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•Τι εισηγήθηκε η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων 
για μάσκες, σουπερμάρκετ, εορταστικές 
εκδηλώσεις και γήπεδα
•Αρνητική εξέλιξη για τα μονοκλωνικά: 
Δεν καταπολεμούν την  Όμικρον 

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
«Ο» ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Τελεσίγραφο Πλεύρη στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς



Η
αρχή της προτεραιότητας της δημόσιας
σωτηρίας αντικατοπτρίζεται στη ρωμαϊκή
ρήση «salus populi suprema» («ο υπέρτα-
τος νόμος είναι η σωτηρία του λαού»). Μέ-

σα σε αυτή την αρχή εμπεριέχονται ή παρεισφρέουν
και έννοιες όπως η κρατική ή η πολιτική σκοπιμότητα
και η μικροπολιτική. Η κρατική σκοπιμότητα καθορίζε-
ται κυρίως από τον βαθμό της αναγκαιότητας που θα
την ενεργοποιήσει ή από την ανάγκη επίτευξης ενός
υψηλού στόχου. Με αφορμή αυτές τις θεωρητικές σκέ-
ψεις, το βλέμμα και ο νους στρέφονται εκ των πραγμά-
των στη διαχείριση της πανδημίας.

Την ώρα που η μετάλλαξη του ιού μάς χτυπά και πάλι
απειλητικά την πόρτα, η κυβέρνηση με μια γνώριμη τα-
κτική «ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα» επιδιώκον-
τας μεταξύ άλλων να διατηρήσει τις εύθραυστες κοι-
νωνικές ισορροπίες. Τη μια μέρα, διά χειλέων κυβερ-
νητικού εκπροσώπου «ανοίγεται ορθάνοιχτο παράθυ-
ρο» για την υποχρεωτικότητα ράπιντ τεστ που θα πλη-
ρώνουν από την τσεπούλα τους όσοι θελήσουν -εμβο-
λιασμένοι και μη- να ξεσαλώσουν χρονιάρες μέρες σε
πίστες κ.λπ., και την άλλη με επίσημες ανακοινώσεις τα

ράπιντ τεστ μετατράπηκαν σε δωρεάν σελφ τεστ.
Προφανώς οι αντιδράσεις ξεπέρασαν τις αναμενόμε-

νες προβλέψεις και σκέφτηκαν να κάνουν δυο τρία βή-
ματα πίσω. Τέτοιες κινήσεις, πάντως, δεν τις λες και πε-
τυχημένες! Σαφώς και πάνω από όλα υπερέχουν η δη-
μόσια υγεία και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σα-
φώς δεν μπορεί στο σημείο που έχουμε φτάσει να ισο-
πεδωθούν όλα. Σαφώς πρέπει η διαφορά εμβολιασμέ-
νων και ανεμβολίαστωννα είναι διακριτή αλλά όχι με τι-
μωρητικό τρόπο. Σαφέστατα, όμως, θα πρέπει κάποια
στιγμή να υπάρξει μια σταθερή γραμμή άμυνας, που
δεν θα επιτρέπει δεύτερες σκέψεις. Με τέτοια «επικοι-
νωνιακά πισωγυρίσματα» κατ’ αρχάςαπαξιώνεται η δη-
μοσιογραφική πληροφορία που αναπαράγεται μέρες
πριν και ξαφνικά «καίγεται». Αλλά γι’ αυτό ούτε καρφί
δεν καίγεται… Το κυριότερο, όμως, είναι ότι δίνεται
έδαφος σε όλους όσοι αντιστέκονται στον εμβολιασμό,
καθώς παρατηρούν ότι υπάρχει μια ελαστικότητα στην
επιβολή των μέτρων και έτσι ενισχύεται η λανθασμένη
αντίληψή τους. Αυτό που προφανώς δεν γνωρίζουν οι
«ειδήμονες» είναι πως όταν ο Έλληνας «μπερδεύεται»,
δεν κλείνεται στον εαυτό του. Το ρίχνει στην «παλαβή».

Και στις «άγιες μέρες» του μεταλλαγμένου κορονοϊού
είναιό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.

Καλώς ή κακώς, ζούμε σε μια χώρα που συχνά πυ-
κνά σιγοψιθυρίζεται η ευχή να «ψοφήσει η κατσικούλα
του γείτονα». Στο θέατρο της πολιτικής είναι συχνό
φαινόμενο. Θα ήταν τουλάχιστον ουτοπικό να μιλήσου-
με για κοινή γραμμή. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα αλλά
με το δικό τους σχέδιο. Άρα, για ακόμη μία φορά στρέ-
φουμε το βλέμμα προς τον ουρανό… και ας ελπίσουμε
να μη χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να ανασύρουμε λύ-
σεις τύπου Γρατιανού (1130-1140): «Necessitas legem
non habet» («η ανάγκη δεν γνωρίζει νόμο»)… Και για
την ιστορία, αξίζει να σημειωθεί η σκέψη που εκφράζει
ο Michel Senellart στη μελέτη του «Machiavelisme et
raison d’ Etat» (1989): «Η αναγκαιότητα διασκορπίζεται
στην ποικιλία των περιστάσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχει
πλέον αυστηρό κριτήριο της δίκαιης εξουσίας, αλλά
ένα ευέλικτο όριο, του οποίου οι διακυμάνσεις περιχα-
ράσσουν το κυρίαρχο πεδίο της κρατικής σκοπιμότη-
τας. Η προστακτική του δημόσιου καλού υποσκέλισε
την εξουσία του νόμου». Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!
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Η
επέλευση της Όμικρον είναι θέ-
μα ημερών, εξ ου και η κυβέρνη-
ση επεξεργάζεται ποιο θα είναι
το πακέτο μέτρων που θα εφαρ-

μόσει προκειμένου να φρενάρει το χτύπημα
της νέας μετάλλαξης, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την πίεση σε ένα κορεσμένο σύ-
στημα Υγείας, που τον Ιανουάριο δεν θα έχει
προλάβει να πάρει καλά καλά ανάσα από το
περασμένο κύμα της πανδημίας.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, με βάση και την
εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολό-
γων η κυβέρνηση πάει σε μια στρατηγική
δύο ταχυτήτων. Οι τελικές αποφάσεις για τα
άμεσα μέτρα θα ληφθούν στη σύσκεψη σή-
μερα το πρωί, όμως η Επιτροπή των Λοιμω-
ξιολόγων έθεσε επί τάπητος πέντε συγκε-
κριμένα μέτρα προς άμεση εφαρμογή και
πριν τα Χριστούγεννα:
� Ματαίωση όλων των μαζικών εορταστι-

κών εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους
(φεστιβάλ, events κ.λπ.).

�Χωρίς κόσμο τα ματς στα γήπεδα.
�Όσοι ταξιδιώτες έρχονται στην Ελλάδα σε

όλες τις πύλες της χώρας τη 2η και την 4η
μέρα μετά την άφιξή τους θα υποβάλλον-
ται υποχρεωτικά σε rapid test.

� Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους.

� Υποχρεωτική μάσκα αυξημένης προστα-
σίας KN-95 σε σουπερμάρκετ και μέσα
μαζικής μεταφοράς. 

Aπό τις 3 Ιανουαρίου
Παράλληλα, οι ειδικοί επεξεργάζονται

και ένα αυστηρό πακέτο μέτρων προκειμέ-
νου να υψωθεί ένα κανονικό τείχος προστα-
σίας ενόψει της Όμικρον, με τα εν λόγω μέ-
τρα να τίθενται σε εφαρμογή από τη Δευτέ-
ρα 3 Ιανουαρίου. Με δεδομένα ανησυχητικά
δείγματα, όπως, για παράδειγμα, τον εντο-
πισμό της Όμικρον στα λύματα της Θεσσα-
λονίκης που υποδηλώνει ευρεία διασπορά,
η κυβέρνηση θα κληθεί να κάνει ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις σε εστίαση και σχολεία.

Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», πέραν της αύξησης της υποχρε-
ωτικής τηλεργασίας από το σημερινό 20%
τουλάχιστον στο 50%, η κυβέρνηση επεξερ-
γάζεται ένα «σκληρό πακέτο» για την εστία-

ση και τη διασκέδαση. Αυτό δεν περιλαμβά-
νει μόνο ωράριο λειτουργίας έως τις 24.00 ή
τις 23.00, όπερ και ουσιαστικά «κλείνει» τη
νυχτερινή διασκέδαση, αλλά στο τραπέζι εί-
ναι και περιορισμοί στη μουσική αλλά και η
πιθανότητα να επανέλθουν αυστηρότεροι
κανόνες ως προς την αναλογία θαμώνων
ανά τετραγωνικά. Ακόμη συζητείται ένα
ολικό «στοπ» σε ανεμβολίαστους για τους
χώρους εστίασης όπου είχαν πρόσβαση,
ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αναθε-
ωρηθούν τα πρωτόκολλα για τα σχολεία και

τον περίφημο κανόνα του «50+1%» (κρού-
σματα σε μία τάξη), προκειμένου να κλείνει
το εκάστοτε τμήμα. 

Άδειασμα στον Σαρηγιάννη
Την ίδια ώρα, χθες το Μέγαρο Μαξίμου

επεφύλαξε ένα ηχηρό άδειασμα στον καθη-
γητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο οποίος από το
πρωί έλεγε σε κανάλια ότι θα εισηγηθεί
στον πρωθυπουργό γενικό lockdown με βά-
ση έκθεσή του. Κυβερνητικό στέλεχος ση-

μείωνε ότι «ο κ. Σαρηγιάννης δεν είναι σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού και δεν συμμε-
τέχει στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων».
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Μέτρα σε δύο δόσεις για την «Ο»

Μπορεί η σύσκεψη της Τρίτης να αναβλήθηκε, καθώς ο
πρωθυπουργός είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις του για τα
δύο σελφ τεστ ενόψει των γιορτών, όμως η χθεσινή,
έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων εί-
χε ιδιαίτερη σημασία, για αυτό και κράτησε σχεδόν τέσ-
σερις ώρες. Οι ειδικοί έβαλαν κάτω όλα τα έως τώρα δε-
δομένα και βλέπουν ξεκάθαρα πως μέσα στις γιορτές
θα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, σε μια στιγμή
που είχαν σταθεροποιηθεί. Τα λύματα ήδη μαρτυρούν
ότι Αττική και Κρήτη έχουν ιικό φορτίο αυξημένο, που
προκύπτει, όπως θα αποδειχθεί σύντομα, από την Όμι-
κρον και είναι θέμα εβδομάδων να επιβεβαιωθούν όλες

οι προβλέψεις ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου θα
μιλάμε για επέλαση και εξάπλωση της Όμικρον στην
Ελλάδα. Και ενώ η συζήτηση ξεκίνησε με κύριο θέμα τα
μονοκλωνικά αντισώματα, για τα οποία αποφασίστηκε
να χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν, πριν δηλαδή η
Όμικρον κυριαρχήσει στην Ελλάδα και σε μεγαλύτερο
εύρος ασθενών, στη συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση
για τη μάσκα, τους ταξιδιώτες που θα έρχονται στη χώ-
ρα μας, τις ανοιχτές εκδηλώσεις αλλά και ένα μεγάλο
πακέτο μέτρων που θα το εξειδικεύσουν την ερχόμενη
Τρίτη και θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου.

Κ. Παπακωστοπούλου 

H δραματική σύσκεψη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Τι θα ανακοινώσει σήμερα 
η κυβέρνηση για μάσκες,
σουπερμάρκετ, εορταστικές
εκδηλώσεις, γήπεδα



ΠΠανελλαδική δημοσκόπηση της ευρωβουλευτού Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) 

Το ΕΛΚ ρωτά, οι  Έλληνες
απαντούν για την ΕΕ
Ποια είναι η γνώμη των Ελληνίδων
και των Ελλήνων:
� Για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα όρ-

γανά της;

� Για τον ρόλο που θα διαδραματίσει το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον;

� Για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του
ΕΛΚ;

� Για την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας;

� Για την προστασία των θέσεων εργασίας

στην ψηφιακή εποχή;

� Για την ασφάλεια των προσωπικών τους

δεδομένων στο διαδίκτυο;

� Για τον έλεγχο της δραστηριότητας των

online πλατφορμών;

Δείτε όλες τις απαντήσεις, αλλά και τα πο-

λύ σημαντικά συμπεράσματα, στο βίντεο

που ακολουθεί, στο οποίο παρουσιάζονται

τα αποτελέσματα της πανελλαδικής δημο-

σκόπησης, που διενεργήθηκε με πρωτο-

βουλία της ευρωβουλευτού Άννας Μισέλ

Ασημακοπούλου, σε συνεργασία με το ΕΛΚ.

Συνομιλούν η ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ

Ασημακοπούλου και ο πρόεδρος του ΕΛΚ

Manfred Weber.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

στον σύνδεσμο www.asimakopoulou.gr 
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Προειδοποίηση
Βορίδη 
στους ΟΤΑ

«Τελεσίγραφο» στους δήμους
ότι έως τις 30 Ιουλίου θα πρέπει
να έχουν κάνει τον προγραμμα-
τισμό τους για την κάλυψη των
αναγκών των βρεφονηπιακών
σταθμών με μόνιμο προσωπικό,
έστειλε από το βήμα της Βουλής
ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης, εισηγούμενος τη διά-
ταξη που προβλέπει εξάμηνη
παράταση των συμβάσεων για
τους ήδη υπηρετούντες.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει άλ-
λη παράταση», τόνισε ο κ. Βορί-
δης, καλώντας τους δήμους ή να
συμμορφωθούν με τις προβλέ-
ψεις της νομοθεσίας ή αλλιώς να
σταματήσουν να λειτουργούν
συγκεκριμένους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς.

Για την παρούσα ρύθμιση, ο
υπουργός είπε ότι η παράταση
κρίθηκε εκ των ων ουκ άνευ,
γιατί βρισκόμαστε στο μέσον της
χρονιάς και τυχόν λήξη των συμ-
βάσεων θα δημιουργούσε τερά-
στιο πρόβλημα στους γονείς. «Η
εξέλιξη της πανδημίας δεν μας
επιτρέπει να σταματήσουμε τώ-
ρα, αλλά πρέπει να είναι σαφές
ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου δεν μπορεί να υπερβαίνουν
τους 24 μήνες», επισήμανε.

Επίσης, ο κ. Βορίδης, παρου-
σιάζοντας τη διάταξη με την
οποία παρατείνονται έως τις 31
Μαρτίου 2022 οι συμβάσεις των
εργαζομένων των ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, που καλύπτουν ανάγκες
που προέκυψαν λόγω Covid, κα-
τέστησε σαφές ότι αυτή η κατη-
γορία εργαζομένων δεν καλύ-
πτει πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες, όπως υποστηρίζουν κάποιοι
συνδικαλιστές. Μάλιστα, υπο-
γράμμισε ότι τέτοια πράγματα
δεν μπορεί να ακούγονται και
από όργανα της διοίκησης.
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Μ
ε μια προειδοποίηση υπό τη
μορφή τελεσιγράφου διά στό-
ματος Θανάση Πλεύρη προς
τους ανεμβολίαστους για-

τρούς, η κυβέρνηση εμφανίστηκε και στη
Βουλή αποφασισμένη να προστατέψει την
κοινωνία από την επέλαση της μετάλλαξης
Όμικρον, επιβεβαιώνοντας μέσω του ίδιου
υπουργού την πρόθεσή της για την επιβολή
περιοριστικών μέτρων μετά τις γιορτές.

Το μήνυμα από τον Θ. Πλεύρη στην τελευ-
ταία πριν από τις γιορτές συνεδρίαση της
Βουλής προς το υγειονομικό προσωπικό
που επιλέγει να μην εμβολιάζεται, παρά την
έξαρση της πανδημίας, ήταν κάτι παραπάνω
από σαφές. «Η πανδημία δείχνει ότι ο εμβο-
λιασμός είναι απαραίτητος και εξετάζεται αν
αυτοί που θα παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ
θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι», είπε ο Θ.
Πλεύρης, τονίζοντας ότι «οι υγειονομικοί
καλούνται να πάρουν μια απόφαση αν θα
εμβολιαστούν στο τρίμηνο ή αν θα θέσουν
τον εαυτό τους εκτός συστήματος υγείας».
Σημειώνεται ότι με το πολυνομοσχέδιο που
ψηφίστηκε παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτί-
ου η αναστολή εργασίας των ανεμβολία-
στων γιατρών.

