ναυτικές μονάδες των
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και, μάλι-
στα, στην καρδιά του Αιγαίου, στέλνοντας
ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής και συνερ-
γασίας με αποδέκτη φυσικά την Άγκυρα. 

Πλωτή βάση αμφίβιων επιχειρήσεων
Το αμερικανικό πλοίο διοικήσεως, το

οποίο αποτελεί μια πλωτή βάση αμφίβιων
επιχειρήσεων που διαθέτει αποβατικά
σκάφη και ελικόπτερα, συμμετείχε σε
άσκηση «Passex» με την ελληνική φρε-
γάτα «Ύδρα» και την πυραυλάκατο «Ρί-
τσος». Στην άσκηση συμμετείχαν και τέσ-
σερα μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αερο-
πορίας που πέταξαν πάνω από τη ναυτική

αρμάδα. Από το κατάστρωμα του «USS
Mount Whitney» παρακολούθησαν την
ελληνοαμερικανική συνεκπαίδευση ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, και ο Αμερικανός πρέσβης στην
Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Η παρουσία των
Αμερικανών στο Αιγαίο, ως αποτέλεσμα
της ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας
ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον,
προκαλεί την οργή της Τουρκίας, με τον
ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και
κορυφαίους υπουργούς του να βάζουν
διαρκώς την Αλεξανδρούπολη στο στόχα-
στρο της προκλητικής τους ρητορικής.

Εξίσου εντατική είναι και η συνεργασία
με τη Γαλλία. Πριν από λίγες μέρες ελληνι-
κές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις συ-
νόδευσαν την υπερσύγχρονη φρεγάτα «Au-
vergne», κλάσης Fremm, σε περιοχές νο-
τίως της Κρήτης και στη συνέχεια το γαλλι-
κό πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Λάρνακας,
όπου θα παραμείνει για τους επόμενους

μήνες ως εγγυητής της ασφάλειας των γαλ-
λικών συμφερόντων στην κυπριακή ΑΟΖ.
Εξάλλου, στις αρχές του νέου έτους το γεω-
τρύπανο της Total αναμένεται να πάρει θέση
στο οικόπεδο 6 και στη συνέχεια στο 7, εν
μέσω αντιδράσεων και απειλών από την
πλευρά της Τουρκίας. Το Παρίσι απαντά στις
προκλήσεις της Άγκυρας, ενισχύοντας τη
στρατιωτική του παρουσία στην Κύπρο αλλά
και σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας. Νίκος Παναγιωτόπουλος και Φλο-
ράνς Παρλί, στο σύντομο τετ α τετ που είχαν
στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Συμβου-
λίου Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας,
συμφώνησαν στην επέκταση της διμερούς
αμυντικής συνεργασίας με κοινές ασκήσεις
και γυμνάσια σε Αιγαίο και Ανατολική Με-
σόγειο αλλά και σε τμήματα που διεκδικεί η
Τουρκία με το αφήγημα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας».

Το ίδιο μήνυμα στέλνουν και οι αραβι-
κές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στη

διακλαδική άσκηση «Μέδουσα 11», που
λαμβάνει χώρα στην περιοχή του παράνο-
μου τουρκολιβυκού μνημονίου. Αίγυπτος
και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τις
ελληνικές, τις γαλλικές και τις κυπριακές
δυνάμεις που συμμετέχουν στην άσκηση
στήνουν ασπίδα αποτροπής απέναντι στην
αναθεωρητική και επιθετική πολιτική της
Τουρκίας. 

ΤETΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΜΥΝΑA12

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για
τη μεγαλύτερη απόβαση που
έχει γίνει σε ελληνικό λιμάνι.
1.200 άρματα μάχης, 
πυροβόλα και ελικόπτερα 
θα μεταφερθούν μέσω της 
Αλεξανδρούπολης σε Κεντρική
Ευρώπη και Μαύρη Θάλασσα

Οι ελληνικές συνεργασίες 
«τρομάζουν» την Τουρκία 

Διαγωνισμός ελεύθερων σκοπευτών
Το νέο τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή STEYR SSG M1 είχαν την

ευκαιρία να αξιολογήσουν οι επιτελείς της Διοίκησης Ειδικού Πο-
λέμου στον διαγωνισμό που έλαβε χώρα στα πεδία βολής Κανδη-
λίου και Μεγάρων με τη συμμετοχή προσωπικού από την Ελλάδα
και την Κύπρο. Ελεύθεροι σκοπευτές των Ειδικών Δυνάμεων, του
Λιμενικού αλλά και της Εθνικής Φρουράς διαγωνίστηκαν σε
απαιτητικά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της συνεργασίας
ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ
τη διαδικασία παρακολούθησε ο διοικητής της Διακλαδικής Διοί-

κησης Ειδικού Πολέ-
μου, αντιστράτηγος Γε-
ώργιος Τσιτσικώστας.
Ο διαγωνισμός διε-
ξήχθη για τρίτη συνεχή
χρονιά και αποσκοπεί
στην προσέλκυση χω-
ρών του ΝΑΤΟ αλλά
και της ευρύτερης πε-
ριοχής, ώστε να απο-
τελεί σημείο αναφο-
ράς για την ειδικότητα
του ελεύθερου σκο-
πευτή τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερει-
ακό επίπεδο. 



Σ
υμπληρώνονται σήμερα 48 χρό-
νια από την εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου, που αποτέλεσε σταθμό
στη σύγχρονη νεοελληνική ιστο-

ρία και το έναυσμα για τους δημοκρατι-
κούς αγώνες των επόμενων γενεών.

Οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν ξεκινή-
σει από τη Δευτέρα (15/11), με άτομα
όλων των ηλικιών, παλιούς και νέους, να
κατακλύζουν το ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ
για να αποτίσουν φόρο τιμής, ενώ οι φοι-
τητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν προ-
χωρήσει σε τριήμερο δράσεων. Στους
χώρους του Πολυτεχνείου και τις τρεις
μέρες των δράσεων ακούγονται τραγού-
δια του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυ-
γε τον περασμένο Σεπτέμβρη από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο έτος η
πανδημία της Cοvid-19 και η καραντίνα
είχαν αναστείλει τις εκδηλώσεις για την
επέτειο του Πολυτεχνείου. Ήδη η Σύγ-
κλητος του ΕΜΠ, έπειτα από συνεδρίασή
της για τις εκδηλώσεις της επετείου, έχει
ανακοινώσει ότι θα τηρηθούν όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Ο χώρος του Πολυτεχνείου στην Πατη-
σίων έχει μεν παραχωρηθεί στους φοιτη-
τές, με κλειδωμένες όμως τις αίθουσες
στο εσωτερικό του κτιρίου, για λόγους
που σχετίζονται με την πανδημία όπως
τονίζει η Πρυτανεία.

Η ΕΛΑΣ έχει ήδη ανακοινώσει το σχέ-
διό της για την πορεία του Πολυτεχνείου. 

Στους δρόμους της Αθήνας αναμένεται
να βρίσκονται πάνω από 5.000 αστυνομι-
κοί και παράλληλα drones και ελικόπτε-
ρα της αστυνομίας θα πετούν συνεχώς
στον ουρανό της Αθήνας, με τις πληρο-

φορίες να κάνουν λόγο για κινητοποίηση
πανόμοια με των περασμένων δύο χρό-
νων. Επίσης, ύστερα από σύσκεψη του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεο-
δωρικάκου, την προηγούμενη εβδομάδα,
με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων,
ανακοινώθηκε το κλείσιμο των κεντρι-
κών σχολών, όπως κλειστοί θα παραμεί-
νουν και πέντε σταθμοί του μετρό (Ομό-

νοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελι-
σμός και Μέγαρο Μουσικής).

Φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές παρα-
τάξεις και συλλογικότητες δίνουν ραντε-
βού στην καθιερωμένη πορεία, το από-
γευμα της 17ης Νοέμβρη, από τα Προπύ-
λαια προς στην αμερικανική πρεσβεία, η
οποία αναμένεται να είναι μαζικότερη
από αυτή του 2019. 
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Το χρονικό της εξέγερσης στις 14 Νοεμβρίου 1973 και ο πρώτος νεκρός
Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 1973, όταν

φοιτητές και σπουδαστές οχυρώθηκαν στο κτίριο του
ΕΜΠ, επί της Πατησίων. Παράλληλα, ξεκίνησαν διαδηλώ-
σεις εναντίον της χούντας ενώ τις επόμενες ημέρες άρχι-
σε να συρρέει όλο και περισσότερος κόσμος. Η αστυνομία
απάντησε με συλλήψεις, χωρίς όμως να καταφέρει να κα-
ταστείλει την εξέγερση. Φοιτητές, μαθητές, εργάτες και
κάθε λογής κόσμου συγκεντρώνονταν μέσα και έξω από
το Πολυτεχνείο για να διαδηλώσουν κατά της δικτατορίας.

Με την κατάσταση να έχει ξεφύγει, η χούντα αποφάσισε
την επέμβαση του στρατού, ενώ ακροδεξιές και παρακρα-
τικές ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους σε δρόμους γύρω
από το Πολυτεχνείο. Ελεύθεροι σκοπευτές τοποθετήθη-
καν στα κτίρια των κοντινών δρόμων. 

Ο πρώτος νεκρός, σύμφωνα με τη λίστα Τσεβά, ήταν ο

17χρονος Διομήδης Κομνηνός, που πυροβολήθηκε τη 16η
Νοεμβρίου από πυροβόλο όπλο. Τα ξημερώματα της 17ης
Νοεμβρίου, δόθηκε εντολή να αυξηθεί η στρατιωτική πα-
ρουσία με την κάθοδο των τανκς. Τα πρώτα τανκς εμφανί-
στηκαν στους δρόμους της Αθήνας λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα. 

Στις 3.00 π.μ. και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων για την αποχώρηση των φοιτητών από τον χώρο του
Πολυτεχνείου, το τανκς κατεδάφισε την πύλη στην οποία
βρίσκονταν κρεμασμένοι δεκάδες φοιτητές. Ακολούθη-
σαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη όσων βρίσκονταν
στο Πολυτεχνείο, ξύλο και κακοποίηση όσων συλλαμβά-
νονταν. Ο αριθμός των επώνυμων νεκρών τις μέρες της
εξέγερσης ανέρχεται στους 24, ενώ 16 είναι οι νεκροί
αγνώστων στοιχείων. 

Ημέρα μνήμης για ένα γαρίφαλο

Στους δρόμους για τον εορτασμό
αναμένεται να βρίσκονται πάνω από
5.000 αστυνομικοί και παράλληλα
drones και ελικόπτερα της 
αστυνομίας θα «βλέπουν» 
την Αθήνα



Γ
ια σχεδόν δέκα χιλιόμετρα κινούνταν
με σπασμένα φρένα το μηχάνημα έρ-
γου - λείανσης των γραμμών του ηλε-
κτρικού σιδηροδρόμου (από την Κηφι-

σιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο), στο οποίο επέβαι-
ναν ο άτυχος 41χρονος εργοδηγός Πέτρος Γιά-
μαλης και οι τέσσερις συνάδελφοί του. 

Η ανείπωτη τραγωδία, που σημειώθηκε λίγο
μετά τις 4.00 τα ξημερώματα της Τρίτης, γεννά
πολλά ερωτήματα για τη συντήρηση και τα μέτρα
ασφαλείας της «λοκομοτίβας» (έτσι αναφέρεται
στη γλώσσα των σιδηροδρομικών), η οποία είχε
μισθωθεί μαζί με έναν οδηγό από γερμανική
εταιρεία. Μια βλάβη στο σύστημα πέδησης είχε
ως αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα έργου να ξε-
κινήσει μια «τρελή» πορεία, κατά τη διάρκεια της
οποίας ανέπτυξε ταχύτητα ίσως και άνω των 50
χιλιομέτρων την ώρα, με τους πέντε εργαζόμε-
νους που επέβαιναν σε αυτό να πηδούν εν κινή-
σει πάνω στις ράγες του ηλεκτρικού σιδηρόδρο-
μου σε μια προσπάθεια να σωθούν.

Oι προσπάθειες των γιατρών
Τέσσερις από αυτούς στάθηκαν τυχεροί, κα-

θώς άλλος πιο σοβαρά άλλος λιγότερο τραυματί-
στηκαν αλλά γλίτωσαν τη ζωή τους. Όχι, όμως,
και ο Πέτρος Γιάμαλης, ο 41χρονος εργοδηγός
που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο
νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και παρά τις προ-

σπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, κατέληξε. 
Μιλώντας στην «Political» κάτοικοι της οδού

Ιωνίας στον Άγιο Νικόλαο, κάνουν λόγο για έναν
εκκωφαντικό θόρυβο μέσα στη νύχτα που τους
έκανε να πεταχτούν στα μπαλκόνια τους, χωρίς
όμως να μπορούν να φανταστούν τι συνέβη. Η
λοκομοτίβα θα κατέληγε στον τερματικό σταθμό
του ΗΣΑΠ στον Πειραιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα
και ανεξέλεγκτες συνέπειες, αν δεν προκρινόταν
ως λύση να τοποθετηθεί «ανάχωμα» ένας παλιός
συρμός, με τον οποίο συγκρούστηκε και ανέκο-
ψε την πορεία της. Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ
επισημαίνει ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια
του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των εργαζομέ-
νων της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, μιλώντας
στην «Political» τόνισε πως «λόγω της κατηφο-
ρικής κλίσης της γραμμής 1, εάν το μηχάνημα
δεν το σταματούσε ο συρμός που είχε τοποθε-
τηθεί μεταξύ των σταθμών Αγίου Νικολάου και
Αττικής, αυτό θα έφθανε στον Πειραιά και κα-
νείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί».

Ανείπωτη θλίψη. Μόνο
με αυτές τις δύο λέξεις
μπορούν να περιγραφούν
τα συναισθήματα των οι-
κείων, των φίλων και των
συναδέλφων του Πέτρου
Γιάμαλη, του 41χρονου
εργοδηγού που τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης σκο-
τώθηκε στις ράγες του
ηλεκτρικού σιδηρόδρο-
μου που για 16 χρόνια
φρόντιζε από διάφορα
πόστα. Ο Πέτρος Γιάμα-
λης ήταν ένας από τους πέντε τεχνικούς που
επέβαιναν στη μοιραία λοκομοτίβα και
αναγκάστηκαν να πηδήξουν εν κινήσει προ-
κειμένου να σωθούν από την επερχόμενη
σφοδρή σύγκρουση. Ήταν, όμως, ο πιο άτυ-
χος…

Με δάκρυα στα μάτια
οι συνάδελφοί του που
βρέθηκαν στο σημείο
του δυστυχήματος, κά-
νουν λόγο για έναν άν-
θρωπο παθιασμένο με τη
δουλειά του, τελειομανή
με ό,τι καταπιανόταν. Ο
Πέτρος Γιάμαλης δεν εί-
χε προλάβει να δημιουρ-
γήσει τη δική του οικο-
γένεια, ενώ το μεγάλο
του πάθος -μετά τη δου-
λειά- ήταν η θάλασσα και

το ψάρεμα. Είχε, μάλιστα, πάρει και μία
βάρκα κι έκανε σχέδια για εξορμήσεις... Σε
κατάσταση σοκ η αδερφή του άτυχου
41χρονου, μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό:
« Ήταν ο καλύτερος εργοδηγός. Έδινε τη
ζωή του για τη δουλειά. Τελικά την έδωσε».

Το κουβάρι των ευθυνών αναμένεται να ξεμπλέξει σύντομα για τα ακριβή αίτια του
δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή του 41χρονου εργαζόμενου του ΗΣΑΠ και τον
σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμα. Μάλιστα, η ΣΤΑΣΥ για τη διαλεύκανση του τραγι-
κού συμβάντος, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών λείανσης της γραμ-
μής 1 του μετρό το πρωί της Τρίτης, από τη γερμανική Schweerbau GMBH & CO KG,
έχει τεθεί επικεφαλής της έρευνας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Μάλι-
στα, όπως ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά σε ανακοίνωσή της: «Το τρα-
γικό συμβάν αποδίδεται σε αίτια που αφορούν τον εξοπλισμό της
αναδόχου και θα αναζητήσει κάθε είδους ευθύνες για αυτό», καθώς
το δυστύχημα προκλήθηκε αφού «δεν λειτούργησαν τα εφεδρικά συ-
στήματα πέδησης του μηχανήματος λείανσης της αναδόχου εταιρεί-
ας». Όπως επεσήμανε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής, λίγες ώρες μετά το συμβάν: «Η σημερινή μέρα ξεκίνησε δυστυ-
χώς με το πιο τραγικό νέο. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή την ώρα που
έκανε τη δουλειά του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Η ΣΤΑΣΥ
και οι Αρχές ερευνούν με υπευθυνότητα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος».
Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο λείανσης του τροχιόδρομου ανέλαβε η εν λόγω
εταιρεία, ως πιστοποιημένη στο εν λόγω αντικείμενο, έπειτα από διενέργεια διε-
θνούς διαγωνισμού. Ωστόσο, στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι με-
ταξύ άλλων και η συντήρηση και ο έλεγχος των μηχανημάτων.

