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Μ
έρες προϋπολογισμού διανύει η χώρα,
όσο και αν ο κορονοϊός, η πανδημία
και τα συμπαρομαρτούντα κατορθώ-
νουν και κλέβουν την παράσταση και

δυστυχώς «επιβάλλονται» και στη Βουλή έναντι
των σημαντικών για τα δημοσιονομικά της νέας
χρονιάς. Όπως και να ’χει, όμως, δεν μπορεί κανείς
να παραβλέψει την ανοδική αναθεώρηση του ρυθ-
μού ανάπτυξης, τη βελτίωση στους δείκτες της
απασχόλησης, τις προοπτικές για την ανταγωνιστι-
κότητα, τις προσδοκίες για αύξηση κύκλου εργα-
σιών και εσόδων σε μια σειρά τομέων. Παράλληλα
ήρθε και η νέα στήριξη Λαγκάρντ στα ελληνικά
ομόλογα, η οποία συνοδεύεται από νέα διθυραμβι-
κά δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για την πορεία
της οικονομίας. 

Και φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που, ενώ
εμείς τα έχουμε κάνει όλα καλά ή έστω καλύτερα

απ’ ό,τι συνήθως, προκειμένου να δει και ο έρμος ο
πολίτης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικρομεσαίος
επιχειρηματίας, ο αγρότης το ξημέρωμα μιας κα-
λύτερης ημέρας, μαζεύονται κίνδυνοι και απειλές
εξωγενώς. 

Πρώτα και κύρια η ίδια η πανδημία και η εξέλιξή
της απειλούν τα όποια σημάδια βελτίωσης εμφανί-
ζονται στο εμπόριο αλλά και το τουριστικό προϊόν,
οι προσδοκίες για το οποίο είναι αυξημένες και για
φέτος. Δεύτερον, οι διεθνείς πληθωριστικές πιέ-
σεις στις τιμές αγαθών και ενέργειας, που ήδη προ-
κάλεσαν προβλήματα στα ελληνικά νοικοκυριά και
ανάγκασαν την κυβέρνηση να αλλάξει κατεύθυνση
στη ροή χρήματος, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό-
τερο πλέγμα στήριξης για αυτούς που έχουν ανάγ-
κη. 

Ένας ακόμα αστάθμητος παράγοντας που λει-
τουργεί ως τροχοπέδη στην ελληνική προσπάθεια

είναι η κλιματική αλλαγή και οι καταστροφικές συ-
νέπειές της. Συνέπειες που βιώσαμε έντονα τα τε-
λευταία χρόνια και που η Πολιτεία χρειάστηκε να
συνδράμει τους πληγέντες με «ζεστό χρήμα». 

Για να κλείσουμε με… Τουρκία. Εξαιτίας της γεί-
τονος, και πέραν των άλλων προβλημάτων που μας
προκαλεί και απαιτούν κόπο και χρήμα, εμφανί-
στηκε εσχάτως και μια νέα απειλή. Η παρατεταμέ-
νη κρίση σε μια οικονομία που και μεγάλη είναι και
αρκούντως εξωστρεφής όπως η τουρκική, πιθανο-
λογείται ότι μπορεί να προκαλέσει ένα νέο ντόμινο
αρνητικών εξελίξεων για την παγκόσμια οικονο-
μία, αρχίζοντας από τη νομισματική και καταλή-
γοντας στην κρίση χρέους. Και κάτι τέτοιο δεν αφή-
νει ανεπηρέαστες πολλές οικονομίες. Ιδίως αν
συνδεθούν και με υπαρκτές δυσκολίες, όπως το
Μεταναστευτικό, αλλάζοντας επί τα χείρω τις αι-
σιόδοξες σημερινές προβλέψεις. 
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Των Γεωργίας Σκιτζή, Στέλλας Παπαμιχαήλ

Α
πολογισμό, ανακοινώσεις με
αποτύπωμα και αντανάκλαση
στα νοικοκυριά αλλά και το κυ-
βερνητικό σχέδιο για την επόμε-

νη μέρα θα περιέχει η σημερινή τοποθέτη-
ση του πρωθυπουργού σε μια από τις πιο
σημαντικές ομιλίες που θα εκφωνήσει στη
Βουλή λίγο πριν από την ψήφιση του προ-
ϋπολογισμού.

Και μπορεί και το 2021 να «σημαδεύτη-
κε» από την πανδημία, αλλά έχει να επιδεί-
ξει αξιοθαύμαστες επιδόσεις της ελληνι-
κής οικονομίας, με την ανάπτυξη να γίνεται
ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του οικονομι-
κού επιτελείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απλώσει δί-
χτυ προστασίας γύρω από τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά μετά τις ανατιμήσεις στην ενέργεια
και θα ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης που
θα περιορίζουν την επιβάρυνση από τις αυ-
ξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέ-
ριο. Θα υπάρξουν επίσης και παρεμβάσεις
στήριξης του πρωτογενούς τομέα με την
επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο κίνησης για το 2022 σε
περίπου 200.000 αγρότες.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντή-
σει σε οξείς τόνους στον Αλέξη Τσίπρα με
φόντο τη σκληρή αντιπαράθεση για τη μελέ-
τη Τσιόδρα - Λύτρα, αλλά αυτό που θα επι-
διώξει, σύμφωνα με πληροφορίες της «P»,
θα είναι να στρέψει αλλού τη συζήτηση, δη-
λαδή σε θέματα ουσίας που αφορούν την
Ελλάδα τού αύριο.

Έτσι, θα ξεδιπλώσει το πολιτικό του σχέ-
διο, το οποίο θα έχει αναπτυξιακό, κοινωνι-
κό και προοδευτικό άξονα. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα χρεώσει «καιροσκοπισμό»
στον Αλέξη Τσίπρα και θα φέρει σε αντιπα-
ραβολή την εικόνα της κυβέρνησης, η οποία
κινείται με προγραμματισμό και χρονοδια-
γράμματα, που δεν ρισκάρει, που θωρακίζει
τη χώρα απέναντι στον «αόρατο εχθρό»,
όπως είναι η πανδημία, αναβαθμίζοντας
ωστόσο παράλληλα τον γεωπολιτικό ρόλο
της Ελλάδας.

ΜΕΘομαχίας συνέχεια
Στο μεταξύ και χθες η… ΜΕΘομαχία τρά-

βηξε σε μεγάλο βαθμό τα φώτα από το κυ-
ρίως αντικείμενο. Για ήσσονος σημασίας
μελέτη που διογκώνεται για αντιπολιτευτι-
κούς λόγους μίλησε ο Άκης Σκέρτσος, με
αφορμή την «εργαλειοποίηση» της έκθεσης
Τσιόδρα - Λύτρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Έχει γί-

νει πολύ μεγάλος θόρυβος για μια έρευνα
που δεν κομίζει κάτι καινούργιο», είπε ο
υπουργός Επικρατείας, σημειώνοντας πως
η κυβέρνηση έχει από καιρό σχεδιάσει πο-
λιτικές για να θεραπεύσει τα προβλήματα
στα οποία αναφέρεται η μελέτη. Σε ερώτηση
για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμούς
στους αστυνομικούς, ο Άκης Σκέρτσος είπε
ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται την υποχρεω-
τικότητα, καθώς είναι από τις πρώτες χώρες
που την επέβαλε στον χώρο της Υγείας και
στους άνω των 60. «Γίνεται με βάση υγει-
ονομικά και όχι πολιτικά κριτήρια», είπε ο κ.
Σκέρτσος.

Αναφορικά με τη διαγραφή Κουρουμπλή,
επεσήμανε ότι τα όσα φρικιαστικά ακού-
στηκαν στην Ολομέλεια θυμίζουν άλλες
εποχές και ότι απόφαση του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ είναι αποσπασματική και ατελής,
καθώς υπάρχουν και άλλα στελέχη, όπως ο
κ. Πολάκης, που έχουν κάνει χειρότερες
δηλώσεις.

Ένστολοι και εμβόλια
Στο θέμα της υποχρεωτικότητας των εν-

στόλων αναφέρθηκε και ο αρμόδιος υπουρ-
γός Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκλείοντας
για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο υποχρε-

ωτικού εμβολιασμού τους. Υποστήριξε, δε,
ότι το ποσοστό των αστυνομικών που έχει
εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει ξεπερνά το 80%
και πως σε αυτήν τη φάση της πανδημίας
δεν είναι σκόπιμο να βγουν σε αναστολή
αστυνομικοί, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να
αντικατασταθούν. «Δεν είναι η κατάλληλη
ώρα να μείνουμε χωρίς δυνάμεις αστυνο-
μίας», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας
πάντως ότι στη συντριπτική τους πλειονότη-
τα όσοι κάνουν έλεγχο στους πολίτες είναι
εμβολιασμένοι.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν παρέλειψε να
στείλει αυστηρό μήνυμα προς τις οργανω-
μένες ομάδες κυρίως από τον χώρο της
Ακροδεξιάς που επιτίθενται κατά των δημο-
κρατικών θεσμών, παίζοντας με την υγεία
και την κοινωνική συνοχή, λέγοντας ότι όσοι
θεωρούν ότι θα αξιοποιήσουν αυτό τον χώ-
ρο για πολιτική κερδοσκοπία πλανώνται
πλάνην οικτράν. «Οι Έλληνες το 2022 είναι
πολύ πιο έμπειροι από το 2011», τόνισε.

Έτος λήξης της πανδημίας τουλάχιστον
στο οικονομικό σκέλος θα είναι το 2022,
σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Θ. Σκυλακάκη, ο οποίος διαβε-
βαίωσε ότι για οτιδήποτε χρειαστεί το ΕΣΥ
για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα στα-
θεί δίπλα σε αυτό. Ανακοίνωσε, δε, ότι μέχρι
τις 29 Δεκεμβρίου το υπουργείο Οικονομι-
κών θα καταθέσει νέο αίτημα πληρωμής
από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμώντας μά-
λιστα ότι παρά τις δυσκολίες θα πετύχουμε
μεγάλες απορροφήσεις.

Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις, σημεί-
ωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η
αύξηση στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέ-
λαιο. «Έχουμε πρόβλημα ακρίβειας κυρίως
λόγω του ηλεκτρισμού και είναι το πιο δύ-
σκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε»,
είπε για να απορρίψει την πρόταση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για μείωση του
ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. «Όταν κάνεις
μείωση φόρου βενζίνης, ποιος παίρνει τα
λεφτά; Μας προτείνετε να κάνουμε κοινωνι-
κή πολιτική ευνοώντας τους πλουσιότε-
ρους», είπε ο Θ. Σκυλακάκης.

Όλα όσα θα πει σήμερα στη
Βουλή ο Μητσοτάκης - Μέτρα
στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυ-
ριά και αγρότες, ανάχωμα στις
αυξήσεις της ενέργειας
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Με σχέδιο για την επόμενη μέρα

Έρχονται τα πρώτα Rafale 
Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιω-
τόπουλος ανακοίνωσε τα… ευχάριστα για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
«Σε μερικές μέρες τα πρώτα έξι Rafale θα έρθουν και θα φωλιάσουν στη βάση της
Τανάγρας για να επιχειρούν στους ελληνικούς αιθέρες με το σήμα της χώρας στα
φτερά και Έλληνες χειριστές στο πιλοτήριο», ήταν η ενθουσιώδης αποστροφή της
ομιλίας του στη Βουλή.





Ο
σοι ήθελαν να βρουν θετικά στη
διαγραφή Κουρουμπλή εστίαζαν
στα ανακλαστικά και την αποφα-
σιστικότητα Τσίπρα. Ωστόσο,

πριν από αυτήν πρόλαβε και εξελίχθηκε έν-
τονο παρασκήνιο, τα απόνερα του οποίου θα
απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ για καιρό. Μέλη της
ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζαν τη διαγραφή
Κουρουμπλή νίκη για την τάση των «53».
Αναφέρουν μάλιστα πως ζητήθηκε συντε-
ταγμένα από στελέχη τους η άμεση διαγρα-
φή του, τονίζοντας πως δεν ήταν καθόλου
τυχαία το άδειασμα Κουρουμπλή πρώτα
από τον Σκουρλέτη και ύστερα από τον Φί-
λη.

Πηγές της Κουμουνδούρου τονίζουν ότι
τα μηνύματα έπεσαν βροχή στο κινητό του
προέδρου και των συνεργατών του μετά τις
αναφορές Κουρουμπλή, κυρίως από στελέ-
χη που πρόσκεινται στην Ομπρέλα και όχι
μόνο. Δέκτης σφοδρών αντιδράσεων έγινε
και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία κλήθηκε να
πράξει τα διαδικαστικά επισήμως. Να ενη-
μερώσει δηλαδή τον Παναγιώτη Κουρουμ-
πλή ότι ο πρόεδρος ζητά από τις Βρυξέλλες
να ανακαλέσει, αλλιώς θα διαγραφεί. 

«Τους άλλαξε την ατζέντα»
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αντίδραση

του Τσίπρα ήταν τέτοια, γιατί με τις δηλώ-
σεις αυτές ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
«έστρωσε το χαλί στον Μητσοτάκη για να
αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να υπεκ-
φύγει των απαντήσεων» γύρω από τη μελέ-
τη θνητότητας ασθενών εκτός ΜΕΘ των Λύ-
τρα - Τσιόδρα. 

Πολιτική πάνω σε νεκρούς
Η βασική αιτία ήταν αυτή, ωστόσο κύκλοι

της Κουμουνδούρου τονίζουν από την Πέμ-
πτη το βράδυ σε δημοσιογράφους πως αυ-
τοί δεν κάνουν τυμβωρυχία και πολιτική πά-
νω σε νεκρούς, «όπως ο Μητσοτάκης και η
ΝΔ στο Μάτι».

Συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
δηλώνουν σε έντονο ύφος ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας δεν θα δεχτεί από εδώ και στο εξής
σπασμωδικές κινήσεις έξω από τη γραμμή
του κόμματος.

Οι επίσημες αντιδράσεις των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ από την Πέμπτη το βράδυ έχουν
υποστηρικτικό χαρακτήρα στην απόφαση
Τσίπρα για διαγραφή Κουρουμπλή. «Δεν
μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι
θέλει». Οι περισσότεροι, βεβαίως, σιωπούν,
ενώ σε ερώτησή μας προς ανώτατο στέλε-
χος του ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση ήταν στρογγυλή
χωρίς προσωπικό στίγμα: «Είναι ο πρό-

εδρος, αυτό έκρινε σωστό, αυτό έπραξε».
Αντιδράσεις σημειώνονται και από την

τάση των προεδρικών, στον πυρήνα της
οποίας βρίσκονται οι πασοκογενείς συρι-
ζαίοι. Αυτοί δεν αντιδρούν για το γεγονός
αυτό καθαυτό, διότι είναι γνωστό πως ο ανε-
ξάρτητος σήμερα βουλευτής δεν έχει και
πολλές συμπάθειες, ειδικά μετά την ανάλη-
ψη της έδρας από τον συμπαθή Παπαχρι-
στόπουλο. Η τάση αυτή αντιδρά στην αντί-

δραση του Τσίπρα απέναντι «στην αλήθεια
που ειπώθηκε»: «Είπε κάτι ψευδές ο Κου-
ρουμπλής; Εμείς δεν μιλάμε για θανάτους
και ευθύνες; Πέρα από το πρόσωπο, τι αντι-
πολίτευση θα κάνουμε; Δεν έπρεπε να τους
πει δολοφόνους, ναι, αλλά τι θέλει ο κόσμος
από εμάς; Χαλαρή αντιπολίτευση; Μάλλον
χαλαρή αντιπολίτευση θέλουν κάποιοι γύ-
ρω από τον Τσίπρα», αναφέρουν στελέχη
της Προοδευτικής Συμμαχίας. 
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Η διαγραφή είχε σφραγίδα «53» 

Το άδειασμα Κουρουμπλή 
από Σκουρλέτη, Φίλη και 
οι πιέσεις στη Γεροβασίλη 
που έφεραν την καρατόμηση

Αντίδραση λόγω 
Ανδρουλάκη 
βλέπουν στη ΝΔ
Η... απόφαση του Παναγιώτη Κουρουμπλή να ακολουθή-
σει την οδό των ύβρεων προς τους βουλευτές της ΝΔ, μι-
λώντας για «δολοφόνους» με φόντο τη θνητότητα των
ΜΕΘ και τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα, έδωσε την ευκαιρία
ομολογουμένως στην κυβέρνηση να βγει από τη θέση
άμυνας, στην οποία είχε περιέλθει, μετά την προσπάθεια
του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έρευνα «σημαία».
«Είναι χαρακτηριστικό ότι αποστάσεις από τις ακρότητες
του κ. Κουρουμπλή πήραν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που
βρίσκονταν στη Βουλή, όπως ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος
Σκουρλέτης. Τελικά, ο κ. Τσίπρας αναγκάστηκε, εκών
άκων, να συρθεί στην απόφαση διαγραφής του κ. Κου-
ρουμπλή. Όσα είπε όμως ο κ. Κουρουμπλής δεν συνι-
στούν μεμονωμένη συμπεριφορά. Είναι η κορυφή του
παγόβουνου της ευτελούς και εξαχρειωμένης αντιπολί-
τευσης που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με εμπνευστή και πρωτεργά-
τη τον ίδιο τον κ. Τσίπρα», έλεγαν κυβερνητικές πηγές
και προσέθεταν: «Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα όταν ο
Παύλος Πολάκης, που έχει αναδειχτεί σε alter ego του κ.
Τσίπρα, μίλησε για μια ακόμη φορά με ανεπίτρεπτο τρόπο
για τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, αλλά έμεινε
εκ νέου στο απυρόβλητο».
Πράγματι, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε... γκρέμλιν τον κ.
Σκέρτσο, ενώ κατηγόρησε και αυτός την κυβέρνηση ως
«δολοφόνους». «Είστε δολοφόνοι», έγραψε απευθυνό-
μενος προς την κυβέρνηση με φόντο έγγραφο για αναβο-
λή και έκτακτων χειρουργείων στο Νοσοκομείο Ιπποκρά-
τειο της Θεσσαλονίκης.
Βουλευτές της ΝΔ πάντως εκτιμούσαν στην «Political»
ότι η τάχιστη απόφαση διαγραφής του κ. Κουρουμπλή
από τον κ. Τσίπρα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις και
ειδικά αυτή του Παύλου Πολάκη, μπορεί να αποδοθεί και
στην εκλογή Ανδρουλάκη που φαίνεται ότι, έστω προσώ-
ρας, κάνει «γκελ» στο πασοκογενές κοινό. 

Γ. Ευγενίδης





Υπουργός Εξωτερικών

Μ
ήνυμα στην Τουρκία ότι μια κλιμάκω-
ση σε οιοδήποτε επίπεδο, με αφορμή
την οικονομική της κρίση, δεν τη
συμφέρει, στέλνει ο υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στην «Politi-
cal». Τονίζει ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας έχει
συνέπειες, έστω και με καθυστέρηση, ενώ δηλώ-
νει ικανοποίηση για τον Νόμο Μενέντεζ που ανοί-
γει παράθυρο αναβάθμισης των αμυντικών δυνα-
τοτήτων της Ελλάδας και ανάδειξης του γεωστρα-
τηγικού της ρόλου.

Κύριε υπουργέ, στις αρχές της εβδομάδας το
ΣΕΥ εξέτασε τις επιλογές της Ευρώπης απέ-
ναντι στην Τουρκία για τα Βαρώσια. Και το ζή-
τημα επέστρεψε προς επεξεργασία στους δι-
πλωμάτες των κρατών-μελών. Εκτιμάτε ότι
αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε κυ-
ρώσεις «με δόντια» που να «συγκινούν» την
Άγκυρα;
Κατ’ αρχάς, κύριε Ευγενίδη, η ΕΕ έχει στείλει

επανειλημμένα μηνύματα στην Τουρκία λόγω των
προκλητικών και παράνομων ενεργειών της στα
Βαρώσια, όπως και στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου. Είναι γνωστό βεβαίως ότι υπάρχουν έμπρα-
κτες δυσκολίες στη διαμόρφωση μιας πραγματι-
κής κοινής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής
εξωτερικής πολιτικής και οι σχετικές διαδικασίες
δεν υλοποιούνται με την ταχύτητα την οποία θα
επιθυμούσαμε. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συμπεριφορά της
Τουρκίας, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το Διε-
θνές Δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεν λαμβάνει
χώρα χωρίς να υφίστανται συνέπειες. Όπως κα-
ταγράφεται και στα πρόσφατα συμπεράσματα του
Συμβουλίου για τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ,
η Τουρκία απομακρύνεται ολοένα και περισσότε-
ρο από την ΕΕ, ενώ οι ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις της έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕ υπογράμμισε ότι η Τουρ-
κία πρέπει να σταματήσει όλες τις απειλές και
ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί την κυριαρ-
χία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. Ευελπιστώ ότι η τουρκική
ηγεσία θα αντιληφθεί -έστω και καθυστερημένα-
ότι είναι προς το πραγματικό συμφέρον της τουρ-
κικής κοινωνίας η διατήρηση καλών σχέσεων με
την ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται και ευ-
θυγράμμιση της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό κε-
κτημένο, το οποίο περιλαμβάνει και τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ-
σας (UNCLOS).

Βρεθήκατε προ ημερών στη Θράκη και ειδικά
στην Αλεξανδρούπολη, που θα έχει σημαίνον-
τα ρόλο από εδώ και στο εξής. Θεωρείτε ότι η
αμερικανική παρουσία θα είναι ένα ισχυρό
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«Η κλιμάκωση 
δεν συμφέρει 
την Τουρκία»

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

g_evgenidis@yahoo.gr

στον
Γιώργο Ευγενίδη



αντίβαρο στις όποιες τουρκικές σκέψεις για
την περιοχή;
Η επίσκεψή μου στη Θράκη την περασμένη

εβδομάδα υπήρξε μία εμπειρία εποικοδομητι-
κή και διδακτική. Χάρηκα ιδιαίτερα που επι-
σκέφθηκα την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη
όμορφη και ζωντανή, με ιστορία και παραδό-
σεις. Είχα την τιμή επίσης να στείλω μήνυμα
ισονομίας και ειρηνικής συνύπαρξης, με το δεί-
πνο που παρέθεσα στους Μητροπολίτες και
τους Τοποτηρητές Μουφτήδες της Θράκης αλ-
λά και με την επίσκεψή μου στον Τεκέ της
Ρούσσας, ένα από τα σημαντικότερα προσκυ-
νήματα παγκοσμίως των Αλεβιτών Μουσουλ-
μάνων.  Άλλωστε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
έχει αποδείξει τη βούλησή της να θέσει τη Θρά-
κη στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, ώστε
να αναβαθμιστούν ουσιαστικά ο ρόλος και η
σημασία της. Η Θράκη έχει τη δυνατότητα να
αξιοποιήσει κάθε πλεονέκτημα που διαθέτει
για την ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονο-
μίας όχι μόνο της περιοχής αλλά και της ευρύ-
τερης περιφέρειας και ολόκληρης της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, με τις δύο
συμφωνίες που υπογράψαμε με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, έχει αναδειχθεί η μεγάλη γεωπολιτι-
κή σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπο-
λης.

Με την αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέ-
σης του λιμανιού αυτού, η περιοχή μπορεί να
εξελιχθεί σε ισχυρό ενεργειακό και μεταφορι-
κό κέντρο ευρύτερης διεθνούς αναφοράς, κάτι
το οποίο έχει θετική επίδραση και στην ασφά-
λεια της χώρας γενικότερα. Παράλληλα, το λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης έχει ενσωματωθεί
στους αμυντικούς σχεδιασμούς μας και υπηρε-
τεί με τον τρόπο αυτό, με την πιο ξεκάθαρη έν-
νοια, το εθνικό μας συμφέρον.

Εκτιμάτε ότι η κατάσταση της τουρκικής οι-
κονομίας εξαιτίας της κατάρρευσης της
τουρκικής λίρας μπορεί να οδηγήσει τον κ.
Ερντογάν σε εξαγωγή της νευρικότητας είτε
στο Αιγαίο είτε στην κυπριακή ΑΟΖ;
Είναι γεγονός ότι η γειτονική χώρα αντιμετω-

πίζει μια εσωτερική οικονομική κρίση, για την
οποία είναι αυτονόητο ότι δεν επιχαίρουμε. Αυ-
τό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευη-
μερούσα, ειρηνική και δημοκρατική. Για αυτό
και ελπίζουμε πάντα ότι η Τουρκία θα μπορέσει
να βρει λύσεις στα εσωτερικά της ζητήματα και
ότι όσον αφορά τις διακρατικές μας σχέσεις δεν
θα προχωρήσει σε κλιμάκωση σε κανένα επί-
πεδο. Είναι κάτι που δεν συμφέρει κανέναν και,
πρωτίστως, την ίδια. Θα μου επιτρέψετε, επο-
μένως, να μην απαντήσω σε υποθετικά σενά-
ρια, καθώς θεωρώ ότι αυτό δεν είναι παραγωγι-
κό. Από την άλλη, εμείς είμαστε πάντα σε εγρή-
γορση και σε επαγρύπνηση, ενώ παρακολου-
θούμε τις κινήσεις και τις αντιδράσεις της τουρ-
κικής πλευράς με ψυχραιμία και προσοχή.

Οι στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής δεν
ετεροκαθορίζονται με βάση όσα συμβαίνουν
στην Τουρκία. Η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρό-
τερη και γεωπολιτικά αλλά και στρατιωτικά, κα-
θώς έχει αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια μια
πολυμερή διπλωματία με συμμαχίες σε πολλά

επίπεδα που έχουν ενδυναμώσει τη θέση μας
και έχουν αναδείξει τη χώρα μας σε παράγοντα
ειρήνης και σταθερότητας, όχι μόνο στην πε-
ριοχή του Αιγαίου, αλλά και ευρύτερα στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Δεν ξέρω αν είχατε κάποια πρώτη συζήτηση
με τη Γερμανίδα ομόλογό σας, την κυρία
Μπέρμποκ, στο ΣΕΥ. Εκτιμάτε ότι η παρου-
σία της στο υπουργείο και εν γένει η εμπλο-
κή των Πρασίνων στην εξωτερική πολιτική
θα έχουν αντίκτυπο στα ζητήματα που μας
αφορούν;
Η ερώτησή σας μου δίνει την ευκαιρία να

υπενθυμίσω ότι ως ελληνική κυβέρνηση, και
προσωπικά εγώ ως υπουργός Εξωτερικών, επι-
διώξαμε να ανοίξουμε διαύλους επικοινωνίας
με όλα τα γερμανικά πολιτικά κόμματα, ακόμα
και όταν αυτά δεν συμμετείχαν στην κυβέρνη-
ση. Έχω συναντηθεί ήδη δύο φορές με την κυ-
ρία Μπέρμποκ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Κατά την επίσκεψή μου στο Βερολίνο τον Νο-
έμβριο του 2020, είχα συναντήσεις με την Επι-
τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του ομοσπον-
διακού κοινοβουλίου.

Επομένως, μπορώ να πω ότι είχαμε ήδη πριν
από τις εκλογές στη Γερμανία μία καλή εικόνα
για τις θέσεις των Πρασίνων για τα θέματα της
εξωτερικής πολιτικής, ενώ και αυτοί είναι ενή-
μεροι για τις ελληνικές θέσεις.

Είναι, όμως, γεγονός ότι η νέα γερμανική κυ-
βέρνηση είναι μία κυβέρνηση συνασπισμού,
που σημαίνει ότι οι θέσεις της θα διαμορφώ-
νονται μέσα από μία διαδικασία διαβούλευσης
μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Συνεπώς, είναι πρώιμο να γίνονται προβλέ-
ψεις για την εξωτερική πολιτική που θα ακο-
λουθήσει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αναμέ-
νουμε από τη νέα γερμανική κυβέρνηση να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δια-
μόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη θέ-
ση της ΕΕ ως δύναμης ειρήνης και σταθερότη-
τας. Και αυτό σημαίνει πρωτίστως να μη στηρί-

ζονται πολιτικά -και πολύ περισσότερο εξοπλι-
στικά- αναθεωρητικές δυνάμεις οι οποίες πα-
ραβιάζουν συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο,
απειλούν με πόλεμο και λειτουργούν αποστα-
θεροποιητικά.

Να το ρωτήσω ευθέως: θα γίνουν οι προ-
γραμματισμένες για την παραμονή των Χρι-
στουγέννων εκλογές στη Λιβύη; Και αν όχι,
τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας;
Πάγια θέση μας είναι ότι οι εκλογές πρέπει

να γίνουν στην προγραμματισμένη ημερομηνία.
Ωστόσο, δεν θα το κρύψω, τα μέχρι στιγμής δε-
δομένα δημιουργούν ανησυχία. Ήδη ακούγον-
ται φωνές εντός της χώρας, και σε ορισμένες
περιπτώσεις και εκτός, για την αναβολή τους
για αργότερα.

Είναι απαραίτητο, το έχουμε πει πολλές φο-
ρές και με κάθε ευκαιρία, αυτή η πολύπαθη χώ-
ρα να μπει σε μια τροχιά που θα την οδηγήσει
στην υπέρβαση των εσωτερικών διαιρέσεών
της και στην εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης και
λειτουργικής δημοκρατικής τάξης, η οποία θα
παρέχει ασφάλεια και σταθερότητα τόσο για τον
λαό της όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Αντιθέτως, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάστα-
ση και η χώρα δεν σταθεροποιείται, δίδεται η
δυνατότητα σε διάφορους, κατά βάση εξωγε-
νείς, παράγοντες να παρεμβαίνουν και να προ-
βάλλουν τα δικά τους, ιδιοτελή, συμφέροντα σε
βάρος της ασφάλειας και της ευημερίας του λι-
βυκού λαού. 

Επιπροσθέτως, η Λιβύη παραμένει μια δυνά-
μει πηγή αστάθειας και για την ευρύτερη περιο-
χή. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε πλήρως και
εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμα-
στε πρόθυμοι να βοηθήσουμε.

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει δραστηριο-
ποιηθεί ενεργά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
στη Λιβύη. Ανοίξαμε ξανά την Πρεσβεία μας
στην Τρίπολη αλλά και το Γενικό Προξενείο στη
Βεγγάζη, παρακολουθούμε στενά και από κον-
τά τις εξελίξεις, διευρύνουμε το φάσμα της οι-

κονομικής συνεργασίας και συνεισφέρουμε
ενεργά στην προσπάθεια του λιβυκού λαού για
τη σταθεροποίηση της χώρας.

Πριν από λίγες ημέρες ψηφίσθηκε το νομο-
σχέδιο Μενέντεζ στις ΗΠΑ. Πόσο σημαντικό
είναι αυτό για τα εθνικά μας συμφέροντα;
Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου έρχεται σε

συνέχεια της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας (MDCA) την οποία υπογράψαμε με
τον ομόλογό μου κ. Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουά-
σιγκτον, αλλά και των εξαιρετικά εποικοδομητι-
κών επαφών με τον κ. Μενέντεζ, έναν καλό φίλο
της Ελλάδας, πριν από λίγους μήνες στην Αθή-
να. Αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην
εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ
της Ελλάδας και των ΗΠΑ και στέλνει παντού το
μήνυμα ότι η χώρα μας έχει λόγο και ρόλο στις
εξελίξεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. 

Αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, το νομοσχέ-
διο αυτό (τυπικά Νόμος θα γίνει με την υπο-
γραφή από τον κ. Μπάιντεν) δίνει τη δυνατότη-
τα μεγάλης αναβάθμισης των αμυντικών δυνα-
τοτήτων της Ελλάδας και ανάδειξης του γεω-
στρατηγικού της ρόλου στην ευρύτερη περιο-
χή, όχι μόνο με τη δυνατότητα πρόσβασης στην
αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, όταν και
όποτε το θελήσουμε, αλλά και με άλλες προ-
βλέψεις του, όπως για την προμήθεια αμυντι-
κού υλικού και την εκπαίδευση των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Ας μη λησμονούμε επί-
σης τη σύσταση Διακοινοβουλευτικής Ομάδας,
στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Κύπρου, Ελλά-
δος, Ισραήλ και ΗΠΑ), ώστε να υπάρξει εμβά-
θυνση της σχέσης αυτής και με κοινοβουλευτι-
κό βραχίονα. Το κύριο μήνυμα που στέλνει, συ-
νεπώς, η υπερψήφιση είναι ότι η Ελλάδα αντι-
μετωπίζεται διεθνώς ως δύναμη ασφάλειας
και σταθερότητας πλέον, έχοντας κάνει μεγάλα
βήματα τα δυόμισι αυτά χρόνια, της σημερινής
διακυβέρνησης, στη διεύρυνση και αναβάθμι-
ση των συμμαχιών της και των διπλωματικών
της σχέσεων.

«
Πλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζεται
διεθνώς ως δύναμη ασφάλειας
και σταθερότητας, έχοντας κάνει
μεγάλα βήματα στην αναβάθμιση
των συμμαχιών της και των 
διπλωματικών της σχέσεων
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Το ΚΙΝΑΛ «ροκανίζει» τον ΣΥΡΙΖΑ

Χ
αμόγελα, έστω και συγκρατημένα,
έφεραν στο επιτελείο του Νίκου
Ανδρουλάκη οι εξαμηνιαίες τά-
σεις της MRB, καθώς συνεχίζεται

η δυναμική που αναπτύσσει το ΚΙΝΑΛ. Ειδι-
κότερα, στην πρόθεση ψήφου το Κίνημα
Αλλαγής καταγράφει διψήφιο ποσοστό που
αγγίζει το 13,5%, κλείνοντας τη διαφορά με
τον ΣΥΡΙΖΑ στο 6,2%.

Το στοιχείο εκείνο που προκαλεί επίσης
ικανοποίηση είναι στις δημοτικότητες των
πολιτικών αρχηγών, καθώς ο Νίκος Αν-
δρουλάκης έχει καταφέρει να πλασαριστεί
με αξιώσεις στην τρίτη θέση με ποσοστό
30,4% και οριακή διαφορά (0,3%) από τον
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατέγραψε 30,07%.
Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσκοπικό εύρημα
έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα υψηλό πο-
σοστό της τάξης του 19,4% που δηλώνει ότι
«μόλις που ξέρω / δεν τον έχω ακουστά /
δεν ξέρω / δεν απαντώ».

Η ανοδική τάση του ΚΙΝΑΛ καταγράφεται
και στην έρευνα της Interview για την «Po-
litical», η οποία μέτρησε τον Νομό Αττικής
και έδωσε στο ΚΙΝΑΛ ποσοστό 8,2%.

Σχόλια στους διαδρόμους
Την ίδια στιγμή, η διαγραφή του Παναγιώ-

τη Κουρουμπλή έδωσε αφορμή στο παρα-
σκήνιο για σχόλια στους διαδρόμους της
Βουλής που έκαναν λόγο, μεταξύ σοβαρού
και αστείου, ακόμη και για πιθανή επιστρο-
φή του στο ΚΙΝΑΛ. Από το περιβάλλον πάν-
τως του νέου προέδρου είτε δεν έμπαιναν
καν στον κόπο να απαντήσουν είτε απλώς
χαμογελούσαν με νόημα… Το γεγονός
όμως της διαγραφής Κουρουμπλή αποτέ-
λεσε μια καλή ευκαιρία για μια μπηχτή προς
την όχθη της Κουμουνδούρου. «Η δοκιμα-
σία της κοινωνίας από την πανδημία δεν θα
τελειώσει όσο κυριαρχούν η πόλωση και η
ακραία δημαγωγία. Στη Βουλή δεν χωρούν
ακραίες συμπεριφορές, όπως αυτή του κ.
Κουρουμπλή, που σωστά διαγράφηκε από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Φοβόμαστε όμως ότι ο Κουρουμπλής μπο-
ρεί να έφυγε, αλλά όσα εξέθρεψε ο κ. Τσί-
πρας τα προηγούμενα χρόνια θα τα βρίσκει
διαρκώς μπροστά του», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

Στο διά ταύτα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν
επιθυμεί με τίποτα να αφήσει ανεκμετάλ-

λευτο το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει τόσο
για τον ίδιο όσο και για το ΚΙΝΑΛ και σχε-
διάζει σχεδόν καθημερινά παρεμβάσεις με
έντονο κοινωνικό στίγμα.

Η καθημερινότητα των πολιτών με έμφα-
ση στις συνέπειες της πανδημίας και η οικο-
νομία θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα με
τις δράσεις του. Λίγες ώρες μετά την επι-
στροφή του από τις Βρυξέλλες, όπου συμ-
μετείχε στη σύνοδο του PES, επισκέφτηκε
χθες το πρωί το Νοσοκομείο «Σωτηρία».
Συνομίλησε με τη διοίκηση και τους εργα-
ζόμενους και ανακοίνωσε ότι το ΚΙΝΑΛ θα
ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των πο-
λιτών προκειμένου, όπως είπε, «να σπά-
σουμε τον φόβο και την παραπληροφόρηση
που αφορά το εμβόλιο».

Από την ενημέρωση που είχε δεν έκρυψε

τον προβληματισμό και την ανησυχία του,
κάτι που αποτυπώθηκε και στο μήνυμα που
θέλησε να στείλει. «Εκλιπαρώ κάθε Έλληνα
πολίτη, που δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποι-
ήσει το μόνο όπλο που μας έχει χαρίσει η
επιστήμη, να κάνει το εμβόλιο. Σήμερα στο
Νοσοκομείο “Σωτηρία”, όπου έχουμε 17
διασωληνωμένους, ένας μόνο είναι εμβο-
λιασμένος. Σήμερα στην Πορτογαλία έχου-
με 15 νεκρούς κάθε μέρα, ενώ στην Ελλάδα
σχεδόν 100, διότι εκεί υπάρχει μια πολύ με-
γάλη εμβολιαστική κάλυψη. Άρα είναι πολύ
κρίσιμο να βελτιώσουμε το εμβολιαστικό
πρόγραμμα της χώρας μας για να σώσουμε
ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν έλειψε και η κριτική προς την
κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρ-
νηση δεν έχει πάρει τις αναγκαίες αποφά-

σεις για να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας όσο θα έπρεπε βάσει των σημερινών
συνθηκών της πανδημίας και αυτό πρέπει
να γίνει. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να
κρύβει τις τεράστιες ευθύνες του πίσω από
ακραίες και καταδικαστέες δηλώσεις με-
λών της αντιπολίτευσης». 

Χαμόγελα στη Χαριλάου
Τρικούπη για το διψήφιο
ποσοστό στις δημοσκοπήσεις
αλλά και για την υψηλή
δημοτικότητα Ανδρουλάκη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ενημέρωση
Η πανδημία και τα εθνικά θέματα κυριάρχησαν στη
συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ενημέρωσε την
Πρόεδρο για την παρέμβασή του στο Συμβούλιο των
PES αναφορικά με την πρότασή του για το εμπάργκο
όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, τονί-
ζοντας πως η Άγκυρα αποτελεί έναν παράγοντα
αστάθειας στην περιοχή. «Σε όλα αυτά θα έχουμε μια

συνεπή στάση, διότι και η δική μου προσπάθεια είναι
μια προσπάθεια που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να
μετράμε το πολιτικό κόστος. Θέλω να είναι μια πα-
τριωτική προσπάθεια ανασύνταξης του προοδευτι-
κού χώρου της Ελλάδας με συνεπή λόγο, ώστε να εί-
μαστε μια πραγματικά γόνιμη και αξιόπιστη αντιπολί-
τευση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης ενώ-
πιον της Προέδρου της Δημοκρατίας.



«Η
έκθεση Τσιόδρα και Λύ-
τρα είναι πραγματικά
γροθιά στο στομάχι, το
μαύρο κουτί των ΜΕΘ

που αποκαλύπτει ότι ο πρωθυπουργός εί-
ναι βαρύτατα εκτεθειμένος», υποστηρίζει
στην «Ρ» ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί για σκλη-
ρό πολιτικό ροκ απέναντι σε μια κυβέρνη-
ση «που βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου
μέσω ενός ανέμελου επικοινωνιακού μη-
τσοτακισμού, του “όλα πάνε όλα”».

Γίνεται πολιτικός σάλος με την έκθε-
ση Τσιόδρα - Λύτρα. Πώς θα τη σχο-
λιάζατε;
Η έκθεση Τσιόδρα και Λύτρα είναι

πραγματικά γροθιά στο στομάχι, το μαύρο
κουτί των ΜΕΘ. Βαρύτατα εκτεθειμένος ο
πρωθυπουργός, καθώς αποκαλύπτεται ότι
είπε ψέματα στον ελληνικό λαό από το βή-
μα της Βουλής για τη θνητότητα εκτός
ΜΕΘ. Όπως τονίζει ο επιδημιολόγος Θεό-
δωρος Λύτρας, η κυβέρνηση είχε στα χέ-
ρια της από τον Μάιο μελέτη του ίδιου και του κ. Τσιό-
δρα, που ανέφερε ότι η νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετίζεται
με 87% αυξημένη θνητότητα για την Αττική, 35% μεγα-
λύτερη θνητότητα των διασωληνωμένων για τη Θεσσα-
λονίκη και 40% για την υπόλοιπη Ελλάδα σε σύγκριση
με την Αττική.

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η επιστημονική εκτί-
μηση ότι από τους 3.988 θανάτους διασωληνωμένων
που αναλύθηκαν, οι 1.535 θα γλίτωναν, αν όλοι νοση-
λεύονταν εντός ΜΕΘ. Η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα λέει
καθαρά ότι 7.500 πολίτες έφυγαν άδικα, ότι 9 στους 10
που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν. Αν ο κ.
Μητσοτάκης σκέφτεται να ζητήσει και πάλι συγγνώμη,
όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, θα τον συγ-
κρατήσουν οι επικοινωνιολόγοι του με τη φράση «Κυ-
ριάκο, μας πήραν χαμπάρι».

Μέχρι τώρα μιλούσαμε για σκάνδαλα που κόστιζαν
σε δημόσιο χρήμα. Από σήμερα θα μιλάμε για σκάνδα-
λα που στοίχισαν σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και εί-
ναι πραγματικά συγκλονιστικό. Γνώριζε ή δεν γνώριζε
ο κ. Μητσοτάκης τη μελέτη του στενού του συνεργάτη,
του «Σωτήρη» όπως τον έλεγε, του κ. Τσιόδρα; Όσο
κρύβεται και δεν απαντά, ομολογεί τις εγκληματικές
ευθύνες ενός ψεύτη πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε
συνειδητά ψέματα για τους θανάτους χιλιάδων συμπο-
λιτών μας. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυ-
τός ο πρωθυπουργός θα είχε παραιτηθεί.

Στην προχθεσινή κοινοβουλευτική σας ομάδα ο
Αλέξης Τσίπρας έδωσε σύνθημα γενικής επίθεσης
στην κυβέρνηση. Να ετοιμαστούμε για ένα σκληρό,
ανοιξιάτικο πολιτικό ροκ;
Η κυβέρνηση βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, στη

στρατόσφαιρα του ανέμελου επικοινωνιακού μητσοτα-
κισμού, του «όλα πάνε καλά». Στη μοιρασιά της καρέ-
κλας, της εξουσίας, της μπίζνας και του ρουσφετιού εί-

ναι πρώτοι. Στη μοιρασιά ευθύνης, στη διαχείριση παν-
δημίας, πυρκαγιών, πλημμυρών παραπέμπουν στον
Θεό και στην αντιπολίτευση. Ας αποβάλλει επιτέλους η
ΝΔ την οξεία «συριζίτιδα» κι ας κυβερνήσει έστω και
τώρα.

Εν καιρώ πανδημίας, με ευάλωτη οικονομία και τα
ευαίσθητα εθνικά θέματα ανοικτά, με ποιο διακύ-
βευμα διεκδικείτε την εξουσία;
Η κυβέρνηση είναι απερίγραπτα αλλοπρόσαλλη,

όταν οι ιδεολογικές της εμμονές ή τα προεκλογικά της
γραμμάτια προσκρούουν στην πραγματικότητα. Σχιζο-
ειδείς πολιτικές με τραγικά αποτελέσματα. Η σχέση
λογικής, αιτίου και αποτελέσματος έχει δραπετεύσει: 
�Πυρκαγιές έχουμε; Απολύουν τους 5.000 δασοφύ-

λακες του ΟΑΕΔ. Αποτέλεσμα: 1,5 εκατ. καμένες
εκτάσεις, εκατοντάδες κατεστραμμένες περιουσίες. 

� 6.000 κρούσματα έχουμε; Περισσότεροι μαθητές
ανά τάξη, συγχωνεύσεις παντού.

�Ακρίβεια έχουμε; Αποδιαρθρώνουν τις λαϊκές, το αγ-
κωνάρι της λαϊκής οικογένειας, του φτωχού, του
άνεργου, του άπορου, να βάλει ένα πιάτο φαγητό στο
τραπέζι του.

�Ακριβαίνει το ρεύμα; Ξεπουλούν τη ΔΕΗ και το αέριο,
δηλαδή εκχωρούν τα μόνα εργαλεία για να ελέγξουν
ή να επηρεάσουν τις τιμές και τον ανταγωνισμό προς
τα κάτω.
Η αλλοπρόσαλλη πολιτική έχει εξήγηση. Γνωρίζουν

πολύ καλά τι κάνουν. Προεκλογικό deal εξυπηρετήσεως,
ρουσφέτι στους μεγάλους ολιγάρχες. Έτσι χτίζεται το

κλειστό σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. 

Σε κάθε περίπτωση και ενόψει συνεδρίου, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ θα απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας με
στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση;
Όπως έχουμε διακηρύξει επανειλημμένως, ο στό-

χος μας για τις επόμενες εκλογές με απλή αναλογική
θα είναι η κυβέρνηση της μεγάλης δημοκρατικής προ-
οδευτικής παράταξης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και πρω-
θυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτονοήτως την επομένη
των εκλογών με πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση-πρό-
σκληση θα αφορά όλα τα κόμματα της μεγάλης δημο-
κρατικής - προοδευτικής παράταξης και προφανώς
και το Κίνημα Αλλαγής. Εκείνη θα είναι η ιστορική στιγ-
μή που όλα τα κόμματα της δημοκρατικής προοδευτι-
κής πλειοψηφίας θα αναλάβουν την ευθύνη μας για το
μεγάλο «ναι» ή το μεγάλο «μας» στην πρότασή μας για
τη συνεργασία των δημοκρατικών, προοδευτικών και
αριστερών δυνάμεων, στη βάση συγκεκριμένων προ-
γραμματικών συγκλήσεων που θα δίνουν λύσεις στα
προβλήματα των πολιτών.

Το όμορο ΚΙΝΑΛ απέκτησε νέο πρόεδρο και ανα-
συγκροτείται. Πιστεύετε ότι υπάρχει ενδεχόμενη
παλιννόστηση πρώην ψηφοφόρων του, οι οποίοι
από το 2012 και εντεύθεν προσέγγισαν την κάλπη
του ΣΥΡΙΖΑ;
Οι πολίτες δεν είναι πελάτες-ψηφοφόροι ούτε ιδιο-

κτησία κάποιου κόμματος. Αποφασίζουν κυρίαρχα. Για
αυτό εδραία πεποίθησή μας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο
Αλ. Τσίπρας θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλο-
γές. Αν μου αντιτάξετε τις δημοσκοπήσεις, θα σας
υπενθυμίσω τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις του α’ γύ-
ρου για την εκλογή προέδρου του ΚΙΝΑΛ, που δεν έδι-
ναν με διαφορά 10 μονάδων την πρωτιά στον κ. Αν-
δρουλάκη αλλά στον κ. Λοβέρδο.Α
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό

«Βαρύτατα εκτεθειμένος 
ο πρωθυπουργός» 
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ΦΦυσικές καταστροφές 
και κόστος
Η συνολική επιβάρυνση μέχρι τώρα από τις
φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τη
χώρα μας κοστίζουν ακριβά. Στον μεσογειακό
κυκλώνα «Ιανός» έφτασαν τα 800 εκατ. ευρώ,
στον σεισμό της Σάμου κοντά στα 125 εκατ. ευ-
ρώ, στην πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια κοντά στα
230 εκατ. ευρώ, στον σεισμό της Κρήτης κοντά
στα 225 εκατ. ευρώ. Δεν τα λες και λίγα και μι-
λάμε για πόρους κατά βάση εθνικούς, καθώς η
ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες που δημιουργούνται.

«Ωραίος τύπος είσαι τελικά,
υπουργέ!» 
Συζήτηση για
το σταφιδικό
πρόβλημα με-
ταξύ παραγω-
γού και της
ηγεσίας του
ΥΠΑΑΤ. «Τελι-
κά, υπουργέ,
είσαι ωραίος
τύπος. Τσάμπα
σε έβριζα στα
κ α ν ά λ ι α » .
«Εγώ σας είχα καλέσει να συζητήσουμε, αλλά
εσείς δεν ήλθατε», απάντησε ο κ. Λιβανός. «Η
δευτέρα σκέψη ωριμοτέρα της πρώτης και
σήμερα είμαστε εδώ», αντέτεινε ο παραγω-
γός. Ωστόσο, ο υπουργός το σκεφτόταν και τε-
λικά ρώτησε: «Γιατί με έβριζες στα κανάλια;».
«Γιατί δεν ήθελες να βρεθεί λύση», ήταν η
απάντηση. «Από τον Μάρτιο σας παρακαλώ να
βρούμε λύση. Τώρα όμως θα βγεις στα κανά-
λια να πεις ότι τσάμπα με έβριζες;», τον ρώτη-
σε ο κ. Λιβανός. Ο παραγωγός περιορίστηκε
στο να γελάσει. Όπως και οι υπόλοιποι. Αλλά η
ουσία παραμένει. Εύκολα ρίχνουμε το ανάθε-
μα στις πολιτικές ηγεσίες, αλλά ορισμένες
φορές προτού αντιδράσουμε οφείλουμε να
ερευνούμε τις αιτίες που δημιούργησαν το
πρόβλημα.

Ταρίφα 300 ευρώ για
πλαστά πιστοποιητικά

Διάφοροι αντιεμβολιαστές δικηγόροι και για-
τροί -από αυτούς που βγαίνουν σε διάφορα
παρακμιακά τηλεπαράθυρα- έχουν στήσει
φάμπρικες και εκδίδουν μέσω ίντερνετ πλα-
στά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Η ταρίφα αγ-
γίζει τα 300 ευρώ και δεν μιλάμε για απατεώ-
νες του εξωτερικού. Μιλάμε για δικούς μας,
«Ελληνάρες». Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι τα
πλαστά πιστοποιητικά περνούν όλους τους
ελέγχους barcode. Τις πωλήσεις τις κάνουν
κυρίως μέσω του Τelegram και πρέπει πρώτα
να γραφτείς σε συγκεκριμένες κλειστές ομά-
δες που έχουν δημιουργήσει με fake ονόματα.
Όπως μαθαίνω, ήδη κάποιους τους έχει εντο-
πίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και
ετοιμάζονται για Κορυδαλλό…

Αν νομίζετε ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
μετάνιωσε ή στενοχωρήθηκε με τη διαγρα-
φή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον είστε
σε λάθος κατεύθυνση. Μιλώντας στην εκ-
πομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και
ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη αν αι-
σθάνεται την ανάγκη να ανακαλέσει την κα-
τηγορία ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για «δο-
λοφονίες» αναφορικά με τη διαχείριση της
πανδημίας, ο κ. Κουρουμπλής απάντησε:
«Όχι, γιατί εξέφρασα την κραυγή αγωνίας
χιλιάδων ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή
τους στα νοσοκομεία, σε συνθήκες που
πραγματικά προκαλούν το δημόσιο αίσθη-
μα». Υποστήριξε ότι μιλούσε για εγκληματι-
κές πολιτικές που οδηγούν σε δολοφονίες
και συμπλήρωσε: «Δεν θα το πάρω ποτέ πί-
σω αυτό». Μη σας πω ότι επεδίωκε σε αυτό
το timing την ανεξαρτητοποίησή του!

Ο Χατζηδάκης 
κόβει όλες τις άδειες
στον ΕΦΚΑ

Β
λέπω να γίνεται ο πιο μισητός υπουρ-
γός της κυβέρνησης, τουλάχιστον για
τους δημόσιους υπαλλήλους, αν και

στην ουσία έχει δίκιο. Το χάλι που παρέλαβε
στο υπουργείο Εργασίας δεν έχει προηγούμε-
νο. Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε από τον
διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή να μη
δοθούν ή και να ανακληθούν όλες οι άδειες των
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ από τη Δευτέρα 20 Δε-
κεμβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 7 Ια-
νουαρίου 2022. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει!

Τελικά μάθαμε ποιος έχει την
ευθύνη που δεν πήγε στα χέρια
του πρωθυπουργού η
περίφημη έκθεση Τσιόδρα -

Λύτρα; Υπουργός δεν είναι,
γιατρός δεν είναι, τι είναι; Δεν

πιστεύω να είναι κάποιος γενικός γραμματέας;
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O Κουρουμπλής 
δεν στενοχωρήθηκε…
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Τι γίνεται με 
το «ξενοδοχείο 
της χούντας»

Εξελίξεις για την πώληση του αποκαλούμε-
νου «ξενοδοχείου της χούντας», με την ιδιο-
κτήτρια Eurobank να προχωρά με ταχείς ρυθ-
μούς τις σχετικές διαδικασίες. Εκτός από την
ισραηλινή αλυσίδα Brown Hotels, για το κτίριο-
φάντασμα που βρίσκεται στην παραλία της Αλ-
θέας στην Αγία Μαρίνα υπάρχουν και άλλοι
παίκτες που ενδιαφέρονται και θα ανοίξουν τις
προσφορές τους. Πάντως, η περιοχή είναι φι-
λέτο, εκτός από τη μεγάλη ιστορία που έχει τό-
σο την περίοδο της χούντας όσο και την περίο-
δο της παντοκρατορίας του Κοσκωτά, στα χέρια
του οποίου είχε περάσει ένα φεγγάρι...



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Ξέσπασε άγρια κόντρα για 
το χιονοδρομικό του Παρνασσού

Μέσα στον χαμό που γίνεται με την πανδημία, υπάρχει ένας
άνθρωπος που τρέχει με ταχύτητες του φωτός για να λύσει
προβλήματα της καθημερινότητας όχι μόνο στην Αθήνα αλλά
στο σύνολο της ελληνικής επαρχίας. Ο λόγος για τον Γρηγόρη
Δημητριάδη, το δεξί χέρι του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Από το να στείλει υπολογιστές στα σχολεία μέχρι
κτιριακά ζητήματα σχολικών μονάδων, παιδικών χαρών κ.λπ. Η
δουλειά γίνεται αθόρυβα, χωρίς φανφάρες και βερμπαλισμούς.
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Oι αναρτήσεις 
του κ. Λύτρα 
Ο κ. Τσιόδρας αρνείται, ο άνθρωπος,
να εμπλακεί σε κομματικές αντιπαρα-
θέσεις και καλά κάνει. Από την άλλη
μεριά, ο κ. Λύτρας, ο οποίος συμμε-
τείχε στην επίμαχη έκθεση που σή-
κωσε θύελλα αντιδράσεων, δίνει ρε-
σιτάλ κειμένων στο Twitter. Με μια
σειρά από tweets ο Θεόδωρος Λύτρας,
ο οποίος συνυπέγραψε τη μελέτη για
τις ΜΕΘ και τη θνητότητα, που προκά-
λεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση,
παρεμβαίνει με τη σειρά του ξεκαθα-
ρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλα-
κεί σε παιχνίδια λεκτικών εντυπώσε-
ων. Ο Θόδωρος Λύτρας, που στη μα-
κροσκελή του ανάρτηση χρησιμοποιεί
συχνά το πρώτο πληθυντικό, επανα-
λαμβάνει ότι οι δυο τους είχαν ενημε-
ρώσει «άμεσα και επανειλημμένα
εκείνους που μπορούσαν να κάνουν
κάτι για το ΕΣΥ». Παράλληλα, απαντά
στην κριτική που δέχτηκε η μελέτη
από τη Μίνα Γκάγκα και τον Γκίκα Μα-
γιορκίνη, χωρίς ωστόσο να τους κατο-
νομάζει, αναφέροντας, μεταξύ άλλων,
ότι η επιστημονική κριτική δεν γίνεται
στο καφενείο ή στα τηλεπαράθυρα,
αλλά έχει διαδικασίες…

Οι εφοπλιστές Μπάκος -
Καϋμενάκης, ιδιοκτήτες
των εταιρειών Greenhill
Investments Limited και
Kiloman, ζήτησαν την
παρέμβαση του εισαγγελέα
προκειμένου να
αποτραπούν οι
προσπάθειες εκφοβισμού
των μελών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Ο
εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Βασίλειος Πλιώτας
έδωσε εντολή να
ερευνηθεί η υπόθεση. Και
ο πόλεμος συνεχίζεται…

O Πάπας και 
ο Μπακογιάννης

Τις θερμές ευχαριστίες του,
μέσω προσωπικής επιστολής,
εξέφρασε ο Πάπας Φραγκί-
σκος προς τον Δήμαρχο Αθη-
ναίων Κώστα Μπακογιάννη με
αφορμή τη θερμή υποδοχή
που του επιφύλαξε κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην
Αθήνα αλλά και την απονομή
του Χρυσού Μεταλλίου της Πό-
λεως τωνν Αθηνών, που αποτε-
λεί την ανώτατη τιμητική διά-
κριση της πόλης.

Ο Δημητριάδης τρέχει 
με ταχύτητες φωτός

Μαραθώνιος κατά της φτώχειας 
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πει-

ραϊκή Εκκλησία 91,2 FM από την
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου από τις 9
έως τις 23.00 διοργανώνει ραδιο-
μαραθώνιο κατά της φτώχειας. Η
συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλη-
σίας, όπως σημειώνεται, θα ταξι-
δέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα
και με ζωντανές συνδέσεις θα
προσπαθήσει να καταγράψει τις
ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς
και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συ-
στρατεύονται κάτω από τη σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ
του δημάρχου Διστόμου - Αράχοβας -
Αντικύρων και της διαχειρίστριας εται-
ρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρ-
νασσού. Έπειτα από δύο χρόνια που ήταν
κλειστό το κέντρο, ο δήμαρχος άνοιξε
πόλεμο με την ΕΤΑΔ χαρακτηρίζοντας
απαράδεκτο τον τιμοκατάλογο για τη σε-
ζόν 2021-2022 για την πρόσβαση στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Όπως

λέει ο δήμαρχος Ιωάννης Σταθάς, οι τι-
μές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστά-
τωση στους επαγγελματίες της περιοχής
(ξενοδόχους, επαγγελματίες εστίασης,
σχολές σκι κ.λπ.), στους αθλητές - συλ-
λόγους χιονοδρομίας αλλά και στους
επισκέπτες της περιοχής, υποστηρίζον-
τας ότι αν παραμείνουν οι ανωτέρω τιμές,
θα υπάρξει μεγάλη μείωση του τουρι-
σμού στην περιοχή.



Άμα έχεις τέτοιους
συντρόφους...

Όταν τα μαχαίρια είναι εσωκομματικά, μπορεί να
γίνουν πολύ κοφτερά. Μαθαίνω λοιπόν ότι βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει μανιωδώς την περίοδο της
υπουργίας Σκουρλέτη στο Εσωτερικών. Συγκεκρι-
μένα, «σκαλίζει» για να βρει όλες τις προσλήψεις
που έγιναν επί των ημερών του, από τον ίδιον ή άντε
και από τη σύζυγό του. Πού θα τα χρησιμοποιήσει
όσα βρει; Όχι στα ΜΜΕ προφανώς. Στη μάχη χαρα-
κωμάτων που θα εξελιχθεί ενόψει του συνεδρίου.

Το πονηρό πουλί 
από τη μύτη πιάνεται 

Το ραντάρ του Μαξίμου έχει εντοπίσει «γαλά-
ζιο» βουλευτή ο οποίος, όπου βρεθεί και όπου
σταθεί, θάβει γενικό γραμματέα υπουργείου, γιατί
φοβάται ότι θα πολιτευτεί στην ίδια περιφέρεια
και θα του φάει τη θέση που σήμερα έχει στη Βου-
λή. Άχρηστο τον ανεβάζει, ηλίθιο τον κατεβάζει.
Μόνο που το πονηρό πουλί από τη μύτη πιάνεται,
όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός. Στην προκειμέ-
νη, το ποιος είναι ηλίθιος μένει να αποδειχτεί.

Ψ
ιλοπανικός χθες το μεσημέρι στο εντευ-
κτήριο της Βουλής, όταν βουλευτής
που εκλέγεται στα Νότια της

Αθήνας ρωτούσε δημοσιογράφο συγ-
κροτήματος ποιον εννοεί η «Political»
ότι θα κατέβει στην εκλογική του περι-
φέρεια. Όπως γράφαμε, πρόκειται για
πρόσωπο που εμφανίζεται καθημερι-
νά στα media και απολαμβάνει ανα-
γνωρισιμότητα.