Έμφαση στα τεστ
Παράλληλα ο υπουργός Υγείας σε συνέ-

χεια των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων
προσδιόρισε εκ νέου το χρονικό ορόσημο
επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων που
θα τεθεί σε ισχύ μετά τις γιορτές. «Θα εξετά-
σουμε τι μέτρα θα πάρουμε μετά την εισήγη-
ση της επιτροπής τις επόμενες μέρες», ανέ-
φερε ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας πάντως
πως βούληση της κυβέρνησης είναι οι γιορ-
τές να περάσουν με τα ισχύοντα μέτρα με
έμφαση στο τέστιγκ.

Από την κυβέρνηση διαμηνύεται την ίδια
ώρα ότι, αν και δεν θα ληφθούν άμεσα νέα
μέτρα, οι έλεγχοι που θα γίνουν το επόμενο
διάστημα και ειδικά μεταξύ Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς θα είναι εντατικοί και ιδι-
αίτερα αυστηροί, και ότι δεν θα πρέπει να
διανοηθεί κανένας, σε όποιον χώρο και αν
εργάζεται, ότι δεν θα δουλεύουν μέσα μόνο
εμβολιασμένα άτομα.

Ασπίδα προστασίας
Υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε δώσει

στους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή, η κυβέρνηση με τροπολογία που
στηρίχθηκε και από την αντιπολίτευση ύψω-
σε ασπίδα προστασίας για το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό που στοχοποιείται
από αντιεμβολιαστές με αβάσιμες μηνύσεις
και αγωγές. Όπως εξήγησε ο υπουργός
Υγείας, προστατεύονται οι γιατροί και οι νο-
σηλευτές που δέχονται απειλές και μηνύ-

σεις ή αγωγές, γιατί διασωληνώνουν ασθε-
νείς με Covid, κάτι που είναι κατάφωρα και
προδήλως αντίθετο με το νομικό πλαίσιο.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι παραμένει η ιατρική
αμέλεια εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις
υγειονομικού χαρακτήρα.

Ρύθμιση για χειρουργούς
Με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται επίσης

ότι χειρουργοί του ΕΣΥ θα μπορούν να χει-
ρουργούν ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων
σε ιδιωτικές κλινικές χωρίς πρόσθετη αμοι-
βή, προκειμένου να μειωθούν οι λίστες ανα-
μονής. Η διάταξη αφορά κλινικές που έχουν
παραδώσει κρεβάτια για διαχείριση Covid
περιστατικών.

Για την πορεία των εμβολιασμών, ο Θ.
Πλεύρης ανέφερε ότι έφθασαν στο 70% οι
προγραμματισμένοι εμβολιασμοί και στο
66% είναι οι πλήρως εμβολιασμένοι. Όπως
είπε, στον ενήλικο πληθυσμό έχει καλυφθεί
το 80% αυτών που έχουν κάνει την πρώτη
δόση και το 75% όσων έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Για τραγική διαχείριση της πανδημίας κα-

τηγόρησε την κυβέρνηση ο αρμόδιος τομε-
άρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, που δεν

τοποθετήθηκε, αν και πήρε τον λόγο αμέ-
σως μετά, για το θέμα των απολύσεων. «Δεί-
χνετε εγκληματικά αντανακλαστικά», είπε
απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο κ. Ξαν-
θός, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό
«υβρίδιο επιδημιολόγου και εσχάτως εντα-
τικολόγου».

«Για κυβέρνηση που αυτοσχεδιάζει και
υπουργούς που παριστάνουν τους λοιμω-
ξιολόγους, μετέχοντας στην παραφιλολογία
για νέα μέτρα μετά τις γιορτές», έκανε λόγο
ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης. Κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει και
περιθωριοποιεί τους επιστήμονες, με συνέ-
πεια οι πολίτες να διχάζονται και να γίνονται
δύσπιστοι. Άφησε πάντως αιχμές για την αν-
τιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας
ότι «εμείς δεν ζητάμε εκλογές με 100 νε-
κρούς την ημέρα και την πανδημία να κινεί-
ται ανεξέλεγκτα».

Τελεσίγραφο
Πλεύρη στους
ανεμβολίαστους
υγειονομικούς

Διορία τρεις μήνες για 
να εμβολιαστούν, αλλιώς 
θα βρεθούν εκτός ΕΣΥ
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Ν
α επιβάλει την έντονη παρου-
σία του στη Βουλή και στην
κοινωνία ως αξιόπιστη αντι-
πολίτευση επιδιώκει το Κίνη-

μα Αλλαγής, σε μια προσπάθεια από την
οποία θα απουσιάζουν οι αντιπολιτευτικές
κορόνες και τα πολιτικά πυροτεχνήματα.
Πρώτο δείγμα, η οξεία κριτική στην κυ-
βέρνηση με αφορμή ρουσφετολογικές δι-
ευθετήσεις της «τελευταίας στιγμής» που
συμπεριλαμβάνονταν, όπως υποστηρί-
ζουν, στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.
Τόσο ο τόνος όσο και το ύφος της κριτικής
καταδεικνύουν τις προθέσεις της νέας
ηγεσίας για την ανάδειξη του κόμματος σε
μια σοβαρή αντιπολιτευτική δύναμη χω-
ρίς «κραυγές» αλλά με επιχειρήματα ου-
σίας, στη βάση που είχε θέσει η αείμνηστη
Φώφη Γεννηματά. Στο πλαίσιο αυτό επι-
χειρήθηκε μια τεκμηριωμένη κριτική για
το εν λόγω νομοσχέδιο σημείο προς ση-
μείο, καυτηριάζοντας την «πάγια» κοινο-
βουλευτική πρακτική να κατατίθενται
«νομοσχέδια-σκούπα» λίγο πριν κλείσει η
Βουλή για τις γιορτές.

Άσχετες ρυθμίσεις
«Η κυβέρνηση ΝΔ μένει πιστή στην πα-

ράδοση των τελευταίων ετών -που τίμησε
και ο ΣΥΡΙΖΑ- με τα “πολυνομοσχέδια -
Άγιος Βασίλης”, με δώρα και εξυπηρετή-

σεις, την τελευταία -κυριολεκτικά- ημέρα
πριν κλείσει η Βουλή για τα Χριστούγεννα.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, με πρόσχημα
την πανδημία του κορονοϊού, εισάγει ένα
νομοσχέδιο χωρίς αρχή, μέση και τέλος,
“κράμα” άσχετων και αποσπασματικών
ρυθμίσεων, με χαρακτήρα διευθετήσεων
και εξυπηρετήσεων. Και βέβαια δεν στα-
μάτησε εκεί, καθώς με μεταμεσονύκτιες
τροπολογίες συνέχισε ακάθεκτη στο μοτί-
βο των φωτογραφικών αποσπασματικών
διευθετήσεων», αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
του Κινήματος Αλλαγής. Μάλιστα, εις
επίρρωση της κριτικής τους παρουσίασαν
και λίστα με τις σχετικές «διευθετήσεις»,
ζητώντας την απόσυρσή τους.

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να τονιστεί
ο ρόλος του κόμματος ως μιας υπεύθυνης
δύναμης αντιπολίτευσης, οι βουλευτές
του ΚΙΝΑΛ ψήφισαν τα 30 από τα συνολι-
κά 147 άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία
όπως υποστηρίζουν «αφορούν πραγματι-
κά την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης, χωρίς αδιαφανείς διαδικασίες και

παρεκκλίσεις», προσθέτοντας με έμφαση
ότι «το Κίνημα Αλλαγής είναι η παράταξη
που από την πρώτη στιγμή στήριξε την
εθνική προσπάθεια στη διαχείριση της
πανδημίας, με πρωτοβουλίες για την υπο-
στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας,
των μέτρων προστασίας και την ενίσχυση
των εμβολιασμών».

Αγνόησαν τον Αλέξη
Την ίδια ώρα, το κάλεσμα του Αλέξη

Τσίπρα για ένα αντιδεξιό μέτωπο, που
έκανε το βράδυ της Τρίτης μιλώντας στο
κεντρικό δελτίο του Star Channel, δεν
«πέρασε» ούτε καν το κατώφλι της Χαρι-
λάου Τρικούπη. Από το επιτελείο του νέου
προέδρου δεν έκαναν το παραμικρό σχό-
λιο, ενώ μέλη της ΚΟ παρέπεμπαν με νόη-

μα στα όσα είπε στη συζήτηση για τον
προϋπολογισμό ο επικεφαλής της ΚΟ Μι-
χάλης Κατρίνης: «Το Κίνημα Αλλαγής εί-
ναι εδώ για να σταματήσει ο κ. Μητσοτά-
κης να παίζει μόνος του. Η χώρα χρειάζε-
ται αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το Κίνημα
Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, με τη νέα ηγεσία του
αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο».

Πρόβα ΚΙΝΑΛ
για αξιωματική
αντιπολίτευση

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά και ενη-
μέρωση και συζήτηση με τους συμβούλους του για τα νε-
ότερα της πανδημίας, είχε χθες ο πρόεδρος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της
Τρίτης στον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel και τα μηνύ-
ματα που έστειλε προς τους πολίτες για τις επικείμενες
εκλογές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «τρέχει το προεκλογικό
άρμα», έχοντας ως στόχο να αποδείξει πως όποιος είναι
πρώτος στη δημοσκόπηση δεν σημαίνει πως είναι και
στην κάλπη. 

Σχολιάζοντας πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης

τα λεγόμενα Τσίπρα στη συνέντευξη στο Star, τονίζουν
πως ο πρώην πρωθυπουργός θέτει ξανά και ξανά τα καί-
ρια πολιτικά ζητήματα, για τα οποία τα περισσότερα ΜΜΕ
τηρούν σιγήν ιχθύος. «Εάν ήταν ο Τσίπρας στη θέση του
Μητσοτάκη, θα είχε ξεσπάσει πόλεμος για τη μελέτη
Τσιόδρα, τα κανάλια θα μιλούσαν για έναν εγκληματικό
πρωθυπουργό. Τώρα δεν μιλά κανείς», λένε χαρακτηρι-
στικά.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός κέρδισε πόντους με την απάντηση στο ερώτημα
«γιατί τώρα εκλογές;»: «Για να σώσουμε οτιδήποτε αν
σώζεται! Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι αν μπορεί να αντέξει

η χώρα εκλογές εν μέσω πανδημίας, αλλά αν θα μπορεί
να αντέξει για πολύ ακόμα μια κυνική κυβέρνηση, ένας
ένοχος πρωθυπουργός να διαχειρίζεται την πανδημία και
την ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα, η συστράτευση των
προοδευτικών δυνάμεων σε ένα μπλοκ απέναντι σε μια
επικίνδυνη κυβέρνηση είναι μια ορθή και ευθεία πολιτι-
κή θέση, που πετάει το «μπαλάκι» στον Νίκο Ανδρουλά-
κη. «Ή θα ανέβει στη γέφυρα συνεργασίας που του πέτα-
ξε ο πρόεδρος για την επόμενη ημέρα των εκλογών ή θα
ακολουθήσει “θολή” κατεύθυνση, με ωφελημένο τον
Μητσοτάκη. Win win για τον Τσίπρα», σημείωνε με νόημα
κομματικό στέλεχος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας «τρέχει το άρμα» των εκλογών

Οξεία κριτική στην κυβέρνηση
στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας χωρίς
κορόνες και πολιτικά
πυροτεχνήματα



Γκαντέμικο το 2021 
για τον Κύρτσο 

Δεν είναι γουρλίδικο τελικά το 2021 για τον Γιώργο Κύρτσο. Ο
ευρωβουλευτής της ΝΔ, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες τα έχει

σπάσει με το κόμμα του και τον Κυρ. Μητσο-
τάκη, όπως λένε οι κακές γλώσσες, είχε

κλείσει θέση στα ψηφοδέλτια του κόμ-
ματος του Γιώργου Τράγκα. Μετά την
απώλεια του αρχηγού όμως όλα τα

σχέδια διαλύθηκαν εις τα εξ ων συνετέ-
θη και τώρα ο άστεγος ευρωβουλευτής

αναζητεί πολιτική στέγη στο κόμμα του Βελό-
πουλου. Νεότερα αναμένονται από την καινούργια χρονιά. 

Η Κουμουνδούρου 
και τα… πυρηνικά 

Μεγάλη αντάρα στην Κουμουνδούρου μετά το «ναι» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις δαπάνες της Προεδρίας της κυβέρ-

νησης κατά την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού. Η επίσημη εξήγηση είναι ότι
υπήρξε μπέρδεμα και πάτησαν λάθος
κουμπί στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Μα είμαστε σοβαροί; Δηλαδή, ευτυχώς

που η Ελλάδα δεν έχει πυρηνικά. Φαντά-
ζεστε να είχαμε και ο Τσίπρας να πάταγε λά-

θος κουμπί κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι χρόνων που ήταν
πρωθυπουργός;  

Ο
ρκο δεν παίρνω, γιατί αυτά αλλάζουν από μέρα
σε μέρα, αλλά σας λέω με το χέρι στην καρδιά
ότι, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις, στην κυβέρ-

νηση έχουν αρχίσει να συζητούν δειλά δειλά τι θα κά-
νουν με τα σχολεία από τις αρχές του 2022. 

Και αυτό γιατί αν επιβεβαιωθούν οι μαύρες προβλέ-
ψεις των ειδικών, εκεί γύρω στα τέλη του πρώτου δε-
καημέρου θα έχουμε κόλαση κρουσμάτων. Τότε ή και
νωρίτερα, αν χρειαστεί, θα αρχίσει σταδιακά η επιστρο-
φή στην τηλεργασία, στη μείωση των ωραρίων λειτουρ-
γίας των νυκτερινών κέντρων, εστιατορίων και μπαρ,
ενώ πιθανότατα θα αλλάξει και το πρωτόκολλο για τα σι-
νεμά και τα θέατρα. Απ’ ό,τι συμπεραίνω, το μότο της κυ-

βέρνησης για τον νέο χρόνο θα μοιάζει με το εβραϊκό
ανέκδοτο: «Γύρω γύρω Σάββατο και στη μέση Τετάρτη». 

Που σημαίνει ότι όλα θα θυμίζουν lockdown χωρίς
lockdown. To μήνυμα που στέλνεται από το Μαξίμου
προς κάθε κατεύθυνση είναι σαφές: «Η οικονομία πρέ-
πει να μείνει όρθια». Κάθε μέτρο δεκτό, αρκεί να μην
ακυρώνει τον βασικό στόχο. 

Διότι σε διαφορετική περίπτωση, τα μεγαλεπήβολα
σχέδια για φρενήρεις ρυθμούς ανάπτυξης θα πάνε για
βρούβες, που λέει και ο θυμόσοφος λαός. Άλλωστε,
κοντά στον κορονοϊό είναι και η ενεργειακή κρίση, η
οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, θα
κοστίσει στη χώρα περί τα 4 δισ. ευρώ!

O Koντονής, ο Πολάκης, 
η ΝΔ και ο Ανδρουλάκης 

Aν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον
ο τρόπος που κινείται τις τελευ-
ταίες μέρες ο πρώην υπουργός
Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύ-
ρος Κοντονής. Διότι ναι μεν είναι
απολύτως κατανοητή η αγωνία
του να διαψεύσει τα λεγόμενα
του πρώην συναδέλφου του Πο-
λάκη, ότι, ως υπουργοί παρακα-
λώ, έκαναν συναντήσεις με δικα-
στικούς για να «δέσουν» τη σύ-
ζυγο του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα -δικη-
γόρος είναι και γνωρίζει τι νομι-
κές συνέπειες μπορεί να εγείρει
αυτός ο ισχυρισμός-, αλλά πώς
δικαιολογούνται τα διπλά πυρά
προς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και η σιγή
ιχθύος για το ΚΙΝΑΛ; Τώρα
φταίω εγώ να δώσω βάση στα όσα κυκλοφορούν στην
πιάτσα, ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να βρει επα-
φή με τον Ανδρουλάκη για να κατέβει στις εκλογές ως
υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ; 

ΓΓια την «Αυγή» λεφτά 
ΔΕΝ υπάρχουν  
Κανονικός εμφύλιος έχει ξεσπάσει
στον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση της εφη-
μερίδας «Αυγή». Ο Νίκος Φίλης αντι-
δρά στο πρόγραμμα εθελουσίας των
εργαζομένων, αλλά η Κουμουνδούρου
τού απαντά ότι όταν ήταν διευθυντής
της εφημερίδας, ουδέποτε είχε εκ-
φράσει αντιρρήσεις! Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι προ-
σπαθούν μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού
σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ Στο Κόκκινο να ενημερώσουν τους
ψηφοφόρους του κόμματος ότι οδηγούνται στην ανερ-
γία. Η εφημερίδα ωστόσο, όχι μόνο δεν βγάζει τα έξοδά
της, αλλά βάζει μέσα την Κουμουνδούρου περίπου 4
εκατ. ευρώ τον χρόνο. Και στην προκειμένη, λεφτά δεν
υπάρχουν στα πέτρινα χρόνια της αντιπολίτευσης. 