Με σπασμένα φρένα 
για 10 χιλιόμετρα

Έδωσε τη ζωή του για τη δουλειά που αγαπούσε K. Καραμανλής: Έρευνα  για τον θάνατο του 41χρονου
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Αναπάντητα ερωτήματα για 
τις ματωμένες ράγες του ηλεκτρικού 
σιδηρόδρομου με έναν νεκρό 



ΟΟ δράστης έπαιζε
θέατρο στον 
παιδικό φίλο του

Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ο δι-
κηγόρος Γιάννης Μηλίνης ότι ο δρά-
στης της άγριας δολοφονίας της μητέ-
ρας του, τον Αύγουστο του 2009, ήταν ο
παιδικός του φίλος Θανάσης Μ., τον
οποίο μάλιστα εκπροσωπούσε σε διά-
φορες ποινικές υποθέσεις που είχε.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πη-
γές, ο γνωστός δικηγόρος του Βόλου
κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομι-
κούς της Ασφάλειας που τον ενημέρω-
σαν για τα αποτελέσματα από τα Εγκλη-
ματολογικά Εργαστήρια και τη δραμα-
τική τροπή της υπόθεσης. 

Ο 39χρονος δράστης για περισσότε-
ρα από 12 χρόνια «έπαιζε θέατρο»
στον παιδικό του φίλο, ο οποίος το
πρωί της Τρίτης θα έδινε για αυτόν μία
ακόμη νομική μάχη στο δικαστήριο,
καθώς θα τον υπερασπιζόταν για μια
παλιά υπόθεση εμπρησμού. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι ο Γιάννης Μηλί-
νης είχε κάποιες υποψίες για τον Θα-
νάση Μ., ωστόσο δεν είχε αποδείξεις
και ενδόμυχα ίσως και να αρνιόταν να
δεχτεί ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που
σκότωσε με 20 πισώπλατες μαχαιριές
τη μητέρα του. 

Οι υποψίες είχαν αρχίσει να γίνον-
ται πιο έντονες μετά την άγρια δολο-
φονία -με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο
μένος- της 75χρονης Ευθαλίας Α., νο-
νάς του 39χρονου, στη Νέα Ιωνία Βό-
λου (σε κοντινή απόσταση από το πα-
τρικό του δικηγόρου). Τελικά, η μοίρα
επεφύλαξε πολύ άσχημο παιχνίδι
στον έμπειρο νομικό…

Παπ.

Ο
ι άγνωστοι «πιστολέρο« είχαν
στήσει ενέδρα στο θύμα της
επίθεσης, έναν άνδρα ηλικίας
50 ετών, που μόλις στάθμευσε

το ΙΧ αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς
την είσοδο του ΚΕΠ.

Τότε, οι δράστες κατέβηκαν από το δι-
κό τους όχημα, ο ένας από αυτούς άνοιξε
πυρ με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι
τον 50χρονο άνδρα. Το θύμα διεκομίσθη
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκο-
μείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοση-
λεύεται εκτός κινδύνου. Στη συνέχεια
ανέπτυξαν ταχύτητα και διέφυγαν από το
σημείο, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Ατ-
τικής εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέ-
κεται και δεύτερο όχημα. Αυτό που προ-
κάλεσε εντύπωση στην ΕΛΑΣ είναι ότι οι
δράστες επέλεξαν να επιτεθούν στο θύμα
τους σε έναν δρόμο όπου υπάρχουν αρ-
κετές κάμερες ασφαλείας, που έχουν κα-
ταγράψει τις κινήσεις τους.

Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης δεν εί-
χε διασαφηνιστεί το κίνητρο της μαφιόζι-
κης επίθεσης. Μεταξύ άλλων θα εξετα-
στεί η εκδοχή της αντιπαλότητας για ναρ-
κωτικά, χωρίς όμως το σενάριο αυτό να
θεωρείται βέβαιο. Κι αυτό διότι δεν απο-

κλείεται και η εκδοχή των προσωπικών
διαφορών, μεταξύ του θύματος και του
ατόμου που το πυροβόλησε. Σημειώνεται
ότι μαζί με τον ένοπλο βρίσκονταν τουλά-
χιστον ακόμα δύο άτομα, τα οποία ήταν
ακριβώς δίπλα από τον δράστη την ώρα
του πυροβολισμού, χωρίς όμως να έχουν
άλλη εμπλοκή στην επίθεση. Αστυνομι-
κές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν στοι-
χεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυ-
τοποίηση των δραστών.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι οι αξιωμα-

τικοί της Ασφάλειας περιμένουν το πρά-
σινο φως από τους γιατρούς του «Ερυ-
θρού Σταυρού» για να πάρουν κατάθεση
από τον 50χρονο.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών
ανάμεσα σε σκληρές ομάδες
Ρομά αποδίδει η ΕΛΑΣ 
το αιματηρό περιστατικό

Μαφιόζικη ενέδρα έξω 
από το ΚΕΠ Κορωπίου
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papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη
Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του Σήφη

Βαλυράκη έφερε η διάταξη της εισαγγελέως
Εφετών Ευβοίας Βασιλικής Δεληστάθη, η οποία
έκανε δεκτή την προσφυγή της οικογένειας του
πρώην υπουργού κατά της διάταξης αρχειοθέ-
τησης του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι
δικηγόροι της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης
και Κώστας Παπαδάκης, η προσφυγή τους έγινε
δεκτή, με αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής
δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βά-
ρος δυο προσώπων, που έχουν κατονομαστεί
ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
η εισαγγελέας Εφετών «παρήγγειλε την άσκηση

ποινικής δίωξης για την πράξη της ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση σε βάρος των προσώπων
που βαρύνουν οι σχετικές ενδείξεις» και παρέ-
πεμψε στον τακτικό ανακριτή του Πρωτοδικείου
Χαλκίδας τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης.

Κατά τους νομικούς παραστάτες της οικογέ-
νειας Βαλυράκη, «κύριος λόγος της προσφυγής
ήταν το ότι από σωρεία ευρημάτων και στοιχεί-
ων της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές εν-
δείξεις ότι ο θάνατός του δεν οφείλεται σε ατύ-
χημα, αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση».
Όπως εξηγούν οι ίδιοι, η συγκεκριμένη απόφα-
ση της εισαγγελέως Εφετών σηματοδοτεί «μια
σπουδαία εξέλιξη, η οποία ανατρέπει κάθε προ-
σπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ότι επρόκει-

το για ένα θαλάσσιο ατύχημα, δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων
και δικαιώνει την οικογένεια του θανόντος για
την από μέρους της συστηματική επιδίωξη κάθε
θεσμικής και δικονομικής δυνατότητας ώστε να
μην κατισχύσουν οι εσφαλμένες επιλογές κά-
ποιων φορέων της προδικασίας που έθεσαν σε
κίνδυνο συγκάλυψης μία ανθρωποκτονία από
πρόθεση». Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέ-
ρια ανακριτή, ο οποίος θα συνεχίσει την έρευνα
γύρω από τα αιτία θανάτου του Σήφη Βαλυράκη,
ενώ στη συνέχεια θα καλέσει σε απολογία τα
δυο πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει ήδη
ασκηθεί δίωξη.

Σ.Σ
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Α
πόκοσμο ήταν το σκηνικό
χθες σε ολόκληρη τη χώρα
με τα κλειστά μαγαζιά της
εστίασης και τις διαμαρτυ-

ρίες των επαγγελματιών με συγκεντρώ-
σεις, προκειμένου να τους... ακούσει η
κυβέρνηση και να τους καλύψει τις
απώλειες κατά τους προσεχείς μήνες
λόγω των περιοριστικών μέτρων που
ισχύουν.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των
ενώσεων της εστίασης, η συμμετοχή
στο χθεσινό 24ωρο λουκέτο ήταν υψη-
λή, ωστόσο δεν φαίνεται να ακολούθη-
σαν οι μεγάλες αλυσίδες εστίασης και
καφέ, καθώς παρατηρήθηκε το φαινό-
μενο σε κάποιες περιοχές να είναι κλει-
στές οι επιχειρήσεις και σε κάποιες άλ-
λες να λειτουργούν κανονικά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι όσοι έχουν καταστήματα
με τη μέθοδο του franchise αποφασί-
ζουν από μόνοι τους τη συμμετοχή σε
κινητοποιήσεις ή όχι.

Στην πορεία διαμαρτυρίας που έγινε
στο Σύνταγμα οι εκπρόσωποι του κλά-
δου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατέβη-
κε στην πλατεία για να αρχίσει διάλογο
μαζί τους! Μάλιστα, μέσω ανάρτησης
του στο Facebook ανέφερε ότι συνομί-
λησε μαζί τους παρά τις αποδοκιμασίες,
προσθέτοντας ότι «αν υπάρχουν καλή
διάθεση και καλοπιστία, όλα λύνονται».
Ο υπουργός επεσήμανε προς τους συγ-
κεντρωμένους ότι «όλοι είμαστε εργα-
λείο για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας», ενώ τους διαβεβαίωσε ότι τα μέ-
τρα έχουν ως στόχο να υπάρχουν ανοι-

χτά μαγαζιά τα Χριστούγεννα, ενώ τους
ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι από τις πολύ
ήπιες χώρες της Ευρώπης ως προς την
εφαρμογή των μέτρων και το μοντέλο
αντιμετώπισης των ανεμβολίαστων.

Aναγκαίοι έλεγχοι
Σχετικά με τους ελέγχους, ο κ. Γεωρ-

γιάδης ανέφερε ότι είναι αναγκαίοι
προκειμένου να μην αυξηθούν οι παρα-
βάσεις, γιατί σε διαφορετική περίπτω-
ση θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων.
Ως προς τις οικονομικές ενισχύσεις
στην εστίαση, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων επεσήμανε ότι έχουν
δοθεί 296 εκατ. ευρώ και οι προϋποθέ-
σεις έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ενώ οι εγκρίσεις βγαίνουν
από ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο
είναι αδιάβλητο.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου σημεί-
ωσαν ότι πολλές επιχειρήσεις, οι οποί-
ες δεν ωφελήθηκαν από την καλή πο-
ρεία του τουρισμού, βρίσκονται στα
όριά τους και κινδυνεύουν με λουκέτο
μέσα στους προσεχείς μήνες, εφόσον
συνεχιστεί η εικόνα με τους σχεδόν
άδειους χώρους της εστίασης και τα πε-
ριοριστικά μέτρα για τους ανεμβολία-
στους. Ως προς τα αιτήματα της απερ-
γίας, οι επαγγελματίες ζητούν αναπρο-
σαρμογή των προστίμων και τη μετατό-

πισή τους στον πελάτη-παραβάτη, μη
επιστροφή ούτε ενός σεντ της Επιστρε-
πτέας, χρηματοδοτήσεις ανάλογες με
αυτές του 2020, επιδότηση του ενεργει-
ακού κόστους, του ενοικίου και των ερ-
γοδοτικών εισφορών, εφαρμογή του
μέτρου της αναστολής συμβάσεων, μεί-
ωση του ΦΠΑ στο 6%, απαλλαγή πληρω-
μής των δημοτικών τελών, επιδότηση
των δανείων και τοποθέτηση εκπροσώ-

πων του κλάδου στις αρμόδιες επιτρο-
πές που λαμβάνουν τις αποφάσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις των ειδικών για την πο-
ρεία της πανδημίας, το τέταρτο κύμα της οποίας δεν έχει
φτάσει ακόμη στην κορύφωσή του. Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνω-
σε 8.129 κρούσματα, με τους θανάτους να εκτοξεύονται
στους 80 και τους διασωληνωμένους στους 547. Από αυτά τα
2.025 κρούσματα είναι στην Αττική και τα 1.345 στη Θεσσα-
λονίκη. Ακολουθούν η Λάρισα με 374 μολύνσεις και η Αχαΐα
με 308, ενώ η Κρήτη «ανεβαίνει» με 288. Άλλες 15 περιοχές
εμφανίζουν τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων και συγκεκριμέ-
να: Μαγνησία (212), Κοζάνη (189), Σέρρες (182), Έβρος (172),

Αιτωλοακαρνανία (169), Πέλλα (165), Ημαθία (155), Ιωάννινα
(151), Φθιώτιδα (142), Κέρκυρα (139), Τρίκαλα (125), Πιερία
(116), Μεσσηνία (109), Χαλκιδική (105) και Ξάνθη (100). 

Πολιτεία, επιστήμονες και υγειονομικοί βλέπουν τον
αριθμό των κρουσμάτων να βρίσκεται σε δυσθεώρητα επί-
πεδα, την πίεση στο ΕΣΥ να είναι άνευ προηγουμένου, ειδι-
κά στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, και ένα
σημαντικό μέρος του πληθυσμού να εξακολουθεί να αρνεί-
ται να εμβολιαστεί. Εφιαλτική είναι η κατάσταση στα νοσο-
κομεία της χώρας, καθώς, όπως δήλωσε ο διευθυντής ΜΕΘ

του νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος
χθες στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η εφημερία ξεκι-
νάει με ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. «Δεν
υπάρχει περίπτωση να περάσει την πόρτα του νοσοκομείου
ασθενής και να τον διώξουμε. Πεθαίνουν και άνθρωποι
εκτός ΜΕΘ, γιατί το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του και
δεν μπορούμε να κλιμακώσουμε τη θεραπεία. Είναι εφιάλ-
της να έχουμε ασθενή με δύσπνοια, να μην έχει οξυγόνο και
να του λέμε ότι δεν έχει κρεβάτι στην εντατική», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά.

Άλμα στα 8.129 τα κρούσματα- Στους 80 οι θάνατοι

Άδωνις Γεωργιάδης:
«Θέλουμε ανοιχτά 
μαγαζιά τα Χριστούγεννα»

Απόκοσμο σκηνικό 
τα κλειστά μαγαζιά

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τηλεκπαίδευση 
ζητούν φοιτητές 
που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι
φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΕΚ-
ΠΑ που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
είτε οι ίδιοι είτε άτομα με τα οποία συ-
νοικούν, σε επιστολή τους προς το
υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να προ-
βλεφθεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως
παρακολούθησης των μαθημάτων.
«Υπό τις παρούσες συνθήκες η δια ζώ-
σης παρακολούθηση μαθήματων είναι
αδύνατη για εμάς, καθώς συνεπάγεται
άμεσο κίνδυνο για την υγεία μας. Ανά-
μεσά μας υπάρχουν φοιτητές καρκινο-
παθείς, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, με
νευρολογικά νοσήματα, ανοσοκατε-
σταλμενοι λόγω θεραπευτικής αγωγής,
πάσχοντες από αυτοανοσα νοσήματα,
που καθιστούν την έκθεση στον ιό απει-
λητική για τη ζωή τους. Ωστόσο, η συνέ-
χιση των σπουδών μας είναι αναφαίρε-
το δικαίωμα μας. Η μη ύπαρξη δυνατό-
τητας εξ αποστάσεως παρακολούθη-
σης μας αποκλείει από την απρόσκοπτη
πρόσβαση στη γνώση», επισημαίνουν.

Οι φοιτητές καλούν την ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας να επιληφθούν
του ζητήματος, υιοθετώντας το υβριδι-
κό μοντέλο η δίνοντας τη δυνατότητα
αναμετάδοσης για όλα τα μαθήματα
«προκειμένου να μη στερηθούμε την
ουσιαστική φοίτηση στη σχολή και προ-
κειμένου αυτή να αποδειχτεί χώρος
που προωθεί έμπρακτα τη συμπεριλη-
πτικοτητα και την ισότητα των ευκαι-
ριών απέναντι σε όλα τα μέλη της». 