Μάλιστα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης θέ-
λει να τον εκλέξει «καλά και σώνει» βου-
λευτή -ξέρει προφανώς ότι θα του φέρει ψή-
φους- τον απέκλεισε από την ηγεσία του ΕΟΔΥ, για
την οποία φημολογείτο ότι προοριζόταν, μιας και για να κατέ-
βει κανείς βουλευτής δεν πρέπει να διοικεί δημόσιο οργανι-
σμό 18 μήνες πριν. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο πανικός για τη

συγκεκριμένη υποψηφιότητα έχει επεκταθεί και
σε πολιτικό γραφείο πρωτοκλασάτου ανα-

κάμψαντος υπουργού. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι τόσο στο εν λόγω πολιτικό
γραφείο όσο και σε άλλα κάθονται με
χαρτί και μολύβι και υπολογίζουν τους
φίλους τους. Μάλιστα, στους υπολογι-
σμούς τους ξεκινάνε ανάποδα, προ-
σπαθώντας να προδιαγράψουν ποιος

δεν θα εκλεγεί. Κάποιοι επίσης θεω-
ρούν δεδομένο ότι ένας εκ των νυν βου-

λευτών δεν θα κατέλθει καν για λόγους
υγείας, αν και ο άνθρωπος, όπου σταθεί και

όπου βρεθεί, το διαψεύδει, τονίζοντας ότι είναι μια
χαρά. Από την άλλη, το ερώτημα τι θα πράξουν ορισμένοι δή-
μαρχοι, με προεξάρχοντα τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο
Παπανικολάου, παραμένει.

Έρχεται νέος
ανασχηματισμός  

Σας δίνουμε μια είδηση που όσοι παρα-
κολουθούν την πολιτική επικαιρότητα και
γνωρίζουν πώς σκέφτεται ο πρωθυπουρ-
γός θα καταλάβουν αμέσως τι εννοούμε.
Είναι κρίσιμες οι μέρες των εορτών. Κάποι-
οι που σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση
δεν σημαίνει ότι θα βρίσκονται και μετά την
έλευση του νέου έτους. Είναι στα σκαριά
και άλλος ανασχηματισμός. Ο Μητσοτάκης
είναι οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου στο
συγκεκριμένο ζήτημα. Κάθε έξι μήνες θα
γίνονται αλλαγές. Αυτήν τη φορά θα είναι
μικρές πάντως.

ΟΟ Λεβέντης και ο
λεβέντης Κρητικός 

Τι σχέση έχουν ο κορονοϊός και οι εξε-
λίξεις στο ΚΙΝΑΛ; Θα σας εξηγήσω αμέ-
σως. Μαθαίνω ότι ο νέος αρχηγός της Σο-
σιαλδημοκρατίας, όπως αυτοαποκαλείται,
Νίκος Ανδρουλάκης στις κλειστές συσκέ-
ψεις που πραγματο-
ποιεί με τους
συνεργάτες
του εμφανί-
ζεται πε-
πεισμένος
ότι ο Βασί-
λης Λεβέν-
της οσονού-
πω θα κηρύξει
« π τ ώ χ ε υ σ η »
στην Ένωση Κεντρώων
και θα προτρέψει τους φίλους και τα μέλη
του κόμματος να στηρίξουν στις επόμενες
εκλογές το ΚΙΝΑΛ. Κάτι η εξάντληση από
τη δύσκολη περιπέτεια της νοσηλείας του
και η μάχη με την Covid, κάτι το προχωρη-
μένο της ηλικίας του, κάτι η φθίνουσα πο-
ρεία του ενδιαφέροντος για το κόμμα από
τους ψηφοφόρους, όπως φαίνεται, πήρε
τη μεγάλη απόφαση να στηρίξει τον λε-
βέντη Κρητικό! 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Στάθης   
Πυρετό μαθαίνω ότι έχει ανεβάσει
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βόρεια
Ελλάδα. Και όχι, δεν κόλλησε κορονοϊό ο
άνθρωπος. Απλώς είχε κάνει κάτι
μπαρότσαρκες στο παρελθόν με τον Στάθη
Παναγιωτόπουλο του «Ράδιο Αρβύλα» και
τώρα φοβάται μήπως κάποιος βρει
φωτογραφίες και θελήσει να τις μοιραστεί
με το φιλοθέαμον κοινό…

Αχ τι μου κάνεις, γιατρέ μου 
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Μαδούν τη... μαργαρίτα στο επιτελείο Παπανδρέου 

Μιας βαριάς ήττας μύρια κακά
έπονται! Δεν του φτάνει το ψυχο-
λογικό βάρος που έχει να διαχει-
ριστεί ο Γιώργος Παπανδρέου με-
τά τη θριαμβευτική νίκη του Νίκου
Ανδρουλάκη στις εκλογές του ΚΙ-
ΝΑΛ, έχει και τους φίλους του να
τον προτρέπουν σε οριστική πολι-
τική συνταξιοδότηση. «Ήρθε η
ώρα να κάνεις στην άκρη και να
αφήσεις χώρο στη Μαργαρίτα»,
του λένε. Δεν ξέρω αν τα λένε από
μόνοι τους ή είναι ενημερωμένοι
για τας βουλάς της κόρης του
πρώην πρωθυπουργού. Έχει πάν-
τως πλάκα. Μόλις δημιουργηθούν
συνθήκες απόσυρσης ενός γόνου
από την πολιτική σκηνή, «ξεπετά-
γεται» ο επόμενος! 
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O
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος,
βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
του Κινήματος Αλλαγής, μπορεί
στον πρώτο γύρο των εσωκομμα-

τικών εκλογών να στήριξε την υποψηφιότη-
τα του Ανδρέα Λοβέρδου, σήμερα όμως γυ-
ρίζει σελίδα και ταυτίζεται με το τρίπτυχο
του Νίκου Ανδρουλάκη «ενότητα-ανανέω-
ση-πολιτική αυτονομία». Εμφανίζεται αι-
σιόδοξος και ενωτικός. Όπως λέει, «ο νέος
πρόεδρος πρόταξε το “μαζί” επενδύοντας σε
πρόσωπα που δεν ήταν ανάμεσα στους υπο-
στηρικτές του. Αυτό το “μαζί”, λοιπόν, θα γί-
νει η βάση που θα εργαστούμε για να ανα-
συγκροτήσουμε το κόμμα από τη βάση».

Εκτιμά ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμι-
κά και από αυτήν την επάνοδο ο μεγάλος χα-
μένος θα είναι ο κακός δικομματισμός ΝΔ-
ΣΥΡΙΖΑ. «Ήρθε η ώρα οι ψηφοφόροι μας
που βρέθηκαν σε άλλα πολιτικά σχήματα να
γυρίσουν στο σπίτι μας» . 

Επιχειρώντας μια πρώτη αποτίμηση της
διαδικασίας, ποιο ήταν το στοιχείο που
έδωσε τη νίκη στον Νίκο Ανδρουλάκη
και πώς την αποκωδικοποιείτε;
Το τρίπτυχο «ενότητα-ανανέωση-πολιτι-

κή αυτονομία» το οποίο πρόταξε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης ταυτίστηκε με το αίτημα της
πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος. Ο Νί-
κος Ανδρουλάκης πορεύθηκε με ενωτικό
λόγο, συνθέτοντας τα πολιτικά αφηγήματα
της παράταξης από τον Ανδρέα Παπανδρέου
έως τη Φώφη Γεννηματά και υπογραμμίζον-
τας με τον πιο εμφατικό τρόπο την ιστορική
και ενιαία πορεία της παράταξης. Αναδεί-
κνυε ακόμη και τα θετικά επιτεύγματα της
διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου,
παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν ένας εκ

των συνυποψηφίων του. Έθεσε το κρίσιμο
ζήτημα της ανανέωσης σε πρόσωπα, ιδέες
και θέσεις, που άγγιξε ένα πλατύ τμήμα της
κοινωνίας. Παρά την επιμονή των ΜΜΕ να
τον «χρεώσουν» δεξιά ή αριστερά, με ασπί-
δα το αίτημα της πολιτικής αυτονομίας κέρ-
δισε τους πολίτες που αισθάνονται ότι υπάρ-
χει πολιτικό κενό εκπροσώπησης και επιθυ-
μούν ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σοσιαλδημο-
κρατικό κόμμα. Έχοντας, δε, αποκτήσει πο-
λύτιμη εμπειρία από τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, κατάφερε να αναδείξει βέλτιστες
πρακτικές από άλλες χώρες σε κρίσιμα ζη-
τήματα πολιτικής, όπως το δημογραφικό, η
εξωτερική πολιτική, τα θέματα μεταναστευ-
τικής πολιτικής και ασύλου, ή η κατανομή
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που
κέντρισαν όπως φάνηκε το ενδιαφέρον των
πολιτών. 

Ποιο είναι το μήνυμα προς τη νέα ηγεσία;
Μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή στην

εκλογική διαδικασία, οι 270.000 πολίτες
έστειλαν το μήνυμα ότι η παράταξη έχει βα-
θιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Μετέ-
τρεψαν την εκλογική διαδικασία σε γιορτή
της δημοκρατίας και έδωσαν μια ισχυρή εν-
τολή στον νέο πρόεδρο να προχωρήσουμε
όλοι ενωμένοι στην ανανέωση και την ανα-
γέννηση της παράταξης μέσα από την εκ νέ-
ου σύνδεσή της με την κοινωνία. Θα κάνου-
με πράξη αυτό για το οποίο δεσμευτήκαμε,

να μεγαλώσουμε την παράταξη, να την κά-
νουμε ξανά ένα κόμμα ανοιχτό και σύγχρο-
νο που θα αγκαλιάσει και θα απαντήσει ρεα-
λιστικά στις αγωνίες και τα προβλήματα των
πολιτών. 

Ήσασταν από τους ένθερμους υποστηρι-
κτές της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λο-
βέρδου. Μετά την αυλαία της εκλογικής
διαδικασίας, εκτιμάτε ότι στο ΚΙΝΑΛ
υπάρχουν «νικητές και ηττημένοι»; 
Ο Ανδρέας Λοβέρδος αποτελεί μεγάλο

πολιτικό κεφάλαιο για την παράταξή μας, με
τις καθαρές του θέσεις, την εμπειρία του, τις
αρχές του, τις αξίες του και την έντιμη συμ-
περιφορά του προς όλους. Ο πυρήνας των
θέσεών του υιοθετήθηκε σχεδόν από όλους.
Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν
υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ο στόχος
ήταν ένας και για τους έξι υποψηφίους, να
μεγαλώσουν την παράταξη. Θεωρώ ότι ο κα-
θένας υπηρέτησε τον στόχο με σεβασμό
στην ανάγκη της προοπτικής της επόμενης
ημέρας. Αποτέλεσμα, μια μεγάλη και
ευοίωνη συμμετοχή. Νικήτρια είναι η παρά-
ταξη, κάτι που αποτυπώθηκε και στη σύνθε-
ση των ρόλων που έκανε ο νέος πρόεδρος
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο νέος πρό-
εδρος πρόταξε το «μαζί» επενδύοντας σε
πρόσωπα που δεν ήταν ανάμεσα στους υπο-
στηρικτές του. Αυτό το «μαζί», λοιπόν, θα γί-
νει η βάση που θα εργαστούμε για να ανα-
συγκροτήσουμε το κόμμα από τη βάση. Πι-
στεύω βαθιά ότι μέσα από την αναζωογόνη-
ση σε πρόσωπα και διαδικασίες και με σα-
φείς ιδεολογικά προγραμματικές θέσεις θα
κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας,
δύναμη ελπίδας για την Ελλάδα και τους Έλ-
ληνες.

Τελικά από την εκλογική επιτυχία του νέ-
ου προέδρου, ποιο από τα δύο μεγάλα
κόμματα θα πρέπει να ανησυχεί περισ-
σότερο και γιατί; 
Εκτιμώ ότι ο μεγάλος χαμένος από την

επάνοδο του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο σημερινός
κακός δικομματισμός μεταξύ της Νέας Δη-
μοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για δύο
κόμματα που την περίοδο που η χώρα περ-
νούσε τη μεγαλύτερη κρίση της Μεταπολί-
τευσης, αντί να προτάξουν το εθνικό συμφέ-
ρον, προκάλεσαν έναν βαθύ διχασμό στην
ελληνική κοινωνία. Τα Ζάππεια και το κίνημα
της πλατείας μπορεί να είναι μνήμες που θέ-
λουμε να απωθήσουμε, ωστόσο είναι υπαρ-
κτές. Θεωρώ, λοιπόν, ότι τόσο η Νέα Δημο-
κρατία, που είναι ο στρατηγικός και ιδεολο-
γικός μας αντίπαλος, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ του
λαϊκισμού και της δημαγωγίας θα πιεστούν
σημαντικά. Το ΠΑΣΟΚ, ο αυθεντικός εκφρα-
στής της Κεντροαριστεράς και της Σοσιαλδη-
μοκρατίας στην Ελλάδα, με τη βούληση του
λαού άρχισε να αναγεννάται. Επέστρεψε δυ-
ναμικά. Αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα
από τις αντιφάσεις του και τις δημαγωγίες
του δεν μπορεί να είναι ο εκφραστής της
Κεντροαριστεράς. Σήμερα όλο και περισσό-
τεροι απαιτούν οριοθέτηση θέσεων και αρ-
χών με σαφές στίγμα, ταυτότητα και αφήγη-
μα και αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε πράξη.
Δεν πρόκειται να χαρίσουμε το ΠΑΣΟΚ στον
Τσίπρα ούτε τη χώρα στη Νέα Δημοκρατία.
Θα κάνουμε ξανά την παράταξη δύναμη αλ-
λαγής, ένα υπεύθυνο, σύγχρονο σοσιαλδη-
μοκρατικό κόμμα που θα επαναφέρει τις αρ-
χές και τις αξίες της Σοσιαλδημοκρατίας στο
προσκήνιο. Ήρθε η ώρα οι ψηφοφόροι μας
που βρέθηκαν σε άλλα πολιτικά σχήματα να
γυρίσουν στο σπίτι μας. 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ΚΙΝΑΛ 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

«Ήρθε η ώρα 
οι ψηφοφόροι 
να γυρίσουν 
στο σπίτι μας»



της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος
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του
Κώστα 
Κυριακόπουλου

Η «αυτανάφλεξη» του κ. Κουρουμπλή και τα υπόγεια σενάρια

Τα όρια της σάτιρας

Μ
ια πρώτη ανάγνωση -και εντύπωση- από τη δια-
γραφή του κ. Παν. Κουρουμπλή είναι ότι πράγματι
ο τρόπος και η φρασεολογία με την οποία ξεπέ-

ρασε τα όρια της κοινοβουλευτικής ανοχής, δεν ήταν απο-
δεκτά από την ηγεσία του κόμματός του και μάλιστα σε
βαθμό ρήξης. 

Η δεύτερη ανάγνωση και, μάλιστα, κατόπιν της γνωστο-
ποίησης των πληροφοριών για τουλάχιστον τρεις προσπά-
θειες της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη να μεταπείσει τον κ.
Κουρουμπλή, ώστε να ανακαλέσει τους ακραίους και χω-
ρίς καμία λογική αιτίαση χαρακτηρισμούς του, πιθανώς να
οδηγεί και σε άλλες σκέψεις.  Ο κ. Κουρουμπλής ήταν
πράγματι εκτός εαυτού το βράδυ της περασμένης Πέμπτης
στη Βουλή, όταν ουρλιάζοντας κατηγορούσε για «δολοφο-
νίες» τους βουλευτές της ΝΔ; Λεκτικά, φαινόταν πράγματι
εκτός εαυτού. Εκτός, δηλαδή, λογικών ορίων του πολιτικού
λόγου. Εξωλεκτικά, όμως, ας επιτραπεί η παρατήρηση,
έδινε την εντύπωση ότι δεν ήταν αυθόρμητη η απώλεια του
ελέγχου, καθώς δεν υπήρχε εμφανής αιτία ή άλλη πυρο-
δότηση εκτός από τις αντιδράσεις ορισμένων βουλευτών
μετά τις αρχικές χρήσεις της λέξης «δολοφονία» και των
παραγώγων της. Μάλλον για αυτανάφλεξη επρόκειτο, αλ-
λά μόνο ο ίδιος το γνωρίζει αυτό. 

Στις εκλογές του Ιουλίου του 2019, είχε παιχτεί ένα πε-
ρίεργο θρίλερ μεταξύ του ίδιου και του κ. Θανάση Παπα-
χριστόπουλου (μετεγγραφή από τους ΑΝΕΛ) για τη Β2
εκλογική περιφέρεια του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Στο
97,35% της ενσωμάτωσης των σταυρών ο κ. Παπαχριστό-

πουλος προηγείτο κατά 26 ψήφους. Μέχρι το πρωί η κατά-
σταση άλλαξε και εξελέγη ο κ. Κουρουμπλής. Αυτή όμως
που έμεινε, τότε, να σχολιάζεται στους κύκλους των γηγε-
νών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η γνωστή παροιμία περί του… ξένου
αχυρώνα. Αυτό, όμως, προσέδωσε πιο στέρεα τα χαρακτη-
ριστικά του «αναλώσιμου» στον κ. Κουρουμπλή σε συν-
δυασμό με τον σχετικά εύκολο και γρήγορο αποκεφαλισμό
του από την κυβέρνηση και τον θώκο του υπουργού Ναυτι-
λίας, τον Αύγουστο του 2018. «Σε θέλω, σε χρειάζομαι στο
κόμμα», του είχε πει τότε ο κ. Τσίπρας λίγες ώρες πριν ανα-
κοινώσει την αποχώρησή του από την κυβέρνηση. 

Ουσιαστικά, όμως, ο κ. Κουρουμπλής είχε τεθεί σε κα-
θεστώς αδρανοποίησης ήδη έναν χρόνο πριν (2017), μετά
το καταστροφικό ναυάγιο στον Σαρωνικό του «Αγία Ζώνη
ΙΙ» και την οικολογική καταστροφή που είχε προκαλέσει. Οι
παλινωδίες της τότε ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας εί-
χαν οδηγήσει σε σκληρή σύγκρουση στη Βουλή. Χαρακτη-
ριστική ήταν η τότε απάντηση του κ. Κουρουμπλή στο κά-
λεσμα του Κυρ. Μητσοτάκη να παραιτηθεί: «Δεν θα παραι-
τηθώ ποτέ», του είχε απαντήσει. 

Τώρα, όμως, τα πράγματα είναι αλλιώς. Το σκηνικό έχει
αλλάξει και σε επίπεδο κομματικών διεργασιών αυτό που
παραμένει το ίδιο για τον κ. Κουρουμπλή είναι η αίσθηση
του… ξένου αχυρώνα. Και για αυτό, πληροφορίες από διά-
φορες πλευρές συνδέουν την έκρηξη -συγγνώμη, αυτανά-
φλεξή του στη Βουλή- με τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ, την εκλο-
γή του Νίκου Ανδρουλάκη, την πρώτη δειγματοληπτική μέ-
τρηση για το μέτωπο της Κεντροαριστεράς και την αναδει-

κνυόμενη καταλληλότητά του έναντι του κ. Τσίπρα για τον
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στον οποίον προσβλέπει ο τε-
λευταίος.  Όπως αποκαλύφθηκε, τον χαρακτηρισμό «δολο-
φόνοι» τον χρησιμοποίησε και ο κ. Πολάκης σε ανάλογο
tweet του. Ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ούτε και στο ελάχι-
στο τη δημόσια επίπληξη για τον μονίμως εκτός θεσμικής
ευπρέπειας λόγο του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; 

Ο κ. Πολάκης είναι γηγενής και όχι μετανάστης στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Προφανώς, στην παρούσα φάση και με τη συγκεκρι-
μένη κίνηση, δεν είναι στόχος το «δεμένο» εσωκομματικό
κοινό. Είναι αυτό που πιθανώς ταλαντεύεται μετά τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ και πρέπει -με κάθε τρόπο- να
πειστεί ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτή που αγκα-
λιάζει τους ακραίους και όλους όσοι υιοθετούν αυτόν τον
λόγο. Να πειστεί ότι είναι κάτι ευρύτερο με αναφορές και -
κυρίως- προσδοκίες στην Κεντροαριστερά. 

Από την άλλη, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν
αποκλείεται η προχθεσινή αυτανάφλεξη του κ. Κουρουμ-
πλή να επεδίωκε -κατά κάποιον όχι τόσο ορατό τρόπο- τη
ρήξη. Ουδείς μπορεί σε αυτές τις συνθήκες να μιλήσει με
σιγουριά για περίεργες εσωκομματικές-υπόγειες διαδι-
κασίες. Το σίγουρο είναι ότι κάτι συμβαίνει, αφού στην πο-
λιτική το τυχαίο είναι σπάνιο. Και το ακόμα πιο σίγουρο εί-
ναι ότι ο κ. Τσίπρας στην αναμέτρηση στη Βουλή -το βράδυ
του Σαββάτου- δεν χρειάζεται τα βαρίδια του χαρακτηρι-
σμού «δολοφόνοι» του κ. Κουρουμπλή, άρα ούτε και τον
ίδιον. Ιδίως μετά τις διαψεύσεις του ίδιου του κ. Τσιόδρα για
την έρευνα περί της εκτός ΜΕΘ θνησιμότητας…

Μ
ε αφορμή τα τελευταία γεγονότα που διαδρα-
ματίστηκαν σε θέατρα, όπου οι ηθοποιοί με κά-
θε δικαίωμα στον λόγο παρήγαγαν τέχνη, θα

ήθελα να αναφερθώ στη σάτιρα και στην ελευθερία του
λόγου. Εν έτει 2021 δεν νοείται να ασκείται οποιαδήποτε
μορφή βίας και λογοκρισίας. Η σάτιρα είναι μια λογοτε-
χνική μορφή που χιουμοριστικά χλευάζει, γελοιοποιεί
και περιφρονεί άτομα και πολιτικές ή κοινωνικές πρα-
κτικές, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα κριτι-
κής. Από την εποχή των Αρχαίων Ελλήνων χρησιμοποι-
ήθηκε για να κοροϊδεύουν τους άνετους, τους πλούσι-
ους, τους διάσημους και, το σημαντικότερο από συνταγ-
ματικής σκοπιάς, τους ισχυρούς.

Φέτος, στην επέτειο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οικουμενικό ανθρώπινο δι-
καίωμα της ελευθερίας της έκφρασης πέφτει θύμα ενός
οπισθοδρομικού κινήματος όχι μόνο σε αυταρχικά κα-
θεστώτα αλλά και στις παλιές μας δημοκρατίες. 

Όπως πολλοί προειδοποίησαν, από το Συμβούλιο της
Ευρώπης μέχρι τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα
(RSF), οι απειλές για την ελευθερία της έκφρασης, που
κάποτε νομίζαμε ότι ήταν πυλώνας του σύγχρονου πολι-
τισμού, αυξάνονται αδιακρίτως. Το 2021, 31 δημοσιογρά-
φοι δολοφονήθηκαν και 389 φυλακίστηκαν.

Η σάτιρα, στην ουσία της, παρά τις πιθανές υπερβολές
και παρασύρσεις της, ήταν πάντα ένα θεμελιώδες στοι-
χείο κριτικής κατά της εξουσίας, είτε είναι οικονομικό,
πολιτικό, κοινωνικό ή θρησκευτικό. Η εγγενής λογική

του είναι να χτυπήσει όσο πιο δυνατά γίνεται, να μη λυ-
πηθεί κανέναν και να αρνηθεί κάθε μορφή ευγένειας. Η
γραφική και τελετουργική βία της είναι συχνά ανάλογη
με εκείνη των καταχρήσεων, των καταπιέσεων, των ανι-
σοτήτων και των εξουσιών που υπάρχουν στην κοινωνία.

Συχνά τα πολλαπλά ταμπού που δημιουργούνται από
την εποχή μας της πολιτικής ορθότητας -ακύρωση κουλ-
τούρας, «αφύπνιση» και προειδοποιήσεις- αποτελούν
πρόσχημα για κάθε είδους δύναμη και ομάδες πίεσης να
επιβάλουν λογοκρισία χωρίς να χρειάζεται να περάσουν
από τα δικαστήρια. 

Οδηγούν τις πηγές πληροφόρησης και τους καλλιτέ-
χνες να αυτολογοκριθούν υπό τον φόβο διαδικτυακού
λιντσαρίσματος αλλά και άλλων αρνητικών συνεπειών.

Από τότε που υπάρχει η σάτιρα, έχει προκαλέσει
ακραίες αντιδράσεις, γιατί μπορεί να είναι μια ακραία
μορφή ελευθερίας έκφρασης. Έχει αξία για την αποκά-
λυψη της φύσης των πραγμάτων, ακόμα και αν είναι το
όργανο δικτατοριών, ρατσισμού και εξτρεμισμού, με
μορφή λογοτεχνίας, κινηματογράφου ή μέσων ενημέ-
ρωσης. Η γνώση σε συνδυασμό με την προτροπή του Im-
manuel Kant να έχει το θάρρος να χρησιμοποιήσει τη
διάνοιά του, όπως αναφέρει, η ελεύθερη βούληση είναι
ανεπαρκής εάν τα αποτελέσματα αυτού του θάρρους δεν
είναι ευρέως διαδεδομένα, εάν αυτή η ελευθερία σκέ-
ψης δεν μετατραπεί σε ελευθερία έκφρασης με τη δυνα-
τότητα να εκτεθεί δημόσια για αυτό και να είναι ανοιχτός
σε κριτική.

Η ασέβεια μέσω της σάτιρας ακόμα και αν είναι χυ-
δαία, άσεμνη, καρναβαλική, μπορεί να θεωρηθεί ως η
μηχανή του κριτικού πνεύματος, το θεμέλιο της προόδου
και της γνώσης, είναι η ικανότητά μας να ζούμε μαζί.

Σίγουρα, το κριτικό πνεύμα μπορεί επίσης να κριθεί
ως επικίνδυνο από πολλούς γιατί, όπως ήδη έλεγε ο
Πλάτωνας, είναι πιο άνετο και ασφαλέστερο να παραμέ-
νει κανείς στη σπηλιά του παρά να αντιμετωπίζει την
πραγματικότητα και το φως του ήλιου. 

Σε μια δημοκρατία, ο καθένας a priori πρέπει να μάθει
να ξεπερνά τα ναρκισσιστικά του όρια και να αποδέχεται
ότι οι πεποιθήσεις του (θρησκευτικές, πολιτικές, κοινω-
νικές και φιλοσοφικές) μπορούν να αμφισβητηθούν και
να συζητηθούν. Η καλοφτιαγμένη σάτιρα εγείρει κρίσιμα
ερωτήματα, με μια ειρωνεία (που συχνά είναι μαύρη)
που από τη φύση της πρέπει να είναι καυστική. 

Η σάτιρα εγείρει ερωτήματα που πολιτικοί, αξιωμα-
τούχοι, δημοσιογράφοι και ειδικοί θα πρέπει να είναι
πρόθυμοι να απαντήσουν. Ερωτήματα που πρέπει να
τροφοδοτήσουν έναν υγιή πολιτικό για δημοκρατικό
διάλογο.  Στην εποχή της παγκόσμιας διασύνδεσης, ενώ
παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού
πολιτισμού μας από τον Αίσωπο και τον Αριστοφάνη, η
τέχνη της σάτιρας και της αυθάδειας έχει γίνει πιο δύ-
σκολη και πιο ριψοκίνδυνη. Είναι επείγον να μάθουμε να
γελάμε ξανά με τον εαυτό μας έχοντας τη δύναμη της
κριτικής σκέψης, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα δεινά της
εποχής μας και των εύθραυστων δημοκρατιών μας.
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του
Νότη Μαριά

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

Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού 
και διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν 

H
υγειονομική κρίση και οι συνεχείς μετα-
ναστευτικές ροές ανέδειξαν για άλλη μία
φορά τις τεράστιες αβελτηρίες της ΕΕ.

Έτσι, μπροστά στην πασιφανή αδυναμία των Βρυ-
ξελλών να αναλάβουν δράση, τα κράτη-μέλη της
ΕΕ αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να λάβουν
μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών
τους αλλά και την προάσπιση των εθνικών τους
συνόρων και την εμπέδωση της ασφάλειας των
κοινωνιών τους.

Ακόμη και σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την
έκρηξη της πανδημίας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ πα-
ραμένουν οι βασικοί παίκτες που καθορίζουν υπό
ποιους όρους θα επιτρέπεται η είσοδος κάθε προ-
σώπου στη επικράτειά τους. 

Αλλά και στο πεδίο της μετανάστευσης τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ και ιδίως οι χώρες πρώτης εισό-
δου, με αιχμή την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπα-
νία, καλούνται να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος
της φιλοξενίας χιλιάδων προσφύγων και παράνο-
μων μεταναστών.

Άλλωστε λόγω του «Δουβλίνου 3» στις χώρες
πρώτες εισόδου της ΕΕ έχει επιβληθεί η νομική
υποχρέωση διαχείρισης των αιτήσεων ασύλου και
ως εκ τούτου έχουν πλέον μετατραπεί σε αποθήκη
ψυχών, καθώς εκεί παραμένουν πλέον εγκλωβι-
σμένοι χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομοι μετα-
νάστες, οι οποίοι κατά τα άλλα επιθυμούν να πάνε
στις χώρες του σκληρού πυρήνα. Από την άλλη
πλευρά, αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις του χώρου
Σένγκεν, οι πλούσιες χώρες της Ευρωζώνης
έχουν κλείσει επί του πρακτέου τα σύνορά τους,
επαναφέροντας συνοριακούς ελέγχους προκει-
μένου να μην εισέρχονται στην επικράτειά τους
όσοι τυχόν παράνομοι μετανάστες καταφέρουν να
φύγουν από τις χώρες πρώτης εισόδου. 

Επιπλέον δεν δέχονται καμία δευτερογενή με-
τακίνηση όσων έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα

στις χώρες πρώτης εισόδου, οι οποίοι με βάση τις
κείμενες διατάξεις δικαιούνται να ταξιδεύουν
ακώλυτα στις άλλες χώρες Σένγκεν και να παρα-
μείνουν εκεί για 90 ημέρες.

Τέλος, το σύστημα μετεγκατάστασης προσφύ-
γων απέτυχε, καθώς η Γερμανία εκτέλεσε τις υπο-
χρεώσεις της κατά 40%, η Γαλλία κατά 25% και η
Πολωνία κατά 0%. 

Βέβαια, η ιστορία συνήθως εκδικείται και έτσι η
Πολωνία εμφανίζεται πλέον να ζητά βοήθεια και
αλληλεγγύη από τις άλλες χώρες της ΕΕ λόγω των
μεταναστευτικών ροών που αντιμετωπίζει στα σύ-
νορά της με τη Λευκορωσία. Βρήκε, λοιπόν, στή-
ριξη από το ιερατείο των Βρυξελλών, το οποίο
πλέον ανακάλυψε την έννοια της εργαλειοποί-
ησης του Μεταναστευτικού από τρίτες χώρες και
άρχισε να κινητοποιείται με μέτρα για τη διαφύλα-
ξη και το σφράγισμα των ευρωπαϊκών, λέει, εξω-
τερικών συνόρων στις περιοχές των χωρών της
Βαλτικής και της Πολωνίας. Και όλα αυτά ενώ
«ποιούσε την νήσσαν» την ώρα που ο Ερντογάν
τον Μάρτιο του 2020 εργαλειοποιούσε το Μετανα-
στευτικό οργανώνοντας αλλεπάλληλα «ντου» χι-
λιάδων δύστυχων ανθρώπων στον Έβρο.