Είναι πρώην βουλευτής της
ΝΔ και εσχάτως έχει μπει

στο στόχαστρο του Μεγάρου
Μαξίμου, το οποίο πνέει μένεα

εναντίον του, διότι χωρίς να συνεννοη-
θεί με κανέναν έχει αρχίσει και σκορπί-
ζει πολλά χρήματα στην εκλογική περι-
φέρεια της Βόρειας Ελλάδας, που κά-
ποτε εκλεγόταν, για να βγάζουν διθυ-
ράμβους για τον γιο του. Μα καλά, ο ευ-
λογημένος δεν ρωτάει προτού 
ξεφραγκιαστεί;

Γύρω γύρω Σάββατο… 
και στη μέση Τετάρτη 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL KENTΡΙ9

Μαθαίνω ότι το ένα από τα δύο κυ-
βερνητικά στελέχη (και φλογεροί
εραστές, όπως φαίνεται) αντιμε-
τωπίζει με απίστευτη ψυχραιμία
τις αποκαλύψεις σκανδαλοθηρι-
κής εφημερίδας για τη συνεύρε-
σή τους με δίμετρη, ξανθιά καλ-
λονή, με το αζημίωτο βεβαίως βε-
βαίως. «Σιγά, αυτά δεν είναι τίπο-
τα», φέρεται ειπών σε φιλική πα-
ρέα. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλα;
Για πες… Για πες…

Σιγά, αυτά 
δεν είναι 
τίποτα... 



ΟΟι αναβολές Μπάκου -
Καϋμενάκη
Αναβολή για δεύτερη φορά ζήτησε η πλευρά
των εφοπλιστών Μπάκου και Καϋμενάκη στη
δίκη για την εξέταση των ασφαλιστικών μέ-
τρων που οι ίδιοι είχαν καταθέσει αναφορικά
με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της
Ελλάκτωρ στις 27 Ιανουαρίου 2021. Υπενθυμί-
ζεται ότι η πλευρά των εφοπλιστών είχε κάνει
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας
ότι η εταιρεία κινδυνεύει και πως υπάρχει ζή-
τημα εγκυρότητας λόγω κωλύματος του προ-
έδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της
Ελλάκτωρ. Πάντως, να κάνεις ο ίδιος αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων και μετά να ζητάς ανα-
βολές δεν το λες και ορθόδοξο. Εκτός αν ζητάς
μόνο πίστωση χρόνου για κάτι άλλο…

Προσωρινή αύξηση 
του πληθωρισμού βλέπει
ο Στουρνάρας

Δεν θα τελειώσουμε εύκολα με τις πληθω-
ριστικές τάσεις. Το πρόβλημα θα μας απασχο-
λήσει εντόνως και το 2022, παρά τις προοπτι-
κές ανάπτυξης που εμφανίζει η ελληνική οι-
κονομία. Τούτο καταγράφεται και στην ετήσια
έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Στην Εν-
διάμεση Έκθεση
της Τράπεζας της
Ελλάδας για τη Νο-
μισματική Πολιτική
2021, την οποία
υπέβαλε ο Γιάννης
Στουρνάρας στον
πρόεδρο της Βου-
λής των Ελλήνων
και στο Υπουργικό Συμβούλιο, καταγράφεται
ότι ο πληθωρισμός, βάσει του εναρμονισμέ-
νου δείκτη τιμών καταναλωτή, αναμένεται να
καταγράψει ελαφρώς θετικό μέσο ετήσιο
ρυθμό το 2021, κυρίως λόγω της ανοδικής πο-
ρείας των τιμών των ενεργειακών αγαθών αλ-
λά και των ανατιμήσεων στα είδη διατροφής.
Το 2022 αναμένεται επιτάχυνση του πληθωρι-
σμού με τη θετική συμβολή όλων των συνι-
στωσών του. Ωστόσο, για το 2023 αναμένεται
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων
υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθούν
τα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες
προσφοράς και θα υποχωρήσουν οι τιμές
ενέργειας και εισαγόμενων πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων. Άντε να δούμε πόσο
θα σπρώχνουμε τον ελέφαντα στις σκάλες…

Περί Χρηματιστηρίου
Αθηνών
Ένας μικρός πόλεμος πλανάται πάνω και μέσα
στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναφορικά με την
περίφημη λίστα που θα εξετάσει η Επιτροπή
Επιλογής Υποψηφίων του Χρηματιστηρίου.
Όπως εγράφη στον Τύπο, στην τελική «τετρά-
δα» φέρεται να βρίσκονται ο γενικός διευθυν-
τής Οικονομικών των ΕΛΠΕ Κρίστιαν Τόμας, ο
διευθυντής (του υποκαταστήματος) της ιταλι-
κής τράπεζας Intesa Sanpaolo στο Λονδίνο
(και πρώην στέλεχος της Eurobank) Νίκος
Κουκουβίνος, ο CEO της κυπριακής τράπεζας
AstroBank (του Λιβανέζου επιχειρηματία και
πρώην υπουργού Maurise Sehnaoui) Αρι-
στείδης Βουράκης και ο νυν αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νίκος Κονταρού-
δης. Οι διαρροές αυτές έχουν προκαλέσει έν-
τονη δυσφορία στο κυβερνητικό στρατόπεδο
και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα έχουμε εξε-
λίξεις…

Στην ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι βρέ-
θηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
όπου μαγείρεψε μαζί με εθελοντές για το
συσσίτιο που προσφέρεται. Όπως αποκάλυψε
ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, «ήρθε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως και μαγειρέψαμε
μαζί. Για τους ανθρώπους που ταΐζω μου φέ-
ρανε τα υλικά και μελομακάρονα, κουραμπιέ-
δες, 400 μερίδες γιουβαρλάκια και μοιράσα-
με μαζί με τους εθελοντές το φαγητό στους
αστέγους. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του
ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δέρβο, πιστεύω να ξανάρ-
θουν και να βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ τον
Γιάννη Μελά που μοιράσαμε τα φαγητά στους
αστέγους, τον φίλο Γιώργο Βρεττάκο, τον
Γιάννη Διάκο που ήταν εδώ».

Πεντάγωνο: 
Το δίδυμο 
της καταστροφής 

Ε
νας νέος «έρωτας» ανθεί το τελευταίο
διάστημα στη λεωφόρο Μεσογείων και
κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν οι

πρόσφατες αλλαγές στον 5ο όροφο τελικά ωφέ-
λησαν ή όχι το κλίμα στο ελληνικό Πεντάγωνο. Ο
ένας είναι πολιτικός και ο άλλος στρατιωτικός, αλ-
λά φαίνεται ότι τα βρίσκουν σε όλα. Έρχονται στη
«δουλειά» με συνοδεία που θα ζήλευαν πρίγκιπες
του Κόλπου, κάνουν «αιφνιδιαστικές» επισκέψεις
σε μονάδες τα Σαββατοκύριακα, καλούν δημο-
σιογράφους για τις χριστουγεννιάτικες ευχές χω-
ρίς να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους
και αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για
την εκπροσώπηση της ηγεσίας. Όπως λέει και
ένας σοφός όμως, στη Μεσογείων οι «έρωτες»
δεν κρατούν πολύ και έτσι ήρθε το πρώτο καμπα-
νάκι από πολύ ψηλά. Τα πυκνά ταξίδια και οι πε-
ριηγήσεις εντός κι εκτός χώρας με τα VIP αερο-
σκάφη έφεραν εκνευρισμό σε ανώτατο επίπεδο,
ειδικά όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει αξιωματού-
χος της ελληνικής κυβέρνησης και το αεροσκά-
φος του δεν εκκινούσε λόγω βλάβης που αποδό-
θηκε σε υπερβολική χρήση. Ο αξιωματούχος τα-
ξίδεψε τελικά με άλλο αεροσκάφος, ενώ όταν
αναζητήθηκαν οι ευθύνες, αναφέρθηκε ότι
«έχουν ξετινάξει τα αεροπλάνα». Κάπως έτσι ήρ-
θε η πρώτη καμπάνα για τον έναν. Ο άλλος μετράει
πολλές το τελευταίο διάστημα. 

Ο Βασίλης Ξυπολυτάς, πρό-
εδρος του ΟΣΥ, αποφάσισε,
λέει, να ξεκινήσει μαθήματα
οδήγησης. Να μάθει να οδηγεί

λεωφορείο. Το ανακοίνωσε μά-
λιστα δημοσίως σε ανάρτησή του

στο Instagram. Σε έναν μήνα από σήμερα θα είναι
έτοιμος να βγει στην κυκλοφορία με κανονικό λε-
ωφορείο. Μάθε τέχνη και άσ’ τηνε και άμα πεινά-
σεις πιάσ’ τηνε.
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Καραμανλής: «Καμία
αύξηση στα εισιτήρια»

Επειδή οι αυξήσεις γενικά είναι της μόδας τε-
λευταία, ο Κώστας Καραμανλής έσπευσε να κα-
θησυχάσει τους πολίτες για τα μέσα μεταφοράς
και καλά έκανε. «Δεν πρόκειται να δούμε αυξή-
σεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς», διαβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής μιλώντας στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» για την ενεργει-
ακή κρίση. Σχετικά με τις αυξήσεις στα διόδια, ο κ.
Καραμανλής είπε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις τι-
μαριθμικές, πάρα πολύ μικρές, που προσαρμό-
ζονται ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Η Κεραμέως μαγειρεύει 
για τους αστέγους 
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Μαλλιά κουβάρια ο Ζήλος
με τον Κουρτζίδη 
Μ

ετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα βγήκαν τα μαχαίρια για το Κίνη-
μα Ελεύθεροι Άνθρωποι που είχε ιδρύσει ο Γιώργος. Ο διευθυντής
του πολιτικού του γραφείου Παντελής Ζήλος καταγγέλλει αυθαίρε-

τες διαδικασίες για τον διορισμό νέου προέδρου στο Κίνημα. «Η εκλογή του
προέδρου του Κινήματος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ανώτατου
Οργάνου του Κινήματος, του Συνεδρίου, και δεν προβλέπονται διαδικασίες
αυτοδίκαιου διορισμού από πρόσωπα τα οποία ο αείμνηστος είχε γνωρίσει
πρόσφατα και στα οποία είχε αναθέσει την αρμοδιότητα της έκδοσης δελτίων
Τύπου του Κινήματος, (εκπρόσωπος Τύπου) με τη σύμφωνη πάντα γνώμη και
έγκριση του Προέδρου», αναφέρει η ανακοίνωση του Ζήλου, την οποία συ-
νυπογράφει και η οικογένεια του Τράγκα. Από την πλευρά του, ο Πάρις Κουρ-
τζίδης εξέδωσε άλλη ανακοίνωση στην οποία λέει: «Ο πρόεδρος ζήτησε να
υπερασπιστώ τον ίδιον και το Κίνημα μέχρι τέλους. Να αγνοήσω τυχόν οι-
κείους υποκριτές και Φαρισαίους… Αν όμως δεν σεβαστούν τις πολιτικές
επιθυμίες του, αν πάνε να βλάψουν την ορθόδοξη συνέχεια των Ελεύθερων
Ανθρώπων, αν τολμήσουν να δουν το Κίνημα ως κληρονομιά ή ως λάφυρο για
συμψηφισμούς με τον “Λουδοβίκο”, τότε να μην τους καλύψω άλλο… Να
ανοίξω στόμα και χαρτιά…». Καλά ξεμπερδέματα να ευχηθώ.

Χαιρετισμό στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα τα «fake
news», που διοργάνωσε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, απηύθυνε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην Ελλάδα πληρώσαμε
πολύ ακριβά τα fake news στη διάρκεια της 10ετούς κρίσης.
Όταν τότε τα δύσκολα προβλήματα λύνονταν “με έναν νόμο κι ένα
άρθρο” και κατασκευάζονταν ψεύτικοι εχθροί για να κρυφτούν
τυχοδιωκτικές επιλογές. Και το βλέπουμε ανάγλυφα και τώρα
στη διάρκεια της πανδημίας. Όταν ψεύτικες πληροφορίες και
σκοτεινές φήμες οδήγησαν και οδηγούν δυστυχώς όχι μόνο σε
λάθος συμπεριφορές απέναντι στον ιό. Αλλά και σε αποδοχή δο-
ξασιών που στέλνουν ανθρώπους στο νοσοκομείο και στον θάνα-

το. Τα fake news αποτελούν συνεπώς έναν εθνικό κίνδυνο».
Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «είναι καιρός η υπεύθυνη
και επώνυμη δημοσιογραφία να αντιμετωπίσει στην πράξη την
ανεύθυνη και ανώνυμη φημολογία. Με κοινωνική ευθύνη να
μείνει μακριά από τις Σειρήνες του λαϊκισμού. Χωρίς να αναπα-
ράγει πλευρές του στο όνομα της εύκολης αναγνωσιμότητας, θε-
αματικότητας ή ακροαματικότητας. Και πιστή στη δεοντολογία,
να υπηρετεί την πληροφόρηση με βάση τα πραγματικά γεγονότα.
Χωρίς υπερβολές και δραματοποιήσεις που τα αλλοιώνουν. Γιατί
πράγματι υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η ενημέρωση οφεί-
λει να υπηρετήσει τον ρόλο της ως… τέταρτης εξουσίας».
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Πρώτη επίσκεψη 
του γραμματέα 
της ΝΔ στου Ρέντη 
Ο Παύλος Μαρινάκης, ως γραμματέας της
ΝΔ, επέλεξε να επισκεφτεί την αγορά του
Ρέντη, εκεί όπου χτυπάει η πραγματική
οικονομία της χώρας. Όπως ο ίδιος είπε,
κάνει πράξη τη δέσμευση Μητσοτάκη για
Συμφωνία Αλήθειας με τους πολίτες: «Ξε-
κινήσαμε σήμερα τις επισκέψεις μας από
την Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών στου
Ρέντη, από τις “ρίζες” της οικονομίας της
χώρας. Στόχος μας αλλά και βασική επι-
δίωξη του προέδρου μας και πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να βρι-
σκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους αν-
θρώπους της παραγωγής, τους ανθρώ-
πους που καθημερινά αγωνίζονται και
δημιουργούν. Θέλουμε να γνωρίσουμε
από κοντά τους ανθρώπους του παραγω-
γικού ιστού και να έχουμε μαζί τους μια
διαρκή σχέση, όχι μόνο για τα εύκολα, αλ-
λά για να αντιμετωπίσουμε μαζί κάθε
ανάγκη και να λύσουμε κάθε πρόβλημα
που μπορεί να προκύψει. Η Συμφωνία
Αλήθειας που έχει συνάψει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με τους πολίτες υλοποιείται
στο ακέραιο και απευθύνεται σε κάθε Ελ-
ληνίδα και κάθε Έλληνα, όχι μόνο στα μέ-
λη του κόμματος. Αυτό είναι που δυναμώ-
νει τη σχέση εμπιστοσύνης κυβέρνησης
και πολιτών».

Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά στο
Ισραήλ πάνε για 4η δόση εμβολίου…
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατόπιν σύ-
στασης μιας επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων θα προσφέρει και τέταρτη δό-
ση του εμβολίου για την Covid-19 σε
άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, εν μέ-
σω των κλιμακούμενων ανησυχιών
για την εξάπλωση της παραλλαγής
Όμικρον. Σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό Ναφτάλι Μπένετ, η τέταρτη
δόση θα απευθύνεται επίσης στο ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό.

Μπρατάκος: «Δώστε
αέρα αποπληρωμής
έξι μηνών 
για λογαριασμούς 
της ΔΕΗ» 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ δεν κάθεται με
σταυρωμένα τα χέρια. Ο Γιάννης Μπρατάκος
έστειλε επιστολή του προς τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Στην επιστολή
έθιξε το επίκαιρο ζήτημα των ανατιμήσεων
στις τιμές ενέργειας, το οποίο, σε συνέχεια
των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων
που προκάλεσαν η πανδημία Covid-19 και η
δεκαετής οικονομική κρίση, επιβαρύνει όλο
και πιο πιεστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις,
πλήττοντας τη θέση τους τόσο στη διεθνή
αγορά όσο και στην εγχώρια. Στις προτάσεις
που κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ζήτησε να
υπάρξει δυνατότητα στις επιχειρήσεις για
αποπληρωμή των λογαριασμών που έχουν
ήδη εκδοθεί με τις αυξημένες τιμές από
τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας σε
διάστημα έξι μηνών, έτσι ώστε να διευκο-
λυνθεί η ήδη επιβαρυμένη ρευστότητα των
επιχειρήσεων.