Και καταλήγουν στην επιστολή τους
σημειώνοντας ότι «οι συνταγματικές
προβλέψεις ορθώνουν αδιαπέραστο
προστατευτικό πλέγμα για την ανθρώ-
πινη αξία και ζωή, αναγνωρίζουν ρητά
το δικαίωμα στην υγεία, ενώ προστα-
τεύουν και το δικαίωμα στην εκπαίδευ-
ση. Αποτελεί όνειδος για τον πολιτισμό
μας το ότι η κατηγορία των φοιτητών
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αντι-
μετωπίζεται ως “ανύπαρκτη” από τους
λαμβάνοντες τις αποφάσεις». 

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ
ια ιστορική συνεργασία με το
παγκοσμίου φήμης Εργαστήριο
Σύγχρονης Φυσικής CERN πέ-
τυχαν το ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανά-

πτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής )-ΓΣΕΕ και
η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) για τη συνδιοργάνωση
ενός εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού προ-
γράμματος. 

«Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγ-
μα στην παροχή της δυνατότητας επιμόρ-
φωσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών.
Θέλουμε να σταθούμε δίπλα τους σε ζητή-
ματα που αφορούν τον κλάδο και τη δουλειά
μας μέσα στην τάξη και για τον λόγο αυτόν
ετοιμάζουμε μια σειρά δράσεων σε συνερ-
γασία με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ήρθαμε σε συ-
νεννόηση με το CERN και καταφέραμε να
συμφωνήσουμε για ένα πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης 25 εκπαιδευτικών», εξηγεί στην
«Political» o γενικός γραμματέας της ΟΙΕΛΕ
Γιώργος Χριστόπουλος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ει-
δικοτήτων και στοχεύει στην εξοικείωσή
τους με τη Σύγχρονη Φυσική, στην ενημέ-
ρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της επι-
στήμης και της τεχνολογίας και στη γνωρι-
μία τους με την Ιστορία της Επιστήμης και
τον καθοριστικό ρόλο του CERN. Όπως εξη-
γεί ο κ. Χριστόπουλος, το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φά-
ση όσοι επιλεγούν θα παρακολουθήσουν
διαδικτυακές διαλέξεις με αντικείμενο «Ει-
σαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματι-
δίων». Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευτικοί

θα επισκεφθούν το CERN όπου θα έχουν τη
μοναδική ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγ-
καταστάσεις και τα εργαστήρια του από επι-
στήμονες του Κέντρου. Στην τρίτη και τελευ-
ταία φάση οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πα-
ρουσιάσουν στον Σύλλογο Διδασκόντων αλ-
λά και στους μαθητές τις εντυπώσεις που
αποκόμισαν. «Θα υλοποιήσουν ουσιαστικά
ένα project που θα παρουσιαστεί σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, μεταφέροντας τις
εντυπώσεις τους, το οποίο είναι και απαίτη-
ση του CERN για να συνεχιστούν τα προ-
γράμματα. Είναι, πάντως, σημαντικό για
εμάς να συμμετάσχουν και δάσκαλοι, γιατί
θεωρούμε ότι τα θεμέλια πρέπει να μπαί-
νουν στην τρυφερή ηλικία του δημοτικού»,
σημειώνει ο κ. Χριστόπουλος. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ακολουθήσει μια
σειρά επιμορφωτικών δράσεων και έρευνας
πάνω στους άξονες της ερευνητικής εργα-
σίας και της πιστοποίησης της ποιότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος, που περιλαμ-
βάνει και το κομμάτι της αξιολόγησης. Ο κ.
Χριστόπουλος καταλήγει επισημαίνοντας
την ανάγκη να υπάρξει ένας νέας μορφής
συνδικαλισμός που θα προάγει την επιμόρ-
φωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
αλλά και την ερευνητική δραστηριότητα. 

ΑΑπό σήμερα η διάθεση 
10 δωρεάν self tests
στους μαθητές

Από σήμερα και έως το Σάββατο 27
Νοεμβρίου θα μπορούν να προμηθευ-
τούν 10 self tests δωρεάν από τα φαρ-
μακεία οι μαθητές όλων των βαθμί-
δων, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες ελέγχου μέχρι τις γιορτές
των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται
ότι τα self tests διενεργούνται έως
και 24 ώρες πριν από την προσέλευση
στα σχολεία, κάθε Τρίτη και Παρα-
σκευή, εφόσον οι μαθητές δεν έχουν
βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τε-
λευταίου εξαμήνου ή πιστοποιητικό
εμβολιασμού (αφορά όσους είναι από
12 ετών και άνω).

Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να
προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού
self test, την οποία έχουν καταχωρί-
σει στην πλατφόρμα edupass.gov.gr,
αν φοιτούν σε δημόσια σχολεία, ή
στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr,
αν είναι μαθητές ιδιωτικών εκπαι-
δευτηρίων. Η προμήθεια των self
tests γίνεται με την επίδειξη του ΑΜ-
ΚΑ από τους γονείς των μαθητών ή
από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλι-
κοι, τις εργάσιμες ώρες και μέρες,
ώστε κατά τις αργίες και τις διανυ-
κτερεύσεις να εξυπηρετούνται έκτα-
κτα περιστατικά. 

Συνεργασία της ΟΙΕΛΕ και 
του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της ΓΣΕΕ με 
το παγκοσμίου φήμης 
Εργαστήριο Σύγχρονης 
Φυσικής

Εκπαιδευτικοί στα
θρανία του CERN
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Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 1,5 εκατ. για το οδικό 
δίκτυο Κεντρικής Εύβοιας

Το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας
για τα έτη 2020-2022», αρχικού προϋπολογισμού 1.500.000
ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την οικεία περιφέρεια, δημο-
πρατήθηκε και
συμβασιοποιήθη-
κε. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για συν-
τήρηση των οδών:
ΕΟ 6 Λέπουρα-
Δάφνη-Ωρολόγιο-
Κονίστρες-Κύμη-
Παραλία Κύμης.
ΕΟ 8 Χάνια Αυλω-
ναρίου-Οριό-Οξύλιθος-Πλατάνα-Παραλία Κύμης. ΕΟ 11 Αρ-
τάκη-Στρόπωνες-Κύμη. ΕΟ 12 Χαλκίδα-Μίστρος-Μονόδρυ.
ΕΟ 14 Αμάρυνθος-Σέττα-Μονόδρυ και στις λοιπές οδούς της
περιοχής της Κεντρικής Εύβοιας, στις οποίες έχουν διαπι-
στωθεί ή θα διαπιστωθούν φθορές και βλάβες.

Νίσυρος

Υποψηφιότητα για 
το «Δίκτυο Παγκόσμιων 
Γεωπάρκων της UNESCO»
Υποψηφιότητα, με ολοκληρωμένο φάκελο, κατάθεσε ο Δή-
μος Νισύρου για ένταξη του νησιού στο «Δίκτυο Παγκόσμιων
Γεωπάρκων της UNESCO». Σημειώνεται ότι το Nisyros aUG-
Gp (Γεωπάρκο της Νισύρου) παρουσιάζει εκπληκτικά γεω-
λογικά, φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Στην έκτα-
σή του περιλαμβάνει τη Νίσυρο και τις μικρότερες νησίδες
Παχειά, Περγούσα, Κανδελιούσα και Στρογγύλη, μαζί με τον
θαλάσσιο χώρο που παρεμβάλλεται. Βρίσκεται στο νοτιοα-
νατολικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου,
ενός από τα πιο σημαντικά και ενεργά τόξα στον κόσμο, και
ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό χερσαίο και
υποθαλάσσιο φυσικό τοπίο.

Με στόχο να καταγραφεί στον τουριστικό χάρτη ως ένας προορισμός τεσσάρων
εποχών, φιλικός στην οικογένεια, στα παιδιά και τους νέους, το περίπτερο του
Δήμου Αλεξανδρούπολης παρουσίασε στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
«Philoxenia 2021» όλα τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, που μπορεί να
γευτεί ο επισκέπτης στα φιλόξενα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και στις παραδο-
σιακές ταβέρνες που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, στις Φέρες και στους
πανέμορφους οικισμούς του δήμου. Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, η
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, η αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο περιφερειάρχης ΑΜΑΘ Χρήστος Μέτιος, ο
αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΑΘ Θανάσης Τσώνης, στελέχη πρεσβειών
χωρών που συμμετείχαν στην έκθεση, δήμαρχοι και αυτοδιοικητικά στελέχη
εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την παρουσία του δήμου. Τουριστικοί
πράκτορες από το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ουκρανία, τη
Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία κ.ά., ενημερώθηκαν πλήρως από τα στε-
λέχη για τον φιλόξενο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρή-
σεων «StartUPiraeus», στον Πειραιά, είναι πλέ-
ον πραγματικότητα, με συγχρηματοδότηση Ελ-
λάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της οι-
κείας δημοτικής αρχής είναι η στήριξη και ανά-
δειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με
έμφαση στους κλάδους της γαλάζιας οικονο-
μίας και παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν υπη-
ρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης και συμ-
βουλευτικής σε επιχειρήσεις ή νεοφυή επιχει-
ρηματικά σχήματα. Προβλέπεται να λάβουν δω-
ρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστή-
ριξη από ομάδα εξειδικευμένων συμβουλών
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της ανα-
δόχου εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ, το ΠΑΠΕΙ και το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κατ’ ελάχι-
στον 180 επιχειρήσεις, εκ των οποίων κατ’ ελά-
χιστον 100 επιχειρήσεις θα είναι υφιστάμενες
και 80 υπό σύσταση επιχειρήσεις.

! Πειραιάς

«StartUPiraeus» για
«Προώθηση Νεοφυών
Επιχειρήσεων» 

Πετυχημένη παρουσία στη «Philoxenia 2021»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΟΤΑ

Γιώργος Γεωργαντάς: «Αυξήστε
τους ελέγχους για τεστ Covid»

Με επιστολή του προς τους δήμους
όλης της χώρας, ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γε-
ωργαντάς ζητά από τις δημοτικές αρ-
χές να διαθέσουν το αναγκαίο προ-
σωπικό για τον έλεγχο εγκυρότητας
των πιστοποιητικών εισόδου στα
ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί διαμαρτυρία των ερ-
γαζομένων στα ΚΕΠ για τη μη διάθεση του αναγκαίου προ-
σωπικού αλλά και κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού
για τον έλεγχο των πιστοποιητικών νόσησης ή εμβολια-
σμού των εισερχομένων στα ΚΕΠ πολιτών. Κατόπιν τούτου,
ο κ. Γεωργαντάς, πέραν της «διάθεσης προσωπικού» από
τους δήμους, ζητά και διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού
για «έλεγχο εγκυρότητας των βεβαιώσεων εμβολιασμού
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής».

Αθήνα

Στις 118 οι ψηφιακές 
υπηρεσίες για τους δημότες

Αυξάνονται και πληθύνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες που
προσφέρει στους δημότες του ο Δήμος Αθηναίων. Με την
προσθήκη 14 νέων, φθάνουν στις 118 οι ψηφιακές υπηρε-
σίες. Υπηρεσίες «υψηλής ζήτησης» παρέχονται πλέον ηλε-
κτρονικά και οι δημότες αποφεύγουν την ταλαιπωρία της
φυσικής παρουσίας. Σημειώνεται ότι η ψηφιοποίηση υπη-
ρεσιών ήταν βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής,
με στόχο να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην περίοδο της
πανδημίας. «Το στοίχημα για τον μετασχηματισμό της Αθή-
νας σε μια “έξυπνη” πόλη κερδίζεται μέρα με τη μέρα. Με
τις 14 νέες υπηρεσίες, ο ψηφιακός “χάρτης” των υπηρεσιών
που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων διευρύνεται, προσφέ-
ροντας τη δυνατότητα σε κάθε Αθηναίο δημότη ή επαγγελ-
ματία να εξυπηρετείται στον καλύτερο δυνατό χρόνο, χωρίς
ταλαιπωρία και με απόλυτη ασφάλεια», επισημαίνει ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
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E
να σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε
στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης». Πρόκειται για τη στεγάνω-

ση της λίμνης Νο5 και του καναλιού που
συνδέει τις λίμνες Νο5 και Νο6. Το έργο εν-
τάσσεται στο πρόγραμμα για την περιβαλ-
λοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθ-
μιση του μητροπολιτικού πάρκου, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Η
ενεργοποίηση της λειτουργίας της λιμνοδε-
ξαμενής και του καναλιού πραγματοποιήθη-
κε παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη και των δημάρχων Ιλίου
Νίκου Ζενέτου και Αγίων Αναργύρων-Κα-
ματερού Σταύρου Τσίρμπα. 

Ο περιφερειάρχης στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής του στο μητροπολιτικό πάρκο πραγματο-
ποίησε επίβλεψη συνολικά των έργων βιο-
κλιματικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής
αναβάθμισης, ενώ είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για δράσεις που πραγματοποιούνται
στο πάρκο, όπως η συγκομιδή ελιάς, το κλά-

δεμα καρποφόρων δέντρων και η ολοκληρω-
μένη διαχείριση των φυτικών αλλά και ζωι-
κών υπολειμμάτων. Όσον αφορά το κομμάτι
των έργων που παραδόθηκε, ο κ. Πατούλης
τόνισε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσ-
σεται στον συνολικό σχεδιασμό των έργων
περιβαλλοντικής αναβάθμισης βιοκλιματι-
κού χαρακτήρα τα οποία είναι συνολικού
προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ και χρηματοδο-
τούνται από το Πράσινο Ταμείο. Η αποκατά-
σταση της λιμνοδεξαμενής και του καναλιού
είναι ένα σημαντικό βήμα, ακολουθούν όμως
το επόμενο διάστημα και άλλα».

Θυμίζουμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η
βιοκλιματική ανάπλαση της «έξυπνης δια-
δρομής», η οποία θα περιλαμβάνει ένα δί-
κτυο παρεμβάσεων κατά μήκος του κεντρι-
κού άξονα κυκλοφορίας εντός του πάρκου
υπό τις αρχές της οικολογίας και της βιωσι-
μότητας. Στις παρεμβάσεις αυτές δίδεται ιδι-
αίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και
προσπελασιμότητα του χώρου από όλους.

Σε χρήση οι παιδικές χαρές 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοίνωσε ο δήμαρ-

χος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης ότι παραδί-
δεται σε χρήση η παιδική χαρά του πάρκου «Μίκης
Θεοδωράκης» (ΤΥΠΕΤ), μετά την αναγκαία πολύμη-
νη διακοπή λειτουργίας της για την πλήρη ανακατα-
σκευή της, με τους πλέον σύγχρονους όρους και
προβλέψεις ασφάλειας. Μάλιστα επισημαίνεται ότι
από τις αρχές Σεπτεμβρίου δόθηκε η αυτονόητη
προτεραιότητα στην παραλαβή και επαναλειτουργία
των παιδικών χαρών των επτά δημοτικών νηπιαγωγείων, ενώ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ανα-
μένεται η παραλαβή και επαναλειτουργία και των υπολειπόμενων υπό παράδοση παιδικών
χαρών. Το έργο ανακατασκευής παιδικών χαρών αφορά δημοτικούς χώρους και όπως τονί-
ζει ο δήμαρχος: «Η ανακατασκευή των παιδικών χαρών του Δήμου Βριλησσίων στο σύνολό
τους είναι ένα έργο ζωτικής ανάγκης, καθώς με την αναβάθμιση και επαναλειτουργία τους
βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών της πόλης».