Αλλά και για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία υφί-
σταντο τεράστιες μεταναστευτικές ροές επί χρό-
νια, το ιερατείο των Βρυξελλών όχι μόνο έκανε τα
στραβά μάτια λόγω Τουρκίας, αλλά αντίθετα τολ-
μούσε και ακόμη τολμά να κατηγορεί την Ελλάδα
για δήθεν pushbacks. Στην περίπτωση όμως της
Πολωνίας και της Λιθουανίας, οι Βρυξέλλες ξε-
σπαθώνουν καλύπτοντας κάθε ενέργεια της Βαρ-
σοβίας και του Βίλνιους για την προστασία των συ-
νόρων τους, χρηματοδοτούν την κατασκευή φρά-
χτη, ενώ για τον φράχτη του Έβρου διαφωνούσαν,
και τέλος επιβάλλουν σκληρά μέτρα και κυρώσεις
κατά της Λευκορωσίας ενώ την ίδια στιγμή χαϊ-
δεύουν την Τουρκία, η οποία κάνει ακριβώς τα

ίδια. Έτσι, για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι
έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κυρώσεις κα-
τά του Μινσκ και θωπείες για την Άγκυρα. Βέβαια,
όλα αυτά εξηγούνται με όρους γεωπολιτικούς,
καθώς τα μέτρα στήριξης των χωρών της Βαλτικής
και της Πολωνίας κατά της εργαλειοποίησης του
Μεταναστευτικού εντάσσονται στην ψυχροπολε-
μική πολιτική της Δύσης κατά της Ρωσίας και των
συμμάχων της.

Επιπλέον ενεργοποιείται και το άρθρο 4 του
ΝΑΤΟ, καθώς θεωρείται ως υβριδική απειλή η ερ-
γαλειοποίηση του Μεταναστευτικού και ετοιμάζε-
ται το πολιτικό πλαίσιο για ενδεχόμενη ενεργο-
ποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας του άρ-
θρου 5 του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση
με την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού εκ
μέρους της Τουρκίας, το ΝΑΤΟ «κάνει τον τροχο-
νόμο».

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πρέπει να εξε-
ταστεί και η νέα πρόταση της Κομισιόν για την ενί-
σχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν
που προβλέπει πέραν των άλλων αλλαγές στον
κώδικα συνόρων του Σένγκεν αλλά και υιοθέτηση
ενός ειδικού κανονισμού «για την αντιμετώπιση
καταστάσεων εργαλειοποίησης στον τομέα της
μετανάστευσης και του ασύλου» εκ μέρους τρίτων
χωρών. Μια πρόταση για την οποία είχε ήδη προ-
ϊδεάσει τη διεθνή κοινότητα ο Μακρόν ενόψει της
γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από
1/1/2022.

Μάλιστα στα Συμπεράσματά του της 16ης Δε-
κεμβρίου 2021 και στο σημείο 18 «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις
προσπάθειες τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν
τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μέσα αντι-
μετώπισης της εργαλειοποίησης των μετανα-
στών».

Όμως τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και η
Κομισιόν αλλά και οι χώρες του ευρωπαϊκού
σκληρού πυρήνα για άλλη μία φορά αρνούνται να
καταργήσουν το «Δουβλίνο 3», το οποίο μετατρέ-
πει Ελλάδα και Ιταλία σε αποθήκη ψυχών, ενώ
ταυτόχρονα πετούν την μπάλα στην εξέδρα σε
σχέση με την υιοθέτηση ενός σχεδίου μετεγκατά-
στασης των προσφύγων από τις χώρες του ευρω-
παϊκού Νότου στις χώρες του πλούσιου ευρωπαϊ-
κού Βορρά.

Έτσι οι Βρυξέλλες προκρίνουν ένα αυστηρό
πλαίσιο φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της
ΕΕ με λήψη μάλιστα και έκτακτων μέτρων σε πε-
ρίπτωση εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού
από τρίτες χώρες, ενώ την ίδια στιγμή για άλλη
μία φορά αρνούνται τόσο την κατάργηση του
«Δουβλίνου 3» όσο και την υιοθέτηση ενός δί-
καιου συστήματος κατανομής προσφύγων εντός
της ΕΕ με βάση το ΑΕΠ και τον πληθυσμό κάθε
χώρας. 
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Ογιος του Μαρίνου Ανδρουλάκη, στενού φίλου και συνδέσμου των εκ-
συγχρονιστών του Σημίτη στην Κρήτη, είναι πλέον αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο Νίκος δεν πρόλαβε το παλιό παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ. Ήταν ακόμη

μαθητής δημοτικού. Μαθητής λυκείου στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Ιούνιο
του 1996, θυμάται αρκετά καλά την εποχή που ο Κώστας Σημίτης επικρατούσε
στο συνέδριο της διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1997 ο γιος του Μαρί-
νου έδωσε Πανελλαδικές και πέρασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
Δημοκρίτειου στην Ξάνθη. Έζησε την κλασική φοιτητική ζωή με τα πάρτι των
νεολαιών στα «ελληνάδικα» της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Εκεί γνώρισε τη
νεαρή Ελένη Ψαρρού, με την οποία δεν είναι πια μαζί. Έχουν όμως αποκτήσει
έναν γιο, τον Μαρίνο, ο οποίος είναι σήμερα 10 χρόνων. Την ίδια περίοδο γρά-
φτηκε στην ΠΑΣΠ. Η φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ ήταν τότε τρίτη δύναμη
στην Ξάνθη, πίσω από τη ΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και τα ΕΑΑΚ. Όταν έγινε
πρόεδρος της ΠΑΣΠ, η οργάνωση ήρθε πρώτη στις εκλογές της Ξάνθης. Η εμ-
πλοκή του στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ έγινε όταν το κόμμα άρχισε να πέφτει
και να αποσυντίθεται. Δεν το πρόλαβε στις μεγάλες μέρες... Ο Ανδρουλάκης
τελείωσε τη σχολή του κανονικά και κατέβηκε στην Αθήνα να βρει δουλειά. Η
οικογένειά του είχε ήδη ξεκινήσει να δουλεύει στην Κρήτη και στα τουριστι-
κά αλλά και στις τηλεπικοινωνίες. Ο πατέρας του ήταν υπάλληλος του ΟΤΕ και
πήρε μετάθεση στο Ρέθυμνο στα μέσα της δεκαετίας του ’80, μαζί με τη σύζυ-
γό του που δούλευε τότε στο υπουργείο Οικονομικών. Στα 29 του χρόνια ο Αν-
δρουλάκης αποφάσισε να μπει δυναμικά στο κόμμα και πήγε στο συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ το 2008, όπου βγήκε δεύτερος στην ψηφοφορία για την Κεντρική
Επιτροπή πίσω από τη Φώφη Γεννηματά... Κατά περίεργη σύμπτωση εκείνο το
συνέδριο συνέπεσε λίγες μέρες μετά την ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα στη θέ-
ση του προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς, που ήταν τότε η μεγαλύτε-
ρη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εκείνη την εποχή είχε πέσει στο τραπέζι
και το ζήτημα της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπό την ηγεσία του
Αλέκου Αλαβάνου είχε ανέβει δύο μονάδες. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο
Αλαβάνος είχε σπεύσει -παρά την εκλογική του επιτυχία- να δώσει το δαχτυ-
λίδι της διαδοχής σε έναν τότε 33χρονο άνοιγε και το ζήτημα της ανανέωσης.
Ο Αλέξης Τσίπρας προσκλήθηκε και πήγε στο συνέδριο για να απευθύνει χαι-
ρετισμό. Τα φλας άστραψαν όταν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε να τον χαιρετή-
σει, αλλά στους συνέδρους εντυπώθηκε η φράση που είπε από το βήμα ο Αν-
δρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει 100 Τσίπρες, αλλά ούτε έναν Αλαβάνο». Μια
φράση με την οποία κέρδισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα αλλά και τους σταυ-
ρούς. Από εκείνη την εποχή ήδη κάποιοι άρχισαν να του κολλούν το παρα-
τσούκλι «αντιΤσίπρας», κάτι το οποίο δεν αποδέχτηκε ποτέ ο ίδιος, ούτε το
επιδίωξε. Η καθοριστική χρονιά για τον Ανδρουλάκη ήταν το 2013, λίγους μή-
νες μετά την εκλογή Βενιζέλου στη θέση του Παπανδρέου, ο οποίος είχε πα-
ραιτηθεί από πρωθυπουργός μετά την περιπέτεια του δημοψηφίσματος. Ο
Ανδρουλάκης είχε ήδη εξελιχθεί σε «υπαρχηγό» του Βαγγέλη Βενιζέλου,
περίοδο κατά την οποία κατάφερε να στήσει ένα σημαντικό κομματικό δίκτυο
σε όλη την Ελλάδα. Στο συνέδριο του 2013 ο Ανδρουλάκης και ο Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος αιφνιδίασαν τους πάντες, προτείνοντας τη θέσπιση
ασυμβίβαστου μεταξύ κρατικής θέσης και κομματικού αξιώματος. Ο Ανδρου-
λάκης εξελέγη πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή και στη συνέχεια προτάθηκε
από τον Βενιζέλο για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, για να ακολουθή-
σει η πανηγυρική εκλογή του.

Ο γιος του Μαρίνου
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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O
σο τα πράγματα γίνονταν όλο και χειρότερα για το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετασχηματίστηκε σε Ελιά ενόψει
των ευρωεκλογών του 2014 και άρχισαν να μπαίνουν

μέσα η ΔΗΜΑΡ και οι άλλοι σχηματισμοί, ο Νίκος πήρε το
καπελάκι του και έφυγε για Βρυξέλλες. Ουσιαστικά προ-
στάτευσε τον εαυτό του από τη μεγάλη φθορά του ΠΑΣΟΚ.
Ως ευρωβουλευτής ο Ανδρουλάκης κράτησε και τη θέση
του γραμματέα του κόμματος έως το συνέδριο του καλοκαι-
ριού του 2015. Με τη Φώφη Γεννηματά είχε μια ιδιαίτερη
σχέση. Ανταγωνιστική, αλλά ιδιαίτερη. Σε συμφωνία με τη
Φώφη πέρασε η πρόταση του Νίκου να πάει για γραμματέας
του κόμματος ο φίλος του Στέφανος Ξεκαλάκης. Με τον Πα-
πανδρέου δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις, από τότε που ο ΓΑΠ
κατήργησε τη νεολαία του κόμματος με το «έτσι θέλω». 

Ο Νίκος κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας. Έχει έναν γιο 10 ετών, τον Μαρίνο,
του αρέσουν το θέατρο και η ξενάγηση σε μουσεία σε όλο
τον κόσμο, ενώ μεγάλο πάθος του είναι τα ταξίδια. Ακούει
πολλή μουσική, κυρίως παλιά λαϊκά τραγούδια, αλλά όταν

οδηγεί του αρέσει να ακούει κλασική μουσική, ενώ ασχο-
λείται όσο μπορεί με τα social media. Ως ευρωβουλευτής
είχε την ευκαιρία να συναντήσει προσωπικότητες όπως ο
Έβο Μοράλες και να βρεθεί κοντά σε παιδιά-θύματα φυσι-
κών καταστροφών στη Ρουάντα. 

Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος λατρεύει τα ταξίδια -έχει
ήδη ταξιδέψει σε 50 χώρες και σκοπεύει να επισκεφτεί άλ-
λες τόσες-, εξομολογείται ότι αν δεν είχε κάνει το βήμα της
Ευρωβουλής, δεν θα είχε πετύχει τίποτε απ’ όσα είχε ως
στόχο. Μιλά συνεχώς για τη Σοσιαλδημοκρατία, δηλώνει
«περήφανος σοσιαλδημοκράτης» και πολιτικά είναι πιο
κοντά στον Κώστα Σημίτη παρά σε οποιονδήποτε άλλον, ενώ
τα αισθήματα μάλλον είναι αμοιβαία. Λίγο πριν από τις ευ-
ρωεκλογές του 2014 ο πρώην πρωθυπουργός έλεγε σε φιλι-
κή παρέα ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα βοηθούσε τον Αν-
δρουλάκη να «φτιάξει» το βιογραφικό του και να γίνει πιο
πολιτικός - μια και η έως τότε εμπειρία του περιοριζόταν στα
στενά πλαίσια του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν περνούσε και τις
καλύτερες ώρες του.

Τα ταξίδια, οι σχέσεις με τον
Σημίτη και η κόντρα με τον ΓΑΠ

Με τη νεολαία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς Έχει ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο
Αν και βρίσκεται πιο κοντά στον Σημίτη,
δεν ξεχνά τον Ανδρέα

Λατρεύει να
κάνει ποδήλατο
με τον γιο του 

Στις δύσκολες μέρες του ΠΑΣΟΚ έφυγε για Βρυξέλλες 

Παλαιότερο στιγμιότυπο με τον Έβο Μοράλες

Στιγμιότυπο από τα ταξίδια του στην  Αφρική



Ξ
εκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για
την ολοκλήρωση τριών μεγάλων
εξοπλιστικών προγραμμάτων, που
αλλάζουν άρδην την εικόνα των

ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενι-
σχύουν δραστικά την αποτρεπτική ικανότη-
τα της χώρας. Η «Political» είχε επισημάνει
τις καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα εξο-
πλιστικά προγράμματα και φαίνεται πως
πλέον επισπεύδονται οι διαδικασίες υλο-
ποίησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη
Τρίτη, στην Ειδική Επιτροπή Αμυντικών
Συμβάσεων και Εξοπλισμών της Βουλής,
εισάγονται οι συμβάσεις για τις γαλλικές
φρεγάτες Belharra, τα επιπλέον έξι Rafale,
με τα οποία θα συμπληρωθούν τα 24 της
πρώτης ελληνικής μοίρας, αλλά και για το
πρόγραμμα των πολυπόθητων τορπιλών
βαρέος τύπου για τα υποβρύχια 214 του Πο-
λεμικού Ναυτικού.

Λίγες μέρες μετά τις μονογραφές του
προσχεδίου ανάμεσα στις Γενικές Διευθύν-
σεις Αμυντικών Εξοπλισμών της Ελλάδας

και της Γαλλίας, το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας πατάει «γκάζι» και φέρνει στη Βου-
λή το κείμενο με όλες τις λεπτομέρειες για
την προμήθεια των τριών υπερσύγχρονων
γαλλικών φρεγατών. Η Επιτροπή αναμένε-
ται να δώσει το «πράσινο φως» για να κα-
ταρτιστεί η σύμβαση ύψους 3,05 δισ. ευρώ,
η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των
πλοίων, την εκπαίδευση των πληρωμάτων,
τον οπλισμό και την εν συνεχεία υποστήρι-
ξη τους για τρία έτη. Αφού περάσει από την
Επιτροπή, θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο και έπειτα στην Ολομέλεια της Βουλής
για την τελική έγκριση.

Οι «υπογραφές»
Οι «υπογραφές» με τη γαλλική πλευρά

αναμένεται να μπουν τον προσεχή Μάρτιο,
όμως ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες
για την κατασκευή της πρώτης ελληνικής
φρεγάτας FDI Belharra στα ναυπηγεία της
Λοριάντ στη Βορειοδυτική Γαλλία. Εκεί
βρέθηκε και ο σύμβουλος ασφαλείας του
πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος
παρακολούθησε την ειδική τελετή για την
τοποθέτηση τρόπιδας της γαλλικής Belhar-
ra, η οποία θα είναι η πρώτη που θα βγει
από τη γραμμή παραγωγής της Group
Naval το 2024, έναν χρόνο νωρίτερα από
την ελληνική. 

Στην Επιτροπή θα έρθει και η σύμβαση

για τα έξι Rafale που ανακοίνωσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Πηγές από το περιβάλλον του
υπουργού Εθνικής Άμυνας τονίζουν ότι
στόχος του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι
να κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα στα εξο-
πλιστικά το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να ενι-
σχυθεί άμεσα η ισχύς πυρός των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας. Στο θέμα των Rafale
μάλιστα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο,
αφού οι νέες παραγγελίες που έλαβε η
Dassault από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, την Αίγυπτο και την Κροατία αναγκά-
ζουν την Ελλάδα να κινηθεί γρήγορα για να
αποκτήσει τα τέσσερα μονοθέσια και δύο
διθέσια αεροσκάφη το 2024.

Η Πολεμική Αεροπορία πάντως παρέλα-
βε το έκτο Rafale της πρώτης παρτίδας και
τα αεροσκάφη ετοιμάζονται ώστε να βρί-
σκονται στην Τανάγρα εντός της τρίτης
εβδομάδας του Ιανουαρίου. Ήδη δρομολο-
γείται η μεταφορά του οπλισμού τους και
των εξαρτημάτων που θα τοποθετηθούν
στην 332 Μοίρα «Γεράκι» της Τανάγρας,
ώστε τα Rafale να χαρακτηριστούν «επιχει-
ρησιακά» από την πρώτη κιόλας μέρα που
θα βρεθούν σε ελληνικό έδαφος.

Την Τρίτη, έπειτα από καθυστέρηση ετών,
θα έρθει και το πρόγραμμα των τορπιλών
για τους «αόρατους» κυνηγούς του Αιγαίου,

τα υποβρύχια 214. Η σύμβαση για τις γερ-
μανικές τορπίλες βαρέος τύπου, που θα κα-
ταστήσουν ανίκητα τα ελληνικά υποβρύχια,
είχε περάσει και στο παρελθόν από την Επι-
τροπή με άλλη τιμή, ωστόσο η αναπροσαρ-
μογή της με τη νέα, που ξεπερνά τα 100
εκατ. ευρώ, επέβαλε την επαναφορά της
για έγκριση στο Σώμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν
διαφαίνεται πρόοδος στο θέμα του εκσυγ-
χρονισμού των F-16 Block 50, καθώς το
προσχέδιο δεν έρχεται ούτε τώρα στην Ει-
δική Επιτροπή της Βουλής, με αποτέλεσμα
να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Πηγές της
Μεσογείων ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι η
απόφαση για τα Block 50 είναι ειλημμένη
και το πρόγραμμα θα λάβει έγκριση μέσα
στους πρώτους μήνες του έτους.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Την Τρίτη στην Επιτροπή της
Βουλής έρχονται οι συμβάσεις
για τις γαλλικές φρεγάτες, 
τα επιπλέον έξι μαχητικά 
αλλά και το πρόγραμμα 
των τορπιλών βαρέος τύπου
για τα υποβρύχια 214
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Πατούν «γκάζι» με Belharra και Rafale

Μήνυμα 
ενότητας 
«Δεν δεχόμαστε τετελεσμέ-
να, δεν δεχόμαστε απειλές»,
διεμήνυσε ο Νίκος Δένδιας
κατά τη συζήτηση για τον προ-
ϋπολογισμό, στέλνοντας ηχη-
ρό μήνυμα ενότητας κατά της
τουρκικής αναθεωρητικής
πολιτικής. Ο υπουργός Εξω-
τερικών απηύθυνε κάλεσμα
για «ενότητα» και «συστρά-
τευση» μπροστά στην «υπαρ-
κτή απειλή», όπως χαρακτή-
ρισε την επιθετική πολιτική
της Άγκυρας. «Σας ζητώ ομο-
ψυχία μπροστά στη θρασύτη-
τα του casus belli, στα ιδεολο-
γήματα της “Γαλάζιας Πατρί-
δας”, στα ιδεολογήματα της
“οθωμανικής καρδιάς”. Σας
ζητώ ενότητα και ομοψυχία,
γιατί αυτά αποτελούν την
ισχυρή εθνική ασπίδα». 



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Τ
α γρήγορα ανακλαστικά της Ελλάδας ίσως
φέρουν και νέα μέτρα για την Όμικρον,
εκτός από την υπάρχουσα οδηγία για τους
επισκέπτες, οι οποίοι από αύριο, Κυριακή,

και μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να δεί-
χνουν στην Ελλάδα αρνητικό PCR 72 ωρών ή αρνη-
τικό rapid 24 ωρών αν έχουν μείνει στη χώρα προ-
έλευσης πάνω από 48 ώρες. Παράλληλα απαγο-
ρεύεται η είσοδος στη χώρα μας όλων των υπηκόων
τρίτων χωρών. Όλοι οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να
ξεχνούν να συμπληρώσουν το απαραίτητο PLF με τα
στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, πριν φτάσουν
σε αυτή.

Τα Χριστούγεννα μπορεί να πυροδοτήσουν μια
νέα έξαρση του ιού, σε μια περίοδο που η Ελλάδα
παρουσιάζει αργή ύφεση με πολλούς εμβολια-
σμούς α’ δόσης αλλά και την αναμνηστική που επί-
σης πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Το γεγονός ότι η νέα
παραλλαγή είναι υπερμεταδοτική και δημιουργεί
επαναλοιμώξεις ανησυχεί τους ειδικούς, που φο-
βούνται πιθανές νέες νοσηλείες στις απλές κλίνες
Covid μετά τις γιορτές. Οι Έλληνες ειδικοί αναλύουν
καθημερινά όλα τα δεδομένα, ώστε η Πολιτεία να
είναι καλά θωρακισμένη ενόψει των εορτών. 

Άλλοι 85 νέοι θάνατοι
Τα 17 συνολικά κρούσματα της Όμικρον στην Ελλά-

δα δείχνουν ότι ο ιός είναι εδώ και χρειάζεται προσο-
χή! Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα αν
χρειαστεί και μίλησε για την πιθανότητα επέκτασης
της υποχρεωτικότητας. 

Αν αυτό γίνει, θα αφορά ομάδες πολιτών που κατά
τεκμήριο επιβαρύνουν το ΕΣΥ. Σε αυτό το κλίμα και
λίγο πριν από τις γιορτές ανάσα θα πάρουν οι υγει-
ονομικοί, καθώς επανέρχονται οι κανονικές τους
άδειες. Την ίδια ώρα με πρωτοβουλία του ο ΠΙΣ εγ-
καινιάζει την πλατφόρμα www://emvolio.giatroi.
org.gr/ μέσω την οποίας οι πολίτες μπορούν να βρί-
σκουν ιδιώτες γιατρούς για εμβολιασμούς σε ιατρεία
αλλά και κατ’ οίκον εμβολιασμό. 

Πάντως η βδομάδα έκλεισε με 4.766 νέα κρούσμα-
τα, 85 νέους θανάτους και 684 διασωληνωμένους, οι
565 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Τα 1.453 κρούσματα
εντοπίστηκαν στην Αττική και 825 στη Θεσσαλονίκη.

Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας προκά-
λεσε η μελέτη των καθηγητών Σωτήρη Τσιόδρα και Θεό-
δωρου Λύτρα, η οποία μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της
Εισαγγελίας. Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται πλέον
στην ανοιχτή έρευνα που διενεργεί εδώ και κάποιους
μήνες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την κατά-
σταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας την περίοδο
της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην ίδια έρευνα έχουν ενταχθεί και οι καταγγελίες
του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου σχετικά
με Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που παραμένουν
κλειστές για την ενδεχόμενη νοσηλεία VIP προσώπων. Η

παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου ήταν άμεση και
με παραγγελία της διέταξε τη διενέργεια εισαγγελικής
έρευνας, η οποία τοποθετήθηκε επίσης στο πλαίσιο της
ήδη υπάρχουσας προκαταρκτικής εξέτασης για καταγ-
γελίες περί θανάτων ασθενών εκτός ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για το άνοιγμα της συγκε-
κριμένης έρευνας υπήρξαν οι δηλώσεις του καθηγητή
Πνευμονολογίας Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος
υποστήριξε ότι υπήρξαν ΜΕΘ που δεν στελεχώθηκαν
σωστά κατά το προηγούμενο κύμα πανδημίας, με αποτέ-
λεσμα να αυξηθεί το ποσοστό θνητότητας σε αυτές.

Τι αλλάζει από την Κυριακή για όσους
έρχονται στην Ελλάδα - Σε ποιους
απαγορεύεται η είσοδος

Εξελίξεις από την επέλαση 
της μετάλλαξης Όμικρον

Εμβολιαζόταν για τρίτους 
έναντι... 25 ευρώ!
Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής
κρατείται ένας 45χρονος άστεγος τοξικομανής, ο
οποίος συνελήφθη γιατί επιχείρησε να εμβολιαστεί
ενάντια στον κορονοϊό για λογαριασμό τρίτου
προσώπου. Η αποκάλυψη έγινε το απόγευμα της
Πέμπτης στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου
Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» (πρώην
«Λοιμωδών»). Ο 45χρονος, επιδεικνύοντας ταυτότητα
ενός άνδρα γεννημένου το 1994, επιχείρησε να
εμβολιαστεί στη θέση του. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του
κέντρου παρατήρησαν ότι ο άνθρωπος που είχαν
μπροστά τους σίγουρα δεν ήταν 27 χρονών -σύμφωνα
με τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητα που επέδειξε-, για
αυτό και κάλεσαν την Άμεση Δράση, προκειμένου να
γίνει εξακρίβωση στοιχείων. Όπως διαπιστώθηκε
πρόκειται για εντελώς άλλο πρόσωπο, ο οποίος
προανακριτικά κατέθεσε ότι πήρε 25 ευρώ από
άγνωστο άτομο για να εμβολιαστεί στη θέση του.
Ανέφερε ακόμη ότι είναι τοξικομανής και ότι αυτή δεν
ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να εμβολιαστεί
για λογαριασμό τρίτου προσώπου έναντι αμοιβής, αλλά
σύμφωνα με πληροφορίες το έχει κάνει τουλάχιστον
δέκα ακόμη φορές και μάλιστα με επιτυχία!

Στην εισαγγελική έρευνα για τις ΜΕΘ 
εντάσσεται η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα
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Έκρυβε αρχαία
και καλάσνικοφ
στο μαντρί του

Ένα μικρό οπλοστάσιο και
πλήθος αρχαιολογικών θη-
σαυρών έκρυβε στο ποιμνιο-
στάσιό του, στον Δήμο Γόρτυ-
νας Ηρακλείου Κρήτης, ένας
35χρονος, ο οποίος συνελή-
φθη από αστυνομικούς του
Τμήματος Αστυνομικών Επι-
χειρήσεων Μεσσαράς. Οι άν-
δρες της ΕΛΑΣ, αξιοποιώντας
πληροφορίες για τη δράση του
ως μέλους κυκλώματος αρχαι-
οκαπηλίας, προχώρησαν σε
αιφνιδιαστική έρευνα και στη
σύλληψή του. Μάλιστα, υπό τον
φόβο συμπλοκής, υπήρξε
συνδρομή και κλιμακίου πάνο-
πλων αστυνομικών της Αντι-
τρομοκρατικής Υπηρεσίας. 

Κατά τη διάρκεια της αστυ-
νομικής επιχείρησης έγιναν
έρευνες στην οικία και σε ποι-
μνιοστάσιό του, όπου βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν: πολε-
μικό τυφέκιο τύπου Kalashni-
kov με δύο γεμιστήρες για το
συγκεκριμένο όπλο, πιστόλι με
τον γεμιστήρα του, δύο κυνη-
γετικά όπλα, 257 φυσίγγια δια-
φόρων τύπων και διαμετρημά-
των, δύο πήλινοι αμφορείς, 31
κομμάτια αρχαίων αντικειμέ-
νων, 8 αρχαία νομίσματα, δύο
αρχαία κοσμήματα (δαχτυλί-
δια), μία συσκευή ανίχνευσης
μετάλλων κ.ά. Όπως έγινε
γνωστό, τα αρχαία αντικείμενα
εστάλησαν στην αρμόδια υπη-
ρεσία για να προσδιορισθεί η
αρχαιολογική τους αξία.

Η προανάκριση διενεργείται
από το Αστυνομικό Τμήμα
Αστερουσίων, ενώ ο συλλη-
φθείς με τη σε βάρος του σχη-
ματισθείσα δικογραφία οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Ηρακλείου,
όπου πήρε προθεσμία για να
απολογηθεί την επόμενη
εβδομάδα.

Ελεύθερος και
πάλι ο Μένιος
Φουρθιώτης

Ελεύθερος αφέθηκε μετά τη
σύλληψή του ο Μένιος Φουρθιώ-
της, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε
τη συνέχιση της έρευνας, προκει-
μένου να συγκεντρωθούν περισσό-
τερα στοιχεία για την υπόθεση. Ο
παρουσιαστής είδε τους αστυνομι-
κούς να του περνούν χειροπέδες
έπειτα από μήνυση που υποβλήθη-
κε σε βάρος του από στενό του συ-
νεργάτη για διαρροή προσωπικών
δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
βράδυ της περασμένης Τετάρτης ο
Μένιος Φουρθιώτης φέρεται να δη-
μοσίευσε σε Facebook και Twitter
μια κατάθεση ενός πρώην συνεργά-
τη του, που αφορούσε την υπόθεση
με τις δύο επιθέσεις εναντίον του,
μέσω των οποίων ασκούσε πιέσεις
για αυξημένη αστυνομική προστα-
σία. Ο πρώην συνεργάτης του φέρε-
ται να κατέθεσε μήνυση για παρα-
βίαση και διαρροή προσωπικών δε-
δομένων, με τον Μένιο Φουρθιώτη
να συλλαμβάνεται και να οδηγείται
με πατερίτσες στον εισαγγελέα. 

«Το πρώτο προαπαιτούμενο του
πολιτισμού είναι η δικαιοσύνη. Και
σήμερα την έζησα για άλλη μια φο-
ρά, όπως το ότι καθαρός ουρανός
αστραπές δεν φοβάται. Έζησα ξανά
τον κανιβαλισμό εις βάρος μου»,
ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή
του μετά την έξοδό του από το ει-
σαγγελικό γραφείο.
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Ντου από την ΕΛΑΣ
για να… αφοπλίσουν
Ζεφύρι και Άνω Λιόσια
Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

«Φ
τωχά» χαρακτηρίζονται τα ευ-
ρήματα της μεγάλης αστυνομι-
κής επιχείρησης που έγινε τα
ξημερώματα της Παρασκευής

στο Ζεφύρι, ως «απάντηση» των προκλητικών
βίντεο από ομάδες Ρομά που επιδείκνυαν στην
κάμερα σύγχρονα πιστόλια ακόμη και υποπολυ-
βόλα τύπου Uzi. Μάλιστα, τα μέλη της συγκεκρι-
μένης συμμορίας -που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ
έχουν ταυτοποιηθεί- ως επίδειξη δύναμης εμφα-
νίζονται να πυροβολούν δεκάδες φορές στον αέ-
ρα έξω από σπίτι, πιθανότατα αρχηγικού μέλους
αντίπαλης ομάδας Ρομά. 