Μητσοτάκης: «Πληρώσαμε ακριβά τα fake news» 

Η Attica προχωράει  
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξη-

ση μετοχικού κεφαλαίου κατά 240 εκατ. ευρώ
της Attica Bank με την έκδοση 1.200.000.000
νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετο-
χών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της
διοίκησης, ξεκινάει μια νέα φάση εξυγίανσης και αναπτυξιακής πορείας, στην
οποία -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- το 2022 θα είναι «έτος ορόσημο»
για το μέλλον της εισηγμένης (μη συστημικής) τράπεζας.
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Οι δυσκοινωνικοί καυχηματίες του revenge porn και του cyber rape...

Μήπως τα Χριστούγεννα σας προκαλούν άγχος;

Η
«υπόθεση Iveco», το 2019, είχε πρωτοφανή κοι-
νωνικό αντίκτυπο στην Ισπανία, ως μια τραγική
περίπτωση ηλεκτρονικής διαρροής ερωτικού

υλικού, η οποία κατέληξε στην αυτοκτονία της παθού-
σης. Έκτοτε, ανάλογα περιστατικά «εικονο-κεντρικής»
ψηφιακής κακοποίησης, κυρίως γυναικών, έχουν δει το
φως της δημοσιότητας και στη χώρα μας, με αντίστοιχα
ή ανάλογα τραγικές συνέπειες για τα θύματα. 

Όπως έχουμε επισημάνει και κατά το παρελθόν, προ-
τού φτάσουμε στο απαράδεκτο σημείο της εκδικητικής
ή της καφρικώς αφιλότιμης, καυχηματικής δημοσίευ-
σης μιας προσωπικής-ερωτικής στιγμής, θα πρέπει να
σταθούμε και στην αρχική φάση της ηλεκτρονικής κα-
ταγραφής αυτών των στιγμών. 

Ζούμε σε έναν ναρκισσιστικό πολιτισμό.
Είμαστε δέσμιοι των ηλεκτρονικών πολυμέσων που

επιβάλλουν και διογκώνουν επιφανειακές εικόνες και
αγνοούν την ουσία και το βάθος των πραγμάτων και αυ-
τό έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια της Covid-19,
καθώς το δίδυμο αποστασιοποίησης-καραντίνας προ-
κάλεσε την ακόμη μαζικότερη εισβολή του ψηφιακού
σύμπαντος και της αλληλεπίδρασης της οθόνης στην
κοινωνική και ερωτική μας ζωή και επικοινωνία. Δεν
είναι, λοιπόν, απροσδόκητο να βλέπουμε αυτήν την τά-
ση ψηφιακής αυτο- και ετερο-καταγραφής προσωπι-
κών στιγμών να κατακλύζει την ερωτική ζωή, κυρίως
των νεαρών ατόμων, τα οποία αναζητούν διαρκώς αυτο-
επιβεβαιωτικές εξεικονίσεις των ερωτικών τους κατα-

κτήσεων και επιδόσεων. Εξεικονίσεις, στις οποίες να
μπορούν μάλιστα να προσφύγουν και στο μέλλον, ανα-
σύροντάς τες από τα κινητά και τα tablets τους ή από
τους ηλεκτρονικούς δίσκους των υπολογιστών, ακόμη
και όταν το ερωτικό τους αντικείμενο θα έχει χαθεί ή
δεν θα είναι πια διαθέσιμο. Παράλληλα, αυξάνεται η αν-
ταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, συχνά με συνοδές οπτι-
κοακουστικές καταγραφές ερωτικού περιεχομένου,
μεταξύ γνωστών ή και άγνωστων -εκτός της ψηφιακής
σφαίρας- ερωτικών συντρόφων, με νέους όρους, όπως
το sexting, να εισέρχονται στο λεξιλόγιο και στις συνή-
θειές μας.

Πολλές φορές, όμως, το προσωπικό αυτό υλικό
διαρρέει σε τρίτους ή σε σχετικούς πορνογραφικούς
ιστότοπους, χωρίς τη συναίνεση του θύματος (το
οποίο συνήθως είναι γυναίκα), είτε για λόγους προ-
σωπικής αντεκδίκησης, όταν η σχέση έχει τελειώσει
και ο δράστης αισθάνεται απόρριψη την οποία αδυνα-
τεί να διαχειρισθεί, είτε ακόμη και επιδιαρκούσης της
σχέσεως, με σκοπό τον προσπορισμό οικονομικού
ανταλλάγματος από τον δράστη, αλλά και συχνά, απλά
και μόνον, επειδή ο τελευταίος τέρπεται, διεστραμμέ-
να, από τον εξευτελισμό του ερωτικού του αντικειμέ-
νου και από τη δικιά του ψευδοαρρενωπή προβολή.
Όταν, όμως, εξευτελίζεις με αυτόν τον τρόπο τον ερω-
τικό σου σύντροφο, το άτομο, δηλαδή, στο οποίο κα-
θρεπτίζεται ο εαυτός σου, στη διάρκεια της ερωτικής
σχέσης ή ακόμη και της περιστασιακής σεξουαλικής

επαφής, ο υποκείμενος πυρήνας της κατάπτυστης
αυτής ενέργειας δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται
από ένα σύμπλοκο αισθημάτων ελλειμματικότητας
και εαυτο-ανεπάρκειας.

Όσοι εκδηλώνουν τέτοιες κυβερνο-ερωτικές συμπε-
ριφορές είναι πολύ πιθανό να εμφανίζουν ένα συμπα-
γές και διαχρονικό μοτίβο αδιαφορίας για τα δικαιώμα-
τα των συνανθρώπων τους και εν προκειμένω και των
ερωτικών τους συντρόφων, παρορμητικών δράσεων,
απουσίας ενοχής και απουσίας ικανότητας να διδαχ-
θούν από τις δυσάρεστες εμπειρίες και καταστάσεις
στις οποίες δύνανται να τους εμπλέξουν οι νομικές και
κοινωνικές συνέπειες των πράξεών τους. Τα δυσκοινω-
νικά-αντικοινωνικά χαρακτηριστικά των δραστών τέ-
τοιων πράξεων, θα μπορούσαν, λοιπόν, να κωδικοποι-
ηθούν ως ακολούθως:

• Εκδήλωση σκληρότητας
• Παροδικότητα στις ερωτικές σχέσεις
• Ανευθυνότητα
• Παρορμητικότητα και ευερεθιστότητα
• Απουσία ενοχής και τύψεων
• Αδυναμία αποδοχής της ευθύνης.
Μιας ευθύνης της οποίας ένα μέρος καλείται να ση-

κώσει η κοινωνία μας, με τους κατασταλτικούς και προ-
ληπτικούς της μηχανισμούς, ακόμη και αν οι, καυχημα-
τίες της προσωπικής τους αυτο-εξευτελισμένης ψευ-
δο-επίδοσης, δράστες αδυνατούν ακόμη και να την αν-
τιληφθούν, πολλώ δε μάλλον να την αναλάβουν. 

Ο
ι γιορτές των Χριστουγέννων υποτίθεται ότι είναι
μια χαρούμενη περίοδος διακοπών για πολ-
λούς. Υπάρχει, ωστόσο, μια καλά τεκμηριωμένη

σχέση μεταξύ της περιόδου των διακοπών αυτών και
της αύξησης των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική
υγεία, με πρωταγωνιστές το άγχος, το στρες και την κα-
τάθλιψη, που μπορεί να προκληθούν από πολλαπλούς
στρεσογόνους παράγοντες:

Περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες
�Δεν νιώθεις την ανάγκη να παρευρεθείς σε πολλές
κοινωνικές εκδηλώσεις.
�Χρειάζεται να βιαστείς να τακτοποι-
ήσεις τις εργασίες σου πριν από τις
διακοπές.
�Πρέπει να αγοράσεις δώρα σε πολυ-
σύχναστα εμπορικά κέντρα.
�Σχεδιασμός εκδηλώσεων για τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οικονομικοί στρεσογόνοι 
παράγοντες
�Πίεση σε περιορισμένους προϋπο-
λογισμούς λόγω αγοράς δώρων, παρα-
κολούθησης κοινωνικών εκδηλώσεων
και εορταστικών δραστηριοτήτων.
�Περιορισμένο εισόδημα λόγω αδει-
ών εργασίας.

Πιέσεις σχέσεων
� Το να είσαι υποχρεωμένος (σε ορισμένες περιπτώ-
σεις) να περνάς χρόνο με μέλη της οικογένειας που κα-
νονικά θα προσπαθούσες να αποφύγεις.
�Νιώθετε ότι ο σύντροφός σας δεν σας βοηθά με τις
προετοιμασίες των Χριστουγέννων.

Συναισθηματικά ερεθίσματα
Πολλοί μπορεί να νιώθουν μοναξιά, τύψεις ή απώ-

λεια. Καθώς αυτή η εποχή του χρόνου επικεντρώνεται
παραδοσιακά στο να είμαστε κοντά σε αγαπημένα πρό-

σωπα, το να αισθάνεται κανείς ότι δεν έχει κανέναν να
περάσει τις διακοπές μαζί, μπορεί να οδηγήσει σε θλί-
ψη και κατάθλιψη. 

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε 
το άγχος της περιόδου αυτής;

Αρχικά προσπαθήστε να προγραμματίσετε τον χρόνο.
Όσο καλύτερα ρυθμίσετε τις δραστηριότητές σας, όπως
αγορές δώρων, τόσο λιγότερο αγχωτικές θα είναι. 

Οι οικονομικοί στρεσογόνοι παράγοντες μπορούν να
αντιμετωπιστούν ορίζοντας έναν προϋπολογισμό για

όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
των δώρων και των εκδηλώσεων. Επίσης, μη φο-
βάστε να πείτε «όχι» στις εκδηλώσεις, εάν είναι δα-
πανηρές. Μερικές φορές μπορεί να είναι αναπό-
φευκτο να συναναστραφείτε ανεπιθύμητα άτομα,
αλλά υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές που μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε το άγ-
χος, όπως, για παράδειγμα, να αποφύγετε θέματα
συζητήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγ-
κρουση. Αν βιώνετε μοναξιά τις ημέρες αυτές,
σκεφτείτε αν μπορείτε να απευθυνθείτε στους
γνωστούς σας. Θυμηθείτε: Αν μείνετε σιωπηλοί, ο
κόσμος δεν θα ξέρει ότι θα θέλατε παρέα. Ωστόσο,
ας αναγνωρίσουμε ότι αυτό μπορεί να μην είναι μια
επιλογή για όλους και ίσως κάποιοι άνθρωποι επι-
λέξουν συνειδητά να περάσουν μόνοι τις γιορτές
των Χριστουγέννων. 

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Κ
αταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη
Λιβύη μετά την αναβολή των προ-
εδρικών εκλογών που ήταν προ-
γραμματισμένες να διεξαχθούν

στις 24 Δεκεμβρίου. Μια απόφαση που ήταν
προδιαγεγραμμένη από καιρό, αφού τα αντι-
μαχόμενα στρατόπεδα δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν στα διαδικαστικά και να επικυ-
ρώσουν τη λίστα των υποψηφίων.

«Αφού συμβουλευτήκαμε τις τεχνικές, τις
δικαστικές εκθέσεις και τις εκθέσεις ασφαλεί-
ας, σας ενημερώνουμε ότι είναι αδύνατο να
διεξαχθούν οι εκλογές», ανέφερε στην ανα-
κοίνωσή του το Κοινοβούλιο της χώρας. Προς
το παρόν, δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία
εκλογών ενώ η εντολή της μεταβατικής κυβέρ-
νησης λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Αν
τα δύο στρατόπεδα, το Ανατολικό που εκπρο-
σωπείται από τον ισχυρό άνδρα των λιβυκών
Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ,
και το Δυτικό του νυν πρωθυπουργού Αμ-
πντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, δεν καταφέρουν να
βρουν μια κοινή γραμμή για να προγραμματί-
σουν εκ νέου τις εκλογές και να ανανεώσουν
την εντολή της μεταβατικής κυβέρνησης, τότε
η χώρα κινδυνεύει να διολισθήσει και πάλι στο
χάος και τις ένοπλες συγκρούσεις.

Ο ρόλος της Τουρκίας
Αναμφίβολα, ενεργό ρόλο στο «ναυάγιο»

των λιβυκών εκλογών είχε η Τουρκία, η οποία
διατηρεί ισχυρές δυνάμεις τακτικού στρατού
και μισθοφόρων στα εδάφη της χώρας. Μέσω
της επιρροής που ασκεί στη Μουσουλμανική
Αδελφότητα, η Άγκυρα για μία ακόμη φορά
ενεπλάκη στο εσωτερικό της Λιβύης, υπονο-

μεύοντας την εκλογική διαδικασία. Αμέσως
μετά την ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, ομά-
δες ενόπλων εμφανίστηκαν τόσο στην πρω-
τεύουσα Τρίπολη όσο και σε άλλες περιοχές
της χώρας, με το κλίμα να θυμίζει έντονα την
περίοδο του εμφυλίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έντονες παρασκη-
νιακές διαβουλεύσεις σχετικά με το αν και
πότε μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εκλο-
γές στη βάση ενός πλαισίου στο οποίο θα συμ-
φωνούν όλες οι πλευρές.

Το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

στη Λιβύη, έχοντας ως προτεραιότητα τη δια-
πραγμάτευση με τη νόμιμη κυβέρνηση της
χώρας, όταν αυτή προκύψει, ώστε να ακυρω-
θεί διά παντός το παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο. Στο ζήτημα αυτό, η Ελλάδα έχει στο
πλευρό της και την Ευρώπη, όπως διαμήνυσε

ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέμα-
τα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.
Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλο-
γιάννη, ο κ. Μπορέλ τόνισε ότι «οι συμφωνίες
οριοθέτησης και οι στρατιωτικές συμφωνίες
Τουρκίας - Λιβύης του 2019, θεωρούνται από
την ΕΕ ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά δι-
καιώματα τρίτων χωρών, δεν συμμορφώνον-
ται με το εθιμικό διεθνές δίκαιο και δεν έχουν
νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη».

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας υπογράμμισε ακόμη ότι η Τουρκία οφεί-
λει να επικυρώσει άμεσα τη Σύμβαση του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας. «Η Τουρκία είναι υποψήφια προς
ένταξη στην ΕΕ και ως εκ τούτου πρέπει να
εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία με το
κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος
του οποίου αποτελεί η Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS)», είπε ο κ. Μπορέλ.

Ξεκίνησε η γεώτρηση
Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία προ-

χωρά στην αξιοποίηση των φυσικών της πό-
ρων, με την υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πη-
λείδου να ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης βίντεο με το τρυπάνι της κοινοπρα-
ξίας ExxonMobil - Qatar Energy να φτάνει
στον βυθό του οικοπέδου 10 της Κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

«Με τη γεώτρηση αξιολόγησης Γλαύκος 2,
αρχίζει το γεωτρητικό πρόγραμμα στην ΑΟΖ
της Κύπρου. Μαζί με τους αδειούχους μας ερ-
γαστήκαμε για να διασφαλίσουμε την ασφά-
λεια των δραστηριοτήτων τους εν μέσω παν-
δημίας», ανέφερε η Νατάσα Πηλείδου.

Στην Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντη-
ση με τον υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολο-
γίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στο
επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις και η συ-
νεργασία στους τομείς της ενέργειας, της και-
νοτομίας και της οικονομίας.

Αν τα δύο στρατόπεδα δεν 
συμφωνήσουν στη μεταβατική
κυβέρνηση, τότε η χώρα 
κινδυνεύει να διολισθήσει 
και πάλι στο χάος 
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Αναβολή και επίσημα 
των λιβυκών εκλογών



Η
μάχη για τη νέα κορβέτα του Πο-
λεμικού Ναυτικού έχει ανάψει
για τα καλά, με τρεις εταιρείες να
διεκδικούν μέχρι στιγμής το

συμβόλαιο με την ελληνική πλευρά, αφού
μετά τη Γαλλία και την Ολλανδία η τελευταία
εξέλιξη θέλει και την Ιταλία να μπαίνει επι-
σήμως στο παιχνίδι.