Ανακατασκευάστηκε
το στάδιο 
«Μαρκ Μαρσώ»

Με σημαντικά έργα και παρεμβάσεις,
ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού έχει κα-
ταφέρει να δημιουργήσει πρότυπους
χώρους για τις αθλήτριες και τους
αθλητές της πόλης. Ένας από αυτούς
τους χώρους είναι και το δημοτικό
στάδιο «Μαρκ Μαρσώ», που ύστερα
από 19 ολόκληρα χρόνια ανακατα-
σκευάστηκε πλήρως το ταρτάν του,
για πρώτη φορά από την αρχική το-
ποθέτησή του ενώ τοποθετήθηκαν
και νέες τουαλέτες θεατών. Όπως
σημειώνει ο δήμαρχος Ηλίας Απο-
στολόπουλος: «Ύστερα από πολλά
χρόνια, ικανοποιώντας το αίτημα
αθλητών και συλλόγων, κατασκευά-
σαμε για πρώτη φορά γυμναστήριο-
προπονητήριο, σε έναν χώρο που
ήταν εγκαταλελειμμένος για δεκαε-
τίες».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
πρώην δήμαρχος κατακεραυ-
νώνει τον δήμαρχο για το γε-
γονός ότι προχωρά σε αύξηση
των ανταποδοτικών τελών δια-
φημίζοντας στην πόλη ότι
εκείνος καταψήφισε την από-
φαση; Μόνο που, όπως απάν-
τησε ο δήμαρχος, η παράταξη
του πρώην δημάρχου δεν έχει
ψηφίσει καμία απόφαση τα τε-
λευταία δύο χρόνια, οπότε δεν
υπάρχει κάποια διαφορά… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποδηλατοδρομία
αφιερωμένη 
στα θύματα

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου που εί-
ναι η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των
Θυμάτων των Τροχαίων στους Δρό-
μους, ο Δήμος Αλίμου, σε συνεργα-
σία με το Triathlon Lab Athens, διορ-
γανώνει ποδηλατοδρομία μνήμης και
διαμαρτυρίας για τα θύματα τροχαίων
με ποδήλατα, στοχεύοντας στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα
δυστυχήματα που σχετίζονται με πο-
δηλάτες. Η ποδηλατοδρομία θα ξεκι-
νήσει στις 8.00 το πρωί, από το Δημο-
τικό Κολυμβητήριο Αλίμου και θα
καταλήξει στο Δημαρχείο, όπου σε
μια σεμνή τελετή θα τιμηθούν τα θύ-
ματα. Στη συνέχεια, στο πάρκινγκ του
κολυμβητηρίου θα στηθεί χώρος εκ-
παίδευσης παιδιών για τη βελτίωση
των ποδηλατικών δεξιοτήτων τους
και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά
με ποδήλατα.

Σε λειτουργία η λιμνοδεξαμενή και
το κανάλι στο «Αντώνης Τρίτσης»

Ξεκινά η αποκατάσταση
του Φοινικοδάσους

Υπεγράφη η σύμβαση για την
αποκατάσταση του Φοινικοδάσους
Λαυρίου. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός έχει διαμορφωθεί στα
448.243,57 ευρώ με χρηματοδότη-
ση από το Πράσινο Ταμείο για το πο-
σό των 275.306 ευρώ και τη συγχρη-
ματοδότηση από ιδίους πόρους του
δήμου για το ποσό των 172.937,57
ευρώ. Η ανάπλαση του Φοινικοδά-
σους περιλαμβάνει την αλλαγή της
περίφραξης, την άρδευση και τη χα-
μηλή φύτευση όλης της έκτασής του
καθώς και την προμήθεια φυτοτε-
χνικού υλικού και φωτιστικών. Ο
αστικός εξοπλισμός θα αλλαχθεί εξ
ολοκλήρου και θα διαμορφωθεί
σύγχρονη, πιστοποιημένη παιδική
χαρά με την τοποθέτηση κατάλλη-
λων οργάνων εκγύμνασης εξωτερι-
κού χώρου.
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Κ
άθειρξη επτά ετών επέβαλε
το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο
Θεσσαλονίκης σε 44χρονο

που κακοποιούσε σεξουαλικά για
σχεδόν έναν χρόνο μια 14χρονη μα-
θήτρια. Το δικαστήριο μείωσε την
πρωτόδικη ποινή από 18 χρόνια που
είχε επιβάλει, καθώς του αναγνώρι-
σε το ελαφρυντικό του σύννομου βί-
ου και έπεσε «στα μαλακά». Θύμα
της αποπλάνησης ήταν μια αθλήτρια
τένις που αθλούνταν στο ίδιο γκρουπ
με τον 11χρονο γιο του καταδικα-
σθέντος. Το δράμα της κοπέλας, που
έφτασε σε σημείο να ακολουθεί πι-
στά τον 44χρονο, αποκαλύφτηκε
όταν οι γονείς της βρήκαν ένα και-
νούργιο και ακριβό κινητό τηλέφωνο
στα πράγματά της, όπως και μία από-
δειξη με το όνομα του κατηγορούμε-
νου. Ήταν αυτός που είχαν εμπιστευ-
τεί να συνοδεύει το παιδί τους στο
σπίτι μετά το τένις, όπως έκανε και
με τον γιο του. Και δεν έφτανε μόνον
αυτό. Φωτογράφισε γυμνό το κορίτσι

και το έδειχνε στους φίλους του. Η
κοπέλα στην κατάθεσή της στο Κα-
κουργιοδικείο ανέφερε ότι δημιουρ-
γήθηκε σχέση εξάρτησης με τον
δράστη. «Νόμιζα ότι τον αγαπούσα»,
είπε χαρακτηριστικά. Στην απολογία
του ο 44χρονος ομολόγησε, λέγον-

τας ότι παρασύρθηκε και ζήτησε
συγγνώμη. Ο εισαγγελέας της έδρας
του Εφετείου Βασίλης Φλωρίδης
στην πρότασή του μίλησε για σχέδιο
που έστησε με δόλωμα τον γιο του.
Το δικαστήριο τον καταδίκασε για
κατάχρηση σε ασέλγεια και για πορ-

Θλίψη προκάλεσε στον εμπορικό κόσμο της Θεσσα-
λονίκης ο αιφνίδιος θάνατος του αντιπροέδρου του Εμ-
πορικού Συλλόγου Κοσμά Καλογιάννη από ανακοπή

καρδιάς σε ηλικία 67 ετών. Σε ένδειξη πένθους τα γρα-
φεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα πα-
ραμείνουν κλειστά σήμερα από τις 13:00 και μετά.

Σοκ από τον χαμό του Κοσμά Καλογιάννη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Μασάζ» στους 
ψηφοφόρους τους 
κάνουν οι βουλευτές
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι
βουλευτές της ΝΔ το τελευταίο διάστημα,
παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
έχει διαμηνύσει ότι κάλπες πριν από το
2023 δεν πρόκειται να στηθούν. Ειδικά
στη Β’ Θεσσαλονίκης τα τηλέφωνα έχουν
πάρει φωτιά όπως μαθαίνουμε και οι συ-
ναντήσεις μεταξύ βουλευτών, τοπικών
στελεχών και πολιτών πά-
νε και έρχονται. Όλοι
οργανώνονται για
παν ενδεχόμενο,
κρατώντας «ζε-
στούς» τους ψη-
φοφόρους τους. 

Θετική στην
Covid-19 
η Αναστασία
Χαλκιά
Θετική στον κορονοϊό  δια-
γνώστηκε η δήμαρχος
Κασσάνδρας Αναστασία
Χαλκιά. Η δήμαρχος ενη-
μέρωσε μέσω του προφίλ
της στο Facebook ότι νοσεί,
ενώ σημειώνεται ότι είναι
πλήρως εμβολιασμένη.

Το στήριγμα 
Καστανίδη 
στη Βόρεια 
Ελλάδα
Σημαντικές δυνάμεις στη Βό-
ρεια Ελλάδα και στο ποντιακό
στοιχείο μαθαίνουμε ότι έχει
συγκροτήσει ο υποψήφιος για
την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ Χάρης
Καστανίδης. Βασικός συνεργά-
της του βουλευτή της Α’ Θεσσα-
λονίκης και πρώην υπουργού
είναι ο Αιμίλιος Σαπρανίδης.

Στις φυλακές 44χρονος για αποπλάνηση
14χρονης αθλήτριας του τένις

Ο ευχάριστος «πανικός»
του Σπύρου Βούγια 

Να πάρει τον λόγο κατά προτεραιότητα στην ειδική
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το κυκλο-
φοριακό για έναν ιδιαίτερα... γλυκό λόγο ζήτησε
ο Σπύρος Βούγιας. «Υπάρχει ένας ευχάρι-
στος πανικός στο σπίτι με τα εγγόνια και
πρέπει να αποχωρήσω και ζητώ ως χά-
ρη να τοποθετηθώ νωρίτερα», είπε ο κ.
Βούγιας προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. Πέ-
τρο Λεκάκη. «Για τα εγγόνια αξίζει τον κό-
πο», είπε ο Γιώργος Ορφανός, επεμβαίνοντας
στο αίτημα του συναδέλφου του, ενώ η διευθύντρια
του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Γεωργία Αϋφαντοπούλου παραχώ-
ρησε ευγενικά τη θέση της στο βήμα.

Στα παλιά λημέρια 
ο Δημήτρης Κούβελας

Ένας παλιός γνώριμος έδωσε το «παρών» στην
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
στην έναρξη της ειδικής συνεδρίασης για το κυ-
κλοφοριακό. Ο λόγος για τον βουλευτή της ΝΔ Δη-
μήτρη Κούβελα, ο οποίος θέλησε να ακούσει από
κοντά όλους τους εμπλεκόμενους για την επίλυση
του προβλήματος που ταλαιπωρεί οδηγούς και μη.
Ο κ. Κούβελας γνωρίζει καλά τον χώρο του δημαρ-
χείου, καθώς διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη Καλαφάτη.

Αρχίζουν οι εργασίες 
στην Αγίου Δημητρίου 

Στην τελική ευθεία μπήκε η διάνοιξη της οδού
Αγίου Δημητρίου, στο τμήμα της από την Κατσιμί-
δη μέχρι και τη Μήλου, με τη διοίκηση του Δήμου
Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμη να προκηρύξει τον
διαγωνισμό για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σύμ-
φωνα με πηγές από τον δήμο, το συγκεκριμένο
έργο «συνιστά μια κομβική κυκλοφοριακή πα-
ρέμβαση, που θα προσφέρει ανάσα σε χιλιάδες
πολίτες».

Γιώργος Λίλτσης: 
Πρόταση ονοματοδοσίας 
«Φ. Γεννηματά» 

Να δοθεί το όνομα της Φώφης Γεννηματά στο Κοι-
νωνικό Ιατρείο Παύλου Μελά πρότεινε ο επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης «Ανατροπή» Γιώργος Λίλ-
τσης, σημειώνοντας ότι ο αγώνας της προέδρου του
ΚΙΝΑΛ αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους τους
ασθενείς που νοσούν από καρκίνο. Επίσης, πρότεινε η
πλατεία στην οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη να πάρει
το όνομα του Διαμαντή Παπαδόπουλου ως ένδειξη σε-
βασμού στο έργο του στη διοίκηση αλλά και για την αυ-
τοδιοικητική του πορεία.



Σ
ε πεδίο «ψυχροπολεμικής αντι-
παράθεσης» μεταξύ Δύσης και
Ρωσίας μετατρέπεται πάλι η πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας, κα-

θώς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ανησυχούν ότι ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν ενδέχεται να εισβάλει στην Ανα-
τολική Ουκρανία. Διπλωμάτες στις Βρυξέλ-
λες λένε ότι «η Μαύρη Θάλασσα μυρίζει
μπαρούτι» εξαιτίας της πρόσφατης ανάπτυ-
ξης ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα της Ου-
κρανίας.

Ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μίλη-
σε για «μεγάλη και ασυνήθιστη» συγκέν-
τρωση ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά
σύνορα τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα
που η Μόσχα καταγγέλλει την αυξανόμενη
νατοϊκή δραστηριότητα στην περιοχή.

Μεγάλη ρωσική στρατιωτική δύναμη βρί-
σκεται στην Κριμαία, στη χερσόνησο που
προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία τον
Μάρτιο του 2014. Ρωσικά στρατεύματα συγ-
κεντρώνονται επίσης κοντά στην περιοχή
του Ντονμπάς στα ανατολικά σύνορα της
Ουκρανίας, περιοχή που βρίσκεται υπό τον
έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών. Ο πρό-
εδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
δήλωσε ότι 100.000 Ρώσοι στρατιώτες
έχουν αναπτυχθεί στα ανατολικά σύνορα
της χώρας. 

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν
χαρακτήρισε χθες «πρόκληση» τις στρατιω-
τικές ασκήσεις που διεξάγουν η Ουάσιγ-
κτον και το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Σε
τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γάλ-
λο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Πούτιν μί-
λησε για «την προκλητική φύση των ασκή-

σεων μεγάλης κλίμακας που πραγματοποι-
ούν οι ΗΠΑ και ορισμένοι σύμμαχοί τους
στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες ενισχύουν
τις εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑ-
ΤΟ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλί-
νου.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται στη συμ-
μετοχή αρκετών αμερικανικών πολεμικών
πλοίων σε ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα,
τις οποίες η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει «σο-
βαρή πρόκληση». Η κατάσταση παραμένει
τεταμένη από το 2014 στην Ανατολική Ου-
κρανία, όπου ουκρανικές δυνάμεις ασφα-
λείας συγκρούονται με φιλορώσους αυτο-
νομιστές.

Στη συνομιλία του με τον Πούτιν ο Μα-
κρόν εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» και τη
«βούλησή του να υπερασπιστεί την εδαφική
ακεραιότητα της Ουκρανίας», σύμφωνα με
τη γαλλική προεδρία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
κατηγόρησε το Κίεβο ότι ασκεί «καταστρο-
φική πολιτική», επικαλούμενος την «πρό-

σφατη χρήση από την Ουκρανία μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή της
σύγκρουσης», όπως ανακοίνωσε το Κρεμ-
λίνο. Η χρήση από την Ουκρανία τον περα-
σμένο μήνα τουρκικού μη επανδρωμένου
μαχητικού αεροσκάφους κατά των φιλορώ-
σων αυτονομιστών έχει προκαλέσει την ορ-
γή της Μόσχας.

Από την προσάρτηση της Κριμαίας στη
Ρωσία το 2014 περισσότεροι από 130.000
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγ-
κρούσεις στην Ανατολική Ουκρανία. 

ΕΕμβόλια: Pfizer και
Moderna κερδίζουν
1.000 δολάρια 
το δευτερόλεπτο

Περισσότερα από 1.000 δολάρια το
δευτερόλεπτο κερδίζουν οι μεγάλες
φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer, ΒιοΝ-
Τech και Moderna από τα εμβόλια κατά
του κορονοϊού. Τα αστρονομικά τους κέρ-
δη έφερε στη δημοσιότητα έκθεση οργά-
νωσης που μάχεται για την ίση κατανομή
των εμβολίων στον αναπτυσσόμενο κό-
σμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Peo-
ple’s Vaccine Alliance, η Pfizer, η BioN-
Tech και η Moderna θα έχουν φέτος κέρ-
δη προ φόρων 34 δισ. δολάρια, δηλαδή
περισσότερα από 1.000 δολάρια το δευτε-
ρόλεπτο, 65.000 δολάρια το λεπτό ή 93,5
εκατ. δολάρια τη μέρα. Αντίθετα, η As-
traZeneca και η Johnson & Johnson πω-
λούν τα εμβόλιά τους σε τιμή κόστους.

Το πράσινο φως στη φθηνή παρασκευή
και πώληση του χαπιού της κατά της
Covid-19 έδωσε η Pfizer, διευκολύνον-
τας με τον τρόπο αυτό τις φτωχές χώρες
να το προμηθευτούν. Σύμφωνα με τους
«New York Times», ο αμερικανικός φαρ-
μακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε συμ-
φωνία που επιτρέπει την πολλά υποσχό-
μενη θεραπεία κατά του κορονοϊού να
παρασκευάζεται και να πωλείται φθηνό-
τερα σε 95 φτωχότερες χώρες του πλα-
νήτη, όπου όμως κατοικεί πάνω από το
50% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οργή Πούτιν που μιλά 
για προκλητικές ασκήσεις 
Αμερικανών και του ΝΑΤΟ 
στην περιοχή - ΗΠΑ και ΕΕ 
ανησυχούν για την πρόσφατη
ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων
στα σύνορα με την Ουκρανία

Ένα πιστόλι, 500ευρα και προφυλακτικά: Οι νέες φωτογραφίες που «καίνε» τον Μπορίσοφ

Μπαρούτι μυρίζει 
στη Μαύρη Θάλασσα 
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Σαν νονός του υποκόσμου εμφα-
νίζεται ο πρώην πρωθυπουργός
της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ
σε φωτογραφίες που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας αμέσως με-
τά την ήττα του στις εκλογές. Ο
Μπορίσοφ εμφανίζεται ξαπλωμέ-
νος στο κρεβάτι με πιστόλι, ένα
χρησιμοποιημένο προφυλακτικό
στο κομοδίνο και δεσμίδες με χι-
λιάδες ευρώ μέσα στο συρτάρι.

Ποιοι κρύβονται πίσω από τις
φωτογραφίες που «καίνε» τον
Μπορίσοφ; Βουλγαρικά ΜΜΕ κά-

νουν λόγο για μια γυναίκα, μάλλον
ερωμένη του, την οποία έχουν ονο-
μάσει «Μάτα Χάρι». Ο ίδιος ο Μπο-
ρίσοφ κάνει λόγο για πολιτικούς
του αντιπάλους.