Πριν καλά καλά ξημερώσει, πάνοπλοι άνδρες
της Αντιτρομοκρατικής, των ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ
έστησαν περίμετρο γύρω από οικοδομικά τετρά-
γωνα σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Αμέσως μετά
πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια, ενώ έλεγξαν
διερχόμενα οχήματα και πεζούς αναζητώντας τα
μέλη της συμμορίας που πραγματοποίησε αυτή τη
διαδικτυακή επίδειξη δύναμης. Σύμφωνα με την
επίσημη ενημέρωση από τη ΓΑΔΑ, έγιναν έρευνες
σε τουλάχιστον 6 σπίτια, οι οποίες απέδωσαν 8
συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους
566,6 γραμμαρίων, 15 ναρκωτικά δισκία, 8 φυσίγ-
για διαμετρήματος 7,65 mm, ζυγαριές ακριβείας,
χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα τα οποία
εστάλησαν για «ξεσκόνισμα» στα Εγκληματολογι-
κά Εργαστήρια. Αν μη τι άλλο, σε καμία περίπτωση

δεν πρόκειται για τα ευρήματα που περίμεναν οι
αστυνομικοί λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση
των βίντεο με τα όπλα (ανάμεσά τους και κλεμμένο
πιστόλι τύπου USP με το λογότυπο της ΕΛΑΣ). 

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας εκτιμούν ότι μετά
την έκταση που έλαβαν τις τελευταίες ώρες τα βίν-
τεο-πρόκληση, οι εμπλεκόμενοι Ρομά έθαψαν τα
όπλα, τις γεμιστήρες και τα πυρομαχικά τους. Επί-
σης, άφαντος είναι και ο «πρωταγωνιστής» των βίν-
τεο (πρόκειται για πολύ γνωστό όνομα στο Ζεφύρι),
ο οποίος κυκλοφορεί με ένα πολυτελές λευκό όχη-
μα μεγάλης ιπποδύναμης, αφήνοντας όμως πίσω
τη σύζυγό του, η οποία και συνελήφθη στο πλαίσιο
της αστυνομικής επιχείρησης. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι όσα αποτυπώνονται στα βίντεο έγιναν
σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500 μέτρων από
το Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου και ενός χιλιομέ-
τρου από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής
Αττικής. Την ίδια ώρα και παρά τις όποιες συλλή-
ψεις, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα έκνομα περι-
στατικά θα λάβουν τέλος, με τους κατοίκους της
περιοχής να φοβούνται ακόμη και να βγουν από τα
σπίτια τους.

Λίγα τα ευρήματα από 
την επιχείρηση - Έγινε ύστερα 
από βίντεο που έδειχνε Ρομά
να πυροβολούν κατά ριπάς



Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ε διορθωτικές κινήσεις στην Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ),
που εφαρμόστηκε για πρώτη φο-
ρά στις περσινές πανελλαδικές,

προχώρησαν πολλά πανεπιστημιακά τμή-
ματα που πέρυσι είδαν τα αμφιθέατρά
τους να μένουν κενά εξαιτίας του νέου θε-
σμού. Σύμφωνα με την απόφαση για τις
ΕΒΕ, οι οποίες θα ισχύσουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις του 2022, που έδωσε στη
δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, συ-
νολικά 12 πανεπιστήμια άλλαξαν είτε τους
συντελεστές εισαγωγής είτε τους συντε-
λεστές των ειδικών μαθημάτων ή και τα
δύο.

Πρόκειται για το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ιδρύματα έχουν το
δικαίωμα κάθε χρόνο, εφόσον το επιθυ-
μούν, να αναπροσαρμόζουν την ΕΒΕ της
σχολής επιλέγοντας έναν συντελεστή με-
ταξύ 0,80 και 1,20 και την ΕΒΕ των Ειδι-
κών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμα-
σιών επιλέγοντας έναν συντελεστή μετα-
ξύ 0,70 και 1,10. Χαρακτηριστική περίπτω-
ση, τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία πέρυσι
έμειναν χωρίς εισακτέους, έχοντας επι-
λέξει ως συντελεστή εισαγωγής και συν-
τελεστή στα δύο ειδικά μαθήματα το 1,10 ή
το 1,00. Τα ίδια τμήματα φέτος «έπεσαν»

κατά 0,30 ή 0,20 τοποθετώντας τους συν-
τελεστές του στη χαμηλότερη κλίμακα
(0,80 και 0,70). Αντιθέτως, τα ομοειδή
Τμήματα Αθηνών και Πολυτεχνείου δια-
τήρησαν τους περσινούς συντελεστές
τους (1,00). 

Μένουν ψηλά οι περιζήτητες σχολές
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχώρη-

σε σε διορθωτικές κινήσεις προς τα κάτω
και σε άλλα τμήματα, όπως το Διοίκησης
Επιχειρήσεων, που φέτος βρίσκεται στην
κατώτερη κλίμακα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
επέλεξε να χαμηλώσει τις ΕΒΕ σε όλα τα
τμήματά του, επιλέγοντας την κατώτερη
κλίμακα (0,80), με τη μεγαλύτερη απόκλι-

ση να εντοπίζεται στο Τμήμα Ξένων Γλωσ-
σών, Μετάφρασης και Διερμηνείας που
έχασε 0,40.

Την ίδια ώρα, όπως ήταν αναμενόμενο,
οι περιζήτητες Ιατρικές και Νομικές Σχο-
λές διατήρησαν την ΕΒΕ τους επιλέγοντας
τον υψηλότερο συντελεστή (1,20). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός, όπως φάνηκε και
από τα αποτελέσματα των περσινών πα-
νελλαδικών εξετάσεων, ότι οι μεσαίες και
υψηλόβαθμες σχολές δεν επηρεάζονται
από την ΕΒΕ λόγω του μεγάλου αριθμού
(και αριστούχων) υποψηφίων που διεκδι-
κούν την εισαγωγή τους σε αυτές. Στον
αντίποδα, τα Τμήματα Μαθηματικών και
Φυσικής περιφερειακών Ιδρυμάτων φέ-

τος αποφάσισαν να κινηθούν σε χαμηλό-
τερα επίπεδα προκειμένου να διασφαλί-
σουν ότι την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά
θα έχουν εισακτέους επιλέγοντας, σε
πολλές περιπτώσεις τον χαμηλότερο συν-
τελεστή ΕΒΕ (0,80). 
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Σε μάνατζερ σχεδιάζει να δώσει την οικονομική δια-
χείριση των πανεπιστημίων το υπουργείο Παιδείας,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας. Ο νέος θεσμός, που σχεδιάζεται να εισαχθεί
στα ιδρύματα από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δεν
αποτελεί έκπληξη, καθώς βρίσκεται στο προεκλογικό
πρόγραμμα της ΝΔ. Θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο αναμένεται να ψηφι-
στεί το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους. Βάσει των όσων
έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι αρμοδιότητες των
μάνατζερ στα πανεπιστήμια θα αφορούν καθαρά στην
οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων, θα ελέγχονται
από οικονομική επιτροπή και θα λογοδοτούν στην ηγε-
σία του υπουργείου Παιδείας.

Ο θεσμός του μάνατζερ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος
με τα Συμβούλια Ιδρύματος, τα οποία επανέρχονται στα
ΑΕΙ με το ίδιο νομοσχέδιο, καθώς οι οικονομικοί διευ-
θυντές θα εποπτεύονται από αυτά. Συνολικά, στόχος του
υπουργείου Παιδείας είναι η Σύγκλητος, με ολιγομελή
σύνθεση πια, να ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά θέμα-
τα, καθώς, όπως έχει διαπιστωθεί και επανειλημμένως
επισημανθεί, «τα ΑΕΙ δεν χρησιμοποιούν την περιουσία
τους αποτελεσματικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να
μη έχουν πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους». Έπειτα
από την αποδέσμευση της εκάστοτε Συγκλήτου από την
εμπλοκή της σε οικονομικά ζητήματα, τα θέματα αυτά θα
περιέλθουν στην ευθύνη του μάνατζερ, ο οποίος θα λει-
τουργεί υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ιδρύματος.

Μπαίνουν μάνατζερ για την οικονομική διαχείριση των πανεπιστημίων

Ποια πανεπιστήμια
προχώρησαν σε διορθωτικές
κινήσεις - Οι συντελεστές σε
ειδικά μαθήματα και πρακτικές
δοκιμασίες

Τι αλλάζει στις ΕΒΕ
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ  2 0 2 2



Κέρκυρα

Αναβαθμίζονται 
οι φωτεινοί σηματοδότες 

Ξεκίνησε η αντί-
στροφη μέτρηση για
την οριστική ανανέ-
ωση και ολοκληρω-
τική αναβάθμιση
του πεπαλαιωμένου
και άκρως προβλη-
ματικού συστήμα-
τος φωτεινών σημα-
τοδοτών σε ολόκλη-
ρο το εθνικό και
επαρχιακό οδικό δί-
κτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η περιφερει-
άρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου τόνισε
ότι πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει σημαντικά την
οδική ασφάλεια, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πε-
ζούς σε ολόκληρη την Κέρκυρα, βάζοντας σε λειτουργία ένα
σύγχρονο τεχνολογικά σύστημα φωτεινών σηματοδοτών, με
τη χρήση λαμπτήρων LED και με δυνατότητα τηλεπιτήρησης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ και η προθε-
σμία εκτέλεσής του φτάνει ως τους 12 μήνες.

Γρεβενά

Πρώτη πόλη 
με εγκεκριμένο ΣΒΑΚ

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών είναι και επισήμως το πρώτο
στη χώρα που εγκρίθηκε παίρνοντας ΦΕΚ, σύμφωνα με
Υπουργική Απόφαση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υφυ-
πουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο. Όπως ενημερώνει ο δήμαρ-
χος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, «η πανελλήνια αυτή επι-
τυχία των Γρεβενών είναι το αποτέλεσμα της εμπεριστατωμέ-
νης και συλλογικής δουλειάς που έγινε τα τελευταία χρόνια
από πλευράς μας για την καλύτερη προεργασία και τελική
εκπόνηση του οριστικού μας Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα».

Με το ποσό των 3.000.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το έργο για παρεμβάσεις βελτίωσης της
ασφάλειας στο σύνολο του εθνικού δικτύου της περιφέρειας. Τη σχετική σύμβαση με
τον ανάδοχο του έργου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, σημει-
ώνοντας τη σημασία του, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει
πολλαπλά προβλήματα από φυσικές καταστροφές και η διατήρηση του εθνικού οδι-
κού δικτύου σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας είναι ακόμα πιο αναγκαία.
Σημειώνεται ότι το έργο, του οποίου η χρονική διάρκεια εκτείνεται μέχρι το τέλος του
2022, προβλέπει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση βλαφθέντων στηθαίων και πινακί-
δων σήμανσης, αποκαταστάσεις διαγραμμίσεων, καθαρισμούς ερεισμάτων, διανοί-
ξεις τάφρων, περιποίηση δέντρων και γενικά, αποκατάσταση των μικροβλαβών που
υποδεικνύονται στο εθνικό δίκτυο. Επιπλέον, υπάρχει η πρόβλεψη, ώστε ο ανάδοχος

να μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και προβλημάτων. Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης: «Η προ-
σπάθεια να διατηρήσουμε τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της περιφέρειάς
μας σε υψηλά στάνταρ ποιότητας και ασφάλειας είναι διαρκής. Και το πόσο σημαντι-
κή είναι αυτή η προσπάθεια φαίνεται ιδιαίτερα στις περιόδους όπου οι ανάγκες της
κοινωνίας γίνονται μεγαλύτερες, όπως αυτή που διανύουμε λόγω των καταστροφών
από την κακοκαιρία».

Σε τροχιά ολοκλήρωσης έχει μπει η ανέ-
γερση του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ευό-
σμου, το οποίο επισκέφτηκαν ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Κορδελιού-
Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός. Το σχο-
λείο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς
πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας και είναι η πρώτη σχολική μονάδα
που κατασκευάζεται τα τελευταία πολλά
χρόνια στον Εύοσμο. Όπως επισήμανε ο κ.
Τζιτζικώστας: «Το επόμενο διάστημα θα
παραδώσουμε μια από τις μεγαλύτερες και
πλέον σύγχρονες σχολικές μονάδες σε μια
περιοχή, με μεγάλο πρόβλημα σχολικής
στέγης. Είναι η πρώτη καινούργια σχολική
μονάδα που κατασκευάζεται στον Εύοσμο
τα τελευταία πολλά χρόνια, παρά το γεγο-
νός ότι η περιοχή αναπτύχθηκε ραγδαία, με
αυξημένο μαθητικό πληθυσμό και πλέον
είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της
Βόρειας Ελλάδας».

!Ολοκλήρωση
σχολείου 
στον Εύοσμο 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ψηφιακό Ασκληπιείο 
στα Τρίκαλα

Άλλο ένα
μεγάλο και εμ-
φατικό έργο
ξεκινά να υλο-
ποιεί ο Δήμος
Τρικκαίων, το
οποίο αφορά
το γνωστό
«Σχέδιο Ασκληπιός», που τα τελευταία χρόνια με προσεκτι-
κά και σαφώς μελετημένα βήματα υλοποιεί η δημοτική αρ-
χή. Το σχέδιο ουσιαστικά προβλέπει τριπλή αξιοποίηση του
μύθου του Ασκληπιού, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότη-
τας, δημιουργώντας «Ψηφιακό Διαδραστικό Ασκληπιείο»,
δίνοντας έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην ενίσχυση
της επισκεψιμότητας. Από αυτά, το πλέον κομβικό είναι το
ίδιο το κτίριο, στο οποίο θα στεγαστεί το μουσείο. Μετά τη
σχετική έγκριση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της
πρότασης που υπέβαλε ο δήμος Τρικκαίων, η χρηματοδότη-
ση επιτρέπει πλέον τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Αρχαία Ολυμπία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε άμεσα ο Δήμος

Αρχαίας Ολυμπίας, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, κηρύχθηκε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος.

Η απόφαση καθορίζει την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν
από την καταστροφική επίδραση της πρόσφατης κακοκαι-
ρίας που εκδηλώθηκε από τις 11 έως και τις 13 Δεκεμβρίου
2021. Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης
του καταστροφικού φαινομένου και για έξι μήνες. Με την
κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Τε-
χνική Υπηρεσία του δήμου θα καταγράψει τις ζημιές τις
οποίες υπέστη το αγροτικό και το δημοτικό δίκτυο και οι άλ-
λες υποδομές των πληγεισών κοινοτήτων, ώστε να αποκατα-
σταθούν με σχετικές χρηματοδοτήσεις.
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Παρεμβάσεις βελτίωσης της ασφάλειας
στο εθνικό οδικό δίκτυο

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας



Ε
να δυναμικό σχέδιο για την αποτελε-
σματική αντιπλημμυρική θωράκιση
της Αττικής παρουσίασε ο περιφε-

ρειάρχης Γιώργος Πατούλης στην ημερίδα
της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής
προστασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε
παρουσία υπουργών, δημάρχων, αντιπερι-
φερειαρχών, εκπροσώπων εθελοντικών
ομάδων και της επιστημονικής κοινότητας.
Στο master plan της Περιφέρειας Αττικής
για την αντιπλημμυρική θωράκιση κατ’ αρ-
χάς των πρόσφατα καμένων περιοχών που
διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ,
το Κέντρο Beyond του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών και τις τεχνικές υπηρεσίες
της περιφέρειας, καταγράφεται η υφιστάμε-
νη κατάσταση, οι κίνδυνοι ανά περιοχή, το
σύνολο των απαιτούμενων έργων και πα-
ρεμβάσεων με την ανάλογη κοστολόγηση,
καθώς και οι τρόποι συμμετοχής και εκπαί-
δευσης των πολιτών σε θέματα πολιτικής
προστασίας, μέσα από τα σχετικά προγράμ-

ματα που θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία
της περιφέρειας και των δήμων της Αττικής.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Δυναμικής Τε-
κτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΕΚ-
ΠΑ Ε. Λέκκας ανέλυσε τις επιπτώσεις της
κλιματικής κρίσης στο φυσικό περιβάλλον.
Ακολούθως ο Χάρης Κοντοές, διευθυντής
Ερευνών ΕΑΑ/Κέντρο BEΥOND, προχώρη-
σε στην παρουσίαση αποτελεσμάτων εκτί-
μησης πλημμυρικού κινδύνου και στη συνέ-
χεια ο μηχανικός-μελετητής Ν. Ραμπαού-
νης παρουσίασε τα τεχνικά έργα που απαι-
τούνται για την αποτελεσματική αντιπλημ-
μυρική προστασία της Αττικής, άμεσα και
μακροπρόθεσμα.

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπογράμμι-
σε πως το σχέδιο της περιφέρειας στηρίζε-
ται σε ισχυρές βάσεις και μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό, μέσω εκτίμησης των μελλοντι-
κών κινδύνων σε υψηλή κλίμακα ανάλυσης,
καθώς και κατάρτιση αποτελεσματικών
σχεδίων διαχείρισης των φυσικών κατα-
στροφών. 

Λύσεις στο ζήτημα της στεγαστικής επισφάλειας
Η «Αναγκαιότητα της Στεγαστικής

Πολιτικής και ο ρόλος της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» ήταν το θέμα διαδικτυα-
κής εκδήλωσης που διοργανώθηκε με
πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ σε συνδιοργά-
νωση με την Αναπτυξιακή Μείζονος
Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ/ΑΟΤΑ και
το Ίδρυμα Heinrich Boell. Στην εκδή-
λωση αναδείχθηκαν οι πολύπλευρες
διαστάσεις του ζητήματος της στέγα-
σης και η ανάγκη υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών στέγασης που μπορούν να
απαντήσουν στον στεγαστικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
περιγράφοντας το πρόβλημα της αστεγίας επισήμανε: «Όλοι όσοι κινούνται στις μεγάλες
αλλά και στις μικρότερες πλέον πόλεις της χώρας, από τη μια βλέπουν ανθρώπους που
κοιμούνται έξω, και από την άλλη βλέπουν δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες κενά σπί-
τια». Πρότεινε τα «ορφανά σπίτια» που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολο-
γίου να περάσουν στους δήμους, ώστε να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. 

Χιλιάδες δωρεάν
εισιτήρια 

Συνολικά 5.500 δωρεάν εισιτήρια
για 20 θεατρικές παραστάσεις, που
απευθύνονται σε μικρούς και με-
γάλους, θα διαθέσει τα φετινά Χρι-
στούγεννα ο Δήμος Αθηναίων, προ-
σφέροντας αυτή τη δυνατότητα
στους κατοίκους της πόλης αλλά
και στηρίζοντας το ελληνικό θέα-
τρο, τους ηθοποιούς και τους εργα-
ζόμενους σε αυτό. Πρόκειται για τις
παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο,
στα θέατρα Αθηνά, Αθηνών, Μου-
σούρη, Μορφές Έκφρασης, Ακρο-
πόλ, Πόρτα, Τόπος Αλλού, Μικρό
Χορν, Βέμπο, Νέος Ακάδημος, Βα-
σιλάκου, Δημήτρης Χορν, Πόλη και
Ideal Πολυχώρος Πολιτισμού.
Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν την
περίοδο από 19 Δεκεμβρίου έως
και 7 Ιανουαρίου και η διάθεσή
τους θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής
προκράτησης στα θέατρα και στους
χώρους πολιτισμού. Στη σελίδα
opanda.gr οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να δουν τη λίστα με όλες τις
διαθέσιμες παραστάσεις. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
κατηγορείται ο δήμαρχος ότι
έχει «ξεχειλώσει» τις διατά-
ξεις για απευθείας αναθέσεις
έργων που θεσπίστηκαν με
στόχο τη διευκόλυνση των δή-
μων στην αντιμετώπιση της
πανδημίας; Σύμφωνα με την
αντιπολίτευση, ακολουθεί τη
συγκεκριμένη τακτική ακόμη
και για πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις ή «φιέστες», ξεφεύγον-
τας από το γράμμα του νόμου
και χωρίς να αποδίδεται «λο-
γαριασμός».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μείωση
μισθωμάτων
σχολικών κυλικείων 
Σε μείωση των μισθωμάτων των
σχολικών κυλικείων κατά 40% και
τη σχολική χρονιά 2021-2022
προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου, με
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, ανταποκρινόμενος στο
αίτημα των υπευθύνων των
κυλικείων όλων των σχολείων της
πόλης. Με αυτό τον τρόπο ο
δήμαρχος Σίμος Ρούσσος δείχνει
ότι αναγνωρίστηκε ότι, λόγω της
συνεχιζόμενης πανδημίας και των
δυσμενών επιδημιολογικών
δεδομένων στην Αττική, ο κύκλος
εργασιών των σχολικών κυλικείων
και στα σχολεία του Δήμου
Χαλανδρίου έχει μειωθεί
δραματικά και κάνει μια
προσπάθεια να βοηθήσει και αυτή
την κατηγορία επαγγελματιών.

Παιδική χαρά
με προδιαγραφές
για ΑμεΑ

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια πα-
ρέδωσε στον Δήμο Ασπροπύργου
μία παιδική χαρά με πλήρεις προδια-
γραφές ΑμεΑ και χρήση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. Ο δήμαρχος
Νικόλαος Μελετίου και ο πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου ΕΛΠΕ
Ιωάννης Παπαθανασίου εγκαινίασαν
την παιδική χαρά μαζί με τα παιδιά
του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας και
τους παρέδωσαν μια συμβολική πλα-
κέτα με το κλειδί της παιδικής χαράς.
Τα παιδιά τούς χάρισαν με τη σειρά
τους ζωγραφιές που απεικόνιζαν χα-
ρούμενα πρόσωπα να παίζουν στην
παιδική χαρά, θέλοντας να εκφρά-
σουν έτσι την ευγνωμοσύνη τους για
το δώρο που τους προσέφεραν.
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Το master plan της περιφέρειας
για τις φυσικές καταστροφές



Ισχυρό κίνητρο για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλα-
γών, ειδικά με τις ομάδες «υψηλού κινδύνου» για τη διάπρα-
ξη φοροδιαφυγής, φέρνει το 2022, καθώς η έκπτωση φόρου
μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.200 ευρώ. 

Εκτός από το όφελος στη μείωση του φόρου, θα υπάρχει
και το κίνητρο για την πιθανότητα σημαντικών κερδών, μέσω
τηςφορολοταρίας τηςΑΑΔΕ. Ωςγνωστόν, τοσχέδιογια τακί-
νητρα πληρωμής με πλαστικό χρήμα κατατέθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη στη Βουλή. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμε-
νοι έως 70 ετών και όσοι κατοικούν σε περιοχές με πληθυ-
σμό άνω των 1.000 κατοίκων πρέπει να συγκεντρώσουν δα-

πάνες ίσεςμετο30% τουφορολογητέουεισοδήματοςαπόμι-
σθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότη-
τα και ακίνητη περιουσία. Το αφαιρούμενο ποσό δεν θα μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ετησίως. 

Ταυτόχρονα, εισάγεται λίστα επαγγελμάτων «υψηλού κιν-
δύνου» και οι φορολογούμενοι που θα διενεργούν ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, θα λαμβάνουν διπλάσιο μπόνους. Στη λί-
στα αυτή θα περιλαμβάνονται πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέ-
κτονες, δικηγόροι, οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι
(γενικά όλο το κύκλωμα της οικοδομικής δραστηριότητας),
φωτογράφοι, κομμωτές, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής

και φροντίδας, ταξί, καθαριστήρια κ.λπ. Οι αποδείξεις από τις
κατηγορίες «υψηλού κινδύνου» θα έχουν όφελος 450 ευρώ
γιαταεισοδήματαέως10.000 ευρώ, έως1.100 ευρώγιαταει-
σοδήματα έως 30.000 ευρώ, 1.800 ευρώ για τα εισοδήματα
έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ για τα μεγαλύτερα. 

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοι-
νώσει μέσα στις επόμενες ημέρες τις τελικές αποφάσεις για
τη νέα φορολοταρία, καθώς θα δίνονται ισχυρά κίνητρα για
τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων, αυξάνοντας τις πιθα-
νότητες για τους φορολογούμενους να κερδίσουν υψηλά
χρηματικά ποσά ή ακόμη και ακίνητα.

Κέρδος έως 2.200 ευρώ για όσους φορολογούμενους ζητούν e-αποδείξεις

Δ
εκατέσσερα μέτρα και παρεμ-
βάσεις ελάφρυνσης και ενί-
σχυσης για τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις, ύψους 2 δισ.

ευρώ, περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογι-
σμός. Ειδικότερα, για το 2022 θα ισχύσουν
τα εξής:

11. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης για όλους και μείωση κατά 3%
των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτι-
κό τομέα, με δημοσιονομικό κόστος 1,65
δισ. ευρώ.

2. Από την 01/01/2022 και έως το 2025,
το 30% των δαπανών που πραγματοποι-
ούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς
κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000
ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολο-
γητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

3. Μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ στις
μεταφορές, στον καφέ και στα μη αλκοο-
λούχα ποτά, στους κινηματογράφους και
στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του
2022, ενώ μειώνεται στο 13% από 24% ο
συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις
σχολές χορού έως το τέλος του Ιουνίου
2022. 

4. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης μέσω
του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής
περιόδου 2021-2022 από 84 εκατ. σε 174
εκατ. ευρώ. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021
θα έχουν καταβληθεί 90 εκατ. ευρώ, ενώ ο
προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον 84
εκατ. ευρώ τους πρώτους μήνες του 2022. 

5. Εισάγεται το μέτρο για το «Πρώτο Έν-
σημο»: Αφορά νέους ηλικίας 18-29 ετών,
οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στην αγορά
εργασίας και θα λάβουν το ποσό των 1.200
ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες απασχό-
λησης. Τα 600 ευρώ αφορούν επιδότηση
μισθολογικού κόστους και τα υπόλοιπα
600 ευρώ προσαύξηση μισθού. 

6. Επεκτείνεται και εφαρμόζεται για
πρώτη πλήρη χρονιά το μέτρο της κατάρ-
γησης του φόρου στις γονικές παροχές και
δωρεές έως 800.000 ευρώ, ο οποίος
ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021. 

7. Δίνεται στεγαστικό επίδομα και στους
σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.

8. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των
100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες
50.000 νέες θέσεις μέχρι εξαντλήσεώς
τους. Το δημοσιονομικό κόστος του προ-
γράμματος εκτιμάται σε 186 εκατ. ευρώ για
το 2022.

9. Μειώνεται από 01/01/2022 ο φόρος
στις επιχειρήσεις από το 24% στο 22%. 

10. Επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατα-
νάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε συνο-
λικά 200.000 νέους αγρότες και αγρότες-
μέλη συνεργατικών σχημάτων για το έτος
2022. 

11. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής
του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
έως τον Ιούνιο του 2022.

12. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κι-
νητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% και
καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η
Ιανουαρίου 2022.

13. Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση
για δαπάνες που αφορούν πράσινη οικο-
νομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση από την

1η Ιανουαρίου 2022.
14. Δίνονται κίνητρα για συνενώσεις και

συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της έκπτωσης επί του φόρου εισο-
δήματος.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Παρεμβάσεις της κυβέρνησης
για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, ύψους
2 δισ., περιλαμβάνει
ο νέος προϋπολογισμός

Τα μέτρα ελάφρυνσης που
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
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Ρεπορτάζ: Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Π
ρεμιέρα την Κυριακή που μας
πέρασε για το εορταστικό
ωράριο, με τα μηνύματα από
την κίνηση για τις αγορές των

Χριστουγέννων να μην είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, καθώς οι καταναλωτές
ήταν ακόμα συγκρατημένοι. Οι καταστη-
ματάρχες ποντάρουν σε αυτό το Σαββα-
τοκύριακο, αφού είναι το τελευταίο πριν
από τα Χριστούγεννα και ελπίζουν ότι
σήμερα και αύριο η κίνηση θα είναι βελ-
τιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες
ημέρες και ελπίζουν να δουν τον τζίρο
τους να ανεβαίνει αισθητά. 

Την περασμένη Κυριακή η Ερμού και
οι γύρω δρόμοι πλημμύρισαν από κό-
σμο, με τους περισσότερους όμως να
κατεβαίνουν για την… κυριακάτικη βόλ-
τα τους, καθώς δεν ήταν πολλοί αυτοί
που έκαναν τις αγορές τους. Οι καταστη-
ματάρχες δεν είδαν να σχηματίζονται
μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματά
τους, ενώ περισσότερος συγκριτικά κό-
σμος επισκέφθηκε τις μεγάλες αλυσίδες
και την εστίαση. Τα μικρότερα καταστή-
ματα ευελπιστούν η κίνηση να αυξηθεί
τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα,
όπως τονίζουν και οι ιδιοκτήτες τους, γί-

νεται προσπάθεια οι τιμές τους να είναι
ελκυστικές για τους καταναλωτές και
ανταγωνιστικές με αυτές των μεγάλων
αλυσίδων.

Μικροί και μεγάλοι, με σύμμαχο τον
καιρό, ξεχύθηκαν στους κεντρικότερους
δρόμους του κέντρου, το οποίο θύμισε
εποχές προ κορονοϊού. Όπως σχολία-
σαν, μάλιστα, κάποιοι πολίτες, σε αρκε-
τές περιπτώσεις τα μέτρα δεν τηρούνταν
στους εξωτερικούς χώρους, καθώς
υπήρχε συνωστισμός, όπως επίσης και
στα μέσα μεταφοράς εξαιτίας των αραι-
ών δρομολογίων, με τα οποία οι περισ-
σότεροι έφτασαν στο κέντρο.

Αυξημένη κίνηση
Οι καταναλωτές σχολίασαν την αυξη-

μένη κίνηση και το χριστουγεννιάτικο
κλίμα που επικρατεί στη στολισμένη
Αθήνα. «Κάνουμε τη βόλτα μας αλλά μέ-
χρι εκεί, με τι λεφτά να ψωνίσουμε»,
ήταν ένα από τα σχόλια των πολιτών που
έκαναν τη βόλτα τους στα μαγαζιά, χωρίς
όμως αυτό να συνεπάγεται αγορές.

Για την οικονομική κατάσταση των κα-
ταναλωτών μίλησε αποκλειστικά και ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββα-
θάς, ο οποίος υποστήριξε: «Είναι σαφές
ότι περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευ-

ση των πελατών-καταναλωτών στα κα-
ταστήματα του λιανικού εμπορίου. Βε-
βαίως αυτό που μας φοβίζει είναι ότι λό-
γω της αύξηση των ανατιμήσεων που
υπάρχουν στην αγορά και ιδιαίτερα
εκείνη των παρόχων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, το διαθέσιμο εισόδημα των πελα-
τών-καταναλωτών είναι μειωμένο».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμ-
βουλίου Αττικής Βασίλειος Κορκίδης
τόνισε ότι οι επιχειρήσεις προσδοκούν
περίπου το 15-25% του ετήσιου τζίρου
τους. Σε ό,τι αφορά την κίνηση, αυτή εί-
ναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και η κορύ-
φωση αναμένεται με την καταβολή του
δώρου Χριστουγέννων.