Η πρόταση της ιταλικής Fincantieri, μεγά-
λου ανταγωνιστή της γαλλικής Group Naval,
περιλαμβάνει την κορβέτα Doha, που ανα-
πτύχθηκε αρχικά για το Κατάρ. Πρόκειται για
ένα πλοίο εξαιρετικών δυνατοτήτων, με χαρα-
κτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο
σε ελαφριά φρεγάτα παρά σε κορβέτα. Η
Doha είναι μεγαλύτερη από τη γαλλική Go-
wind αλλά και από την ολλανδική Sigma
10514, με εκτόπισμα που ξεπερνά τους 3.200
τόνους. Μπορεί να εξοπλιστεί με τους πανί-
σχυρους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster
30, τους ίδιους που θα φέρουν οι ελληνικές
Belharra, ενώ για στόχους επιφανείας διαθέ-
τουν πυραύλους Exocet ΜΜ40. Για τον ανθυ-
ποβρυχιακό πόλεμο οι Doha μπορούν να
εφοδιαστούν με σόναρ τρόπιδας, ενώ στα
πλεονεκτήματα του πλοίου συμπεριλαμβάνε-
ται η ταχύτητα των 28 κόμβων και η αυτονομία
των 21 ημερών.

Υψηλό κόστος
Αν και η πρόταση της Fincantieri ικανοποιεί

τις προδιαγραφές του Πολεμικού Ναυτικού,
το υψηλό τους κόστος και οι χρόνοι παράδο-
σης φαίνεται πως στερούν από την ιταλική
πρόταση τα χαρακτηριστικά του «φαβορί».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευ-
ρά θέλει τα πλοία να είναι διαθέσιμα όσο το
δυνατόν συντομότερα, με τις πρώτες μονάδες
να παραδίδονται ακόμη και νωρίτερα από τις
φρεγάτες Belharra, δηλαδή πριν από το 2025.
Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό θέλει να συγ-
κρατήσει το κόστος του προγράμματος στο 1,5
δισ.,ώστε να μείνει χώρος για την αναβάθμιση
τουλάχιστον τριών ΜΕΚΟ. Η Doha ωστόσο, με
τιμή που ξεπερνά κατά πολύ αυτή των δύο αν-
ταγωνιστών της, θα μπορούσε να τινάξει κυ-
ριολεκτικά την μπάνκα στον αέρα, στερώντας
πολύτιμα κεφάλαια από άλλα προγράμματα. Η
Fincantieri, όπως και όλοι όσοι έχουν φέρει
προτάσεις για κορβέτες, προτείνει την κατα-
σκευή τους σε ελληνικά ναυπηγεία. Αυτό
ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται με τα «πυρο-

τεχνήματα» περί ιταλικού ενδιαφέροντος για
την Ελευσίνα, το οποίο ναυάγησε προτού καν
εκδηλωθεί.

Την ίδια στιγμή, οι Γάλλοι δεν φαίνονται δια-
τεθειμένοι να χάσουν ούτε αυτό το πρόγραμ-
μα. Ακολουθώντας τη «συνταγή» των φρεγα-
τών Belharra, ρίχνοντας δηλαδή διαρκώς το
κόστος και εξοπλίζοντας το πλοίο, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού,
έχουν ρίξει στο τραπέζι μια άκρως δελεαστική
πρόταση. Η Gowind με εκτόπισμα 2.800 τό-
νων διαθέτει σύστημα πρόωσης με κινητήρα
ντίζελ αλλά και ηλεκτροκινητήρα, ενώ θα εί-
ναι εξοπλισμένη με το ίδιο σύστημα μάχης
που θα «φορούν» και τα μεγαλύτερα «αδέλ-
φια» τους, οι FDI Belharra. Για την αεράμυνα
οι Gowind διαθέτουν 16 πυραύλους MICA,
τους οποίους κατευθύνει το ραντάρ NS-100
και είναι εξοπλισμένες με σύστημα εγγύς
προστασίας RAM και πυροβόλο Oto Melara
των 76 χιλιοστών. Εξίσου ισχυρές είναι και
κατά των υποβρυχίων, με τα δύο σόναρ, τρόπι-
δας και συρόμενο, να εντοπίζουν κάθε υπο-
θαλάσσια απειλή. Οι Γάλλοι υπόσχονται παρά-
δοση των πλοίων το 2024, με το κόστος τους
να προσεγγίζει το 1,7 δισ., όμως εκτιμάται ότι
μπορεί να μειωθεί στο1,5 δισ., που είναι το ζη-
τούμενο για την ελληνική πλευρά.

«Αστακός»
Πολλές πιθανότητες όμως συγκεντρώνει

και η πρόταση της Damen για την κορβέτα
Sigma 10514. Με εκτόπισμα 2.365 τόνων, είναι
το μικρότερο πλοίο από τα τρία, όμως έρχεται
οπλισμένο σαν «αστακός». Οι Sigma φέρουν
αντιαεροπορικούς πυραύλους MICA, αντι-
πλοϊκούς Exocet, σόναρ τρόπιδας Kingklip
και ραντάρ Smart-S MK2.

Και οι τρεις προτάσεις βρίσκονται στο μι-
κροσκόπιο του Πολεμικού Ναυτικού, με την
εισήγηση των ναυάρχων να αναμένεται στις
αρχές του έτους, ώστε η ελληνική πλευρά να
κινηθεί ταχύτατα για την απόκτηση των κορ-
βετών. Η ανάγκη για την ανανέωση του στό-
λου, άλλωστε, κρίνεται επιτακτική και, όπως
ξεκαθαρίζουν ανώτατες πηγές του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, η επιλογή θα γίνει με
βάση τα επιχειρησιακά κριτήρια και το συμ-
φέρον της χώρας.

Τρεις προτάσεις στο
μικροσκόπιο του Πολεμικού
Ναυτικού - Η εισήγηση 
των ναυάρχων αναμένεται
στις αρχές του έτους
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Ναυμαχία για τις νέες κορβέτες

stavros.ion@gmail.com
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Τέταρτη δόση για τους άνω των 60 ετών ανακοίνωσε το Ισραήλ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι, κατόπιν σύστασης της

επιτροπής εμπειρογνωμόνων, θα προσφέρει και τέταρτη
δόση του εμβολίου σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Η
απόφαση αυτή πάρθηκε εν μέσω των κλιμακούμενων
ανησυχιών για την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, η τέ-
ταρτη δόση θα απευθύνεται επίσης στο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό. «Οι πολίτες του Ισραήλ ήταν οι πρώτοι στον
κόσμο που έλαβαν την τρίτη δόση του εμβολίου για την
Covid-19 και συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε με την τέταρ-
τη δόση», ανέφερε ο Μπένετ σε ανακοίνωση που έδωσε

στη δημοσιότητα το πρωθυπουργικό γραφείο. Ο Ισραηλι-
νός πρωθυπουργός προέτρεψε όσους πληρούν τα κριτή-
ρια «να πάνε να εμβολιαστούν».

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη λήξη του υπουργικού συμ-
βουλίου, αντικείμενο της οποίας ήταν η εξέλιξη της παν-
δημίας, με φόντο τις εντεινόμενες ανησυχίες για την εξά-
πλωση της παραλλαγής Όμικρον. Δικαίωμα σε αυτήν την
τέταρτη δόση θα έχουν επίσης οι ανοσοκατεσταλμένοι
ασθενείς. Θα χορηγείται τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά
την τρίτη δόση, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Το γραφείο του Μπένετ πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός

έδωσε εντολή στο υπουργείο Υγείας και στα ασφαλιστικά
ταμεία -τα οποία διαχειρίζονται τα εμβόλια- να ετοιμά-
σουν την εκστρατεία χορήγησης της τέταρτης δόσης. Πα-
ράλληλα χθες έγινε γνωστός ο πρώτος θάνατος ασθενούς
που είχε προσβληθεί από την παραλλαγή Όμικρον. Σύμ-
φωνα με το Ιατρικό Κέντρο Σορόκα, όπου νοσηλευόταν,
επρόκειτο για έναν άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών, που
έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και είχε εισαχ-
θεί για νοσηλεία πριν από δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας, υπάρχουν τουλάχιστον 340 επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της Όμικρον στο Ισραήλ. 

Τα μονοκλωνικά δεν 
καταπολεμούν την «Ο»

Γράφει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Η
πορεία της Όμικρον, οι γιορτές, το συνεχές testing που συστήνεται
ως αναγκαίο προληπτικό μέτρο πριν από τις κοινωνικές
συναθροίσεις αλλά και το γεγονός ότι οι έρευνες δείχνουν πως τα
μονοκλωνικά αντισώματα δεν καταπολεμούν επαρκώς την «Ο»,

οδήγησαν την επιτροπή των ειδικών σε έκτακτη σύσκεψη χθες το μεσημέρι.
Στο τραπέζι έπεσε αμέσως η ιδέα να γίνει άμεση χορήγηση των
μονοκλωνικών αντισωμάτων, δηλαδή κατανάλωση των δόσεων που υπάρχουν
ακόμα διαθέσιμες μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, δηλαδή πριν προλάβει
να επικρατήσει η Όμικρον στη χώρα.
Για αυτό και υπάρχει η πρόθεση πλέον να διευρυνθεί η χορήγησή τους και σε
άλλες κατηγορίες ασθενών, ώστε να μη μείνουν αδιάθετα. Φυσικά, όπως είπε
και ο υπουργός Υγείας στη Βουλή, νέα μέτρα θα πέσουν σίγουρα στο τραπέζι
μετά τις γιορτές, ειδικά αν η Όμικρον δείξει τα δόντια της και ξεπεράσει τη
Δέλτα, που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην Ελλάδα.
Οι ειδικοί παρακολουθούν συνεχώς τα νέα δεδομένα ειδικά από κράτη που
πλήττονται ήδη από τη νέα παραλλαγή, όπως η Μεγάλη Βρετανία.

Επιβεβαίωση με τα λύματα
Η «Political» επιβεβαιώνεται μετά το χθεσινό της ρεπορτάζ για τη σημασία
των λυμάτων στην πορεία της Όμικρον. Ο καθηγητής αναλυτικής χημείας
Νίκος Θωμαΐδης μίλησε στον ΣΚΑΪ για την αύξηση που παρατηρείται τις
τελευταίες ημέρες στο ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής αλλά και της
Κρήτης, λέγοντας ότι ύστερα από τρεις εβδομάδες ύφεσης η κατάσταση
αντιστρέφεται. Ήδη ανιχνεύθηκε η νέα παραλλαγή στην κοινότητα της
Θεσσαλονίκης, σε δείγμα της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου 2021, μέσα από νέα
πρωτοποριακή -υψηλής ευαισθησίας και ακρίβειας και σε πραγματικό χρόνο-
μοριακή μέθοδο, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, επιστημονικά υπεύθυνος
της οποίας είναι ο πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
Χθες, πάντως, καταγράφηκαν 5.641 νέα κρούσματα, 69 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους ενώ 665 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, οι 553 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Στην Αττική καταγράφηκαν 2.307 νέες μολύνσεις, 776 στη
Θεσσαλονίκη, ενώ Αχαΐα, Λάρισα, Εύβοια, Κοζάνη και Ηράκλειο έχουν
τριψήφιους αριθμούς κρουσμάτων.

Οι τελευταίες έρευνες οδηγούν
τους ειδικούς στην άμεση

χορήγηση των αντισωμάτων, 
πριν εξαπλωθεί η μετάλλαξη



Δ
ωρεές ύψους 2.503.350 ευ-
ρώ, οι οποίες θα διοχετευ-
τούν σε τέσσερις στοχευμέ-
νες δράσεις, συγκεντρώθη-

καν από τις προσφορές εταιρειών και
απλών πολιτών, για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κορονοϊού. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε χθες το σχέδιο
δράσης για την αξιοποίηση των δωρεών
που συγκεντρώθηκαν στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπα-
νών για την αντιμετώπιση της νόσου
Covid-19. 

Συγκεκριμένα:

1Ποσό 1.230.000 ευρώ θα διατεθεί για
την προμήθεια 17 ασθενοφόρων οχη-

μάτων, τα οποία θα αγοραστούν από το
υπουργείο Οικονομικών και θα παραδο-
θούν στον υπουργό Υγείας για την κάλυ-
ψη των αναγκών του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη
τη χώρα. Συγκεκριμένα, σε καθεμία από
τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της
χώρας θα διατεθούν δύο ασθενοφόρα,
ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ (Αττικής,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Μα-
κεδονίας) θα λάβουν από τρία ασθενο-
φόρα η καθεμία.

2 Ποσό 395.926 ευρώ θα διατεθεί σε
προγράμματα που θα υλοποιήσει

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με τους
πόρους αυτούς θα αγοραστεί εξοπλι-
σμός ρυμουλκούμενης ιατρικής μονά-
δας, με δυνατότητα να παρέχει υπηρε-

σίες τόσο σε δυσπρόσιτες περιοχές της
χώρας όσο και σε ευάλωτους πληθυ-
σμούς, με προϋπολογισμό 352.036 ευ-
ρώ. Από αυτά, τα 43.890 ευρώ θα διατε-
θούν για το ετήσιο πρόγραμμα εμβολια-
σμού κατά του κορονοϊού, μέσω κινητής
ιατρικής ομάδας που διαθέτει το «Χαμό-
γελο του Παιδιού». 

Στους «Γιατρούς του Κόσμου» 

3Ποσό 104.250 ευρώ θα διατεθεί
στους «Γιατρούς του Κόσμου», για

προγράμματα διάρκειας 6 μηνών, που
θα αφορούν τα εξής:

Α. Την προώθηση της αναγκαιότητας
εμβολιασμού και ανοσοποίησης έναντι
του κορονοϊού, με προϋπολογισμό
24.245 ευρώ.

Β. Την παροχή φροντίδας υγείας και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευά-
λωτα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία πλήτ-
τονται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδη-
μίας, με προϋπολογισμό 46.505 ευρώ.

Γ. Την ενίσχυση των κοινωνικών δο-
μών της χώρας, παρέχοντας υποστήριξη
τόσο στους ωφελούμενους πολίτες όσο
και στο προσωπικό πρώτης γραμμής

που υπηρετεί σε αυτές, με προϋπολογι-
σμό 33.500 ευρώ.

4 Ποσό 151.000 ευρώ θα διατεθεί για
την κάλυψη των εξόδων διαμονής,

μετακίνησης και υπερωριακής αποζη-
μίωσης νοσηλευτικού προσωπικού του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαί-
σιο συνδρομής τους στην επιχείρηση
«Ελευθερία», σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στον ν. 4790/2021. Ειδικότερα,
50 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες προ-
βλέπεται να συνδράμουν στο εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμών, μετακινούμε-
νοι από περιφερειακές υπηρεσίες του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκει-
μένου να υποστηρίξουν τα δύο μεγάλα
εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής, στο
Μαρούσι και τη Γλυφάδα.