Ανάλογες φωτογραφίες είχαν
δημοσιοποιηθεί και το 2020, προ-
καλώντας πολιτική κρίση και έντο-
νη διαμάχη ανάμεσα στον Μπορί-
σοφ και τον σοσιαλιστή πρόεδρο
της Δημοκρατίας Ρούμεν Ράντεφ,
σφοδρό πολιτικό του αντίπαλο. Σε
εκείνες τις φωτογραφίες ο Μπορί-
σοφ φαινόταν να κοιμάται στο κρε-

βάτι, έχοντας πάνω στο κομοδίνο
ένα περίστροφο, δεσμίδες με χαρ-
τονομίσματα των 500 ευρώ και ρά-
βδους χρυσού μέσα στο ανοιχτό
συρτάρι. 

Την ίδια εποχή είχε διαρρεύσει
και βίντεο από λήψεις μέσα από την
πρωθυπουργική κατοικία. 

Το 2020 ο Μπορίσοφ είχε κατηγο-
ρήσει τον Ράντεφ ότι τον κατασκό-
πευε με drone για να φωτογραφίσει
ιδιωτικές στιγμές του, αμφισβητών-
τας τη γνησιότητα ορισμένων, αλλά
όχι όλων των φωτογραφιών.



Μ
έχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα
έχουν πληρωθεί το επίδο-
μα θέρμανσης όσοι υποβά-
λουν αίτηση έως το τέλος

του μήνα και ήταν επίσης δικαιούχοι του
κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021,
σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση
που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της
Δευτέρας. Με τη διεύρυνση των κριτη-
ρίων αναμένεται να είναι επιλέξιμο το 80%
των νοικοκυριών που θα καταναλώσουν
τις επιδοτούμενες μορφές καυσίμου.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυ-
ριών που θα λάβουν την ενίσχυση θα ξε-
περάσει το 1 εκατομμύριο.

Οι νέοι δικαιούχοι που προέκυψαν είτε
από τη διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδη-
ματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της
χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατη-
γορίες πολιτών που χρησιμοποιούν άλλες
μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό αέριο,
τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές
με πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω
από 3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν πε-
ριλαμβάνονταν στον κατάλογο των δι-
καιούχων), θα λάβουν την προκαταβολή
έως το τέλος Δεκεμβρίου, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι και αυτοί θα κάνουν την αί-
τηση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρ-
μανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
των δήμων και οικισμών της ελληνικής
επικράτειας και υπολογίζεται με βάση τις
βαθμοημέρες, οι οποίες αποτελούν δεί-
κτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιο-
χής και χρησιμοποιούνται στον υπολογι-
σμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου
και της απαιτούμενης κατανάλωσης
ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Οι καταβολές
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσό του επι-

δόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε
τρεις δόσεις:
• Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την
προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτού-
μενων στοιχείων έως και τη 15η Δεκεμ-
βρίου 2021.
• Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν
έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την
προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτού-
μενων στοιχείων έως και τη 15η Φε-
βρουαρίου 2022.

• Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνο-
λο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως
την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προ-
ϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμε-
νων στοιχείων έως και τη 15η Απριλίου
2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα κα-
ταχωρίζονται έως την 31η Μαΐου 2022 δι-
καιολογητικά αγορών της περιόδου
1/10/2021 έως 31/03/2022 με ημερομηνία
έκδοσης του παραστατικού πληρωμής
έως τη 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο
ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τη
15η Ιουνίου 2022.

Τα κριτήρια
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επί-

δομα θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:

αα. Σε ό,τι αφορά το ύψος του επιδόματος:
• Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται κατά
36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά
49% για τα νοικοκυριά με 1 τέκνο, κατά
59% για τα νοικοκυριά με 2 τέκνα και κατά
68% για νοικοκυριά με 3 τέκνα.
• Το επίδομα για κάθε τέκνο προσαυξάνε-
ται κατά 20%, αντί για 10% που ίσχυε έως
σήμερα.
• Αυξάνεται η βάση υπολογισμού του επι-
δόματος, από 220 ευρώ στα 300 ευρώ.
• Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100
ευρώ, από 80 ευρώ.
• Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750
ευρώ, από 650 ευρώ.
β. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια:
• Το εισοδηματικό κριτήριο για τον άγαμο
αυξάνεται από τα 12.000 στα 14.000 ευρώ.

• Για διμελή οικογένεια ανέρχεται σε
20.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000
ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.
γ. Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά κριτήρια:
• Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ.
• Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αφορά το 80% των 
νοικοκυριών - Το ποσό 
του επιδόματος θέρμανσης 
καταβάλλεται 
σε τρεις δόσεις
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Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή 0,43) για μια οικο-
γένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ
πέρυσι, σε 181 ευρώ φέτος.
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή 0,71) για μια
οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 188
ευρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ φέτος.

Στην Κοζάνη (με συντελεστή 1,12) για μια οικογένεια με
δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 295 ευρώ πέρυσι, σε
469 ευρώ φέτος.
Στη Φλώρινα (με συντελεστή 1,18) για μια οικογένεια με
δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 312 ευρώ πέρυσι, σε
496 ευρώ φέτος.

Έως 10 Δεκεμβρίου 
οι πρώτες πληρωμές

Ενδεικτικά παραδείγματα 

Ε Π Ι Δ Ο Μ Α  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ  
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Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
πρωτοστατεί στην 
«καθαρότερη» ενέργεια 

Το μεγάλο στοίχημα της ενεργειακής μετά-
βασης για την Ελλάδα και ο ρόλος του φυσικού
αερίου στην πορεία προς την «καθαρή» ενέρ-
γεια, βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου περι-
φερειακού συνεδρίου της Eurogas, το οποίο
πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, με την
υποστήριξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Ιωάννης Πα-
παδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Κωνσταντίνος Ξιφαράς ανέδειξαν τη
στήριξη που παρέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας στην
εθνική προσπάθεια για την απανθρακοποίηση
του ενεργειακού μείγματος, ενώ υπογράμμισαν
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργει-
ακός τομέας. «Η χώρα μας, μαζί με την υπόλοι-
πη Ευρώπη, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μετά-
βασης σε ένα βιώσιμο, πιο οικονομικό και ολο-
κληρωμένο ενεργειακό σύστημα, και έχει θέσει
φιλόδοξους στόχους για την ταχεία απανθρα-
κοποίησή της. Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο το-
μέας μας είναι να παράσχει την απαιτούμενη
υποδομή για να αναβαθμιστεί και να εφαρμο-
στεί η χρήση ανανεώσιμων αερίων καυσίμων,
όπως και αερίων χαμηλών ρύπων», τόνισε ο κ.
Παπαδόπουλος, για να προσθέσει: «Στη ΔΕΠΑ
Εμπορίας έχουμε ως προτεραιότητα την ενί-
σχυση του ρόλου του φυσικού αερίου στο ενερ-
γειακό μείγμα της χώρας μας και παράλληλα να
στηρίξουμε την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον». 

Ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς από την πλευρά του
υπογράμμισε: «Η ενεργειακή μετάβαση, που
βρίσκεται στον πυρήνα της βιωσιμότητας, απο-
τελεί στρατηγική επιλογή της ΔΕΠΑ Εμπορίας,
που από το 2019 προχωρά σε κρίσιμες, δομικές
αλλαγές, βάσει ενός προσεκτικά καταρτισμέ-
νου στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος περι-
λαμβάνει τόσο τη βιώσιμη επιχειρηματική ανά-
πτυξη όσο και τη διασφάλιση των ενεργειακών
αναγκών της χώρας. Τη στιγμή που η ζήτηση για
παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο στη χώ-
ρα μας αγγίζει πλέον το 40%, η ΔΕΠΑ Εμπορίας
κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της στην εγχώ-
ρια αγορά από 33% που ήταν το 2019 στο 50% σή-
μερα. Όλες αυτές οι ενέργειες μας επιτρέπουν
πλέον, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, να μπο-
ρούμε να εγγυηθούμε την επάρκεια εφοδια-
σμού της χώρας και να στηρίζουμε την ελληνική
κοινωνία».

A
λμα της ανάπτυξης κατά
17,6% την τριετία 2021-2023
και πρωτιά τη διετία 2022-
2023 με άνοδο 9,7% προ-

βλέπει για την ελληνική οικονομία η
UBS. Η ελβετική τράπεζα προβλέπει
ότι η άνοδος του ΑΕΠ φέτος θα διαμορ-
φωθεί στο 7,9% και του χρόνου στο 5%,
ενώ το 2023 θα επιβραδυνθεί στο 4,7%,
αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε πρωτα-
θλήτρια της ανάπτυξης σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική μετά τη βα-
θιά ύφεση 9% που σημείωσε το 2020.

Η ελβετική τράπεζα εδράζει τις προ-
βλέψεις της στους πόρους του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης αλλά και στο μεγάλο
comeback του τουρισμού, ενώ επι-
κουρικά θα βοηθήσει και η αύξηση
των χρηματοδοτήσεων λόγω βελτίω-
σης του τραπεζικού περιβάλλοντος,
καθώς και η θετική εικόνα των ελληνι-
κών ομολόγων. Σύμφωνα με τη UBS, η
υψηλή φετινή ανάπτυξη θα συνοδευ-
τεί και με κάθετη πτώση του ελλείμμα-
τος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς τα
έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης στα-
διακά αποσύρονται, συμβάλλοντας
καθοριστικά και στην αποκλιμάκωση
του δημόσιου χρέους, το οποίο στο τέ-
λος του 2023 θα υποχωρήσει στο 180%
του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις της ελβετικής
τράπεζας για την πορεία του ελλείμμα-
τος είναι αισιόδοξες, βλέποντας υπο-
χώρησή του στο 3,7% το 2022 και στο
1,7% το 2023.

H UBS λαμβάνει υπόψη την εκτίνα-

ξη του ελληνικού ΑΕΠ στο γ’ τρίμηνο
του έτους, επισημαίνοντας ότι το επι-
χειρηματικό κλίμα στέλνει μηνύματα
αισιοδοξίας ανάλογα με το 2007, όπου
σημειώθηκε το ιστορικά υψηλότερο
ΑΕΠ για την ελληνική οικονομία. Ταυ-
τόχρονα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα
βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και φέ-
τος θα έχει έσοδα 12 δισ. ευρώ από τον
τουρισμό, καλύπτοντας τα 2/3 των
απωλειών σε σχέση με το 2019 και επι-
τυγχάνοντας τον τριπλασιασμό τους σε
σχέση με το 2020. Ταυτόχρονα, οι
πρώτοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, οι οποίοι έχουν ήδη εκταμιευτεί,
θα επιτρέψουν την έναρξη σημαντικών
έργων, προϋπολογισμού 4,1 δισ. ευρώ
ή 2,3% του ΑΕΠ. 

Η ελβετική τράπεζα αναδεικνύει
τέσσερις λόγους, οι οποίοι θα οδηγή-
σουν την Ελλάδα στην κορυφή της
ανάπτυξης, τουλάχιστον έως το 2023.
Συγκεκριμένα:

1. Η εκταμίευση και χρήση των κε-
φαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η Ελλάδα
θα λάβει κεφάλαια ύψους 10,5 δισ. ευ-
ρώ την επόμενη διετία, εκ των οποίων
το 60% αποτελεί επιχορηγήσεις. 

2. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια
αύξησης των θέσεων εργασίας κατά
3% σε διάστημα δύο ετών, συμβάλλον-
τας στη μείωση της ανεργίας στο 12% το
2023 από 16,3% το 2020. 

3. Η ανάκαμψη του τουρισμού θα
έχει και συνέχεια και εκτιμάται ότι έως
το 2023 ο ελληνικός τουρισμός μπορεί
να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019. 

4. Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές
τράπεζες θα επιτύχουν μονοψήφιους
δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων
μέσα στο 2022, ενώ το φετινό ποσοστό
θα διαμορφωθεί στο 20%. Οι τιτλοποι-
ήσεις δανείων και οι πωλήσεις χαρτο-
φυλακίων δανείων θα επιτρέψουν στις
ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν ση-
μαντικά τη χρηματοδότηση προς τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιτα-
χύνοντας την ανάπτυξη. 

Η UBS επισημαίνει ταυτόχρονα και
τους κινδύνους που δημιουργούνται από
την αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό
ρεύμα και το φυσικό αέριο, υπογραμμί-
ζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει
σχέδιο για επιδοτήσεις προς τα νοικοκυ-
ριά, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αρνητι-
κός αντίκτυπος στα οικονομικά τους. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η ελβετική τράπεζα 
UBS προβλέπει άλμα 
του ΑΕΠ 17,6% 
την τριετία 2021-2023

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα 
στην ανάπτυξη το 2022-2023



Σ
τάση αναμονής από τους ενερ-
γούς παίκτες στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη

να διαπραγματεύεται σε στενό εύρος.
Όπως εκτιμούν εγχώριες αναλυτές, η
βραχυπρόθεσμη τάση θα συνεχίσει να
εξαρτάται από τα μηνύματα που θα έρ-
χονται από το μέτωπο της πανδημίας,
ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιλε-

κτικές τοποθετήσεις. Υπενθυμίζεται
πως χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση
των νέων μετοχών της ΔΕΗ από την
πρόσφατη ΑΜΚ, με τη μετοχή να ει-
σέρχεται στον MSCI Greece Standard
από το κλείσιμο της συνεδρίασης. Σή-
μερα ξεκινάει η διαπραγμάτευση του
κοινού ομολογιακού δανείου της ΕΛ-
ΧΑ και την Πέμπτη είναι η σειρά της
Frigoglass να ανακοινώσει μεγέθη

τρίτου τριμήνου. Ωστόσο, όλα τα βλέμ-
ματα των traders είναι στραμμένα
στην Παρασκευή, καθώς η Πειραιώς
«ανοίγει την αυλαία» των τραπεζικών
αποτελεσμάτων πριν από το άνοιγμα
της συνεδρίασης, ενώ λήγουν τα συμ-
βόλαια Νοεμβρίου στην Αγορά Παρα-
γώγων και το βράδυ αναμένεται η ετυ-
μηγορία της Moody’s για το ελληνικό
αξιόχρεο.

Καλά νέα για την Εθνική Τράπεζα 
Στις 26 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει τα αποτελέ-

σματα εννεαμήνου η Εθνική Τράπεζα, με το ενδια-
φέρον της αγοράς να επικεντρώνεται στη θετική επί-
δραση της συναλλαγής Frontier, σε επίπεδο pro for-
ma βάση, σε κέρδη και στον δείκτη κάλυψης από
προβλέψεις. Τα οφέλη από τη συναλλαγή εκτιμάται
ότι είναι σημαντικά, καθώς θα υπάρξει αντιλογισμός
πρόβλεψης της τάξης των 160 εκατ. ευρώ, ενώ οι
αχρησιμοποίητες προβλέψεις από το Frontier θα
εκτινάξουν τον συντελεστή κάλυψης και θα μει-

ώσουν το Cost of Risk του 2022. Παράλληλα, η Εθνι-
κή κατόρθωσε το ένα τρίτο περίπου από τα ρυθμι-
σμένα δάνειά της, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, στις 30/6 να
ταξινομηθούν στα ενήμερα, μειώνοντας ισόποσα την
περίμετρο της επόμενης τιτλοποίησης Frontier II.

Χωρίς αλλαγές η ΔΕΗ 
στους δείκτες FTSE 
Καμία αλλαγή δεν επιφύλαξε ο οίκος FTSE για τη
μετοχή της ΔΕΗ, η οποία μετά την αύξηση κεφα-
λαίου και την είσοδο των νέων μετοχών στις 17
Νοεμβρίου παραμένει με την ίδια βαρύτητα στους
δείκτες. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδο-
μάδα με έκτακτη ανακοίνωσή του ο MSCI προσέ-
θεσε τη ΔΕΗ στον δείκτη MSCI Standard με ημε-
ρομηνία ισχύος τη 17η Νοεμβρίου. Η ένταξη ήταν
κάτι αναμενόμενο, καθώς συνδέθηκε με την αύ-
ξηση κεφαλαίου της Επιχείρησης και τη βελτίω-
ση της αποτίμησής της κατά 1,35 δισ. ευρώ.