Πλήγμα για την
εστίαση το τέλος
χάρτινης συσκευασίας

Ως πλήγμα για την εστίαση, σε μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, χαρακτη-
ρίζουν οι επαγγελματίες την επιβολή του
πράσινου τέλους των 0,04 ευρώ, που
προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τη
ρύθμιση θεμάτων αντιμετώπισης της
πανδημίας και την προστασία της δημό-
σιας υγείας. 

Όπως δηλώνει στην «Political» επαγ-
γελματίας με δύο μαγαζιά εστίασης στην
περιοχή του Πειραιά, «μία επιπλέον επι-
βάρυνση, όσο μικρή και αν ακούγεται,
αναστατώνει τις επιχειρήσεις, αυξάνον-
τας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο
το κόστος λειτουργίας τους και συμβάλ-
λοντας σε μια περαιτέρω μείωση του τζί-
ρου». Προσθέτει, δε, ότι οι επιχειρήσεις
εστίασης βλέπουν με τρόμο τους λογα-
ριασμούς ρεύματος να είναι υπερδιπλά-
σιοι και η κίνηση να περιορίζεται συνε-
χώς, καθώς ο κόσμος αποφεύγει να
κλειστεί κατά τις βραδινές ώρες σε χώ-
ρους προκειμένου να φάει ή να πιει τον
καφέ του.

Το κόστος των 0,04 ευρώ θα επιβληθεί
στα καπάκια του καφέ, στα καλύμματα
των δοχείων φαγητού και γενικά σε όλα
τα τρόφιμα και ροφήματα που προορί-
ζονται για άμεση κατανάλωση, ενώ σύμ-
φωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική
διάταξη το ποσό του τέλους πρέπει να
αναγράφεται σε διακριτό και ευανάγνω-
στο σημείο στα παραστατικά πώλησης
και μάλιστα προ του υπολογισμού του
ΦΠΑ του προϊόντος.

Επιπλέον, η επιχείρηση οφείλει να δη-
μιουργήσει και σχετικό αρχείο έτσι ώστε
να καταβάλλει στο Πράσινο Ταμείο το
ποσό που αναλογεί, καθώς σε διαφορε-
τική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστη-
ρά πρόστιμα. Ταυτόχρονα, πρέπει να
αναγράφεται σε εμφανές σημείο σε όλα
τα σημεία πώλησης αυτών των προϊόν-
των, για να είναι ενήμερος ο καταναλω-
τής, σχετικά με την επιβάρυνση που κα-
λείται να πληρώσει. Στην ουσία πρόκει-
ται για μια αντίστοιχη εφαρμογή του μέ-
τρου του πράσινου τέλους στις πλαστικές
σακούλες.
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Τα πρώτα δείγματα 
από την κίνηση δεν ήταν
ενθαρρυντικά, παρ’ όλα αυτά
οι άνθρωποι του εμπορίου
είναι αισιόδοξοι για 
τις επόμενες ημέρες

Στις αγορές των εορτών
ποντάρουν οι καταστηματάρχες



O
ι υφιστάμενοι όγκοι δεν μπορούν
να θεωρηθούν επαρκείς για τη δια-
φυγή του ΧΑ προς τη μία ή την άλλη

κατεύθυνση και όλοι μεταφέρουν την προ-
σοχή τους στον καινούργιο χρόνο, όταν θα
έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους και οι
ξένοι θεσμικοί επενδυτές. Μόνο παράθυρο
αισιοδοξίας, οι λίγες, πιθανές κινήσεις
«καλλωπισμού» των αποτιμήσεων λόγω
της επερχόμενης λήξης της χρηματιστη-
ριακής χρονιάς. Εν τω μεταξύ και ενώ μέ-
νουν εννέα συνεδριάσεις για τη συμπλήρω-
ση της φετινής χρηματιστηριακής χρονιάς,
ίσως αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης ανα-
φοράς του ΧΑ συμπλήρωσε μέχρι την Πέμ-
πτη 18 συνεδριάσεις, με κλεισίματα χαμηλότερα των 900 μονάδων, εντείνοντας την απογοήτευση στις τάξεις όσων παρακολουθούν τα
δρώμενα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλό «day by day». Και αν προκαλεί απογοήτευση η αδυναμία επιστροφής του ΓΔ υψηλότε-
ρα των 900 μονάδων, πολλαπλάσια απογοήτευση προκαλεί η συνεχιζόμενη απαξίωση της συναλλακτικής δραστηριότητας, που δεί-
χνει ότι θέλει ένα δυνατό σοκ για να διαφοροποιηθεί. Για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής του εικόνας ο Γενικός Δείκτης θέλει να
«χτίσει» σερί επιβεβαιωμένων κλεισιμάτων υψηλότερα των 886 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 893 - 895 μονάδων.

Intracom Telecom: Υλοποιεί 
έργο «έξυπνης πόλης» 
στον Δήμο Αιγάλεω

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπι-
κοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανέλαβε
έργο «Έξυπνης Πόλης» χρησιμοποιώντας τεχνο-
λογίες ΙοΤ με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίω-
ση της εμπειρίας των πολιτών και τη βελτιστοποί-
ηση των λειτουργιών του Δήμου Αιγάλεω. Η υλο-
ποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του α’ τριμήνου του 2022. Ο δήμος επέλεξε
την Intracom Telecom και την ολοκληρωμένη
πλατφόρμα ενορχήστρωσης uiTOP™ για την πα-
ρακολούθηση και διαχείριση υποδομών και
εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης», οι οποίες περι-
λαμβάνουν δίκτυο WiFi, καινοτόμο σύστημα κα-
ταγραφής της ποιότητας του αέρα και των επιπέ-
δων ηχορύπανσης, καθώς και τη λύση wifio™
CrowdSensing για την αποφυγή συνωστισμού
στο Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Όλες οι πα-
ραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στους
πολίτες με τη μορφή πολυμεσικού περιεχομέ-
νου, ενώ οι υπηρεσίες του δήμου έχουν πρόσβα-
ση μέσω της πλατφόρμας.

Alpha Bank: Νέο μέλος 
του ΔΣ η Έλλη Μ. Ανδριοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κα-
τά τη συνεδρίασή του στις 16/12/2021, εξέλεξε
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας την κυρία Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, σε αντι-
κατάσταση του από 17/6/2021 παραιτηθέντος μη
εκτελεστικού μέλους κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρί-
δη, όπως αναφέρεται σε σχετική εταιρική ανα-
κοίνωση. Η διάρκεια της θητείας του εκλεγέντος
μέλους ορίστηκε από την 1η/1/2022 έως τη λήξη
του υπολοίπου της θητείας του μέλους που αντι-
καθιστά. Περί της εκλογής του νέου μέλους θα
ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της εταιρείας.

Premia: Απόκτηση ακίνητου
βιοτεχνολογίας στην Παιανία

Την υπογραφή προσυμφώνου με τον Όμιλο Di-
mand για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου, στο
οποίο θα αναπτυχθεί πάρκο βιοτεχνολογίας, ανα-
κοίνωσε η Premia Properties. Το ακίνητο βρίσκε-
ται στο 2ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκο-
πούλου, εντός της ΒΙΟΠΑ Παιανίας και έχει έκτα-
ση 23 στρεμμάτων εντός του οποίου υπάρχουν
κτίρια γραφείων και αποθηκών 4.180 τμ, τα οποία
θα ανακατασκευαστούν και επαναχρησιμοποι-
ηθούν, ενώ πρόκειται να αναπτυχθούν και νέα κτί-
ρια συνολικής επιφανείας 16.000 τμ. Μισθωτής
του ακινήτου και φορέας λειτουργίας του πάρκου
θα είναι κοινοπρακτικό σχήμα ελληνικής και αμε-
ρικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας με εξειδί-
κευση στον τομέα των κυτταρικών θεραπειών, με-
τά του οποίου έχει υπογραφεί προσύμφωνο κλει-
στής μίσθωσης διάρκειας 20 ετών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ανακοινώνει τη σύμβαση για
την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως 300 εκατ. ευ-
ρώ, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με
αρχικούς ομολογιούχους, συντονιστές και συνδιοργανωτές την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς ως εκπρόσωποι των
ομολογιούχων και πληρεξούσιο καταβολών. Το δάνειο υπογράφηκε στις
15 Δεκεμβρίου 2021 και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματι-
κούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια τρία έτη, η οποία δύναται να παρατα-
θεί κατά επιπλέον δύο έτη. Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, ρήτρα μείωσης εκπομπών CΟ2 κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του
2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδο-
τικής πολιτικής της ΔΕΗΔΕΗ -0,37% με τη συνολική της στρατηγική για
το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής.

Καινοτόμα τεχνολογία, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ανάλυση δε-
δομένων, ενισχυμένη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και
μειωμένο κόστος συντήρησης για μπαταρίες και περονοφόρα. Το KnoWi
προσφέρει αυτόνομη σύνδεση σε Wi-Fi και GSM (Παγκόσμιο Σύστημα Κινη-
τών Επικοινωνιών), επιτρέποντας συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση
χωρίς επιπλέον εξοπλισμό. Παρέχει πληροφορίες που υποστηρίζουν τη δια-
χείριση των περονοφόρων και βελτιώνει τις επιδόσεις συλλέγοντας στοι-
χεία σε λεπτομερή διαδικτυακή πλατφόρμα. Προηγμένα εργαλεία τεχνητής
νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα την
επιχειρησιακή διαχείριση και λειτουργία, προτείνοντας αναβαθμίσεις σε
μπαταρίες λιθίου με βάση σχετικά προφίλ μπαταριών και περονοφόρων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευ-
σης Ενέργειας (Sunlight Group), παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και παρα-
γωγής ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές και εκτός δρόμου εφαρμογές, πα-
ρουσιάζει το KnoWi, το νέο Σύστημα Παρακολούθησης Μπαταριών (BMS) για μπαταρίες έλξης μόλυβδου - οξέος.

Η Sunlight παρουσιάζει το KnoWi

ΔΕΗ: Ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ

Στη μέγγενη το χρηματιστήριο
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H
Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή ορι-
στικής συμφωνίας με την EVO Payments Inter-
national LTD για τη σύναψη στρατηγικής συνερ-

γασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών. Σύμ-
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή
αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από τις συ-
νέργειες που θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της
ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογι-
κής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών. Η
δραστηριότητα αποδοχής καρτών της ΕΤΕ θα αποτελέ-
σει αντικείμενο μιας νέας εταιρείας (NewCo), στην
οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφα-
λαίου έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας τη
δραστηριότητα στα 310 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, θα
υπογραφεί μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία
διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προ-
σφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κορυφαί-
ες λύσεις αποδοχής καρτών που θα προσφέρει η New-
Co, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προ-
ηγμένα προϊόντα της EVO. Η συναλλαγή αναμένεται να
αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετο-
χών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολι-
κών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης με
ημερομηνία αναφοράς 30/09/2021. Η ολοκλήρωση της
συναλλαγής έγκειται στις συνήθεις αιρέσεις, συμπερι-
λαμβανομένων των εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστι-
κών αρχών αλλά και τη συγκατάθεση του Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
αποκατάστασης στη γραμμή 
Αεροδρόμιο - ΣΚΑ
Νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηρο-
δρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), με αποτέλεσμα να
αποκατασταθεί η απευθείας σύνδεση του Προαστιακού
από τον Πειραιά και την Αθήνα με το Αεροδρόμιο, όπως
επίσης και η σύνδεση των Λιοσίων με το αεροδρόμιο στις
14/12/21 αντί για τις 16/12/21. Οι εργασίες αφορούσαν
αποκατάσταση βλάβης που είχε προκληθεί λόγω παλαι-
ότερου εκτροχιασμού συρμού του ΟΣΕ σε σύμπλεγμα συ-
σκευών γραμμής, στο σημείο 0+000 της προαστιακής
γραμμής ΣΚΑ - Αεροδρόμιο.

Τη νέα στρατηγική της
παρουσίασε 
η Public-MediaMarkt

Τη νέα, φιλόδοξη στρατηγική, που διατηρεί στο επί-
κεντρο τους καταναλωτές και τους ανθρώπους της, πα-
ρουσίασε πρόσφατα η Public-MediaMarkt σε ειδική εκ-
δήλωση για τους διευθυντές του δικτύου και τα στελέχη
της. Η στρατηγική περιλαμβάνει 4 κεντρικούς πυλώνες
και στοχεύει στην καλύτερη εμπειρία αγορών, ενώ υπο-
στηρίζει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους της. Με
κεντρικό μήνυμα «Καλύτεροι, κάθε μέρα, για σένα», η P-
MM υλοποιεί τη νέα
στρατηγική με ση-
μαντικές επενδύ-
σεις και πρωτοβου-
λίες που ενισχύουν
περαιτέρω την το-
ποθέτησή της ως #1
omnichannel re-
tailer σε Ελλάδα
και Κύπρο. Ανάμε-
σα στους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής είναι ο το-
μέας των logistics και του last mile, που ισχυροποιείται
χάρη στις νέες συνεργασίες με μεταφορικές εταιρείες
και courier, την ενίσχυση του στόλου της αλλά και την
υπερσύγχρονη αποθήκη της εταιρείας στην Αττική. Η P-
MM διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς με
πάνω από 1.000.000 προϊόντα. Με τις επενδύσεις και τον
στρατηγικό της σχεδιασμό ήδη προσφέρει στους πελά-
τες της 100.000 προϊόντα με δυνατότητα για αυθημερόν
παραλαβή από το κατάστημα της επιλογής τους και δω-
ρεάν παράδοση σε 1-3 μέρες σε όλη την Ελλάδα, για πα-
ραγγελίες άνω των 35 ευρώ.

ΕΥΔΑΠ: Γενική Συνέλευση για
επικύρωση της συμφωνίας με Δημόσιο

Στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Με-
τόχων για την υπογραφή της σύμβασης με το Ελληνι-
κό Δημόσιο, στην οποία καθορίζονται οι όροι ανανέω-
σης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρε-
σιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε
στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ έως τις 31/12/2040 και για την υπο-
γραφή της σύμβασης υπηρεσιών λειτουργίας και
συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήμα-
τος (ΕΥΣ) για τρία έτη προχώρησε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΥΔΑΠ. Mε την επικύρωση της συμφωνίας
η τιμή πώλησης του αδιύλιστου νερού από το Ελληνι-
κό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα 20 έτη εί-
ναι χαμηλότερη κατά 40% σε σύγκριση με την τιμή που
πλήρωνε η ΕΥΔΑΠ από το 2004 έως το 2013.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Cyprus Airways: Ξεκινά και πάλι
πτήσεις από Αθήνα προς Λάρνακα

Την επανέναρξη των πτήσεών της από Αθήνα
προς Λάρνακα ανακοίνωσε η Cyprus Airways, η
κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία του εθνικού
αερομετα-
φορέα. Η
Cyprus Air-
ways θα
πραγματο-
ποιεί τρεις
ε β δ ο μ α δ ι -
αίες πτήσεις
από Αθήνα
προς Λάρνα-
κα κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Σύμ-
φωνα με το ανανεωμένο χειμερινό πτητικό της
πρόγραμμα, η Cyprus Airways θα πραγματοποιεί
πτήσεις προς Αθήνα, Ηράκλειο, Μόσχα, Βηρυτό
και Τελ Αβίβ.

Η Cube RM ολοκλήρωσε 
επενδυτικό κύκλο 7 εκατ. ευρώ 

Η Cube RM, μια πλατφόρμα διαχείρισης προ-
σφορών που βοηθά τις επιχειρήσεις να ανακαλύ-
ψουν, να υποβάλουν προσφορές και να κερδίσουν
διαγωνισμούς παγκοσμίως, ανακοινώνει την ολο-
κλήρωση ενός επενδυτικού κύκλου Series A,
ύψους 7 εκατ. ευρώ. Της επένδυσης ηγήθηκε η
Runa Capital, με συμμετοχή του υφιστάμενου
επενδυτή Marathon Venture Capital. Η υποβολή
προσφορών και η σύναψη συμβάσεων Δημοσίου
είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται από τις
περισσότερες κυβερνήσεις και δημόσιους οργα-
νισμούς για να αυξήσουν τη διαφάνεια στις δημό-
σιες προμήθειες και να ασκήσουν πίεση στην τι-
μολογιακή πολιτική, χωρίς συμβιβασμούς στην
ποιότητα. Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία απλο-
ποιήθηκε, με τις περισσότερες χώρες σε Ευρώπη
και Βόρεια Αμερική να δημιουργούν online por-
tals με τα έργα προς ανάθεση, καθιστώντας δυνα-
τή την ανεύρεση και συλλογή τους σε μεγάλη κλί-
μακα.

Εγκαινιάστηκε 
το Bread Factory στο Φιξ

Εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα Bread Fac-
tory στην περιοχή του Φιξ την 1η Δεκεμβρίου,
γεμίζοντας με χριστουγεννιάτικες μυρωδιές,
ήχους και φώτα τη λεωφόρο Συγγρού. Μετά το
κατάστημα της Λάρισας η αλυσίδα καταστημά-
των Bread Factory άνοιξε ένα ακόμη νέο σημείο
στην οδό Συγγρού 100 στο Φιξ. Πρόκειται για το
9ο κατάστημα της εταιρείας και το 8ο στην Αττι-
κή. Το νέο κατάστημα αναπτύσσεται σε ένα επί-
πεδο άνω των 800 τμ χώρου πώλησης και διαθέ-
τει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Διαθέτει τέσ-
σερα ταμεία και απασχολεί εβδομήντα άτομα
προσωπικό.
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Έκλεισε η συμφωνία
ΕΤΕ - EVO, στα 310
εκατ. ευρώ η
αποτίμηση του deal



Ο
Όμιλος ΕΛΠΕ χαράσσει τη δική
του στρατηγική για τον μετασχη-
ματισμό των βασικών του δρα-
στηριοτήτων και για την ανάπτυ-

ξη νέων δραστηριοτήτων σε βιώσιμους
κλάδους, με στόχο να μειώσει το ανθρακι-
κό του αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το 2030,
είπε η Λιάνα Γούτα, διευθύντρια ενεργει-
ακής πολιτικής και διεθνών σχέσεων του
ομίλου, στο 25ο εθνικό διήμερο Συνέδριο
(1-2 Δεκεμβρίου) «Ενέργεια και Ανάπτυξη
2021» του ΙΕΝΕ - Ινστιτούτο Ενέργειας Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. 

Λίγες ημέρες μετά, στις 10 του τρέχοντος
μηνός, η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ανακοί-
νωνε στην έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων της τη διάσπαση της εταιρείας με
απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδια-
σμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και
πετροχημικών, με σύσταση νέας εταιρείας.
Μια 100% θυγατρική που θα διατηρήσει τον
ρόλο της εισηγμένης της μητρικής holding,
με επωνυμία την Ελληνικά Πετρέλαια Ανώ-
νυμη Εταιρεία Διύλισης Εφοδιασμού και
Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχη-
μικών, με διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέ-
λαια ΔΕΠΠΠ ΑΕ. Η Ελληνικά Πετρέλαια
μετασχηματίζεται σε εταιρεία συμμετοχών

που θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματι-
στήριο και θα αλλάξει όνομα και εταιρική
ταυτότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αν-
δρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια της συ-
νέλευσης μίλησε για την ανάγκη αλλαγής
στρατηγικής με κατεύθυνση τη βελτιστο-
ποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος: Για πρώτη φορά από την ίδρυση του
ομίλου, βάλαμε το ESG (Environmental,
Social and Corporate Governance - Περι-
βαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Δια-
κυβέρνηση) ως στρατηγικό στόχο και τις
εκπομπές σαν έναν δείκτη που θα μετρά
αυτές τις επιδόσεις. Για να το πετύχουμε
αυτό, πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική
μας. Στο πλαίσιο αυτό, βλέπουμε την κατα-
νομή κεφαλαίων προς νέες δραστηριότη-
τες αλλά και την αποεπένδυση από μη συμ-
βατές δραστηριότητες. Σε έναν επενδυτικό
προϋπολογισμό ύψους 3,5-4 δισ. ευρώ, για
τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, στόχος είναι πά-

νω από το 50% να επενδυθεί στη νέα ενέρ-
γεια και σε κλάδους με χαμηλότερο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα. Οι υπόλοιπες
επενδύσεις θα κατευθυνθούν για τη διατή-
ρηση της παραδοσιακής δραστηριότητας
και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντι-
κού αποτυπώματος αυτής. Μέχρι τέλος του
χρόνου, θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε
λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 300
MW. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, τα ΕΛΠΕ
έχουν το 1,5 GW. 

Καύσιμα του μέλλοντος
Στην εκτενή ομιλία της στο Συνέδριο του

ΙΕΝΕ, η Λιάνα Γούτα διευθύντρια ενεργει-
ακής πολιτικής των ΕΛΠΕ, επικεντρώθηκε
στα πράσινα καύσιμα του μέλλοντος με
ορίζοντα το 2050, με την επισήμανση «η
ανάγκη και η ευκαιρία»: «Διανύουμε μία
περίοδο θεσμικών αλλαγών της Ενεργει-
ακής και Κλιματικής Πολιτικής της ΕΕ, δί-
χως προηγούμενο, σε ό,τι αφορά το εύρος
των αλλαγών σε όλους τους τομείς της οι-
κονομίας, το ύψος των φιλοδοξιών, αλλά
και την ταχύτητα των αλλαγών. 

O κλάδος της διύλισης και των υγρών
καυσίμων, παράλληλα με αυτές τις αλλαγές
πολιτικής και νομοθεσίας, αντιμετωπίζει

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ισχυρά
ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον, νέες απαιτήσεις των επενδυτών,
αλλά και αλλαγές στις επιλογές του κατα-
ναλωτή.

Σε αυτά, προστέθηκε και η κρίση της
πανδημίας, στην οποία ο κλάδος ανταπο-
κρίθηκε με επάρκεια, και η οποία όπως
φαίνεται επιτάχυνε τις εξελίξεις μετασχη-
ματισμού του κλάδου, ο οποίος είχε αρχί-
σει πριν από την πανδημία». 

Το πακέτο «Fit For 55» (σ.σ. το «55» ανα-
φέρεται στον στόχο μείωσης των καθαρών
εκπομπών κατά 55% έως το 2030) ήρθε να
αναθεωρήσει τους ενεργειακούς και κλι-
ματικούς στόχους του 2030, οι οποίοι συμ-
φωνήθηκαν το 2018. Μόλις ένα χρόνο μετά,
το 2019, η ανακοίνωση του Green Deal για
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 έδει-
ξε ότι όλη η νομοθεσία για το 2030 έπρεπε
να αναθεωρηθεί προς το πιο φιλόδοξο. Δε-
κατέσσερα βασικά κείμενα ανακοινώθη-
καν το καλοκαίρι, αναμένονται τα επόμενα,
και όλα αναμένεται να συμφωνηθούν και
να ισχύσουν από το 2023, οπότε η βιομηχα-
νία θα πρέπει να υλοποιήσει τους στόχους
στα επόμενα 6-7 χρόνια. Αλλά μέχρι το
2023, το τοπίο παραμένει αβέβαιο, για κλά-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Στις προτεραιότητες 
των ΕΛΠΕ    

τα «πράσινα» καύσιμα 
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δους που λόγω της έντασης κεφαλαίου
οφείλουν να λειτουργούν και να σχεδιά-
ζουν με πλάνα 5ετίας, 10ετίας κ.λπ.».

Απαγόρευση πετρελαίου
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τα ενεργει-

ακά χαρακτηριστικά της χώρας, και ειδικά
ως προς τα υγρά καύσιμα, η κα Γούτα υπεν-
θύμισε ότι «η Ελλάδα έχει έναν από τους
πιο παλιούς στόλους οχημάτων, ενώ, από
την άλλη, διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτιλία
στον κόσμο και έναν σημαντικό αεροπορι-
κό κλάδο που στηρίζει τον τουρισμό της
χώρας.  Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που ολοκληρώθηκε
τον Δεκέμβριο του 2019, έθεσε φιλόδοξους
στόχους. Ωστόσο και αυτό αναθεωρείται με
βάση τον Κλιματικό Νόμο, που ανακοινώ-
θηκε προσφάτως, και θέτει νέους στόχους

πιο φιλόδοξους και από αυτούς της ΕΕ,
όπως την απαγόρευση των οχημάτων εσω-
τερικής καύσης το 2030 στην Ελλάδα, πιο
νωρίς από τον στόχο της Επιτροπής για το
2035, αλλά και την απαγόρευση του πετρε-
λαίου θέρμανσης το 2030. Ένα από τα καλά
νέα, σε σχέση με την προηγούμενη νομο-
θεσία, είναι ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των
υγρών καυσίμων στους δύσκολους τομείς,
αεροπορία, ναυτιλία, βαριές οδικές μετα-
φορές, και πλέον θέτει σημαντικούς στό-
χους για την ανάπτυξη καυσίμων σε κλίμα-
κα μέχρι το 2050, πχ στην αεροπορία, κα-
θώς και στόχους μείωσης εκπομπών στη
ναυτιλία, όπου επίσης θα χρειαστούν τα
ανανεώσιμα καύσιμα. Ωστόσο, πέρα από
τον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για 30 εκατ.
ηλεκτρικά οχήματα και 80.000 φορτηγά
στις οδικές μεταφορές έως το 2030, το

ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για
τις εκπομπές του συνόλου των 1,4 δισ. οχη-
μάτων παγκοσμίως, των 27.000 αεροσκα-
φών σε πτήση και των 90.000 πλοίων στις
θάλασσες σήμερα; Γιατί ακόμα και στις οδι-
κές μεταφορές, παρά τη γρήγορη διείσδυ-
ση των ηλεκτρικών οχημάτων, το 2030 τα
περισσότερα οχήματα παγκοσμίως θα συ-
νεχίσουν να είναι με κινητήρα εσωτερικής
καύσης».

Βιομηχανία διύλισης
Απάντηση και λύση σε αυτό το ερώτημα,

πρόσθεσε η διευθύντρια ενεργειακής πολιτι-
κής των ΕΛΠΕ, μπορεί να δώσει η ανάπτυξη
των ανανεώσιμων καυσίμων σε κλίμακα, μει-
ώνοντας τις εκπομπές σε όλους τους τομείς
των μεταφορών με τους υπάρχοντες στόλους
και με τις σημερινές υποδομές! Εξάλλου, ο
στόχος όλων των πολιτικών είναι η μείωση
των εκπομπών και γι’ αυτό βασική επιδίωξη
πρέπει να είναι η αντικατάσταση των ορυκτών
καυσίμων και όχι η επιβολή ή η απαγόρευση
συγκεκριμένων τεχνολογιών. Και πρέπει επί-
σης να αναγνωρισθεί ο ρόλος των υγρών καυ-
σίμων, καθώς ένα αυτοκίνητο που θα χρησι-
μοποιεί ανανεώσιμα υγρά καύσιμα είναι κλι-
ματικά ουδέτερο, κάτι που δεν αναγνωρίζει

σήμερα ο κανονισμός εκπομπών των οχημά-
των ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο στο «Fit For
55». Τα ανανεώσιμα καύσιμα λοιπόν, πέραν
των σημαντικών πλεονεκτημάτων των υγρών
καυσίμων ως προς τη μεταφορά, την αποθή-
κευση και τη διακίνησή τους, θα μπορούσαν
να συμβάλουν μεμιάς στην απανθρακοποί-
ηση όλων των μεταφορών, με τις υπάρχουσες
υποδομές. Παράλληλα, η ανάπτυξή τους σε
κλίμακα θα έδινε λύσεις και για την απανθρα-
κοποίηση κρίσιμων βιομηχανικών κλάδων,
όπως η χημική βιομηχανία. Η βιομηχανία διύ-
λισης προχωράει τη στρατηγική του μετασχη-
ματισμού της και καθημερινά ανακοινώνονται
νέα έργα ενεργειακής μετάβασης σε όλη την
Ευρώπη. Προϋπόθεση είναι να δρομολογη-
θούν και οι κατάλληλες επενδύσεις, που υπο-
λογίζονται στα 400-650 δισ. ευρώ μέχρι το
2050 και, βεβαίως, να υπάρξει πολιτική δέ-
σμευση και το κατάλληλη θεσμικό πλαίσιο,
βασισμένο στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ χαράσσει τη δική του
στρατηγική για τον μετασχηματισμό των
βασικών του δραστηριοτήτων και για την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε βιώσι-
μους κλάδους, με στόχο να μειώσει το αν-
θρακικό του αποτύπωμα κατά 50% μέχρι το
2030. 

«Σε έναν επενδυτικό προϋπολογισμό ύψους 3,5 έως 4 δισ.
ευρώ για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, στόχος του ομίλου 
είναι πάνω από το 50% να επενδυθεί στη νέα ενέργεια και 
σε κλάδους με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα»
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Λιάνα Γούτα: 
«Να αναγνωρισθεί ο ρόλος των υγρών καυσίμων, καθώς
ένα αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμα υγρά
καύσιμα είναι κλιματικά ουδέτερο, κάτι που δεν αναγνω-
ρίζει σήμερα ο κανονισμός εκπομπών των οχημάτων ού-
τε προβλέπεται κάτι τέτοιο στο “Fit For 55”»



Ν
έο σκάνδαλο παράνομων παρακολουθήσε-
ων σε παγκόσμιο επίπεδο συγκλονίζει το
Facebook. Επτά εταιρείες ιδιωτικών κυβερ-
νοπρακτόρων είχαν απλώσει πλοκάμια σε

Facebook, Instagram και WhatsApp χακάροντας και
παρακολουθώντας 50.000 ανθρώπους σε όλο τον κό-
σμο, αποκάλυψε η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοί-
νωσε χθες ότι έκλεισε περίπου 1.500 λογαριασμούς
στην πλατφόρμα αυτή και στο Instagram, οι οποίοι
συνδέονταν με κυβερνομισθοφόρους που κατασκό-
πευαν δεκάδες χιλιάδες ακτιβιστές, αντιφρονούντες
και δημοσιογράφους για λογαριασμό πελατών σε όλον
τον κόσμο.

O πόλεμος που κήρυξε η εταιρεία στους μισθοφό-
ρους κατασκόπους έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης
κινητοποίησης των ΗΠΑ κατά των ιδιωτικών εταιρειών
παρακολούθησης. Τον περασμένο μήνα η αμερικανική
κυβέρνηση έβαλε σε μαύρη λίστα την ισραηλινή NSO
Group, δημιουργό του λογισμικού κατασκοπείας Pe-
gasus, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από κυβερνήσεις
εναντίον πολιτικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων. Η
Meta δήλωσε ότι έχει προσφύγει κατά της NSO.