Τη χρηματοδότηση των τεσσάρων αυ-
τών δράσεων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.881.176 ευρώ, θα ακολουθήσει η
διάθεση των υπόλοιπων δωρεών, ύψους
-αυτή τη στιγμή- 622.074 ευρώ, σε επι-
πρόσθετες, στοχευμένες δράσεις άσκη-
σης κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες δη-
μόσια θα ανακοινωθούν. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έρευνα ΙΣΑ:
Μειώθηκαν 
οι αρνητές - 8 στους
10 έχουν εμπιστοσύνη
στον εμβολιασμό

Με μια νέα αποκαλυπτική έρευνα, ο
ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών) και η
εταιρεία Alco κατέγραψαν τις αντιδρά-
σεις των πολιτών την περίοδο 2-6/12/21
σχετικά με την πανδημία και τα εμβόλια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 95% των
ερωτηθέντων αναγνωρίζει τον σημαντι-
κό ρόλο των υγειονομικών και το 74% θε-
ωρεί ότι τα μέτρα είναι σωστά ή λιγότερο
αυστηρά από αυτά που θα έπρεπε. Οι 6
στους 10 θεωρούν ότι το ΕΣΥ ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της πανδημίας. Περί-
που 8 στους 10 ανησυχούν για την πορεία
της πανδημίας, εμπιστεύονται τα εμβό-
λια και έχουν εμβολιαστεί ή κλείσει ραν-
τεβού. Όπως προκύπτει, η ομάδα των
αρνητών μειώθηκε σημαντικά σε σχέση
με τον Ιούλιο, ο πυρήνας της, όμως, δεί-
χνει πολύ σκληρός, αφού μόνο το 12%
φαίνεται να σκέφτεται να εμβολιαστεί,
ενώ η πλειονότητά τους (73%) δηλώνει
ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάποιος που θα
μπορούσε να τους πείσει να αλλάξουν
στάση. Ο λόγος που επικαλείται το 41%
όσων δεν έχουν εμβολιαστεί είναι η ανα-
ποτελεσματικότητα του εμβολίου, ενώ το
22% φοβάται τις παρενέργειες. Ένα πο-
σοστό 24% θεωρεί προτιμότερη την ανο-
σία από τη νόσηση. Μάλιστα το 59% των
μη εμβολιασμένων ανησυχεί για την
πανδημία ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στους εμβολιασμένους είναι 87%. «Η
πανδημία θεριεύει εκ νέου. Το ξέρουμε.
Το βλέπουμε. Σαρώνει και αιφνιδιάζει,
με άγνωστα δεδομένα και άγνωστα απο-
τελέσματα, ενώ βαδίζουμε ήδη στον τρί-
το χειμώνα με Covid, με ανοιχτές πληγές
στην Ελλάδα, με πάνω από 20.000 θανά-
τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος
Πατούλης, αναφερόμενος στις νέες συν-
θήκες που θα δημιουργηθούν με την
επέλαση της Όμικρον. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου
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Χρ. Σταϊκούρας: «Τα λεφτά
θα κατευθυνθούν
στοχευμένα σε 4 δράσεις» 

Δωρεές 2,5 εκατ. για την
αντιμετώπιση της Covid



Σ
ήμερα Πέμπτη αναμένεται
να οδηγηθεί στο αυτόφωρο
ο Στάθης Παναγιωτόπου-
λος, με τον πρώην συμπα-

ρουσιαστή των «Ράδιο Αρβύλα» να
παραδίδεται στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να συλλαμβάνεται μετά
τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του μια νεαρή κοπέ-
λα, ότι ανήρτησε εν αγνοία της σε ιστότοπους με πορνο-
γραφικό περιεχόμενο δύο βίντεο από ερωτική συνεύ-
ρεσή τους.

Ο πρώην συμπαρουσιαστής των «Ράδιο Αρβύλα» με-
τά την προανακριτική διαδικασία (λήψη δακτυλικών
αποτυπωμάτων, φωτογράφιση με α/α συλληφθέντος
και κατάθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) θα
παραμείνει κρατούμενος. Το πρωί της Πέμπτης θα οδη-
γηθεί στον εισαγγελέα και το αυτόφωρο, όπου θα απο-
φασιστεί αν θα δικαστεί αύριο ή θα πάρει προθεσμία.
Στη δεύτερη περίπτωση ο Στάθης Παναγιωτόπουλος εί-
τε θα αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης είτε θα παρα-
μείνει κρατούμενος στη ΓΑΔΘ. Παράλληλα, αστυνομι-
κοί της Ασφάλειας έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του,
αναζητώντας τυχόν πορνογραφικό υλικό και άλλα πει-
στήρια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφω-
να, σκληρούς δίσκους κ.ά.

Οι καταγγελίες -έστω και αν οι περισσότερες δεν
έχουν φτάσει ακόμη επισήμως στην ΕΛΑΣ- για διακίνη-

ση πορνογραφικού υλικού (βίντεο
και φωτογραφίες ερωτικού περιεχο-
μένου από ιδιωτικές στιγμές) έχουν
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.
Έρευνα θα γίνει και στο σπίτι του στην
Αλόννησο, ενώ αξίζει να σημειώσου-

με ότι οι άνδρες της Ασφάλειας τον παρακολουθούσαν
διακριτικά εδώ και τουλάχιστον 48 ώρες «για να μην
υπάρξει κάποιο σχέδιο διαφυγής του στο εξωτερικό».

Η συμφωνία με την ΕΛΑΣ
Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης δημοσιογράφοι και

τηλεοπτικές κάμερες είχαν «στρατοπεδεύσει» έξω
από το σπίτι του Στάθη Παναγιωτόπουλου στους Νέ-
ους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, περιμένοντας είτε μία
δήλωση του πρώην συμπαρουσιαστή των «Ράδιο Αρ-
βύλα» ή ακόμη και τη σύλληψή του, την οποία είχε
προαναγγείλει ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας. Όταν
αργά το πρωί της ίδιας μέρας έγινε γνωστό ότι επίκει-
ται η σύλληψή του (το αδίκημα για το οποίο κατηγο-
ρείται είναι διαρκές, άρα κινήθηκε η αυτόφωρη διαδι-
κασία), ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε τον
δικηγόρο του. Τότε αυτός ανέλαβε να συνεννοηθεί με
τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ προκειμένου να απο-
φευχθεί η... on camera σύλληψή του. Για αυτό και
ατύπως συμφωνήθηκε να μην πάει περιπολικό στο
σπίτι του, αλλά να πάει ο ίδιος στο κτίριο της ΓΑΔΘ για
να παραδοθεί, όπως και έγινε. 

Για περισσότερο από έναν χρόνο οι «Αδιάφθοροι»
παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις κινήσεις των
ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύ-
κλωμα που εξέδιδε πλαστές βεβαιώσεις αναπηρίας.
Όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο email που έφτασε
τον Ιούλιο του 2020, με τον εισαγγελέα Διαφθοράς
Θεσσαλονίκης στις 15/7/2020 να δίνει εντολή για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο email γινόταν ονομαστική αναφορά στον 65χρο-
νο διευθυντή Υποκαταστήματος Μισθωτών του ΕΦΚΑ
και την 36χρονη δικηγόρο και κόρη του, με την επισή-
μανση ότι «λειτουργούν στο πλαίσιο κυκλώματος, κα-
θώς εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους αποσπούν με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα
από ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν
με ψευδείς αναπηρίες κατά τη διάρκεια της εξέτασής
τους από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές Κέν-
τρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ζημιώνοντας με αυτό

τον τρόπο το ελληνικό Δημόσιο». Το κείμενο-καταγγε-
λία, ανέφερε ακόμη ότι πολίτες απευθύνονται στο δι-
κηγορικό γραφείο της (...) «προκειμένου αυτή μέσω
του πατέρα της (...) να επιτύχει την πιστοποίησή τους
με υψηλά ποσοστά αναπηρίας, κατά την εξέτασή τους
από τα μέλη της ορισθείσας υγειονομικής επιτροπής.
Στην ουσία πληρώνουν το δικηγορικό γραφείο για ένα
θετικό αποτέλεσμα στην επιτροπή». 

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, στον 65χρονο
αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα, με την κό-
ρη του να είναι το πρόσωπο-κλειδί στην όλη διαδικα-
σία. Κομβικό ρόλο όμως παίζουν και άλλοι υπάλληλοι
του ΕΚΦΑ αλλά και γιατροί, χωρίς τη συνέργεια των
οποίων δεν θα μπορούσε να στηθεί το κύκλωμα. Οι
συλληφθέντες θα απολογηθούν την Παρασκευή στον
ανακριτή Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για τουλά-
χιστον 97 περιπτώσεις εξαπάτησης του ελληνικού Δη-
μοσίου.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Φύλλο και φτερό 
λάπτοπ και κινητά

Εργοδότρια πήρε πίσω το δώρο
Στη «φάκα» της Ασφάλειας Δράμας έπεσε ιδιοκτήτρια
καταστήματος εστίασης, η οποία πήγε στο ΑΤΜ για να...
πάρει πίσω τα λεφτά που έδωσε σε εργαζόμενο της
επιχείρησής της ως δώρο Χριστουγέννων!
Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ
και το Εργατικό Κέντρο Δράμας, ενημέρωσαν την Ασφάλεια
Δράμας ότι η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης εστίασης στην
οποία εργαζόταν, αφού τους κατέβαλε το δώρο μέσω
τραπέζης ώστε να φαίνεται νόμιμη, ζήτησε να γίνει
ανάληψη και να επιστραφούν στα χέρια της τα χρήματα!
Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, τα χρήματα
προσημειώθηκαν και όταν παραδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια,
τότε εκείνη και ο υπεύθυνος του καταστήματος
συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω έξω από το τραπεζικό
υποκατάστημα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στο
πλαίσιο του αυτοφώρου. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν
είναι η μοναδική και οι καταγγελίες για παράνομες και
καταχρηστικές συμπεριφορές των εργοδοτών, για τις
οποίες ενημερώνονται τα συνδικάτα, φτάνουν πάντα στα
χέρια της Δικαιοσύνης. 

Ένα email... «πρόδωσε» στους στυνομικούς 
το κύκλωμα πλαστών βεβαιώσεων αναπηρίας
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Στο αυτόφωρο σήμερα 
ο Στάθης Παναγιωτόπουλος
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Υ
πό την απερίγραπτη θέα του Θερμαϊκού και ολόκλη-
ρης της Θεσσαλονίκης στο «Allegro» του Μεγάρου
Μουσικής, η μεγαλύτερη free press της Β. Ελλάδας,
«Karfitsa», γιόρτασε τα 13 χρόνια της ανελλιπούς πα-

ρουσίας της στον Τύπο της συμπρωτεύουσας, παρουσία πλή-
θους κόσμου από τον πολιτικό, τον αυτοδιοικητικό, τον επιχει-
ρηματικό και τον δημοσιογραφικό χώρο της πόλης.  Ο εκδότης
και ιδρυτής της εφημερίδας, Νίκος Καραμανλής, αναφερόμε-
νος στην πολυετή επέτειο, τόνισε ότι «η Karfitsa γεννήθηκε μέ-
σα στην κρίση, άντεξε και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που
βιώνουμε όλοι μας εξακολουθεί να προσφέρει αξιοπρεπή ενη-
μέρωση. Συμπληρώσαμε 13 χρόνια. 13 χρόνια που η “Karfitsa”
έχει ενεργή παρουσία στην πόλη, στα δρώμενα, στην καθημε-
ρινότητα. Και θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και συνεχί-
ζουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία».

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας συνεχάρη τον εκδότη για «τη στήριξη με την κάλυψη
όλου του έργου της Περιφέρειας» και ευχήθηκε στην «Karfi-

tsa» «να τα εκατοστίσει και να εξακολουθεί να προσφέρει την
ενημέρωση προς τους πολίτες για πολλά ακόμη χρόνια. Με ιδι-
αίτερη χαρά βρίσκομαι μαζί σου, Νίκο, στην επέτειο των 13
χρόνων της εφημερίδας “Karfitsa”, που εύχομαι να τα εκατο-
στίσει. Γνωρίζω τι σημαίνει αυτό στις δύσκολες αυτές ημέρες
που ζούμε, ειδικά για τον έντυπο Τύπο. Εύχομαι καλή δύναμη
και πάντοτε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε τις επετείους των γε-
νεθλίων της εφημερίδας “Karfitsa”».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ευχαρί-
στησε τον Νίκο Καραμανλή και τους συνεργάτες του, «γιατί
πάντοτε είναι κοντά στον Δήμο Θεσσαλονίκης», ευχόμενος
στην «Karfitsa» «να τα χιλιάσει και να μας ενημερώνει πάντοτε
με τη σοβαρότητα που τη διακρίνει». Επιπλέον τόνισε ότι «όλη η
Θεσσαλονίκη είναι δίπλα σ’ αυτήν την προσπάθεια, σας στηρί-
ζουμε, όπως και οι άλλοι δήμοι, στηρίζετε κι εσείς τις δικές μας
προσπάθειες κι εύχομαι τα χρόνια αυτά να είναι πολλά περισ-
σότερα και να έχουμε πολλά πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολλά,
Νίκο, σε εσένα και την οικογένειά σου και στην οικογένεια της

“Karfitsa”, της “Political” και του “ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ”, η Θεσσαλο-
νίκη είναι μαζί σας».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ακόμη οι βουλευτές Θεσ-
σαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου,
Δημήτρης Κούβελας, οι αντιπεριφερειάρχες Βούλα Πατουλίδου,
Γιάννης Γιώργος, Άγγελος Χαριστέας, οι δήμαρχοι Κορδελιού-
Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός, Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδα-
μανέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης, οι αντιδήμαρχοι Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Κοσμοπούλου, Μιχάλης Κούπκας, Μάκης Κυριζίδης, Χά-
ρης Αηδονόπουλος, ο αντιδήμαρχος Δήμου Νεάπολης-Συκεών
Αντώνης Σαουλίδης, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης Βασίλης Γάκης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλί-
ου, γενικοί γραμματείς και σύμβουλοι από όλους τους Δήμους
της Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κ.ά.

Ευχή του κ. Νίκου Καραμανλή και των συνεργατών του είναι
και του χρόνου να σβήσουμε ένα ακόμη κεράκι στην αγαπημέ-
νη μας «Karfitsa»!

Η free press «Karfitsa» 
γιόρτασε 

13 χρόνια παρουσίας
στην ενημέρωση της Μακεδονίας

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας με
τον Νίκο Καραμανλή 

Ο Νίκος Καραμανλής και ο περιφερειάρχης
Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
με τη σύζυγό του Ελεάνα Βλάχου - 
Τζιτζικώστα και τον Γιώργο Καραμανλή
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Η free press «Karfitsa» γιόρτασε 13 χρόνια παρουσίας στην ενημέρωση της Μακεδονίας

Η ομάδα της Karfitsa

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας, ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Νίκος Καραμανλής, η Ελεάνα 
Βλάχου-Τζιτζικώστα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας

Η επικεφαλής του γραφείου του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη 
Μαρία Αντωνίου και ο Νίκος Καραμανλής 

Δημήτρης Χατζηκώστας, η Βούλα 
Πατουλίδου, ο δήμαρχος Καλαμαριάς
Γιάννης Δαρδαμανέλης και η γενική 
γραμματέας του Δ. Καλαμαριάς 
Ελένη Φύκα

Ο Νίκος Καραμανλής με τον πρώην
γραμματέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκο

Γιώργος Καραμανλής και Νίκος Καραμανλής
με τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης 
Δημήτρη Βαρτζόπουλο

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου, ο Νίκος Καραμανλής και ο δήμαρ-
χος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Θωμάς Μίχος, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής 
Πολιτικής Άγγελος Χαριστέας και ο διευθυντής 
της Karfitsa Δημήτρης Δραγώγιας

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής
Γιάννης Γιώργος και η κόρη του
Φωτεινή με τον Νίκο Καραμανλή

Γιώργος Καραμανλής και Νίκος 
Καραμανλής με τον βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Καράογλου

Ο δήμαρχος Ευόσμου - Κορδελιού Κλεάνθης
Μανδαλιανός, ο Νίκος Καραμανλής, και 
ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του 
Δ. Ευόσμου Κορδελιού Κώστας Σωτηράκης

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας,
με τον εκδότη και ιδρυτή της Karfitsa 
Νίκο Καραμανλή και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή



Ο Κανέλλος και το κυνοκομείο  

Με την παρουσία της… μασκότ του Δημαρχείου Τρικκαίων, του αγαπη-
μένου στη γειτονιά Κανέλλου, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Δημήτρη
Παπαστεργίου η σύμβαση για την κατασκευή κυνοκομείου στην πόλη.
Ο Κανέλλος, γνωστός στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο, είχε απο-
κτήσει και δική του στέγη παλιότερα, καθώς γείτονες είχαν ασχοληθεί
ενεργά και, σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, κατασκευάστηκε σπιτάκι.
Τώρα, ο Κανέλλος «παρέστη» στην υπογραφή της σύμβασης για την
κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον εκπρό-
σωπο της αναδόχου εταιρείας για ένα έργο με προϋπολογισμό 402.600
ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και πόρους
του δήμου. Πρόκειται για καταφύγιο σε περιοχή λίγο έξω από τον οικι-
σμό Σωτήρα των Τρικάλων, με δυνατότητα φιλοξενίας αδέσποτων βά-
σει όλων των προδιαγραφών.