Βενέτη: Νέο «πιλοτικό» concept
στην πλατεία Ομονοίας

Επεκτείνεται στον χώρο της εστίασης η εταιρεία
Βενέτη, λανσάροντας το νέο concept καταστήματος
Veneti Great στο ιστορικό κτίριο Μπάγκειον στην
Ομόνοια. Η εταιρεία, που παραδοσιακά δραστηριο-
ποιείται στον χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαρο-
πλαστικής, δημιουργεί ένα πρότυπο εστιατόριο τα-
χείας εστίασης με υψηλής ποιότητας γεύσεις, δί-
νοντας αυτήν τη φορά ζωή στο Μπάγκειον του
Έρνστ Τσίλερ στην πλατεία Ομονοίας 18. Μετά το Βε-
νέτη 1948 στο ΝΕΟΝ, που από το 2013 συνέβαλε
στην αναζωπύρωση της επιχειρηματικής κίνησης
της περιοχής, η εταιρεία παραμένει συνεπής στη
στρατηγική της απόφαση να επενδύει στην αναστή-
λωση, συντήρηση και λειτουργία ιστορικών κτηρίων
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της Αθή-
νας με μία νέα επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την προετοιμασία της με-
γάλης επένδυσης της Lamda Development στο Ελληνικό. Σε συνέχεια
των μεγάλων κατεδαφίσεων των προηγούμενων μηνών, τρία ακόμη
μεγάλα κτίρια επί της λεωφόρου Ποσειδώνος έχουν ξεκινήσει να κα-
τεδαφίζονται. Πρόκειται για τα γήπεδα ξιφασκίας, μπάσκετ, καθώς και
για το ενδιάμεσο κτίριο που τα συνδέει. Σε αυτά τα κτίρια στεγαζόταν η
διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της τέως Ολυμπιακής Αεροπορίας και
το 2004 ανακατασκευάστηκαν για να φιλοξενήσουν τα Ολυμπιακά
αγωνίσματα της ξιφασκίας και του μπάσκετ. Το εργοτάξιο στην Ποσει-
δώνος είναι ένα από τα πολλά που ήδη έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν
με έντονους ρυθμούς στον χώρο. Στην περιοχή της Λ. Βουλιαγμένης
έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές για το νέο υπερσύγχρονο κτίριο
ΑμεΑ, το οποίο θα ξεκινήσει να ανεγείρεται άμεσα.

Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της φερεγγυότητας των συστημικών ελληνι-
κών τραπεζών -Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς- σε συν-
δυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξής τους οδηγεί σε μια θετική δυναμική σχετικά
με τις αξιολογήσεις τους, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s σε έκθε-
σή του για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Ο αμερικανικός οίκος επεσήμανε ότι το
αξιόχρεο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στα επόμενα τρίμηνα, αν οι τράπεζες διατηρήσουν
την υγιή θέση τους κεφαλαίων και ρευστότητας, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα πλήρως τα
σχέδια μετασχηματισμού τους με την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων τους και μοχλεύοντας τις προοπτικές οικονομικής και πιστωτικής επέκτασης της ελλη-
νικής οικονομίας, η οποία θα ωφεληθεί σημαντικά από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Moody’s: Σήμα για νέα αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών

Ελληνικό: Σε πλήρη ανάπτυξη το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα

Σε στάση αναμονής οι παίκτες στο ΧΑ



Τον  Όμιλο Ελλάκτωρ 
πιστοποίησε η Tüv Hellas

Τ
ις εταιρείες του Ομίλου Ελλάκτωρ, ενός εκ των κο-
ρυφαίων ομίλων υποδομών της χώρας, πιστοποί-
ησε η Tüv Hellas (Tüv Nord). Συγκεκριμένα, η Tüv

Hellas (Tüv Nord) πιστοποίησε, με βάση το πρότυπο ISO
27001:2013, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφο-
ριών που εφαρμόζεται στις εταιρείες Ελλάκτωρ, Άκτωρ
ΑΤΕ, Άκτωρ Facility Management, Ελληνικά Φυτώρια, Ελ-
ληνικά Λατομεία, Τομή, Άκτωρ Παραχωρήσεις και Reds. H
εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέγε-
θος του Ομίλου Ελλάκτωρ, ο οποίος απασχολεί περίπου
6.000 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται σε 17 χώρες παγ-
κοσμίως, ενώ ο κύκλος εργασιών του το 2020 ανήλθε σε
892 εκατ. ευρώ.

Γρηγόρης: Μείωση σε κύκλο εργασιών
και λειτουργική κερδοφορία

Μείωση στον κύκλο εργασιών και στη λειτουργική κερ-
δοφορία εμφάνισε ο Όμιλος Γρηγόρης το 2020, ωστόσο
ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομί-
λου, με τον δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο
Παθητικού να ανέρχεται σε 33%. Στις αρχές του 2020 τό-
σο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο καταγράφη-
κε αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019. Λόγω όμως των αναγκαστικών μέ-
τρων αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας που
επιβλήθηκαν από την Πολιτεία εξαιτίας της πανδημίας,
οι δραστηριότητες του ομίλου δέχτηκαν μια μικρή μεί-
ωση, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του να διαμορ-
φωθεί σε 42,6 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ το 2019.

Νέα συνεισφορά του ΟΠΑΠ 
στην ανακαίνιση 
των παιδιατρικών νοσοκομείων

Εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές της πρωτοβου-
λίας του ΟΠΑΠ για την ανακαίνιση των παιδιατρικών νο-
σοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης & Αγλαΐα
Κυριακού» συμμετείχαν στις δράσεις της «Ομάδας Προ-
σφοράς ΟΠΑΠ», στο πλαίσιο του 38ου Αυθεντικού Μα-
ραθωνίου της Αθήνας. Συνολικά περισσότεροι από
300.000 συμμετέ-
χοντες χρησιμο-
ποίησαν την εφαρ-
μογή «Ομάδα
Προσφοράς» και
είχαν τη δυνατότη-
τα για έβδομη
χρονιά να συμβά-
λουν με συμβολι-
κό τρόπο στο ση-
μαντικό έργο που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ στα δύο μεγαλύτερα
παιδιατρικά νοσοκομεία της Ελλάδας. Από το σύνολο
των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος συγκεν-
τρώθηκαν 3.058.328 πόντοι προσφοράς, τους οποίους ο
ΟΠΑΠ μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση. Το
ποσό αυτό θα προστεθεί στη συνολική επένδυση για την
ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων, την οποία ξεκίνησε ο
ΟΠΑΠ το 2014, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την
εταιρική υπευθυνότητα.

Ανθεκτικές οι 500 μεγαλύτερες 
οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως

Παρά την αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία της
Covid-19, οι οικογενειακές επιχειρήσεις κατάφεραν να δια-
τηρήσουν την ανθεκτικότητά τους. Οι 500 μεγαλύτερες οικο-
γενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο -ανάμεσά τους και μια
ελληνική- απέφεραν έσοδα 7,28 τρισ. δολάρια, απασχολών-
τας 24,1 εκατ. άτομα σε 45 χώρες. Αυτά είναι μερικά από τα
ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα της EY και του
Πανεπιστημίου του Σεντ Γκάλεν στην Ελβετία, 2021 Family
Business Index, η οποία αποκαλύπτει πώς οι μεγαλύτερες
οικογενειακές επιχειρήσεις του κόσμου ανταποκρίθηκαν
στις πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Κρι Κρι: Στο 18,299% ανήλθε η άμεση
συμμετοχή της Σεβαστής Τσινάβου

Η εταιρεία Κρι Κρι ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα
με ενημέρωση που έλαβε από τη μέτοχο Σεβαστή
Τσινάβου στις 12/11/2021, ολοκληρώθηκαν στις
10/11/2021 όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη
μεταβίβαση, λόγω κληρονομικής διαδοχής, των
2.150.682 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κρι
Κρι, που αντιστοιχούν στο 6,504% των δικαιωμά-
των ψήφου της εταιρείας, τις οποίες κατείχε η
θανούσα Ευαγγελία Τσινάβου στην ατομική της
μερίδα, με την απόκτησή τους από την κληρονό-
μο της Σεβαστή Τσινάβου και τη μεταβίβασή τους
σε ατομική μερίδα της τελευταίας. Έτσι το συνο-
λικό ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της Σεβα-
στής Τσινάβου στο μετοχικό κεφάλαιο της Κρι
Κρι μεταβάλλεται από 11,795% σε 18,299%.

Profile: Αναστέλλει το πρόγραμμα
αγοράς ιδίων μετοχών
Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που απο-

φάσισε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

μετόχων της Εταιρείας αναστέλλει η Profile.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει, δυνάμει της

από 07/5/2020 απόφαση της Γενικής Συνελεύ-

σεις, 331.279 μετόχων αυτής, ίδιες μετοχές που

αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,78% του καταβεβλη-

μένου μετοχικού κεφαλαίου της. Σημειώνεται

ότι η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά πως φέ-

τος ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί ή και θα

υπερβεί το επίπεδο των 20 εκατ. ευρώ.

Συμμετοχή του ΟΛΠ 
στην 4η Διεθνή   Έκθεση CIIE

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συμμετείχε
στην 4η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου
(CIIE), η οποία διεξήχθη στη Σαγκάη από 5-10
Νοεμβρίου 2021, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης
της Κίνας. Οι εκπρόσωποι του Λιμένος Πειραιώς
συμμετείχαν μέσω διαδικτύου εξαιτίας των πε-
ριορισμών από την πανδημία. Ωστόσο, ιδιαιτέρως
σημαντική ήταν η παρουσία του ΟΛΠ στην έκθε-
ση με την ύπαρξη περιπτέρου μέσω του οποίου
δόθηκε η ευκαιρία προβολής των πολύπλευρων
δραστηριοτήτων και των αναβαθμισμένων υπη-
ρεσιών του οργανισμού σε ένα ευρύ, διεθνές και
εξειδικευμένο κοινό.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η λέξη «ντροπή» χάνει το νόημά της για να
το περιγράψει. Η Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή (ΕΟΕ) προκειμένου να μοιράσει

την οικονομική βοήθεια της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής (ΔΟΕ) σε αθλητές που δεν έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα για καλύτερη προετοιμασία
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Πα-
ρίσι, έβαλε ηλικιακά κριτήρια! 

Ευτυχώς που υπάρχουν κάτι αθλήτριες σαν την
36χρονη Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και κατήγγειλαν το
γεγονός, έτσι η ΕΟΕ αναδιπλώθηκε, μετά τη γενική
κατακραυγή. Ευτυχώς.

Η Αντιγόνη ήταν ένατη Ολυμπιονίκης στα 20 χλμ.
βάδην στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά
είναι μόνο αθλήτρια κι όχι των δημοσίων σχέσεων.
Είναι η αθλήτρια που δούλευε σερβιτόρα στην
Καρδίτσα για να βγάλει τα λεφτά της προετοιμα-
σίας για το Τόκιο. 

Ένας ακόμα «Θοδωρής Ιακωβίδης», ο αρσιβαρί-
στας που ξέσπασε σε κλάματα στους Ολυμπιακούς

Αγώνες μπροστά στις κάμερες και συγκίνησε το
πανελλήνιο, όταν εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε
χρήματα για τις βενζίνες, ούτε να πληρώσει τον
φυσιοθεραπευτή του. 

Οι «φωστήρες» της ΕΟΕ έβαλαν ηλικιακό όριο τα
30 χρόνια, εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ και μέ-
χρι την 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Η Ντρισμπιώτη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο
στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, έχοντας εισόδημα από
την ΕΟΕ 800 ευρώ τον μήνα, και ο προπονητής της
Ναπολέων Κεφαλόπουλος δεν είχε καν συμβόλαιο
με τον ΣΕΓΑΣ και σήμερα είναι άνεργος!

Πίσω από τη χλιδή του Πετρούνια, της Στεφανί-
δη, του Καραλή και των άλλων μεγάλων αθλητών,
υπάρχει και η οικονομική ένδεια της Αντιγόνης και
του Θοδωρή και η πνευματική των ανθρώπων που
έβαλαν αυτά τα κριτήρια και με παρέμβαση του
Σπύρου Καπράλου τα πήραν πίσω. 

Δεν υπάρχουν, πλέον, ηλικιακά όρια και η προ-
ϋπόθεση της ένατης θέσης έγινε η δωδέκατη θέση

σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η, δε, νέα πρόεδρος του
ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα δεν προέβη σε καμία δή-
λωση στήριξης της αθλήτριάς της.

Η δε πρωταθλήτρια του επί κοντώ Νικόλ Κυρια-
κοπούλου ήταν η μόνη που αρνήθηκε την υποτρο-
φία, μετά την αλλαγή πλεύσης της ΕΟΕ. Η μόνη που
στήριξε την Ντρισμπιώτη, που μίλησε για «ρατσι-
στική κατανομή των υποτροφιών». 

Φυσικά, δεν υπήρξε και καμία προσωπική δή-
λωση του επικεφαλής της Ολυμπιακής Προετοι-
μασίας Γιάννη Καρρά, πρώην προέδρου της Κω-
πηλατικής Ομοσπονδίας και εκπροσώπου της
στην ΕΟΕ. Λέγεται ότι έβαλε όριο την ένατη θέση,
γιατί στη δέκατη ήταν η Αννέτα Κυρίδου, που στο
παρελθόν είχε καταγγείλει τη διοίκησή του στην
ομοσπονδία…

Γελοία κριτήρια για να δώσουν
υποτροφίες σε Ολυμπιονίκες!

Ηλικιακός… ρατσισμός
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Τελειωμένη υπόθεση από την Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου είναι ο Ολλανδός Τζόνι Φαν’τ Σχιπ, καθώς η
ΕΠΟ δεν πρόκειται να του ανανεώσει το συμβόλαιο.
Εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη λιποβαρής, αφού απέ-
τυχε σε δυο διοργανώσεις, στο Nations League και το
Μουντιάλ του Κατάρ.

Απομάκρυνση του Ολλανδού προπονητή, που απλά
έκανε το «αγροτικό» του στην Εθνική ομάδα, σημαίνει
αυτόματα και επιστροφή στο αντιπροσωπευτικό συγ-
κρότημα των «κομμένων» Παπασταθόπουλου, Μανω-
λά και Σιόβα, που απομακρύνθηκαν γιατί «δεν συμμορ-
φώθηκαν προς τας υποδείξεις» και είπαν ελεύθερα τη
γνώμη τους για τον πρώην ομοσπονδιακό Άγγελο Ανα-
στασιάδη. 

Δεν θεωρείται «πολιτικώς ορθόν» ένας ποδοσφαιρι-
στής να μιλάει, πρέπει μόνο να παίζει… Δικαιώθηκαν
μεν, αφού ο Αναστασιάδης απομακρύνθηκε, αλλά ο
Φαν’τ Σχιπ δεν τους επανέφερε, χωρίς να έχει κάποιο
σοβαρό λόγο, παρά μόνο ότι μιλούσαν! Η νέα διοίκηση

της ΕΠΟ, υπό τον αναπληρωτή πρόεδρο Παναγιώτη Δη-
μητρίου, ο οποίος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Θο-
δωρή Ζαγοράκη, θεωρεί ότι στην Εθνική ομάδα θα
πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. 

Τέλος ο Φαν’τ Σχιπ, πίσω οι «κομμένοι» Στα μπαράζ η Ιταλία
Μετά την πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης

(2016) Πορτογαλία, και η νυν, Ιταλία, θα παίξει σε
μπαράζ την πρόκρισή της στα τελικά του Μουν-
τιάλ. Οι «ατζούρι» δεν κατάφεραν να νικήσουν τη
Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ, έφεραν 0-0 και
την πρώτη θέση στον όμιλο πήρε η Ελβετία, νική-
τρια 4-0 της Βουλγαρίας στη Λουκέρνη. Από τα
άλλα ματς της ημέρας, ξεχωρίζει το 10-0 της Αγ-
γλίας στο Σαν Μαρίνο.

Άπαιχτη η Σάκκαρη

Ύστερα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση, η
οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες (2 ώρες και
47 λεπτά για την ακρίβεια), η Μαρία Σάκκαρη νί-
κησε το Νο1 του ταμπλό (Νο2 στην παγκόσμια κα-
τάταξη) Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-
3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά των WTA Finals
που γίνεται στο Μεξικό. Στους «4» του τουρνουά
των κορυφαίων η Σάκκαρη (Νο6 στην παγκόσμια
κατάταξη) θα αντιμετωπίσει την Ανέτ Κόνταβεϊτ
(Εσθονία, Νο8).