Η νέα έκθεση του κολοσσού της τεχνολογίας για
τους ιδιώτες κυβερνοκατασκόπους στέλνει το μήνυμα
ότι «η βιομηχανία παρακολούθησης κατά παραγγελία
είναι πολύ ευρύτερη από μια μεμονωμένη εταιρεία»,
δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της πολιτικής
ασφάλειας στη Meta. Αποκάλυψε ότι η εταιρεία μπλό-

καρε περίπου 1.500 προφίλ, τα περισσότερα ψεύτικα,
τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες που έβαζαν στο
στόχαστρο χρήστες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Μία από τις εταιρείες είναι η ισραηλινή Black Cube,
η οποία είχε αναλάβει αποστολές παρακολούθησης
για λογαριασμό του Χάρβεϊ Γουάινστιν, του καταδικα-
σμένου βιαστή παραγωγού του Χόλιγουντ. Η εταιρεία
είχε δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ για να συνομιλεί με
τους στόχους στο διαδίκτυο και να συγκεντρώνει τις
διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. 

Η λίστα της έκθεσης περιλαμβάνει επίσης την Bell-
Troc, ινδική εταιρεία της οποίας τη δράση είχαν απο-
καλύψει το Reuters και η οργάνωση Citizen Lab, την
ισραηλινή εταιρεία Bluehawk CI και την ευρωπαϊκή
Cytrox. Και οι τρεις κατηγορούνται για χακάρισμα.

Δύο άλλες εταιρείες, η Cognyte και η ισραηλινή
Cobwebs Technologies, κατηγορούνται για δημιουρ-
γία ψεύτικων λογαριασμών που προσπαθούσαν να
πείσουν τους χρήστες να αποκαλύψουν ευαίσθητα δε-
δομένα τους, όπως φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο,
τηλεφωνικούς αριθμούς και προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασης. 

Σύμφωνα με το γνωστό βρετανικό περιοδικό «The Econ-
omist», η Ιταλία είναι η χώρα της χρονιάς που αφήνουμε πί-
σω μας. «Η Ιταλία άλλαξε χάρη στον Μάριο Ντράγκι, έναν
πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει τη δουλειά του και χαίρει
εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο», τονίζει το περιοδικό. Πα-
ράλληλα, προειδοποιεί ότι «αν ο Ντράγκι εκλεγεί Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, τον ερχόμενο Φεβρουάριο, η σταθερότη-
τα της χώρας θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο» σε μια φά-
ση στην οποία «η πλειοψηφία των πολιτικών έχει παραμερί-
σει τις όποιες διαφορές, για να στηρίξει ένα πρόγραμμα ου-
σιαστικών μεταρρυθμίσεων», το οποίο εισηγήθηκε ο τεχνο-
κράτης «Σούπερ Μάριο» (όπως είναι γνωστός ο Ντράγκι).
Σύμφωνα με το «Economist», «η Ιταλία είναι η χώρα που
φέτος σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση».

«Το ποσοστό εμβολιασμένων πολιτών είναι από τα υψη-
λότερα στην Ευρώπη, και η οικονομία της ανακάμπτει πιο
γρήγορα από εκείνη της Γερμανίας και της Γαλλίας», κατα-
λήγει το περιοδικό.

Επιχειρώντας να χρυσώσει το χάπι για εκατομμύρια Τούρκους που
βυθίζονται στη φτώχεια εν μέσω του οικονομικού κραχ, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του κατώτατου μι-
σθού από το 2022.  «Ο κατώτατος μισθός θα διπλασιαστεί και θα εί-
ναι τουλάχιστον 4.250 λίρες (240 ευρώ). Για όσους έχουν ανήλικα
παιδιά, το ποσό θα είναι ακόμα υψηλότερο», δήλωσε στους δημο-
σιογράφους. Νωρίτερα, η τουρκική κεντρική τράπεζα μείωσε το
βασικό επιτόκιό της κατά άλλη μία ποσοστιαία μονάδα (στο 14%),
οδηγώντας σε νέα βουτιά τη λίρα. Αψηφώντας την ορθόδοξη οικο-
νομική θεωρία, ο Ερντογάν διατείνεται πως η μείωση των επιτο-
κίων τονώνει την παραγωγή και τις εξαγωγές. Κατά την επιθυμία
του, η τουρκική κεντρική τράπεζα μειώνει συνεχώς τα επιτόκια, με κινήσεις που έχουν εξανεμίσει περισσότερα
από 3 δισ. δολάρια από τα ισχνά αποθεματικά της. Με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 21%, αν και στην
πραγματικότητα κινείται γύρω στο 58%, εκατομμύρια Τούρκοι δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον ούτε τα βασικά
αγαθά, ενώ το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει το 50% της αξίας του έναντι του δολαρίου από την αρχή του έτους. Προ
των ανακοινώσεων, η λίρα κατρακύλησε σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο έναντι του δολαρίου, υποχωρώντας
κατά 2,9%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1 δολάριο προς 15,25 λίρες.

Κατασκόπευαν ακτιβιστές,
αντιφρονούντες και δημοσιογράφους
για λογαριασμό πελατών τους 

Στα δίχτυα κυβερνο-
πρακτόρων 50.000 
social λογαριασμοί

Διπλασιασμό στον κατώτατο μισθό 
εν μέσω κραχ ανακοίνωσε ο «σουλτάνος»

Χώρα της χρονιάς η Ιταλία
για το «Economist»
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Μπορεί να εκπνέει σήμερα η προθεσμία που είχε ορίσει το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών σχετικά με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά τα
τρέιλερ, τις μπαγκαζιέρες ή τα τροχόσπιτα τα οποία θα αποκτήσουν δικές τους πι-
νακίδες και άδειες κυκλοφορίας υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις,
ωστόσο αναμένεται να δοθεί νέα παράταση στην εφαρμογή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα δώσει νέα παράταση στην εφαρμογή

της Υπουργικής Απόφασης, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετάβαση του
πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από
την απαρχαιωμένη γλώσσα προγραμματισμού Cobol στο ανοικτό σύστημα. Κάτι
τέτοιο αναμένεται να καταστεί εφικτό τον Ιανουάριο του 2022. Οπότε η εφαρμογή
της Απόφασης για τα τρέιλερ, τις μπαγκαζιέρες και τα τροχόσπιτα με τις δικές του
άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας θα ξεκινήσει στα τέλη Ιανουα-
ρίου 2022.
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Πότε αλλάζουν όλα σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

Δοκιμάζουμε το Nissan Qashqai 
1.3 DiG-T Ηybrid με 140 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο best seller των οικογενειακών SUV, το νέο
Nissan Qashqai, επέστρεψε με «άγριες» δια-
θέσεις και θεαματική βελτίωση σε όλους τους
τομείς, με σκοπό να ηγηθεί της κατηγορίας

που ουσιαστικά καθιέρωσε!
Βέβαια, από τότε πολλά έχουν αλλάξει, ο ανταγωνι-

σμός είναι υψηλός, αλλά όπως αποδείχθηκε το νέο Nis-
san Qashqai δεν θα επιτρέψει στους ανταγωνιστές να
ηγηθούν της κατηγορίας, καθώς το νέο μοντέλο διαθέ-
τει μοναδική σχεδίαση, υψηλή δόση τεχνολογίας και
νέους υβριδικούς κινητήρες που υπόσχονται χαμηλό
κόστος χρήσης. Το νέο Qashqai είναι διαθέσιμο σε τέσ-
σερα εξοπλιστικά επίπεδα, με την αρχική τιμή του να
ορίζεται στα 24.490 ευρώ, στην έκδοση Elite με τον ήπια
υβριδικό κινητήρα της δοκιμής μας, ενώ τα ετήσια τέλη
κυκλοφορίας κυμαίνονται σε 102,2 ευρώ λόγω των χα-
μηλών εκπομπών CO2.

Δυναμική εμφάνιση
Η σχεδιαστική ομάδα του νέου Qashqai κατάφερε να

δημιουργήσει ένα νέο αυτοκίνητο που είναι ελκυστικό
και πολύ μοντέρνο, διατηρώντας ωστόσο τους δεσμούς
του με το παρελθόν και παράλληλα απέκτησε μια άκρως
δυναμική εμφάνιση. Οι δεσμοί με το παρελθόν συνεχί-
ζονται με τη V-Motion μάσκα στο εμπρός μέρος, ωστόσο
αυτή τη φορά πλαισιώνονται από τα αιχμηρά λεπτά LED
φωτιστικά σώματα και έναν επιθετικό προφυλακτήρα,
τα οποία συνολικά δίνουν ένα επιθετικό look.

Ο δυναμισμός τονίζεται ακόμη περισσότερο στο
πλαϊνό μέρος με την έντονη νεύρωση στο κάτω μέρος
των θυρών, ενώ πίσω συναντούμε μια πιο επίπεδη σχε-
διαστική λογική με προεξάρχον στοιχείο τα νέα φωτι-
στικά λεπτότερα σώματα, το όνομα του μοντέλου που
πλέον κοσμεί ολογράφως την πόρτα του χώρου απο-

σκευών αλλά και στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα.
H καμπίνα του νέου Qashqai δεν έχει καμία σχέση με

το προηγούμενο μοντέλο, καθώς οι σχεδιαστές της Nis-
san προτάσσουν μια νέα μοντέρνα σχεδιαστική φιλοσο-
φία με υψηλή δόση τεχνολογίας αλλά και μια αναβαθμι-
σμένη αισθητική. Το πάνω μέρος του ταμπλό καλύπτεται
από μαλακό υλικό, τα επιμέρους πλαστικά έχουν στιβα-
ρή συναρμολόγηση, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
σε λεπτομέρειες.

Η έκδοση της δοκιμής δεν συμπεριλάμβανε όλο το
ψηφιακό πακέτο, με τον πίνακα οργάνων των 12,3 ιν-
τσών, αλλά υπήρχε η μεγάλη οθόνη του συστήματος πο-
λυμέσων των 9,0 ιντσών, η οποία έχει πλούσιες δυνατό-
τητες διασύνδεσης και εξ αποστάσεως ελέγχου του αυ-
τοκινήτου μέσω του NissanConnect, όντας επίσης συμ-
βατή με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ προσφέ-
ρει τη δυνατότητα σύνδεσης έως και επτά συσκευών
μέσω του εσωτερικού Wi-Fi.

Ο 1,3 turbo κινητήρας του νέου Nissan Qashqai είναι
γνωστός αλλά εδώ συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύ-
στημα. Στο μοντέλο της δοκιμής αποδίδει 140 ίππους με
μέγιστη ροπή 240 Nm από τις 1.650 έως τις 4.000 σ.α.λ.
τίμια ροπή και σε αρκετά μεγάλο εύρος στροφών, οπότε
η καταφυγή στον ακριβή αλλά αρκετά σφιχτό επιλογέα
του εξατάχυτου κιβωτίου δεν χρειάζεται να είναι συχνή.
Το πώς ανταποκρίνεται ο κινητήρας στο πάτημα του
γκαζιού εξαρτάται ιδιαίτερα από το ποιο πρόγραμμα
έχει επιλεχθεί.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα:
Eco, Normal και Sport. Η λειτουργία Eco μειώνει αι-
σθητά την απόκριση, όμως η κατανάλωση πέφτει πολύ
χαμηλά ακόμα και γύρω στα 6,5 λτ/100 χλμ με τη βοή-
θεια και της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας.

Στο πρόγραμμα Sport η απόκριση είναι πολύ άμεση,

με αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιδόσεων αλλά και
την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου σε πάνω από 8
λίτρα για κάθε 100 χλμ. Βελτιωμένο είναι και το εξατά-
χυτο μηχανικό κιβώτιο για ακόμα καλύτερη αίσθηση και
πιο γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων.

Στιβαρό και άνετο
Το νέο Nissan Qashqai αποτελεί μια ευχάριστη έκ-

πληξη και οδηγικά, καθώς εμφανίζεται ιδιαίτερα στιβα-
ρό και άνετο καταρρίπτοντας το κατεστημένο που είχαν
δημιουργήσει τα μοντέλα άλλων γερμανικών αυτοκινη-
τοβιομηχανιών.

Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο, το
Qashqai παραμένει απόλυτα σταθερό και ασφαλές ακό-
μη και όταν κινείται με ταχύτητες άνω των 160 χλμ/ώρα
ακόμη και αν πνέουν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.

Παράλληλα ο θόρυβος του αέρα που προκαλείται από
την κίνηση έχει μειωθεί και κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές οι κλίσεις στις στροφές δεν είναι έντονες και η αί-
σθηση που λαμβάνεις σε πιο πιεστικές καταστάσεις εί-
ναι σαφώς πιο ευχάριστη, ειδικά αν ο οδηγός έχει επι-
λέξει το πρόγραμμα Sport που οξύνει την απόκριση του
συστήματος διεύθυνσης.

Μέσα στην πόλη το Qashqai κινείται με απόλυτη άνε-
ση και αποδείχθηκε ευκολοοδήγητο, ενώ η ύπαρξη κά-
μερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσμα-
τος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Εκτός δρόμου το Qashqai κινείται με απόλυτη άνεση,
καθώς τα 180 χλστ απόστασης εξασφαλίζουν την ασφά-
λεια κίνησης του πατώματος ακόμα και σε πιο κακοτρά-
χαλα σημεία χωρίς δυσκολίες. Πάντως μην ξεθαρρέψε-
τε, καθώς η έλλειψη τετρακίνησης θα διαπιστωθεί όταν
είναι αργά…



Ο
ι «Big 4» παίζουν στην έδρα τους τη 15η αγω-
νιστική και 2η του δεύτερου γύρου το τριή-
μερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και θέλουν
αποτελέσματα για καλά Χριστούγεννα. Το

πρωτάθλημα ξαναρχίζει μεσοβδόμαδα με τον καινούρ-
γιο χρόνο, την Τρίτη 4 Ιανουαρίου. Μπορεί οι «μεγάλοι»
να παίζουν εντός έδρας, ωστόσο, ο βαθμός δυσκολίας
είναι αρκετά υψηλός. Πρώτα από όλα για την ΑΕΚ, που
υπολείπεται οκτώ βαθμούς του πρωτοπόρου Ολυμπια-
κού (παίζει με τη Λαμία στο «Καραϊσκάκης») και υπο-
δέχεται τον φορμαρισμένο ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Αν η Ένωση
έχει στόχο το πρωτάθλημα, οι Κρητικοί γλυκοκοιτάζουν
την Ευρώπη, είναι μέσα στα πράγματα. Το αυτό και για
τον ΠΑΣ Γιάννινα, που μπορεί να προέρχεται από συν-
τριβή 4-0 από τον ΠΑΟΚ στους «Ζωσιμάδες», αλλά έχει
δημιουργήσει και μίνι παράδοση εναντίον του Παναθη-
ναϊκού, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στο «Απόστολος Νι-

κολαΐδης». Οι «πράσινοι» υπολείπονται δύο βαθμούς
του ΠΑΣ, αλλά έχουν και ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον
Απόλλωνα στη Ριζούπολη που αναβλήθηκε λόγω των
πολλών κρουσμάτων κορονοϊού. Ο Παναθηναϊκός είναι
εκτός κούρσας Ευρώπης αυτήν τη στιγμή, δεν θέλει να
μείνει κι αυτός για τέταρτη σερί σεζόν. Στην Τούμπα, ο
ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Τρίπολης, από τον
οποίο πάντα «υποφέρει». Είναι ανεβασμένος ψυχολο-
γικά ο «δικέφαλος του Βορρά», αλλά και 13 βαθμούς πί-
σω από τον Ολυμπιακό. Ο δε Άρης, από τον οποίο έχουν
αφαιρεθεί έξι βαθμοί γιατί κρίθηκε ένοχος πλαστογρα-
φίας του δελτίου του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέ-

τσκοφ, υποδέχεται τον σκληροτράχηλο Ιωνικό, που παί-
ζει μπάλα εκτός από… άμυνα. Αν επιστραφούν από το
CAS οι έξι βαθμοί, οι «κιτρινόμαυροι του Βορρά» θα εί-
ναι στην 4η θέση της βαθμολογίας. Στα άλλα παιχνίδια,
ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του
Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Κι οι δυο
έχουν στόχο την παραμονή, είναι ένα «μικρό» ντέρμπι.
Δεν θα γίνει το ματς του Βόλου με τον Απόλλωνα Σμύρ-
νης. Μία ομάδα υποβιβάζεται απευθείας και η προτε-
λευταία παίζει μπαράζ με ομάδα της Super League 2.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα (Σάββατο): Παναιτω-
λικός - Ατρόμητος (19.30 Cosmote TV). Αύριο (Κυρια-
κή): Ολυμπιακός - Λαμία (15.00 NOVA), Βόλος - Απόλ-
λων Σμ. (αναβλήθηκε), Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
(19.30 Cosmote TV), ΠΑΟK - Αστέρας Τρ. (19.30 NOVA),
Άρης - Ιωνικός (19.30 NOVA), ΑΕΚ - ΟΦΗ (19.30 Co-
smote TV).
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Νίκες για καλά Χριστούγεννα

Εντός έδρας οι «Big 4» στην τελευταία
αγωνιστική του 2021

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος
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Ο
Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντι-
μετωπίσει την Αταλάντα στα νοκ
άουτ παιχνίδια με στόχο την πρό-
κριση στους «16» του Europa

League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 17
Φεβρουαρίου στο Μπέργκαμο. Στο Μπέργ-
καμο… Αν η ιστορία ανοίξει το στόμα της
για αυτή την πόλη των 115.000 κατοίκων
στον ιταλικό Βορρά, τη Λομβαρδία, θα βα-
ρύνει ο νους του ανθρώπου για να την
ακούσει. Είναι η πόλη-κληροδοσία της
ελαφρότητας και αδιαφορίας των «υπευ-
θύνων» του ποδοσφαίρου με σκοπό το χρή-
μα, από τους σύγχρονους εγκληματίες του
ακήρυχτου πολέμου της πανδημίας. Από εκεί ξεκίνη-
σαν όλα. Από το Μπέργκαμο. Και τι τραγική σύμπτω-
ση… 
Ήταν και τότε Φεβρουάριος, στις 19 του 2020, σε έναν
αγώνα ποδοσφαίρου για το Champions League, ανάμε-
σα στην Αταλάντα και τη Βαλένθια (4-1). Αν η Γουχάν εί-
ναι το «σημείο μηδέν» της πανδημίας, το παιχνίδι αυτό,
που έγινε παραδίπλα, στο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου, είναι
το «game zero» της εξάπλωσης της πανδημίας. Και όχι
μόνο στην Ιταλία, αλλά καισ την Ισπανία! Διότι στο γήπε-
δο βρέθηκε η μισή πόλη του Μπέργκαμο, 50.000 νομα-
ταίοι, και άλλοι 4.500 Βαλενθιάνοι. Οι μεν ήρθαν σε επα-
φή με τους δε στους κεντρικούς δρόμους του Μιλάνου,
μεταδίδοντας ακούσια τον κορονοϊό, γιατί «εμείς νομί-
ζαμε ότι είναι μια απλή γρίπη», όπως είπε αργότερα ο
διεθνής Γερμανός αμυντικός της Αταλάντα, Ρόμπιν
Γκόσενς. 
Στην έρευνα περίπου 8.000 θεατών μπεργκαμάσκι του
συγκεκριμένου αγώνα από το Institute Mauro Negri του
Μπέργκαμο, τα ευρήματα ήταν αποκαρδιωτικά. Σχεδόν

όλοι είχαν συμπτώματα της πανδημίας μία εβδομάδα
μετά. Οι περισσότεροι είχαν φτάσει στο Μιλάνο με τα
αυτοκίνητά τους, οι λιγότεροι με τα λεωφορεία (απέχει
μόλις 40 χιλιόμετρα το Μπέργκαμο από το Μιλάνο), όλοι
χρησιμοποίησαν το μετρό για το γήπεδο. Και όλοι κόλ-
λησαν. Ήταν ένα από τα τραγικά κεφάλαια της μπάλας.
Κι ύστερα… μα δεν υπάρχει ύστερα. Το Μπέργκαμο με-
ταβλήθηκε σε νεκρή πόλη, αφού δεν υπάρχει οικογέ-
νεια που να μην έχει χάσει δικό της άνθρωπο. Μόνο
στους δυο πρώτους μήνες από τότε, 4.300 έφυγαν από
τη ζωή και στη μνήμη των τηλεθεατών του κόσμου απο-
τυπώθηκε ισόβια η μακάβρια σκηνή τα στρατιωτικά
οχήματα να μεταφέρουν τους νεκρούς στα αποτεφρω-
τήρια. 
Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές για την πρόκριση της Ατα-
λάντα στα προημιτελικά, καθότι νίκησε 4-3 τη Βαλένθια
και στην Ισπανία, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, έγι-
ναν εφιάλτης της ιικής βόμβας που εξερράγη στο Μιλά-
νο εκείνο το βράδυ του Φεβρουαρίου. Το Μπέργκαμο,
πλέον, είχε καλυφθεί από ένα μοιρολόι σικελιανού

εσπερινού. Θρήνος, παντού. Απόγνω-
ση. Άλλος κόσμος ζούσε εκεί πριν από
το ματς, άλλος μετά. Καμία σχέση.
«Το ματς αυτό δεν έπρεπε να γίνει, εί-
χαμε ήδη το πρώτο κρούσμα στη Λομ-
βαρδία στο Κοντόνιο και γνωρίζαμε τα
συμπτώματα», τα λόγια του ανοσιολό-
γου Φραντζέσκο λε Φότσε. 
Ποιος, όμως, να τον άκουγε, όταν οι
ποδοσφαιριστές πληρώνονται για να
συνθέτουν το σύγχρονο σκλαβοπάζα-
ρο του ποδοσφαίρου, από τους νεο-
βαρβάρους φραγκάτους. 
Στην Ιταλία της άμεσης δημοκρατίας

στήθηκε αμέσως η οργάνωση «Παραπονιόμαστε» («Noi
Denunceremo») από τον οπαδό της Αταλάντα, Στέφανο
Φούσκο. Τα εκατοντάδες μέλη της ζήτησαν να ερευνη-
θεί η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά και των
προϊσταμένων αρχών του ποδοσφαίρου, να επιτραπεί η
διεξαγωγή του αγώνα. 
Ουδείς γνωρίζει αν υπάρχει ακόμα αυτή η οργάνωση ή
καταπλακώθηκε από τον επιτάφιο θρήνο εκείνων των
ημερών της συντέλειας στο Μπέργκαμο. «Μερικοί
χρειάζονται έναν βίαιο εξανθρωπισμό», δήλωσε ο
Φούσκο. 
Στις 17 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο
χαροκαμένο Μπέργκαμο, όχι απλώς για να παίξει μπά-
λα στο «Ατλέτι Ατζούρι ντ’ Ιτάλια», έδρα της Αταλάντα,
αλλά και για να πάρει μέρος στον βουβό πόνο του μνη-
μόσυνου του Μπέργκαμο, που θα είναι ντυμένο στα
ολόμαυρα κείνες τις μέρες. Είναι και το ένα από τα δυο
χρώματα της φανέλας της Αταλάντα. Το μαύρο χρώμα
στη μαζική κουλτούρα, που συμβολίζει τον θάνατο, την
απώλεια, το πένθος, το χάος, το κακό…

Ο Ολυμπιακός 
στο… μνημόσυνο
του Μπέργκαμο

Εκεί έγινε το «game zero» 
της πανδημίας, Αταλάντα - Βαλένθια, 
τον Φεβρουάριο του 2020



Μ
ια ρινοπλαστική δεν γίνεται πάντα
για αισθητικούς λόγους. Πολλές φο-
ρές υπάρχουν λειτουργικές αιτίες
που επιτάσσουν το συγκεκριμένο

χειρουργείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ση-
μαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο λει-
τουργικό και στο αισθητικό αποτέλεσμα. Ένας
από τους βασικούς συνδυασμούς επεμβάσεων
στη μύτη είναι η διόρθωση του στραβού δια-
φράγματος με τη ρινοπλαστική. 

«Στις μέρες μας είναι εφικτό σε ένα χειρουρ-
γείο να επιλυθούν όλα τα προβλήματα της μύτης,
τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά», επι-
σημαίνει η ωτορινολαρυγγολόγος, χειρουργός
Κεφαλής Τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ Ανατολή Πατα-
ρίδου. 

Η μύτη είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο, που
φιλτράρει τον αέρα που αναπνέουμε από σκόνες,
εισερχόμενους ιούς και μικρόβια. Θερμαίνει τον
αέρα, τον υγραίνει και στη συνέχεια τον στέλνει
έτοιμο στους πνεύμονες για… «κατανάλωση».
Για αυτό και από κάποιους χαρακτηρίζεται ως το
«κλιματιστικό» του οργανισμού μας. Σύμφωνα
με την κυρία Παταρίδου, η λειτουργία της μύτης
επηρεάζεται άμεσα από το στραβό διάφραγμα,
τους ρινικούς πολύποδες ή και τις υπερτροφικές
κόγχες, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μειωμένη
οξυγόνωση του οργανισμού μας. «Πολλοί ασθε-
νείς, λοιπόν, παραπονιούνται για ζαλάδα, βαρύ
κεφάλι, κούραση και θολούρα. Εξαιτίας αυτών
των συμπτωμάτων δυσκολεύονται στην καθημε-
ρινότητά τους, στο σχολείο, στη δουλειά, στην

κοινωνική τους ζωή. Ένα ακόμη βασικό χαρα-
κτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι ότι δεν
κοιμούνται καλά, γεγονός που τους προκαλεί
εκνευρισμό και κακή διάθεση», αναφέρει η ωτο-
ρινολαρυγγολόγος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ασθενείς θα έπρε-
πε να αναρωτηθούν μήπως για την κακή αναπνοή
από τη μύτη δεν φταίει μόνο το στραβό διάφραγ-
μα και άρα η επέμβαση για τη διόρθωση του δια-
φράγματος πρέπει να συνδυαστεί με λειτουργική
ρινοπλαστική. 

Το ρινικό διάφραγμα είναι το διαχωριστικό τοί-
χωμα μεταξύ των δύο ρουθουνιών και αποτελεί-
ται από ένα οστέινο και ένα χόνδρινο τμήμα.
Όταν είναι στραβό, εμποδίζει τη δίοδο του αέρα
μέσω της μύτης. Το αποτέλεσμα -πέρα από το
γνωστό μπούκωμα, το οποίο ο ασθενής το συνη-
θίζει και εξοικειώνεται με αυτό- είναι να εγκαθί-
στανται συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέφα-
λος, συχνός ξηρός βήχας, προβλήματα με τα αυ-
τιά και άλλα. 

Άλλοι ασθενείς θέλουν να κάνουν ρινοπλαστι-
κή μόνο για αισθητικούς λόγους. Κάποιοι έχουν
πολύ υψηλές προσδοκίες για το πώς θέλουν να
είναι το τελικό αποτέλεσμα, που ίσως δεν πραγ-
ματοποιηθούν με το χειρουργείο. Εκεί, σε συ-
νεργασία με τον γιατρό θα πρέπει να γίνει σωστή
διαχείριση πριν από το χειρουργείο.
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Ένας από τους βασικούς
συνδυασμούς επεμβάσεων 
στη μύτη είναι η διόρθωση 
του στραβού διαφράγματος

Ενδοσκοπική χειρουργική
χωρίς πρηξίματα
Οι νέες τεχνολογίες είναι άκρως βοηθητι-
κές σε τέτοιου είδους χειρουργεία. Η
χρήση των ενδοσκοπίων και του φωτι-
σμού δίνουν πλήρη εικόνα στον γιατρό,
χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές τομές.
Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα
στον ειδικό χειρουργό να εντοπίσει οποι-
αδήποτε παθολογία, όπως στραβό διά-
φραγμα, πολύποδες, υπερτροφικές κόγ-
χες, ακόμα και ιγμορίτιδα, και να διορθω-
θούν όλα στο ίδιο χειρουργείο. Η ενδο-
σκοπική χειρουργική χαρίζει στον ασθε-
νή σημαντικά πλεονεκτήματα και μετά την
επέμβαση. Δεν πονάει, δεν μελανιάζει,
δεν πρήζεται και έτσι μειώνεται αισθητά ο
χρόνος αποκατάστασής του. «Επιπλέον, οι
νέες τεχνικές, σε συνδυασμό με τη χρήση
μοσχευμάτων, προσφέρουν οριστική λύ-
ση σε ασθενείς που έχουν κάνει παλιότε-
ρα ένα αποτυχημένο χειρουργείο δια-
φράγματος», αναφέρει η γιατρός.

Ρ Ι Ν Ο Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Η

Δεν είναι πάντα αισθητικήη αιτία

Ανατολή Παταρίδου, 
ωτορινολαρυγγολόγος, χειρουργός
Κεφαλής Τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ 



Ο
Όμηρος Ευστρατιάδης ανήκει στους

πλέον πολυπράγμονες, δραστήριους,
δημιουργικούς και ακούραστους δημι-
ουργούς της τέχνης. Ο κινηματογρά-

φος, η τηλεόραση, το θέατρο αλλά και η διαφήμι-
ση είναι τμήματά της, που συγκροτούν όλη τη δη-
μιουργική του πορεία έως σήμερα. Αγαπημένος
πατέρας, σύζυγος και άνθρωπος, χαρακτηρίζε-
ται από στενές φιλίες και πολλή αγάπη. Η συντα-
ξιοδότηση για τον Όμηρο είναι κάτι που δεν τον

αφορά. Αφού βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη
γραμμή των επάλξεων της τέχνης. Σήμερα πα-
λεύει -δίνοντας έναν μακρύ αγώνα- για την ανέ-
γερση της προτομής του Φιλοποίμενος Φίνου
στην πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα. Εκεί όπου
βρίσκονταν τα γραφεία του πρωτεργάτη δημι-
ουργού του ελληνικού κινηματογράφου, της Φί-
νος Φιλμ.

Βουτιά στην τέχνη
Ο χώρος της τέχνης τον προσέγγισε στα δώδε-

κά του, όταν εργαζόταν -ως το παιδάκι για όλες τις
δουλειές- στον σπουδαίο εκδοτικό οργανισμό
Ίκαρος των Αλέκου Πατσιφά, Νίκου Καρύδη και
Μάριου Πλωρίτη. Παιδί των θελημάτων, είχε την
τύχη αλλά και τη μεγάλη χαρά (όπως μας λέει) να
γνωρίσει από κοντά τους Οδ. Ελύτη, Γ. Τσαρούχη,
Γ. Σεφέρη, Μ. Χατζιδάκι, Κ. Τσάτσο, Σπ. Βασιλεί-
ου, Μ. Μερκούρη και όλη την αφρόκρεμα της ελ-
ληνικής τέχνης, που δυστυχώς όλο και φθίνει
στις μέρες που διανύουμε. Φιλόδοξος για τη ζωή,
γράφεται στο νυχτερινό γυμνάσιο του Κολωνού
και αμέσως μετά, από τα χρήματα που κερδίζει
με την εργασία του, στη σχολή τέχνης του κινημα-
τογράφου του Λ. Σταυράκου.