Προχωρά η υπογείωση καλωδίων
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την υπογείωση καλωδίων δικτύων ΔΕΗ επί της κεν-
τρικής πλατείας της Χερσονήσου και την αισθητική αναβάθμιση της
περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή επίγειου υπο-
σταθμού, ενώ η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλε-
σης του έργου, με τη συμμετοχή του δήμου να ανέρχεται στο ποσό
των 200.000 ευρώ. Η περιοχή στην οποία πρόκειται να προχωρήσει
άμεσα η αισθητική αναβάθμιση αφορά το σημείο δυτικά της πλατεί-
ας Χερσονήσου μέχρι και τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Σαφείς παρατηρήσεις και προτάσεις, ώστε
ο δρόμος Πάτρα - Πύργος να φτάσει τουλά-
χιστον μέχρι την είσοδο της πόλης και όχι
να σταματήσει στα Χανάκια, τέσσερα ακόμα
χιλιόμετρα έως στον Πύργο, έκανε ο δή-
μαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακό-
πουλος κατά τη συμμετοχή του στη Διαρκή
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής. Η επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλε-
διάσκεψης για να κατατεθούν προτάσεις
σχετικά με τη «Σύμβαση οδικού δικτύου
Πάτρα - Πύργος», το οποίο υπάγεται σε
σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας. Ο
δήμαρχος Πύργου επισήμανε: «Διαπιστώ-
νουμε ότι αρχικά θα κατασκευαστεί ένα μέ-
ρος του όλου έργου, όχι από την Πάτρα, αλ-

λά από την Κάτω Αχαΐα μέχρι τα Χανάκια.
Αυτό είναι μια πρόκληση για εμάς να προ-
τείνουμε τουλάχιστον να αυξηθεί ελαφρά ο
προϋπολογισμός, ώστε ο δρόμος να φτάσει
μέχρι την είσοδο του Πύργου. Δηλαδή επι-
πλέον μόνο τέσσερα χιλιόμετρα. Δεν απο-
τελεί καθόλου ιδιαίτερη δαπάνη να φτάσει
ο δρόμος μέχρι τον Πύργο, ενώ δίνεται η
δυνατότητα να κατασκευαστεί η είσοδος
της πόλης από την πλευρά της οδού Πα-
τρών».  Για τις παρατηρήσεις και προτάσεις
που κατέθεσε ο κ. Αντωνακόπουλος ενη-
μέρωσε με έγγραφό του κι όλους τους βου-
λευτές της Ηλείας και τον πρόεδρο της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ Μιχάλη
Κατρίνη.

Τη συνεργασία τους σφράγισαν και επί-
σημα Δήμος Καστοριάς και Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας με την υπογραφή του
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του δη-
μάρχου Γιάννη Κορεντσίδη και του πρύτανη
του πανεπιστημίου Θεόδωρου Θεοδουλίδη,
με σκοπό την από κοινού λήψη δράσεων
των δύο φορέων, αλλά και τη δημιουργία
ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Το μνημόνιο
ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας
συστηματικής συνεργασίας του δήμου με
το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και,
κυρίως, με το Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του πανεπιστημίου που έχει έδρα την
Καστοριά, η οποία θα αποφέρει ευρύτερα
οφέλη στην οικονομία και την τοπική κοι-
νωνία.

«Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη συνερ-
γασία μας και να αξιοποιήσουμε την επι-
στημονική γνώση που υπάρχει στο ίδρυμά
μας», τόνισε ο κ. Κορεντσίδης.

!Υπογραφή μνημονίου 

Να φτάσει ο δρόμος Πάτρα - Πύργος έως την είσοδο της πόλης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Έργα οδικής ασφάλειας
Με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου

Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Κρήτη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότη-
ση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ), η μελέτη για το έργο «Βελτίωση κατά
τμήματα οδικού άξονα Ταυρωνίτης - Κάντανος - Πα-
λαιόχωρα»
προϋπολο-
γ ι σ μ ο ύ
1.780.541,47
ευρώ.

Το αντι-
κείμενο της
μ ε λ έ τ η ς
αφορά τη
β ε λ τ ί ω σ η
κατά τμήματα του κάθετου οδικού άξονα και κυρίως
το τμήμα αυτού «Βουκολιές - Κακόπετρος - Φλώρια
- Κάντανος», το οποίο, ως έχει σήμερα, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ασφαλή κίνηση των
οχημάτων, σε σχέση με τον υφιστάμενο κυκλοφορια-
κό φόρτο. Η μελέτη αποσκοπεί στην αύξηση της
ασφάλειας της οδού με την παράκαμψη οικισμών και
βελτιώνοντας τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης.

Χρηματοδότηση 
για τη θεομηνία  

Στην Αθήνα βρέθηκε το προηγούμενο διάστη-
μα ο δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης,
προκειμένου να προωθήσει ζητήματα που αφο-
ρούν την αναδιάταξη των πλεονεκτημάτων της
Άρτας. Όπως ενημερώθηκε ο κ. Τσιρογιάννης
από τον υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, ο Δή-
μος Αρταίων θα χρηματοδοτηθεί με 400.000 ευ-
ρώ από το υπουργείο Υποδομών. Τα χρήματα αυ-
τά θα διοχετευθούν για την αποκατάσταση ζη-
μιών από θεομηνίες της προηγούμενης διετίας,
ακριβώς όπως είχε αιτηθεί ο Δήμος Αρταίων.
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Ο
ι παιδικές φωνές και οι χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες που πλημμύρισαν
χθες τον προαύλιο χώρο του Γηροκο-

μείου Αθηνών σηματοδότησαν το νέο ξεκίνη-
μα στη λειτουργία του ιστορικού ιδρύματος,
που συμπληρώνει 157 χρόνια παρουσίας και
προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Μικρά
κορίτσια και αγόρια από δημοτικούς παιδι-
κούς σταθμούς της Αθήνας, ηλικίας 2-4 ετών,
συνοδευόμενα από γονείς και εκπαιδευτι-
κούς, επισκέφθηκαν το Γηροκομείο Αθηνών,
στο πλαίσιο εορταστικής δράσης του Βρεφο-
κομείου Αθηνών, και μαζί με τη Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων γέμισαν τον
χώρο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, προ-
σφέροντας δυνατές στιγμές συγκίνησης
στους 125 ηλικιωμένους που φιλοξενεί το
ίδρυμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο δήμαρχος

Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει θερμές ευ-
χές με τους ηλικιωμένους και τα παιδιά. Στη
σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε τον νέο πρό-
εδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του Γηροκομείου Αθηνών για τη συμβολή
τους στην κοινή προσπάθεια εξυγίανσης του
ιδρύματος. Ακόμη δεσμεύτηκε ο Δήμος Αθη-
ναίων με όλες του τις δυνάμεις να συνδράμει
σε αυτό το έργο, διότι, όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, «είναι θέμα τιμής, αλλά και ηθική πρό-
κληση» και συμπλήρωσε ότι «το γηροκομείο
κάνει μια νέα αρχή. Ένα νέο κεφάλαιο γράφε-
ται στην ιστορία του ιστορικού ιδρύματος και
είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται με την ομό-
φωνη και την ομόθυμη στήριξη ολόκληρου
του δημοτικού συμβουλίου. Γνωρίζουμε πολύ
καλά πως έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά
μας, ωστόσο αισθανόμαστε αισιόδοξοι».

Ανακατασκευάστηκε το Κόκκινο Σχολείο    
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα εγ-

καίνια του ανακατασκευασμένου κτιρίου Κόκκινο
Σχολείο στην Καλλιθέα, παρουσία του υπουργού
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Το εμβληματικό αυτό
κτίριο, μοναδικού κάλλους και αρχιτεκτονικής, χτί-
στηκε με πρωτοβουλία της Ειρήνης Λασκαρίδου
από τον αρχιτέκτονα Αριστομένη Βάλβη, την περίο-
δο 1922-1924 και αποτελούσε ξενώνα του Οίκου
Τυφλών. Οι κύριες όψεις παρουσιάζουν στοιχεία
νεομπαρόκ, ενώ στο πάνω μέρος παρατηρούνται
νεοβυζαντινά και νεογοτθικά στοιχεία σε μορφο-
λογία art nouveau. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος: «Παραδώσαμε στην πό-
λη μας, πλήρως ανακατασκευασμένο, ένα από τα ομορφότερα και πιο ιστορικά κτίρια της
Καλλιθέας, το Κόκκινο Σχολείο. Το Κόκκινο Σχολείο παίρνει νέα ζωή, αφού θα στεγάσει το
Δημοτικό μας Ωδείο με 250 μαθητές!».

Και άλλοι πόροι για
έργα στους δήμους   

Συνεχίζεται η αξιοποίηση πόρων για
έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα για την
Αυτοδιοίκηση, από όλα τα προγράμμα-
τα του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή
τη φορά χρηματοδοτούνται από το «Φι-
λόδημος ΙΙ» οκτώ έργα συνολικού
ύψους 1.949.800 ευρώ. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για την προμήθεια ηλεκτρο-
φωτισμού Καταρρακτών Δήμου Έδεσ-
σας, την υπογειοποίηση του δικτύου
διανομής ρεύματος, την αισθητική
αναβάθμιση των δικτύων Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στο τμήμα οικι-
σμού του Δήμου Λειψών, την αντικατά-
σταση και αναβάθμιση του ηλεκτρομη-
χανολογικού εξοπλισμού της εγκατά-
στασης επεξεργασίας λυμάτων στην
Πάνορμο Τήνου και την εσωτερική
οδοποιία στην Κοτύλη Νεστορίου.
Ακόμη χρηματοδοτούνται η αγορά οι-
κοπέδου για την κατασκευή κλειστού
Αθλητικού Κέντρου στο Βελεστίνο Δή-
μου Ρήγα Φεραίου, οι εργασίες βελ-
τίωσης και εναρμόνισης σχολικών κτι-
ρίων Δήμου Τρικκαίων, η αντικατάστα-
ση στέγης και ανάπλαση αύλειου χώ-
ρου σχολικού συγκροτήματος Πλατά-
νου και η διαμόρφωση εξωτερικού και
εσωτερικού χώρου του Κέντρου Πολι-
τισμού Καλυμνίων.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοδυτικά της
Αθήνας, δήμαρχος έχει «κα-
ταφέρει» να ενώσει εναντίον
του ολόκληρη την αντιπολί-
τευση ανεξαρτήτως πολιτικών
καταβολών; Το γεγονός είναι
εντυπωσιακό, καθώς στην αρ-
χή της θητείας του αρκετοί
από την αντιπολίτευση είχαν
συνεργαστεί μαζί του και
«συγκρούονταν» μεταξύ τους,
ενώ τώρα καταθέτουν όλοι μα-
ζί προσφυγές εναντίον του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δυνατότητα
παράτασης 
της θητείας
Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου
Εσωτερικών προς τους δήμους, η θη-
τεία των αντιδημάρχων μπορεί να πα-
ραταθεί, κατά παρέκκλιση του νόμου,
από την ημερομηνία λήξης της έως τον
ορισμό νέων αντιδημάρχων και σε κά-
θε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ια-
νουαρίου 2022, με την ισχύ του οποίου
να ξεκινά αναδρομικά από 1η Αυγού-
στου 2021. Η ρύθμιση για τη δυνατότη-
τα παράτασης της θητείας κρίθηκε
αναγκαία, προκειμένου να διευκολυν-
θούν το έργο και η λειτουργία των αρ-
μόδιων φορέων και οργάνων μέχρι τη
διενέργεια των δημαιρεσιών την Κυ-
ριακή 9 Ιανουαρίου 2022. Όπως ανα-
φέρεται, μετά την ημερομηνία αυτή θα
πρέπει να οριστούν αντιδήμαρχοι σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα.

Ξεκίνησαν 
οι δοκιμές 

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκί-
νησαν οι δοκιμές πίεσης για το μεγα-
λύτερο έργο της Περιφερειακής Ενό-
τητας Νήσων, το οποίο χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια Αττικής, τον υποθαλάσσιο
αγωγό ύδρευσης της Αίγινας. Με το
συγκεκριμένο έργο, το οποίο υλοποι-
ήθηκε με παρεμβάσεις του περιφερει-
άρχη Γιώργου Πατούλη, συνδέεται το
νησί της Αίγινας μέσω Σαλαμίνας με
τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο αγω-
γός 14,4 χιλιομέτρων είναι σε βάθη μέ-
χρι και 95 μέτρων και αναμένεται να
εξασφαλίσει ημερήσια παροχή νερού
21.500 κυβικών μέτρων. Το έργο χρη-
ματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με το ποσό
των 23 εκατ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο των δοκιμών θα πραγ-
ματοποιηθεί και έλεγχος της ποιότητας
του νερού με δείγματα που θα λη-
φθούν από τους υδρομετρητές στο
φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Συγκινητική γιορτή
στο Γηροκομείο Αθηνών



Της Εύης Πανταζοπούλου

Α
ντιμέτωποι με τον κίνδυνο να
μπει «μαχαίρι» στην επιπλέον
χρηματοδότησή τους βρίσκον-
ται οι επικεφαλής επτά πανεπι-

στημίων, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει
στη σύσταση Μονάδας Ασφαλείας και
Προστασίας, όπως προβλέπει ο νόμος. Το
υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει από τα
ιδρύματα της χώρας να εφαρμόσουν τη
νομοθεσία για τα μέτρα ασφαλείας των
πανεπιστημίων, ωστόσο μόνο τα 18 από τα
25 ΑΕΙ έχουν ιδρύσει Μονάδα Ασφαλείας
και Προστασίας, ενώ τα υπόλοιπα έχουν
ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει
τη διαδικασία. 

Μάλιστα, η ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας φέρεται να είχε επανειλημμένως
ενημερώσει τις πρυτανικές Αρχές ότι μετά
την πάροδο της προθεσμίας και κατόπιν
αξιολόγησης των σχετικών αποφάσεων
που έχουν υποβληθεί θα χρηματοδοτη-
θούν μόνο τα πανεπιστήμια εκείνα που
έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
υλοποίησης όσων προβλέπει ο νόμος.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι να τεθεί σε εφαρ-
μογή ο θεσμός της Ομάδας Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ),
εκτός απροόπτου από την επόμενη ακα-
δημαϊκή χρονιά, τα ιδρύματα οφείλουν να
συστήσουν Μονάδες Ασφάλειας και Προ-
στασίας, οι οποίες λογοδοτούν στην εκά-
στοτε πρυτανική αρχή. 

Σημειώνεται ότι οι ΟΠΠΙ θα εγκαταστα-
θούν μόνο σε κεντρικά πανεπιστήμια και
σε αυτά όπου διαπιστώνονται έντονα φαι-
νόμενα παραβατικότητας, όπως το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης. Ως προς τις Μονάδες
Ασφάλειας και Προστασίας, λειτουργούν
αυτοτελώς και υπάγονται στη διοίκηση
του ιδρύματος, αναλαμβάνοντας την
εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής
και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και

προστασίας εντός των χώρων του πανεπι-
στημίου, με στόχο την εξασφάλιση της
ομαλής άσκησης των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων του ΑΕΙ. 

Οι αρμοδιότητές τους
Μεταξύ του ρόλου τους είναι η εξασφά-

λιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουρ-
γίας του πανεπιστημίου, η φύλαξη των
υποδομών και εγκαταστάσεών του, η
εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης
πρόσβασης, η στελέχωση και λειτουργία
του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων
και Εικόνων, η υποστήριξη του πρύτανη
σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, η

τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλε-
κτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού
εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίσταν-
ται στους χώρους του ιδρύματος και η εκ-
πόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώ-
πισης καταστροφών, σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Οι
Μονάδες Ασφάλειας και Προστασίας στε-
λεχώνονται με διοικητικούς υπάλληλους,
μόνιμους ή απασχολούμενους με σύμβα-
ση εργασίας, ένας εκ των οποίων θα ανα-
λάβει καθήκοντα προϊσταμένου.

Εντωμεταξύ, κυρώσεις θα επιβληθούν
σε 210 διευθυντές σχολικών μονάδων, οι
οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα την
ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

ή τον Συλλογικό Προγραμματισμό Εκπαι-
δευτικού Έργου. Ποινές θα επιβληθούν
και στους διευθυντές των περίπου 500
σχολείων που υπέβαλαν κείμενα «φα-
σόν», τα οποία τους είχαν υποδείξει οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους.
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Την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
έλαβε ο διεθνής διαγωνισμός για την πα-
ραχώρηση άδειας λειτουργίας του καζίνο
στο Ελληνικό. Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ανώτα-
του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου συνε-
δρίασε προκειμένου να ελέγξει τη νομι-
μότητα της διαδικασίας διενέργειας διε-
θνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
«παραχώρηση άδειας λειτουργίας επι-
χείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δρα-
στηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».

Μετά την εξέταση των στοιχείων και
των εγγράφων που είχαν προσκομιστεί
στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου
νομιμότητας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
647/2021 πράξη, στην οποία οι δικαστές
εξηγούν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο «δεν
διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέ-
λειες κατά τη διαδικασία ανάθεσης του
ελεγχόμενου αντικειμένου που να κω-
λύουν την υπογραφή του οικείου σχεδίου
σύμβασης» και κατά συνέπεια «δεν κω-
λύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβα-

σης με αντικείμενο την “παραχώρηση
άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο
(ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτή-
των στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού
- Αγίου Κοσμά”».