Επιστρέφει ο Μανωλάς
Ο Κώστας Μανωλάς είναι με το στιλό στο χέρι,

για να υπογράψει την επιστροφή του στον Ολυμ-
πιακό, ύστερα από επτά ολόκληρα χρόνια. Όπως
γράφουν ο ιταλικός αλλά και ο ελληνικός Τύπος, ο
Μανωλάς που άλλαξε ατζέντη, βλέπει με καλό
μάτι την επιστροφή του στον Ολυμπιακό τον Ια-

νουάριο, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει
ο προηγούμενος στη μεταγραφική
περίοδο του καλοκαιριού. 

Ο Σάντος στα υπ’
όψιν για την Εθνική
Ο «δικός μας άνθρωπος» Φερνάντο

Σάντος, που οδήγησε με επιτυχία στο
παρελθόν την Εθνική μας ομάδα, δεν

πρέπει να αισθάνεται και πολύ καλά τελευ-
ταία, μετά την αποτυχία της εθνικής Πορτογα-

λίας να μην προκριθεί απευθείας στα τελικά του
Μουντιάλ 2022 που θα γίνουν στο Κατάρ, παρά να
δώσει μπαράζ για να το πετύχει. Βάλλεται από
παντού και η ΕΠΟ… παραμονεύει.

Έχασε ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι σε καλή κα-
τάσταση, έμπλεξε και με τον Ρώσο Αντρέι
Ρούμπλεφ με το τρομερό σερβίς και έχασε 2-
0 σετ (6-4, 6-4) στο τουρνουά του Τορίνο. Για
να προκριθεί τώρα ο Στέφανος στην επόμενη
φάση, θα πρέπει να νικήσει τον Ολλανδό
Ρουντ και τον καλύτερο όλων των εποχών
Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Βραβείο 
στον Γιάννη…
Τζέιμς Μποντ

Μία, ακόμα, διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Αμερική. Αναδείχθηκε «Αθλητής της χρονιάς με τη μεγαλύτερη 
επιδραστικότητα» από το περιοδικό «GQ». Και μιας και ο παγκόσμιος κινηματογράφος ψάχνει για τον νέο Τζέιμς Μποντ, 
τη λύση έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. «Αυτός πρέπει να είναι ο Γιάννης, έχει όλα τα προσόντα». Όπως είναι γνωστό, 
ο Ντάνιελ Γκρεγκ ήταν ο τελευταίος Τζέιμς Μποντ, καθώς δεν πρόκειται να ξαναπαίξει αυτό τον ρόλο.
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•  Απούσα χθες η Μπέττυ Μαγγίρα από
την εκπομπή της «Ποιος είναι πρωι-
νιάτικα». Ο σύζυγός της Δημήτρης
Μάζης διαγνώσθηκε θετικός στο κο-
ρονοϊό.

• Στο ζεστό Ντουμπάι βρίσκε-
ται η Άννα Βίσση και κάνει
βουτιές στην πισίνα 5άστερου
ξενοδοχείου.

•  Σοβαρός καβγάς του Απόστολου
Γκλέτσου με τεχνικό ξέσπασε στα γυ-
ρίσματα της σειράς «Μόλις χθες».

• Απρόσμενη συνάντηση για
την Κατερίνα Καινούργιου και
τον πρώην σύντροφό της Φί-
λιππο Τσαγκρίδη σε γνωστό
ρεστοράν.

•  Πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο Open η
βραδινή εκπομπή του Γιώργου Θεο-
φάνους «Ένα τραγούδι ακόμα».

• Συνάντηση-έκπληξη του Αν-
τώνη Καφετζόπουλου με την
Αλέκα Παπαρήγα για την τρίτη
δόση στο εμβολιαστικό κέν-
τρο «Προμηθέας»!

•  Αγοράκι περιμένει η εγκυμονούσα
τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή.

• Αινιγματικές οι απαντήσεις
του Βαλάντη για το αν θα συμ-
μετάσχει στον νέο κύκλο του
«Survivor». Συζητά και ο Χρή-
στος Χολίδης.

•  Ο γόης Τούρκος ηθοποιός Μπουράκ
Χακί απέκλεισε την πιθανότητα επα-
νασύνδεσης με τη Χαρά Παππά.

• Απασφάλισε η Μάρα Μεϊμα-
ρίδη: «Δεν με χωνεύει η κριτι-
κή επιτροπή του “J2US”. Θέλει
να με διώξει», δήλωσε και λί-
γες ώρες μετά έσπασε το πόδι
της.

•  Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε
ο Γιώργος Σαμπάνης. Αναβλήθηκε η
πρεμιέρα του.

• Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυ-
θιστορήματος απονεμήθηκε
στον Χρήστο Χωμενίδη για το
βιβλίο του «Νίκη».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Δ
ισεκατομμυριούχοι Έλληνες συλλέκτες φι-
γουράρουν και φέτος στην πολύτιμη λίστα
του έγκυρου αμερικανικού περιοδικού «Art-
News». Τέσσερις εφοπλιστές κατέχουν

υψηλή θέση στον περίφημο κατάλογο αξιών ανάμεσα
στους κορυφαίους επενδυτές της παγκόσμιας τέχνης με
συλλογές που θα ζήλευαν τα κορυφαία μουσεία της υφη-
λίου.

Η οικογένεια Νιάρχου δεν λείπει ποτέ από τη «χρυσή»
απογραφή, με τον Σταύρο Νιάρχο και τη σύζυγό του Ντά-
σα Ζούκοβα να έχουν πάρει κεφάλι. Η Ρωσίδα επιχειρη-
ματίας είναι ιδιοκτήτρια του διάσημου μουσείου σύγχρο-
νης τέχνης «Shed» με έδρα τη Νέα Υόρκη και το «RAAN»
στη Ρωσία, με περισσότερους από 1.000.000 επισκέπτες
τον χρόνο. 

Τα έργα τέχνης που κοσμούν τα σπίτια του διάσημου
ζεύγους είναι μοναδικά. Σπάνιοι πίνακες, όπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες, έχουν παραχωρηθεί στον Σταύρο
Νιάρχο από την πολύτιμη συλλογή του παππού του, κι άλ-
λα ανήκουν στη συλλέκτρια όπως ένας παραστατικός πί-
νακας του Mark Tansey, ένα σημαντικό έργο του Piet
Mondrian, χάλκινα γλυπτά σε σχήμα ζώων του Urs Fis-
cher, ένας σουρεαλιστικός πίνακας του René Magritte
και μια καθηλωτική εγκατάσταση φωτός του James Tur-
rell. Ο Δάκης Ιωάννου κατέχει τη δική του ξεχωριστή θέ-
ση στην παγκόσμια κατάταξη με 1.500 μοναδικά έργα στη
συλλογή του. Η πρώτη αγορά του ήταν ένα κομμάτι του J-

eff Koons, το «Equilibrium Tank», που παρουσίαζε μια
μπάλα μπάσκετ να επιπλέει στον αέρα! Σήμερα, ο συλλέ-
κτης εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι το πιο πολύτιμο
απόκτημά του, όπως αναφέρει το περιοδικό. Η λατρεία
στα έργα νέων καλλιτεχνών αλλά κυρίως του Κοons ήταν
και ο λόγος για τη δημιουργία του «Deste Foundation
Project Space» στην Ύδρα, μετά το Ίδρυμα Σύγχρονης
Τέχνης «ΔΕΣΤΕ» το 1982 στη Νέα Ιωνία.

Η εξαιρετική συλλογή του εφοπλιστή Γιώργου Οικονό-
μου που περιλαμβάνει από έργα του Πάμπλο Πικάσο έως
λιγότερο γνωστούς Γερμανούς και Αυστριακούς καλλιτέ-
χνες των αρχών του 20ού αιώνα, είναι ο λόγος που ο Έλ-
ληνας billionaire φιγουράρει ανάμεσα στους πολύ δυνα-
τούς επενδυτές στην τέχνη.

Στο ιδιωτικό του μουσείο «George Economou Collec-
tion» στο Μαρούσι, έχουν παρουσιαστεί εκθέσεις των
David Hammons, Rashid Johnson και Charles Ray.

Ο Έλληνας χρηματιστής με έδρα το Παρίσι Δημήτρης
Μαυρομμάτης έχει έπιπλα Art Deco (συμπεριλαμβανο-
μένου ενός ζεύγους πολυθρόνων Gonse 1,4 εκατ. δολα-
ρίων από τον τεχνίτη Émile-Jacques Ruhlmann), πορσε-
λάνες Σεβρών του 18ου αιώνα, αφρικανικά γλυπτά και
μοντερνιστικούς πίνακες. Το 2014, πούλησε ένα σπάνιο
δαχτυλίδι με ρουμπίνι Graff στον οίκο Sotheby’s. Το
ρουμπίνι 8,62 καρατίων, βραβευμένο για την απόχρωση
του κόκκινου χρώματος, γνωστό ως «Το αίμα περιστερι-
ού», εκτιμήθηκε στα 6,8 εκατ. δολάρια!

Έλληνες συλλέκτες
στο Top 200
του κόσμου



Στον γάμο της Πάρις Χίλτον 
με ασημί σορτσάκι 
η Μαρία-Ολυμπία

Έδειξε… Μουτσινά

«Φωτιές» άναψε στη showbiz η δήλωση του
Γιώργου Καπουτζίδη πως παρουσιαστής έκα-
νε καριέρα κοροϊδεύοντας πρόσωπα τοπικών
καναλιών. Οι πρωινές εκπομπές σχολίασαν
πως «φωτογράφισε» τον Νίκο Μουτσινά και
δεν έπεσαν έξω, αφού ο γνωστός ηθοποιός
επανήλθε διαδικτυακά, αναφέροντας: «Όπως
δεν επιτρέπεται στον Ξιαρχό να κάνει πλάκα
με το ρούχο του άλλου, να μην επιτρέπεται ού-
τε στον Καπουτζίδη ούτε στον Μουτσινά ούτε
σε κανέναν μας. Ας αναγνωρίσει ο καθένας
μας τα λάθη του παρελθόντος του, κι ας τα
διορθώσει».

Φύγε εσύ, έλα εσύ

Η απόφαση της Αγγελικής Ηλιάδη να μπει στη
«Φάρμα» και να βιώσει την αγροτική ζωή ανέ-
τρεψε τη συμφωνία της με γνωστό κέντρο δια-
σκέδασης. Η τραγουδίστρια είχε κλείσει εμφα-
νίσεις με τους Γιώργο Βελισσάρη, Χαρά Βέρρα
και Πέτρο Ίμβριο για τη χειμερινή σεζόν, ωστό-
σο η πρόταση από το ριάλιτι ήταν ιδιαίτερα ελ-
κυστική και αποχώρησε με τη σύμφωνη γνώμη
του επιχειρηματία. Τη θέση της στο πρόγραμμα
πήρε η Σοφία Δανέζη που γνωρίσαμε στο «Big
Brother».

Στο πολύβουο Μανχάταν απο-
λαμβάνει φθινοπωρινές διακο-
πές ο Μάριος Φραγκούλης. Με-
τά τις sold out εμφανίσεις με τη
Μαρινέλλα, ο διεθνούς φήμης
τενόρος «πέταξε» για τη Νέα
Υόρκη όπου διατηρεί ένα υπέ-
ροχο διαμέρισμα στο κέντρο
του «Big Apple», ποζάροντας
με φόντο το διάσημο Empire S-
tate Building. «Νέα Υόρκη η
πανέμορφη. Γεμάτη ενέργεια
και μουσική», έγραψε ο δημι-
ουργός στο Instagram. 

Ξυλοκόπος Νο2
Την πόζα του Σάκη Ρουβά να κόβει ξύλα
για τον χειμώνα αντέγραψε ο Ετεοκλής
Παύλου. Με τη διαφορά πως ο γόης σύ-
ζυγος της Ελένης Χατζίδου πόζαρε ατρό-
μητος μέσα στο κρύο χωρίς μπλούζα,
αφήνοντας τους θεαματικούς κοιλια-
κούς του και τα πολλά τατουάζ σε κοινή
θέα! «Μια γλυκιά κουβέντα μπορεί να ζε-
στάνει τους 3 μήνες του χειμώνα», σχο-
λίασε στη λεζάντα της φωτογραφίας του.

New York

Η
αποκαλυπτική εμφάνιση της Μαρίας-Ολυμπίας Γλίξμ-
πουργκ στον παραμυθένιο γάμο της Πάρις Χίλτον με τον
Κάστερ Ρέουμ στο Λος Άντζελες, τρέλανε τους καλε-

σμένους. Η κόρη του πρίγκιπα Παύλου εμφανίσθηκε στο wed-
ding party που δόθηκε στο πολυτελές κτήμα Bel-Air, που ανήκει
στην οικογένεια της διάσημης νύφης, με ασημί σορτσάκι και
crop μοβ ζιβάγκο μονοπωλώντας τα φλας των φωτογράφων,
ενώ έγινε πρώτο θέμα συζήτησης στις παρέες των billionaires
που παρευρέθηκαν στη γαμήλια δεξίωση. Η 29χρονη πριγκίπισ-
σα, που κάνει καριέρα μοντέλου στις διεθνείς πασαρέλες, συνο-
δευόταν από τη μητέρα της Μαρί Σαντάλ, η οποία επέλεξε για την
περίσταση ένα πιο «ήσυχο» dress code. Η σχεδιάστρια μόδας
για bebe φόρεσε μαύρο δερμάτινο παντελόνι, σκούρο πουκάμι-
σο με λαχούρια, που συνδύασε με boho εσάρπα και country
μποτάκια. Μαμά και κόρη πόζαραν στο Instagram χαμογελαστές
παρέα με δύο ακόμα καλεσμένες της «χρυσής» κληρονόμου.
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Βουνό τα λουλούδια
Στα μουσικά βήματα του αδικοχαμένου αδελφού του Παντελή Παντε-
λίδη βαδίζει ο βενιαμίν της οικογένειας Κωνσταντίνος. Ο νεαρός
τραγουδιστής, που διαγωνίζεται στο λαμπερό σόου «J2US», εμφανί-
ζεται στην πίστα μεγάλου νυχτερινού κέντρου διασκέδασης και η
αγάπη που εισπράττει από τους θαυμαστές του είναι μεγάλη. Επίσης
εισπράττει και πολλά δισκάκια με λουλούδια που ενίοτε τον εγκλωβί-
ζουν on stage και δεν μπορεί να κάνει βήμα!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
κατάθλιψη αποτελεί την κύρια αιτία ανι-
κανότητας λόγω νόσου διεθνώς. Το 15%
του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο θα εμ-
φανίσει τουλάχιστον ένα μείζον επεισό-

διο κατάθλιψης στη διάρκεια της ζωής του. H ζωή
των γυναικών συνδέεται άρρηκτα με την αναπαρα-
γωγική τους λειτουργία. Από την εμμηναρχή έως την
εμμηνόπαυση, φάσεις και καταστάσεις όπως ο κατα-
μήνιος κύκλος, η ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, η λοχεία,
η υπογονιμότητα, η αποβολή αποτελούν σημαντικές
βιολογικές, ψυχολογικές και διαπροσωπικές συνι-
στώσες. Ιδιαίτερα η αλληλεπίδραση μεταξύ αναπα-
ραγωγικών και ψυχικών διεργασιών μπορεί να οδη-
γήσει στην εκδήλωση συναισθηματικών προβλημά-
των. Το 15% των περιγεννητικών γυναικών θα εμφα-
νίσει κατάθλιψη. Το 2%-8% των εγκύων λαμβάνει αν-
τικαταθλιπτικό φάρμακο.