Οι πρώτες ταινίες
Τα βήματά του τον οδηγούν στα εργαστήρια και

εμφανιστήρια της Φίνος. Και είναι μόλις 17 ετών
όταν το «Κάθε λιμάνι και καημός» -η ασπρόμαυ-
ρη ταινία που θα σκηνοθετούσε ο Πυθαγόρας, ο
σπουδαίος στιχουργός που ήταν και ο πρωταγω-
νιστής της ταινίας- τον ρίχνει στα βαθιά, κάνοντας
το πρώτο του βήμα ως σκηνοθέτη. Οι ταινίες που
υπογράφει στη συνέχεια είναι 114 και είναι οι...
ερωμένες του. Και από αυτές ξεχωρίζει τη μαυ-
ρόασπρη «Στον δάσκαλό μας με αγάπη» με τον Α.
Αντωνόπουλο και Ν. Τριανταφυλλίδη, από τις
ερωτικές του ταινίες το «Διαμάντια στο γυμνό
σου σώμα» και από τις κωμωδίες του τη θρυλική
σειρά σίκουελ -που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπη-
τό και διάσημο στο νεανικό κοινό- «Ρόδα τσάντα
και κοπάνα» αλλά και το «Επάγγελμα γυναίκα».

Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίζεται σκηνοθε-
τώντας το σίριαλ της ΕΡΤ «Κλέφτες και αστυνό-
μοι». Και συνεχίζει -στην ιδιωτική- με το πρώτο
σίριαλ που μεταδίδει ο ΑΝΤ1 -με το που σηκώνει
ρολά- «Ιστορίες χωρίς δάκρυα». Οι σχέσεις του
με τον ιδρυτή του «καναλιού-γωνία» Μίνωα Κυ-
ριακού υπήρξαν σπουδαίες!

Η τηλεόραση όμως για τον Όμηρο Ευστρατιά-
δη δεν είναι μόνο σίριαλ αλλά και τηλεοπτικές

εκπομπές. Μια ανατρεπτική ιδέα -η οποία μετα-
δίδεται ως είδηση παράδοξου εφευρήματος από
το CNN- να θέλει να παντρέψει τους μοναχικούς
ανθρώπους τον οδηγεί να χτυπήσει με πείσμα τις
πόρτες των μεγάλων καναλιών της ιδιωτικής τη-
λεόρασης. Θέλοντας να επιβάλει την -τότε άγνω-
στη- Αννίτα Πάνια ως παρουσιάστρια της εκπομ-
πής του. 

Νέα ταινία και σχέδια
Πριν από λίγους μήνες και πριν ξεσπάσει η

πανδημία, ο Όμηρος Ευστρατιάδης ολοκληρώνει
τη νέα του ταινία -που αποτελεί το νέο σίκουελ
της κλασικής «Ρόδα τσάντα και κοπάνα»- την
οποία μετονομάζει σε «Λύκειο χαβαλέ».  Σε συ-
νεργασία με τον πετυχημένο παραγωγό κινημα-
τογράφου και τηλεόρασης Άκη Χατζηαντωνίου.

Η ταινία είναι έτοιμη να προβληθεί στους κινη-
ματογράφους λίγο πριν από το Πάσχα του 2022.

Γερμανοί κατακρεουργούν τις ταινίες
του, προσθέτοντας ακατάλληλες σκηνές

Επ’ ευκαιρία της διεθνούς καριέρας του, θυ-

μάται την εποχή που οι Γερμανοί παραγωγοί κι-
νηματογράφου «κατακρεουργούσαν» τις ταινίες
του. «Σε τέτοιο βαθμό που όταν τις είδα στις αί-
θουσες των κινηματογράφων, δεν τις αναγνώρι-
σα», εξομολογείται ο σκηνοθέτης.

«Στις χώρες της Ευρώπης οι ταινίες δεν παί-
ζονταν στην ελληνική γλώσσα με υπότιτλους, ού-
τε όμως και στην αγγλική. Έτσι λοιπόν, υπογρά-
φοντας την προβολή των ταινιών μου για το εξω-
τερικό, αποστέλλαμε τις κόπιες των αρνητικών
της ταινίας με ήχο διεθνούς μπάντας. Έχοντας
λοιπόν στην κατοχή τους οι Γερμανοί παραγωγοί
τα αρνητικά των ερωτικών μου ταινιών, όταν παί-
ζονταν οι ερωτικές σκηνές πρόσθεταν -ως τσόν-
τα- επιπλέον τμήματα μόνο με κοντινά πλάνα. 

Χωρίς βέβαια να φαίνονται τα πρόσωπα αυτών
που έκαναν την πράξη με το ακατάλληλο περιεχό-
μενο. Μπερδεύοντας έτσι τον θεατή, ο οποίος δεν
είχε γνώση του μοντάζ, οδηγώντας τον σε λάθος
συμπεράσματα, ότι οι ταινίες μου διέθεταν σκλη-
ρές, ακατάλληλες σκηνές ερωτικού περιεχομέ-
νου. Έτσι βγήκε και όλη αυτή η παραφιλολογία

για τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων πρωταγω-
νιστών σε τολμηρές ταινίες με σκληρό ερωτικό
περιεχόμενο. Πράγμα που είναι μύθος!

Επιχειρώντας να προβώ σε μηνύσεις, διαπί-
στωσα ότι το κόστος των δικαστηρίων είναι μεγα-
λύτερο από τα έσοδα των προβολών των ταινιών
μου κι έτσι δεν το συνέχισα». 

Είναι η πρώτη φορά που ο Όμηρος Ευστρα-
τιάδης εξηγεί τη διαδικασία που οι ταινίες αυ-
τές χαρακτηρίστηκαν ως «αυστηρώς ακατάλ-
ληλες».

Γεγονός το οποίο δεν συνάδει με τις σπουδαίες
συνεργασίες του σε καθεμία από αυτές. Αφού
συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα πρωταγωνι-
στών όπως η Άννα Φόνσου η Ελένη Ανουσάκη, η
Έλενα Ναθαναήλ, η Γκιζέλα Ντάλι, η Μπέτυ Αρ-
βανίτη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Χρήστος Νομι-
κός, ο Θόδωρος Ρουμπάνης, ο Άλκης Γιαννακάς,
ο Φαίδων Γεωργίτσης, ο Νίκος Γαλανός, ο Κώ-
στας Καραγιώργης ο Γιάννης Τζιώτης... Αλλά και
με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μ. Λοΐζος, ο Στ.
Κουγιουμτζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, καθώς
και σπουδαίους ερμηνευτές όπως ο Γιάννης Πά-
ριος και η Ρίτα Σακελλαρίου.

Θέατρο
Μία από τις σημαντικές στιγμές στην καλλιτε-

χνική του πορεία είναι η επίθεση που δέχτηκε κα-
τά τον εμπρησμό του θεάτρου «Περοκέ», στο
οποίο παιζόταν -για δύο συνεχόμενες σεζόν με
τεράστια επιτυχία- η παράσταση «Διονυσιακά όρ-
για». Εκεί πρωτοεμφανίστηκε η σπουδαία Τζένη
Δριβάλα, υψίφωνος της λυρικής σκηνής και σύ-
ζυγος του John Μοδινού.

Η προτομή του Φίνου, όνειρο ζωής
Σήμερα ο Όμηρος Ευστρατιάδης αγωνίζεται

δυναμικά -ως γενικός γραμματέας του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Παραγωγών- για την ανέγερση
της προτομής του Φιλοποίμενος Φίνου. Η προ-
σπάθεια αυτή βρίσκεται στο γραφείο της υπουρ-
γού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία ενέκρι-
νε τη διαδικασία χρηματοδότησης ανέγερση της
προτομής, και το μόνο που απομένει είναι η ορι-
στική απόφαση του Δήμου Αθηναίων. Ο γλύπτης
Βαγγέλης Ηλίας θα φιλοτεχνήσει την προτομή
του πρωτεργάτη της Φίνος, ενώ ήδη έχει ετοιμά-
σει το πρόπλασμα που απαιτεί η διαδικασία έγ-
κρισης της ανέγερσής του.

«Αντιμετωπίζω πρόβλημα χρόνου από τις 23
Σεπτεμβρίου 2019», αναφέρει ο Όμηρος Ευστρα-
τιάδης.

Ένα βιβλίο για τη ζωή του
Δημιουργικός όπως πάντα, προετοιμάζει την

έκδοση του πρώτου βιβλίου, το οποίο αναφέρεται
στη βιογραφία του αλλά και στις σημαντικότερες
στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας.

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis

O Μ Η Ρ Ο Σ  Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ι A Δ Η Σ

Οι 114 ερωμένες-ταινίες 
και οι γερμανικές... τσόντες

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Μ
ουσική, χορός, διάσημοι DJs, υπαίθριο
πάρτι, χορογραφημένα σιντριβάνια και
το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο run
περιμένουν μικρούς και μεγάλους στην

εντυπωσιακή γιορτή για την αλλαγή του χρόνου στο
εορταστικά στολισμένο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος!

Οικοδέσποινα της λαμπερής
βραδιάς θα είναι η Νάντια Κοντο-
γεώργη και το πρόγραμμα θα με-
ταδοθεί live από τη συχνότητα της
ΕΡΤ2 αλλά και τον ιστότοπο
snfcc.org.

Οι εκδηλώσεις, με δωρεάν είσο-
δο για το κοινό, θα ξεκινήσουν στις
22.00 με ένα DJ set στην Αγορά
από τον BNC (Bruises N Cuts). Μό-
λις το ρολόι δείξει 12.00 θα γίνει η
έναρξη ενός θεαματικού σόου πο-
λύχρωμων πυροτεχνημάτων, που
θα φωτίσουν τον αττικό ουρανό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα θα δοθεί η εκκίνηση για
τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο SNF
RUN: 2022 FIRST RUN για καλό σκοπό, σε μια δια-
δρομή 3 χιλιομέτρων, γύρω από το Κέντρο Πολιτι-
σμού.

Οι μουσικές θα παίξουν δυνατά και πάλι στην Αγο-
ρά, όπου θα στηθεί ένα απέραντο υπαίθριο πάρτι με
τη θρυλική φιγούρα της μουσικής σκηνής του Μπρί-
στολ τα τελευταία 30 χρόνια, DJ Queen Bee. Η κυρία
της reggae, όπως την αποκαλούν, έρχεται πρώτη
φορά στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει ένα set με
ρυθμούς reggae, afro beat, house και drum & bass
που θα ξεσηκώσει σε χορό ακόμα και τους πιο δι-
στακτικούς! 

Το παγοδρόμιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις
2.00 τα ξημερώματα για τους λάτρεις του σπορ, ενώ
οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνή-
σουν την ονειρική ατμόσφαιρα του Πευκώνα, του

Ξέφωτου, του Θόλου και των Φυτεμένων Δωμάτων
απολαμβάνοντας τις γιορτινές χορογραφίες των σιν-
τριβανιών. 

Στο πρόγραμμα για τους τηλεθεατές της ΕΡΤ2
συμμετέχει και η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μαγνητο-
σκοπημένα αποσπάσματα από παραστάσεις όπερας

και χορού. Η ΕΛΣ θα παρουσιάσει
από το πλούσιο αρχείο της GNO TV
άριες από τη «Μαντάμα Μπάτερ-
φλαϊ» του Τζάκομο Πουτσίνι, τον
«Ντον Τζοβάνι» και τους «Γάμους
του Φίγκαρο» του Β. Α. Μότσαρτ,
τον «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο
Τζορντάνο, την «Κάρμεν» του Ζορζ
Μπιζέ, μια χορογραφία από τους
«Ελληνικούς χορούς» του Νίκου
Σκαλκώτα, αλλά και μια ιδιαίτερη
χορογραφία πάνω στον Γ. Σ. Μπαχ.

Συμμετέχουν σπουδαίοι ερμη-
νευτές διεθνούς ακτινοβολίας, η
Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο

και η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου θα ακολουθήσει
η μαγνητοσκοπημένη συναυλία της Εθνικής Συμ-
φωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στην αίθουσα Σταύρος
Νιάρχος, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου
μαέστρου Γιώργου Πέτρου, που θα παρουσιάσει
υπέροχες μουσικές της αυτοκρατορικής Βιέννης.

• «Δεν θέλω να πω τίποτα», είπε με γυρι-
σμένη την πλάτη στην κάμερα ο Στάθης
Παναγιωτόπουλος μετά τον σάλο των κα-
ταγγελιών.

• Η πρώην σύντροφος του δημο-
σιογράφου που τον έχει μηνύ-
σει, αποκάλυψε πως ο Αντώνης
Κανάκης τη διαβεβαίωσε πως θα
τη στηρίξει.

• Σοκάρει η ανάρτηση της ραδιοφωνικού
παραγωγού Αφροδίτης Σημίτη: «Έχασα
τη δουλειά μου από “Στάθηδες”. Μιλήστε,
κορίτσια».

• Αναχώρησε για την Κύπρο ο
Παύλος Χαϊκάλης. Θα παίξει
στην τελευταία παράσταση της
καριέρας του.

• Μήλος, 1820. Στο
κατώφλι της Ελ-
ληνικής Επανά-
στασης. Ο αγρό-
της Θόδωρος
Κεντρωτάς ανα-
καλύπτει τυχαία
την Αφροδίτη της
Μήλου. Ένα παι-
χνίδι ευρωπαϊκών
διπλωματικών εξελίξεων, μηχανορρα-
φιών και πολεμικών συρράξεων ξεκινά
για τη διεκδίκηση του αγάλματος. Την ίδια
στιγμή, η κόρη του Μήλιου προκρίτου
Κονταράκη, Αγγελινιώ, γνωρίζει τον έρω-
τα στα μάτια του Γάλλου διπλωμάτη, υπο-
κόμη Marcellus. Πώς θα μπλεχθούν αυ-
τές οι δύο ιστορίες; Ένα δυνατό μυθιστό-
ρημα, γεμάτο δράση και ανατροπές, για
τις περιπέτειες ενός από τα πιο διάσημα
αγάλματα, μέχρι αυτό να καταλήξει στο
Μουσείο του Λούβρου. Το νέο βιβλίο του
Μιχάλη Χατζηκυριάκου «Τα χέρια της
Αφροδίτης» κυκλοφορεί από τις Εκδό-
σεις Σοκόλη.

• «Για να ξαναπαντρευτώ, θέλω
να ζήσω μια πολύ μεγάλη αγάπη
και την περιμένω σαν τρελή»,
δήλωσε η Ελίνα Κέφη.

• Ο Γιώργος Τσαλίκης άναψε το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο στη γενέτειρά του τη
Στυλίδα.

• Συγκλονιστική εξομολόγηση
του Μιχάλη Ιατρόπουλου: «Η
μητέρα μου ζήτησε να μην πάω
στην κηδεία της».

• Τέλος από το «Happy Day» ο Γιώργος
Σατσίδης. Ετοιμάζει δικό του πρότζεκτ
στο Λος Άντζελες!

• Η Δέσποινα Βανδή έγινε η am-
bassador Ελλάδας και Κύπρου
σε καμπάνια του Spotify και η
φωτογραφία της φιγουράρει σε
billboard στην Times Square!

Φαντασμαγορική
Πρωτοχρονιά στο Νιάρχος

Χορός, διάσημοι DJs, υπαίθριο πάρτι,
μουσική και χορογραφημένα
σιντριβάνια περιμένουν μικρούς 
και μεγάλους στη μεγάλη γιορτή 
για την αλλαγή του χρόνου



Μήνυσαν τον μέχρι
πρότινος συνεργάτη τους

Οι «Ράδιο Αβρύλα» κατέθεσαν αγωγή κατά
του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Μετά τον σάλο που
προκάλεσαν οι καταγγελίες γυναικών εναντίον
του δημοσιογράφου και τη μήνυση της πρώην
συντρόφου του για τη διαρροή ροζ βίντεο, ο Αν-
τώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρή-
στος Κιούσης κινήθηκαν νομικά κατά του πρώην
συνεργάτη τους. Στην αγωγή τους ζητούν την
αποκατάσταση της ζημιάς και της ηθικής βλάβης
που έχουν υποστεί τόσο οι ίδιοι προσωπικά όσο
και η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα».

Persona non grata

«Αν δεν φύγεις, δεν θα παίξω απόψε». Αυτό
ήταν το μήνυμα που απέστειλε -μέσω ταξιθέ-
τριας- ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προς τη Σά-
σα Σταμάτη, η οποία επέλεξε να παρακολουθή-
σει την παράσταση «Ο κουρέας της Σεβίλλης» με
πρωταγωνιστές τον δημοφιλή ηθοποιό και τον
Φάνη Μουρατίδη. Η δημοσιογράφος, όπως έγινε
γνωστό, αποχώρησε διακριτικά, ωστόσο στο
Twitter στήθηκε γλέντι με τους χρήστες να κά-
νουν λόγο για δίκαιη «τιμωρία» της μετά τον χα-
μό που προκάλεσε στην παράσταση του Χριστό-
φορου Ζαραλίκου.

Η εγκυμονούσα ηθοποιός Μάρα
Δαρμουσλή βρίσκεται στον μήνα
της! Η μέλλουσα μαμά
φωτογραφήθηκε στον ένατο
μήνα με τη φουσκωμένη
κοιλίτσα της, παροτρύνοντας
τους followers της να
μαντέψουν το φύλο του μωρού:
«Μπήκαμε στον 9ο, στο ρετιρέ!
Το φάγαμε τον γάιδαρο κι έμεινε
η ουρά! Για γράψτε τις
προβλέψεις σας, κορίτσι ή
αγόρι; (…για αρχή δηλαδή, στα
13 ας αποφασίσει!)».

Περιμένοντας
τον πελαργό

Θρυλική μουσική

Τ
ο κατάξανθο κοριτσάκι με το κόκκινο πουλόβερ και την καρό
φούστα λάτρευε από μικρή τα Χριστούγεννα! Η Ελεονώρα
Μελέτη πόζαρε σε μικρή ηλικία να σκαλίζει τα δώρα στο στο-

λισμένο έλατο, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τη φωτογρα-
φία: «Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το αληθινό δέντρο, τις βελό-
νες που μαδούσανε, και τα γυάλινα στολίδια, που όλο και κάποιο θα
έσπαγε κάθε χρόνο κάνοντας αυτόν τον λεπτό κρυστάλλινο ήχο της
πτώσης. Πήγαινα 5η Δημοτικού. Εκείνα τα Χριστούγεννα οι γονείς
μου μού είχαν πάρει δώρο ένα στούντιο ηχογράφησης κι έκανα ρα-
διοφωνικές εκπομπές. Μου είχαν χαρίσει και δυο ρολόγια. Ένα με
κόκκινο δερμάτινο λουράκι η γιαγιά και ο παππούς, και ένα pop
watch, μαύρο με άσπρο πουά, από τη μαμά. Τα φόραγα και τα δυο
μαζί. Ήταν της μόδας τα δυο ρολόγια στο χέρι».

Το άτακτο γατάκι
Δευτερόλεπτο δεν στέκεται μακριά από την Λίνα Σακκά το γλυ-
κύτατο γατάκι που υιοθέτησε πρόσφατα η ηθοποιός. Η μικρή
Αγάπη στρογγυλοκάθεται στην αγκαλιά της και δεν την αφήνει να
κάνει ρούπι. «Αχ, αυτό το γατί! Όλο αγκαλίτσες θέλει! Να έχουμε
δίπλα μας πλάσματα να μοιραζόμαστε αγάπη μόνο! Όλα τα αλλά…
ματαιότης. Ελπίζω η Αγάπη να με αφήσει να συνεχίσω το διάβα-
σμα η πρεσβύωψ!» σχολίασε.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Γκόραν Μπρέγ-
κοβιτς μαζί στη σκηνή έπειτα από δύο δεκαε-
τίες! Η σημαντική ερμηνεύτρια έκανε την έκ-
πληξη και εμφανίσθηκε on stage στη συναυλία
του διάσημου συνθέτη στην Αθήνα, χαρίζοντας
απίθανες ερμηνείες στο κοινό. «Με τον καλό
μου φίλο Goran Bregovic μαζί στη σκηνή του
Christmas Theater ύστερα από 25 χρόνια.
Απρογραμμάτιστα αλλά με συγκίνηση και πά-
θος!», έγραψε η τραγουδίστρια.
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Η μικρή Ελεονώρα



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η εναρμόνισή
σας με την αυριανή Πανσέληνο μπορεί
να σημαίνει μια περίοδο μεγάλης επι-
κοινωνίας με το περιβάλλον σας, αλλά
και με θέματα που αφορούν το άνοιγμα
νέων οριζόντων σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, θα υπάρξει μια
έντονη περίοδος με πολλές ψυχολο-
γικές μεταπτώσεις, οικονομικές ασά-
φειες και συναισθηματικές ανακρίβει-
ες. Στο χέρι σας είναι να φροντίσετε
εκείνα που θεωρείτε έξω από τη δική
σας αισθητική. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη λίγο πριν από την ολοκλήρω-
σή της, στο δικό σας ζώδιο, φροντίζει
να σας κάνει το επίκεντρο των ημερών.
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τα
πράγματα θα είναι αρκετά έντονα, ενώ
θα πρωταγωνιστήσετε, λίγο πριν αλλά-
ξει η χρονιά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν και είστε σε μια περίεργη συναι-
σθηματική κατάσταση, η περίοδος αυ-
τή σας κάνει περισσότερο αυτάρκεις
και ουσιαστικότερους από πριν. Έτσι,
μπορεί να συμβαίνουν διάφορα στην
προσωπική σας ζωή, εσείς όμως βρί-
σκετε το καταφύγιό σας, ώστε να σκε-
φτείτε και να αποφασίσετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ήρεμη μέρα για εσάς, εφόσον έχετε να
κάνετε σχέδια, όχι όμως ακόμη να δρά-
σετε. Είναι η στιγμή της σκέψης, αλλά
όχι της δράσης. Ίσως μάλιστα να έχετε
μια διαίσθηση παραπάνω για κάτι που
συμβαίνει στην προσωπική σας ζωή και
δεν έχετε στοιχεία να το φέρετε στο
φως. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Λίγο πριν από την Πανσέληνο του Δε-
κέμβρη και εσείς βρίσκεστε στην από-
λυτη επαγγελματική σας ένταση. Είναι
η περίοδος που όλοι ζητούν κάτι από
εσάς, γιατί νιώθουν ότι έχετε έναν
απόλυτα κυρίαρχο ρόλο, λίγο πριν αλ-
λάξει η χρονιά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα μάλλον βρίσκεστε σε περιο-
ρισμένη ενέργεια, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν έχετε να κάνετε σημαν-
τικά πράγματα. Είστε πολύ ενεργοί
και μάλιστα σιωπηλά κάνετε σχέδιο
για ένα ταξίδι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι μέρες αυτές, όπως έχετε κατα-
λάβει, είναι αρκετά περίεργες σε
θέματα που αφορούν την οικονομι-
κή σας κατάσταση. Υπάρχει μια έν-
τονη αίσθηση ότι είστε εκείνοι που
παρέχετε τα συναισθηματικά και
υλικά σας αποθέματα στους άλ-
λους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη λίγο πριν από την ολοκλήρω-
σή της, απέναντι από το δικό σας ζώδιο,
θα σας δείξει μια προσωπική σας κατά-
σταση που θα πρέπει να αποφύγετε.
Ίσως η υπερβολή σε μια σχέση σας να
μη σας κάνει και τόσο καλό. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με μια πολυαστρία στο δικό σας ζώ-
διο, θα υπάρξουν πολλές καταστά-
σεις που θα σας απασχολήσουν λίγο
πριν από το 2022. Μην κλείσετε τα
μάτια στις αλήθειες που συμβαίνουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαη-
μέρου, θα υπάρξουν αρκετά καλές
προοπτικές στο να βάλετε την προ-
σωπική σας ζωή σε σειρά. Θα υπάρ-
ξουν επίσης επιτυχίες μέσα από τη
δημιουργικότητά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η περίεργη αίσθηση
που έχετε για αρκετά θέματα που αφο-
ρούν το οικογενειακό σας περιβάλλον
είναι αρκετά σωστή, απλώς δεν μπορείτε
ακόμη να βάλετε σε σειρά τα γεγονότα.
Μια αρκετά ομιχλώδης περίοδος, που
θέλει λίγο παραπάνω προσοχή.
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ΗΣελήνη προχωρά στο ζώδιο των Διδύμων, μια ανάσα πριν
από την Πανσέληνο του Δεκέμβρη. Στην ουσία σήμερα δεν
υπάρχουν έντονες πλανητικές όψεις, οπότε η μέρα μπορεί

να χαρακτηριστεί και να πάρει από την ενέργεια της αυριανής
Σελήνης. Αλλά, όπως έχω ξαναπεί, τίποτα δεν απομονώνεται,
όλες οι πλανητικές όψεις είναι μια συνεχής αλυσίδα γεγονότων
και ενεργειών. Ακόμη και αν μια μέρα λόγω όψεων
χαρακτηρίζεται θετική ή αρνητική, στην ουσία υπάρχει ροή,
από το σύνολο των ενεργειών αυτής της περιόδου. Αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια…



Η
στήλη σήμερα θα μπορούσε να είναι
γεμάτη θετικά σχόλια για την απόφαση
Τσίπρα να διαγράψει τον κ. Παναγιώτη
Κουρουμπλή από την κοινοβουλευτι-

κή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα αήθη υποστή-
ριξε από το Βήμα του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς
όμως, αντί για συγχαρητήρια, αυτό που έχουμε να
παραθέσουμε είναι μια σειρά από ερωτήματα και
απορίες.

Στην πολιτική, όπως και στη ζωή γενικότερα,
ισχύει η ρήση «ό,τι έσπειρε κανείς θερίζει». Και η
σπορά του κ. Τσίπρα έγινε πάνω στη γη του μίσους
και του διχασμού. Και το χειρότερο είναι ότι όλα
αυτά τα χρόνια ο ίδιος με τη στάση του καλλιέργη-
σε αυτήν τη γη για να την κάνει εύφορη, ώστε ο
σπόρος που έσπερνε κάθε τόσο με τις δηλώσεις
του να ανθίσει.

Και άνθισε. Ο σπόρος άνθισε στο πρόσωπο αρ-
κετών βουλευτών και στελεχών του. Ένα απλό
σερφάρισμα στο διαδίκτυο είναι αρκετό για να αν-
τιληφθεί κάποιος πώς συμπεριφέρονται και κυ-
ρίως πώς αντιλαμβάνονται την άρθρωση σοβαρού
πολιτικού λόγου. Τα «μπλε» και «πράσινα» καφε-
νεία της δεκαετίας του ’80 δεν πιάνουν μία μπρο-
στά τους… Ο οχετός που εκπέμπεται μέσα από τα
social media είναι μοναδικός.

Προφανώς επηρεασμένος από το γενικό αυτό
κλίμα, μίλησε σε αυτό το ύφος και ο μονίμως επιρ-
ρεπής στον λαϊκισμό και την οξύτητα βουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός του κ. Τσίπρα.
Και δεν έμεινε εκεί. Παρότι καλλιεργήθηκε η εν-
τύπωση ότι θα έμπαινε στη Βουλή για να ζητήσει
συγγνώμη επειδή είχε αποκαλέσει τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους δολοφόνους, ο ίδιος επέλεξε
να αποχωρήσει από την αίθουσα χωρίς να το πρά-
ξει. Προφανώς πίστεψε ότι όσα τον δένουν με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του ήταν ικανά να εξα-
σφαλίσουν το ακαταδίωκτο. Δεν ήταν σωστή η
πρόβλεψή του.

Ακόμη όμως και υπό αυτές τις συνθήκες, αν
έμπαινε σε αυτό το σημείο μία τελεία, θα μπο-
ρούσε κανείς να πει ένα «μπράβο» στον κ. Τσί-
πρα για την απομάκρυνση του αμετανόητου κ.
Κουρουμπλή.

Το γεγονός όμως ότι ο κ. Κουρουμπλής δεν απο-
τελεί μοναδική περίπτωση αφαιρεί από τον κ. Τσί-
πρα το δικαίωμα της αναμονής ευσήμων. Και το
χειρότερο βέβαια είναι όταν η άλλη περίπτωση εί-
ναι ο Παύλος Πολάκης.

Ξαναγράφαμε προχθές ότι ο κ. Πολάκης δεν εί-
ναι απλώς ένας βουλευτής ή πρώην υπουργός. Εί-
ναι προσωπική επιλογή του κ. Τσίπρα να είναι φί-
λος του ο κ. Πολάκης. Δεν του το επέβαλε κανείς.
Όπως είναι προσωπική επιλογή να λειτουργεί με
δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Άλλα μέτρα και σταθμά για τον κ. Κουρουμπλή
και άλλα για τον κ. Πολάκη. Γιατί ο πρώτος που εί-
χε αποκαλέσει δολοφόνους την κυβέρνηση και

τους υπουργούς της είναι ο κ. Πολάκης, ο οποίος
σε ανάρτησή του από τις 29 Νοεμβρίου 2021, δη-
λαδή δύο εβδομάδες πριν από τον κ. Κουρουμ-
πλή, επικαλούμενος έγγραφο της επίσης βου-
λευτού του ΣΥΡΙΖΑ Δώρας Αυγέρη για αναβολή
έκτακτων χειρουργείων στη Θεσσαλονίκη, είχε
γράψει με το γνωστό του ύφος social media: «Εί-
στε δολοφόνοι! Σκέρτσο, “γκρέμλιν του Μαξί-
μου”, έλα να μας πεις για μηδενική υπερβάλλου-
σα θνησιμότητα».

Με «ηθική» αλά καρτ όμως δεν μπορεί να απο-
κτήσει κανείς αξιοπιστία. Και αυτό είναι ένα ακόμη
πρόβλημα για τον κ. Τσίπρα.

Κάποιοι λένε ότι η αυστηρή στάση του προς τον
κ. Κουρουμπλή έχει σχέση με το γεγονός ότι του
«ξίνισε τη σούπα», μιας και υπήρχε διάχυτη η πλη-
ροφορία ότι ο κ. Τσίπρας ετοίμαζε πρόταση μομ-
φής εναντίον της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας,
λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για τον
προϋπολογισμό, επιχειρώντας και φέτος να κάνει
επαναστατική γυμναστική στην κυβέρνηση. Βέ-
βαια, αν και τα επιχειρήματά του έχουν αποδυνα-
μωθεί, κάποιοι σύμβουλοί του επιμένουν ότι η κί-
νηση πρέπει να γίνει και να χρησιμοποιήσει ως
ατού τη διαγραφή Κουρουμπλή.

Αλλά το εύλογο ερώτημα που θα τεθεί από
όλους είναι απλό: Και τι θα γίνει με την περίπτωση
Πολάκη; Τίποτα δεν θα γίνει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον
ως κόμμα είναι έρμαιο του πολακισμού. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η αλά καρτ ηθική του ΣΥΡΙΖΑ 

Άλλα μέτρα και
σταθμά για τον
κ. Κουρουμπλή
και άλλα για τον
κ. Πολάκη. Γιατί
ο πρώτος που
είχε αποκαλέσει
δολοφόνους την
κυβέρνηση και
τους υπουργούς
της είναι 
ο κ. Πολάκης
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