Η ψυχίατρος Έλενα Καλόγερα μας εξηγεί τις δια-
φορές μεταξύ της θλίψης και της λοχειακής κατάθλι-
ψης. «Η θλίψη της μητρότητας αποτελεί παροδική,
αυτοπεριοριζόμενη διαταραχή που εκδηλώνεται στο
50%-70% των λεχωϊδών. Εμφανίζεται την πρώτη
εβδομάδα μετά τον τοκετό, κορυφώνεται την 4η με
5η ημέρα και υποχωρεί συνήθως μετά τη 10η ημέρα.
Επιμονή των συμπτωμάτων για περισσότερο από δύο
εβδομάδες χρειάζεται προσοχή, για τη μετάπτωση
των συμπτωμάτων σε κατάθλιψη. Τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά είναι αστάθεια στο συναίσθημα, κλάμα,
ευσυγκινησία, ευερεθιστότητα, άγχος, υποχονδρια-
κά ενοχλήματα, καταθλιπτική διάθεση, αϋπνία, δυ-
σανάλογος φόβος για την ικανότητα ενασχόλησης με

το νεογέννητο βρέφος. Η αιτιολογία είναι ασαφής, αν
και οι γυναίκες με προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο
εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Πιθανοί αιτιολογι-
κοί παράγοντες είναι οι απότομες μεταβολές στα επί-
πεδα των ορμονών (προγεστερόνης και οιστρογό-
νων) και του νατρίου μετά τον τοκετό. Δεν απαιτείται
ειδική παρέμβαση, εκτός από τον καθησυχασμό της
γυναίκας και των οικείων της και την προγεννητική
εκπαίδευση της μέλλουσας μητέρας και του συντρό-
φου της. Η λοχειακή κατάθλιψη εκδηλώνεται στο

10%-15% των νέων μητέρων (40% όταν υπάρχει ιστο-
ρικό λοχειακής κατάθλιψης), με έναρξη συνήθως τις
πρώτες 6-8 εβδομάδες μετά τον τοκετό (στο 90% εν-
τός των πρώτων 6 μηνών μετά τον τοκετό), άλλοτε ως
συνέχεια της κατάθλιψης που προϋπήρχε στην κύη-
ση και άλλοτε πρωτονόσηση. 

Τα δύο τρίτα των περιπτώσεων παραμένουν αδιά-
γνωστες, είτε διότι δεν συνειδητοποιούν οι γυναίκες
ότι πάσχουν, είτε διότι νιώθουν ντροπή και ότι απέτυ-
χαν ως μητέρες, είτε διότι φοβούνται ότι θα στιγματι-
σθούν ή ότι θα χωριστούν από το παιδί», αναφέρει η
ειδικός. 

Συνήθως τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι σκέψεις
ανεπάρκειας για τον μητρικό ρόλο, απουσία θετικών
συναισθημάτων για το βρέφος, αυτοκτονικός ιδεα-
σμός και σκέψεις να βλάψει το βρέφος, ανησυχία για
την υγεία του βρέφους, ιδεοληψίες, επίμονες σκέ-
ψεις ή εικόνες με υπερβολικό άγχος ότι μπορεί να
βλάψει το μωρό. 
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Τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι
αστάθεια στο συναίσθημα, κλάμα,
ευσυγκινησία, ευερεθιστότητα, 
καταθλιπτική διάθεση, δυσανάλογος
φόβος για την ικανότητα 
ενασχόλησης με το νεογέννητο 
βρέφος

Πώς αντιμετωπίζεται
Η κυρία Καλόγερα εξηγεί πώς μπορεί μια νέα
μητέρα να αντιμετωπίσει τη λοχειακή κατά-
θλιψη. «Η ψυχοθεραπεία ή/και η αντικατα-
θλιπτική φαρμακοθεραπεία είναι ο τρόπος
αντιμετώπισης. Οι περισσότερες οδηγίες
προτείνουν ψυχοθεραπεία σε αρχόμενη ήπια
ή μέτρια κατάθλιψη και αντικαταθλιπτικά σε
σοβαρή κατάθλιψη. Οι αποφάσεις θα πρέπει
να συζητούνται με την ασθενή ή το ζευγάρι,
ώστε να μπορεί να λάβει τη σωστή απόφαση.
Η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής μπο-
ρεί να οδηγήσει το 68% των γυναικών σε υπο-
τροπή μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου
στην εγκυμοσύνη, καθώς και τριπλασιασμό
της πιθανότητας για νοσηλεία. Η έγκαιρη διά-
γνωση και παρέμβαση οδηγεί σε ύφεση των
συμπτωμάτων και επαναφέρει τη σύνδεση
μεταξύ μητέρας και βρέφους».

Λοχειακή κατάθλιψη
Έλενα Καλόγερα, ψυχίατρος
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Τα οικονομικά σας, αλλά και οι σχέσεις σας με άλ-
λα πρόσωπα, που έχετε μαζί τους οικονομικές δο-
σοληψίες, θα είναι στα θέματα που θα σας απασχο-
λήσουν έντονα σήμερα, όπως και τις επόμενες μέ-
ρες. Ακόμη και να μην έχετε κανέναν ιδιαίτερο λό-
γο να ανησυχείτε για την οικονομική σας υπόσταση,
ένα γεγονός, ή ακόμη και μια κατάσταση, θα σας
δημιουργήσει μια ανατροπή σε αυτό τον τομέα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θα έχετε μια απαιτητική εβδομάδα, με καταστάσεις
που μάλλον τις περιμένατε και τώρα έχουν έρθει,
για να σας επιβεβαιώσουν αυτά που εσείς πιστεύα-
τε. Οι σχέσεις είναι το βασικό θέμα που θα σας απα-
σχολήσει, εφόσον πιέζεστε με καταστάσεις που
έχουν φτάσει στην ολοκλήρωση της πορείας τους.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλαγών, που έχουν να κά-
νουν με την υγεία σας, την εργασία σας, την καθημερι-
νότητά σας, αλλά και τους κρυφούς εχθρούς σας. Η
επερχόμενη έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί τις
επόμενες μέρες, ήδη σας έχει αναστατώσει, βάζοντας
το απρόοπτο στη ζωή σας.  

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η αντίθεση του Άρη με τον Ουρανό δημιουργεί την
επιθυμία να βάλετε επανεκκίνηση στις επιθυμίες
σας, στους στόχους, στα σχέδιά σας, ακόμη και στις
συναισθηματικές σας υποθέσεις. Είναι καιρός για
ένα restart στην προσωπική σας ζωή.

Λέων
(23/7-22/8)
Η αντίθεση του Άρη από τον Σκορπιό με τον πλανήτη
του απρόοπτου Ουρανό, σας δημιουργεί υπερδιέ-
γερση σε θέματα, οικογένεια και καριέρα. Σας τα-
λαιπωρούν οι υποχρεώσεις και σίγουρα δεν θα
μπορέσετε εύκολα να βάλετε σε σειρά καταστάσεις
που αφορούν αυτούς τους δύο τομείς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η αντίθεση του πλανήτη Άρη με τον πλανήτη Ουρανό
δημιουργεί μια έντονη καθημερινότητα, που σημαίνει
έκρηξη ιδεών και δραστήρια επαφή με τους άλλους,
αλλά μπορεί να ξεφύγει όλη αυτή η εγρήγορση και να
καταλήξει σε λεκτικές αντιπαραθέσεις. Όλα είναι στο
χέρι σας και να κάνετε τις καλύτερες επιλογές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια περίοδος έντασης σε θέματα που αφορούν τα
οικονομικά σας, αλλά και τα συναισθήματά σας.
Ίσως μάλιστα ήρθε ο καιρός να φροντίσετε και να
νοικοκυρέψετε τη ζωή σας, που κάποιες επιλογές
σάς έχουν δημιουργήσει μια όχι και τόσο ευχάρι-
στη κατάσταση. Είναι καθαρά θέμα επιλογών και
αυτό πρέπει να το εντοπίσετε, με ξεκάθαρη σκέψη. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα υπάρξει η αντίθεση Άρη - Ουρανού,
που φυσικά αφορά το δικό σας ζώδιο. Επηρεάζει
τον τομέα των σχέσεών σας, τις συνεργασίες σας
και γενικότερα τον τρόπο που έχετε κτίσει τις
επαφές σας με τους άλλους. Ήρθε η στιγμή που
θα πρέπει να εντοπίσετε τα σωστά και τα λάθη,
που αφορούν τους σημαντικούς σας ανθρώπους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης σε δύσκολη όψη με τον Ουρανό θέλει να σας
ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορείτε να γεμίσετε με τόσο
πολλές υποχρεώσεις, γιατί απλά δεν θα μπορέσετε να
ανταποκριθείτε. Προσέξτε την υγεία σας, αλλά και κά-
ποιες κρυφές ενέργειες από τους άλλους, που θα σας
δημιουργήσουν ένταση και άγχος. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια δύσκολη μέρα για εσάς, που θα δημιουργήσει ανα-
σφάλεια σε συναισθηματικά θέματα, αλλά και σε υπο-
θέσεις που έχουν μείνει ανοικτές, λόγω υποχρεώσεών
σας. Μην αφήσετε τα συναισθήματά σας να σας ορίζουν
και να αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε σας επιδίωξη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η αντίθεση Άρη - Ουρανού, στον τομέα της καριέ-
ρας σας, δημιουργεί έντονο νευρικό κλίμα στον
χώρο της εργασίας σας. Είναι η στιγμή που πρέπει
και εσείς να ρίξετε τους τόνους, γιατί όλα «φωνά-
ζουν» ότι θα υπάρξουν ανατροπές. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με κάποιες δυσκολίες στον τομέα της επικοινωνίας
σας, των ταξιδιών, των σπουδών και γενικότερα
του τρόπου που σκέφτεστε, ξεκίνησε αυτή η πολύ
κρίσιμη εβδομάδα. Ρίξτε τους τόνους και μην πάρετε
καμία απολύτως σοβαρή απόφαση, εφόσον οι ανα-
τροπές καραδοκούν.

Σήμερα κορυφώνεται η αντίθεση
του Άρη (που βρίσκεται στο ζώδιο
του Σκορπιού) με τον Ουρανό 

(που βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου).
Πραγματικά είναι μια πολύ εκρηκτική
μέρα, με εμμονικές καταστάσεις, που
πυροδοτούν αντιδράσεις, όπου δεν υπάρχουν
όρια. Σε προσωπικό επίπεδο, καλό είναι 
να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και
να μην πέσουμε στην παγίδα μιας έντονης
αντιπαράθεσης με τους άλλους. Η όψη
αυτή πραγματοποιείται δύο μέρες πριν 
από την έκλειψη Σελήνης, που γίνεται
στον ίδιο άξονα (Ταύρου, Σκορπιού). 
Μία ακόμη ένδειξη ότι οι καταστάσεις
έχουν ξεφύγει από τη λογική και την
ηρεμία, που είναι συστατικά μιας καλής
σχέσης με το περιβάλλον μας. 
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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Χ
ρόνια ολόκληρα η Ελλάδα ζει με το
όνειρο της επιστροφής των Γλυπτών
του Παρθενώνα. Γιατί όπως είχε πει
η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη

προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης σε όλες τις
Ελληνίδες και τους Έλληνες, «είναι η υπερη-
φάνειά μας, είναι οι θυσίες μας. Είναι το ευγε-
νέστερο σύμβολο τελειότητας. Είναι φόρος τι-
μής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι οι φι-
λοδοξίες μας και το ίδιο τ’ όνομά μας. Είναι η
ουσία της ελληνικότητας».

Η εκ νέου διατύπωση του πάγιου ελληνικού
αιτήματος χθες από τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη στον Βρετανό ομόλογό του
Μπόρις Τζόνσον, εκτός από αυτονόητη, συγ-
κεντρώνει ίσως για πρώτη φορά τόσο ρεαλι-
στικά και στέρεα επιχειρήματα. Το timing είναι
εξαιρετικό. Και στη διεθνή σκακιέρα δεν με-
τράει μόνο η κίνηση αλλά και ο χρόνος εκδή-
λωσής της.

Ο κ. Μητσοτάκης προσήλθε στη βρετανική
πρωτεύουσα σε μια συγκυρία που μετράει μό-
νο θετικές εξελίξεις για την ευόδωση των ελ-
ληνικών επιδιώξεων, με κορυφαία την ομόφω-
νη απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής
της Βρετανίας, που ανήκει στην UNESCO, για
την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις
χώρες προέλευσης. Είναι προφανές και αυτα-
πόδεικτο ότι η απόφαση αυτή συνιστά ένα ση-
μαντικό «όπλο» πίεσης της Βρετανίας.

Η Ελλάδα παρουσίασε την επιχειρηματολο-
γία της, το Λονδίνο αντιπαρέβαλε τη δική του
και για πρώτη φορά τις εντυπώσεις κέρδισε η
μικρή μας χώρα και όχι η παντοδύναμη Βρετα-
νία. Η Βρετανία, το μουσείο της οποίας επιμέ-

νει να κρατάει σφαλιστές τις πόρτες που οδη-
γούν στον γεμάτο υγρασία χώρο των Γλυπτών.
Ακόμη όμως και αν τις ανοίξει, οι επισκέπτες
δεν θα μπορέσουν ποτέ να κατανοήσουν το με-
γαλείο και την ιστορία τους. Δεν θα συγκλονι-
στούν από το κάλλος τους. Γιατί θα τα δουν ξε-
κομμένα από την ιστορία τους.

Παλαιότερα, η Ελλάδα ζητούσε την επιστρο-
φή τους, αλλά δεν διέθετε τον ιδανικό χώρο για
να τα εκθέσει. Αυτό άλλαξε ολοκληρωτικά με-
τά την κατασκευή του Μουσείου της Ακρόπο-
λης, την αρτιότητα, το κάλλος και την επιβλητι-
κότητα του οποίου υμνεί ολόκληρη η υφήλιος.
Ουδείς μπορεί ή τολμά να αμφισβητήσει ότι το
βραβευμένο Μουσείο Ακρόπολης είναι το μό-
νο ικανό όχι μόνο να υποδεχτεί τα Γλυπτά -και
όχι μάρμαρα- του κορυφαίου μνημείου της
Αθήνας αλλά και της ανθρωπότητας, του Παρ-
θενώνα, αλλά και να τα αναδείξει με τον τρόπο
που αρμόζει στην ιστορία και τη μοναδικότητά
τους.

Δύο από τα βασικά επιχειρήματα της Ελλά-
δας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα
εξής:

Πρώτον, ότι αποτελούν τμήμα μιας ολότη-
τας, η οποία παραμένει «τραυματισμένη» λό-
γω της κλοπής. Και το «τραύμα» αυτό με την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα θα
επουλωθεί. Δεν είναι το ίδιο με το άγαλμα της
Νίκης ή της Αφροδίτης της Μήλου, τα οποία
και αυτά έχουν εξέλθει παρανόμως από τη
χώρα μας, καθώς αυτά από μόνα τους αποτε-
λούν μια ολοκληρωμένη οντότητα, ενώ η φυ-
σική θέση των Γλυπτών του Παρθενώνα βρί-
σκεται εδώ, στην Αθήνα. Στο Μουσείο Ακρό-

πολης όπου βρίσκονται και τα υπόλοιπα αετώ-
ματα.

Δεύτερον, ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του
Έλγιν, εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια θέση του
ως πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Οθω-
μανική Κωνσταντινούπολη και με βίαιο τρόπο
απέσπασε από τον Παρθενώνα τα Γλυπτά, μαζί
με πολυάριθμα άλλα αρχαιολογικά μνημεία
από άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Την πρά-
ξη αυτή την είχαν στιγματίσει πολλές επιφα-
νείς προσωπικότητες της τότε εποχής με προ-
εξάρχοντα τον Λόρδο Βύρωνα μέσω των ποι-
ημάτων του «Τσάιλντ Χάρολντ» (Childe
Harold’s Pilgrimage) και «Κατάρα της Αθη-
νάς» (The Curse of Minerva). Τα κλεμμένα
Γλυπτά, που έγιναν γνωστά ως Ελγίνεια Μάρ-
μαρα, τα αγόρασε η αγγλική κυβέρνηση το
1816, ενεργώντας ουσιαστικά ως κλεπταποδό-
χος, ρόλος που δεν ταιριάζει σε μια χώρα που
θέλει, ακόμη και σήμερα, να διαδραματίζει ση-
μαίνοντα ρόλο στο διεθνές status και να υπε-
ρασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο. Και, φυσικά, το
Διεθνές Δίκαιο δεν ισχύει αλά καρτ.

Συμπερασματικά: Ο κ. Μητσοτάκης, αν κρί-
νουμε και από τις αμυντικές συμφωνίες που
υπέγραψε με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, έχει μια ικα-
νότητα να εκμεταλλεύεται τη χρονική συγκυρία.
Στην παρούσα περίπτωση η χρονική συγκυρία
είναι ιδανική. Δεν ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά,
ούτε πιστεύουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου θα σπεύσει να αποκατα-
στήσει την αδικία σε βάρος της χώρας μας. Πι-
στεύουμε όμως ότι είναι μια καλή ευκαιρία να
κερδίσουμε ακόμη περισσότερους υποστηρι-
κτές στο δίκαιο αυτό εθνικό αίτημά μας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

«On time» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα 

Η Ελλάδα
παρουσίασε την
επιχειρηματολογία
της, το Λονδίνο
αντιπαρέβαλε 
τη δική του 
και για πρώτη 
φορά τις
εντυπώσεις
κέρδισε 
η μικρή μας χώρα