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την ολο-
κλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής
διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε το 2018.
Πλέον, έπονται η τυπική επικύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού από την
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων (ΕΕΕΠ), η κύρωση της σύμβασης

από τη Βουλή αλλά και οι απαιτούμενες
ενέργειες του υπουργείου Οικονομικών
που είναι υπεύθυνο για την παραχώρηση
αδειών λειτουργίας καζίνο. Με την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας αναμένονται οι
ανακοινώσεις για το νέο μετοχικό σχήμα,
στο οποίο πέραν της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμέ-
νεται να εισέλθει η Hard Rock, με τον ελ-
ληνικό όμιλο να διατηρεί το 100% της κα-
τασκευής του Integrated Resort Casino
στο Ελληνικό, μια επένδυση συνολικού
ύψους 1 δισ. ευρώ. 

Παρά τις συνεχείς προτροπές
του υπουργείου Παιδείας, δεν
προχώρησαν στη σύσταση
Μονάδας Ασφαλείας και
Προστασίας

Κίνδυνος «ψαλιδιού» στη
χρηματοδότηση επτά ΑΕΙ

«Πράσινο φως» από Ελεγκτικό Συμβούλιο για καζίνο στο Ελληνικό



Η
πρόσκαιρη άνοδος της λίρας έβγαλε
στους δρόμους τους φανατικούς οπα-
δούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πό-
λη Μαλάτεια της ανατολικής Τουρκίας.

Τριτοκοσμικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δρόμους
και πλατείες της πόλης, με πλήθος κόσμου που
βγήκε έξω ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς. Σε βίντεο
που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, δεκάδες
Τούρκοι ακούγονται να φωνάζουν ρυθμικά τα συν-
θήματα «Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», «Να σκάσουν οι
εχθροί» και «Ταγίπ μπαμπάς-Ταγίπ μπαμπάς». Άλ-
λοι έπαιζαν νταούλια, άλλοι φιλούσαν εικόνες του
Ερντογάν, ενώ κάποιοι έκαψαν ψεύτικα δολάρια.

«Ο Θεός να έχει καλά τον πρόεδρό μας. Ο Θεός να
μας έχει ενωμένους!», δήλωσε στην κάμερα τηλεο-
πτικού σταθμού ένας οπαδός του Ερντογάν, με το
πλήθος να απαντά φωνάζοντας «Αμήν!».

Η τουρκική λίρα σημείωσε άνοδο την Τρίτη μετά
την παρουσίαση από τον Ερντογάν ενός νέου σχεδί-
ου για τις αποταμιεύσεις, που χαρακτηρίστηκε από
αναλυτές σαν αύξηση επιτοκίων «από την πίσω
πόρτα», η οποία θα μπορούσε να πλήξει τα δημο-
σιονομικά της Τουρκίας.

Όπως γράφουν οι «Financial Times», η άνοδος
της Τρίτης έφερε το νόμισμα σε σημείο περίπου 50%

πάνω από το χαμηλό ρεκόρ που είχε σημειωθεί κα-
τά την προηγούμενη συνεδρίαση του χρηματιστηρί-
ου. Οι μεγάλες διακυμάνσεις αποδίδονται σε ένα
νέο σχέδιο του Ερντογάν για να απομακρύνει τους
Τούρκους αποταμιευτές από το δολάριο και τον
χρυσό, αποζημιώνοντάς τους για τις απώλειες που
μπορεί να υποστούν λόγω ισοτιμίας εάν διατηρούν
τα χρήματά τους σε λίρες.

Προ των ανακοινώσεων, η λίρα είχε κατρακυλή-
σει σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο έναντι του δο-
λαρίου, υποχωρώντας κατά 2,9% με την ισοτιμία να
διαμορφώνεται στο ένα δολάριο προς 15,25 λίρες.

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 νόμι-
σμα έχει χάσει το 57% της αξίας του έναντι του δο-
λαρίου από την αρχή του έτους.

Η πολιτική αγω-
γή στην υπόθεση
του πρίγκιπα Άν-
τριου της Αγγλίας, ο
οποίος κατηγορεί-
ται για σεξουαλικές
σχέσεις με ανήλι-
κες στα πάρτι του
παιδεραστή μεγι-
στάνα Τζέφρι Έπ-
σταϊν, ανακοίνωσε
χθες ότι σκέφτεται
να καλέσει τη Μέγκαν Μαρκλ ως
μάρτυρα κατηγορίας, με το σκε-
πτικό ότι η δούκισσα του Σάσεξ
«είναι Αμερικανίδα πολίτης, έχει
το θάρρος να λέει αλήθειες και
γνωρίζει από πρώτο χέρι όσα
συμβαίνουν στο παλάτι». Ο δεύ-

τερος γιος της βα-
σίλισσας Ελισάβετ
κατηγορείται ότι
είχε σεξουαλικές
επαφές με ανήλι-
κα κορίτσια στα
οργιώδη πάρτι του
Έπσταϊν. 

Σύμφωνα με την
αγωγή την οποία
κατέθεσε σε δικα-
στήριο του Μανχά-

ταν, η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατη-
γορεί τον πρίγκιπα Άντριου για
σεξουαλική κακοποίηση ενόσω
αυτή ήταν ακόμη ανήλικη (17
ετών) στην έπαυλη του παιδερα-
στή μεγιστάνα Έπσταϊν στην Κα-
ραϊβική και αλλού.

Απειλές στρατιωτικής δράσης με στόχο να
υποχρεώσει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε μια
συνολική διαπραγμάτευση εξαπέλυσε ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ-
πιον ανώτατων αξιωματικών των ρωσικών
ενόπλων δυνάμεων. «Αν οι Δυτικοί ομόλο-
γοί μας παραμείνουν στην καθαρά επιθετι-
κή γραμμή, θα λάβουμε μέτρα στρατιωτι-
κής και τεχνικής φύσεως, ανάλογης βα-
ρύτητας. Θα απαντήσουμε με αποφασιστι-
κότητα», δήλωσε ο Πούτιν. 
Τουλάχιστον 75.000-100.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται σε περιοχές πέριξ της ανατολικής
Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο ζει υπό τον φόβο ρωσικής επίθεσης και ανακαινίζει τα καταφύγια
της σοβιετικής περιόδου. Μέσα σε αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα, η Ρωσία θέλει να διασφαλί-
σει ότι δεν θα εγκατασταθούν ποτέ στην Ουκρανία δυτικοί πύραυλοι ικανοί να πλήξουν τη Μό-
σχα. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία δεν θέλει προφορικές εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά
«γραπτές, μακροχρόνιες δεσμεύσεις», κυρίως για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.
Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε χθες ότι σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην
Ουκρανία οι αμερικανικές δυνάμεις «θα προχωρήσουν σε δραματικές κινήσεις», τονίζοντας
ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν στην Ουκρανία στρατιωτικό υλικό.

Τριτοκοσμικές σκηνές εκτυλίχθηκαν
σε δρόμους και πλατείες σε πόλη 
της ανατολικής Τουρκίας

Πανηγύρια οπαδών
του Ερντογάν για 
την άνοδο της λίρας!

«Ψυχροπολεμικό» το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και ΡωσίαςΗ Μέγκαν Μαρκλ θα είναι μάρτυρας
κατηγορίας κατά του πρίγκιπα Άντριου
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Σ
ε χαμηλά επίπεδα παραμέ-
νει η συναλλακτική δραστη-
ριότητα, εικόνα που δεν

αποκλείεται να διατηρηθεί ή και να
ενταθεί ενόψει της «εορταστικής
ραστώνης». Παράλληλα, μηδενική
είναι η διάθεση, τουλάχιστον μέχρι
στιγμής, «καλλωπισμού» των απο-
τιμήσεων, παρά το γεγονός ότι
απομένουν ελάχιστες συνεδριά-
σεις για τη λήξη της χρηματιστη-
ριακής χρονιάς. Τεχνικά όσο ο Γε-
νικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χα-
μηλότερα των 882 μονάδων (εκθε-
τικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), δεν
μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση
προς τις 874, 870 (εκθετικός ΚΜΟ
200 ημερών), 864 και 823 μονά-
δες. Οι αντιστάσεις ορίζονται στις
888 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 895 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 900, 905 (ημερήσιο «stop short»), 909 (gap), 912,
927, 934 και 950 μονάδες. Επίσης, όσο ο FTSE25 δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2.126 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-
δων), το σενάριο για πιθανή δοκιμασία των επόμενων στηρίξεων στις 2.095 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.079 μονάδες είναι
σε πλήρη ισχύ.

Entersoft: Ολοκληρώθηκε 
η διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων

Η Entersoft γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε
στις 21/12/2021 τη διάθεση του συνόλου των
αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους
όρους του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας
για τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της
εταιρείας από
την αύξηση
και την εισα-
γωγή του συ-
νόλου των με-
τοχών στη
Ρυθμιζόμενη
Αγορά του ΧΑ με βάση την από 11/10/2019 από-
φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας και την από 13/2/2020
απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, το οποίο ενε-
κρίθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
τη συνεδρίαση στις 24/2/2020. Ειδικότερα, το
σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους
3,57 εκατ. ευρώ διατέθηκαν μέχρι τις
21/12/2021 για τη χρηματοδότηση μέρους της
εξαγοράς του 100% της εταιρείας Optimum ΑΕ.
Διευκρινίζεται ότι το αδιάθετο κεφάλαιο ποσό
ύψους 1,03 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020 και 1,03
εκατ. ευρώ στις 30/06/2021 ήταν σε καταθετικό
τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο.

Κοσμοσυρροή στο Ελληνικό
Περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες πέρα-

σαν τις πύλες του Experience Park του Ελληνι-
κού τις πρώτες δύο μέρες της λειτουργίας του,
επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που υπάρχει
όχι μόνο για το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά για
ολόκληρο το εμβληματικό έργο. Και αυτό είναι
μόνο η αρχή, καθώς το Experience Park είναι
ένα βιωματικό πάρκο που θα μεγαλώνει μέρα
με τη μέρα για να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο
της Ευρώπης. Όσο για τους ίδιους τους αν-
θρώπους της Lamda, που «έβαλαν πλάτη»
ώστε το πάρκο να ανοίξει έξι μήνες πριν από
την προγραμματισμένη ημερομηνία, η ανταπό-
κριση του κοινού ήταν το καλύτερο χριστου-
γεννιάτικο δώρο.

Η ΔΕΗ και τα telecoms
Πιο κοντά στον στόχο της να μπει στις τηλεπι-

κοινωνίες βρίσκεται η ΔΕΗ, καθώς εξασφάλισε
και τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες για το
έργο. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΗ υπέγραψε το σχετικό term sheet με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βάζει μπρος
τις μηχανές. Πρώτος σταθμός το Περιστέρι,
όπου θα δημιουργηθεί το πρώτο, πιλοτικό έργο
και από εκεί και πέρα στόχος της είναι μέσα
στην επόμενη πενταετία να αποκτήσει κυρίαρ-
χο ρόλο στην αγορά, μπαίνοντας σφήνα στους
παραδοσιακούς παίκτες των telecoms.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κυρία Μαριάννα Παπαδοπού-
λου - Χατζάκου, μέλος του ΔΣ της Μεβγάλ. Η Μεβγάλ, αναγνωρί-
ζοντας τη σημασία της επετειακής χρονιάς και την αξία της για
την προβολή της Ελλάδας και της ιστορίας της -εντός και εκτός
συνόρων- υποστήριξε τη δράση «1821 - 2021: Η επανάσταση με
τα μάτια των παιδιών», που διοργάνωσε και υλοποίησε ο Σύλλο-
γος Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκηδόνας. Η συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία περιελάμβανε μια σειρά από ενέργειες, όπως η προσέγ-
γιση της επανάστασης μέσα από την τεχνολογία, η δημιουργική
συμμετοχή μαθητών όλων των σχολείων της περιοχής με ζωγρα-

φικά και λογοτεχνικά έργα με θέμα την επέτειο και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Την ενεργή στήριξη της Με-
βγάλ στις δράσεις «Ελλάδα 2021» τίμησε η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, κατά
την τελετή αναγνώρισης των μελών του χορηγικού προγράμματος της Επιτροπής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο άνετες και ασφαλείς τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα
προσφέρει η τράπεζα ενόψει των αγορών της εορταστικής πε-
ριόδου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας που
προχωρεί με ταχύ ρυθμό. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για
τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών της συστημάτων, η
Τράπεζα Πειραιώς παρέχει σειρά online υπηρεσιών για την άνε-
τη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς μέσω της winbank και του mobile app, χωρίς να
είναι απαραίτητη η προσέλευση σε κατάστημα. Μεταξύ άλλων,
μέσω της υπηρεσίας winbank web banking υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικής κάρτας (eCard) χωρίς επίσκεψη
σε κατάστημα. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και η παραλαβή στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο πελάτης. Επίσης, μέσω
της ίδιας υπηρεσίας υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόκτησης της χρεωστικής κάρτας (έκδοση και επανέκδοση χρεω-
στικής κάρτας) της Τράπεζας Πειραιώς για καθημερινές συναλλαγές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από τη Winbank της Πειραιώς

Τιμητική διάκριση για Μεβγάλ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

ΧΑ: Ισχνός τζίρος, απουσία ενδιαφέροντος
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Τ
ην άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση της Εθνικής Τρά-
πεζας με τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού
κράτους, με την ιστορία του, την οικονομία του και

την πρόοδό του, επισήμανε ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης

στα εγκαίνια έκθεσης
του Μορφωτικού
Ιδρύματος της Εθνι-
κής Τράπεζας, με θέ-
μα τη «Γένεση του Ελ-
ληνικού Κράτους,
Χαρτογραφία και
Ιστορία / 1770-1838».
Η έκθεση αυτή πραγ-
ματοποιείται στα
πλαίσια των εορτα-
σμών για τα 200 χρό-
νια από την Επανά-
σταση του 1821. Στην
ομιλία του ο κ. Χαρ-

δούβελης τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα διεκδικεί σήμερα
και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ελληνική οι-
κονομία και την κοινωνία του 21ου αιώνα. Καθημερινά,
πρόσθεσε, γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και σύγ-
χρονη, εξακολουθώντας ταυτόχρονα να στηρίζει το
ΜΙΕΤ, που η ίδια δημιούργησε πριν από 50 χρόνια.

«Πράσινο φως» από DG Comp 
για την εξαγορά της Wind

Στην έγκριση της εξαγοράς της Wind από τον Όμιλο
United Group προχώρησε, σύμφωνα με
πληροφορίες, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
(DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη
συνεδρίασή της στις 21 Δεκεμβρίου. Με τη
δημοσίευση της απόφασης, μέσα στις επόμενες
μέρες, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της
συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο και για
τη συγχώνευση της Wind με τη Νοva που θα
δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο «παίκτη» της
στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας της χώρας και τον
τρίτο μεγαλύτερο στην αγορά κινητής με μικρή
διαφορά από τη Vodafone.

Δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια 
του νερού, διαβεβαιώνει η ΕΥΔΑΠ

Κατηγορηματικά
αποκλείστηκε το
ενδεχόμενο αύξη-
σης στα τιμολόγια
του νερού εξαιτίας
της ενεργειακής
κρίσης από τον δι-
ευθύνοντα σύμβου-
λο της ΕΥΔΑΠ Χα-
ράλαμπο Σαχίνη και
τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Τό-
σιο. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι επικεφαλής
της ΕΥΔΑΠ ανέλυσαν τον στρατηγικό σχεδιασμό της
εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, ενώ παράλληλα
έκαναν και έναν απολογισμό των πεπραγμένων. Μάλι-
στα, ξεκαθάρισαν ότι για την προσεχή δεκαετία η Αττική
είναι απολύτως θωρακισμένη απέναντι σε φαινόμενα
λειψυδρίας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, χάρη στα
φράγματα του Μόρνου και του Εύηνου. Επιπλέον, οι δύο
άνδρες τόνισαν ότι για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί προτεραι-
ότητα η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης με κοινωνική ευαισθησία, ακολουθώντας
αειφόρες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και
διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ
στόχος είναι η δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας έχοντας
στο επίκεντρο της στρατηγικής της τους στόχους ESG
(Environmental, Social, Governance).

Yalco: Έγκριση για πώληση των ακινήτων 
Τη μεταβίβαση

ακινήτων της Yalco
ενέκριναν οι μέτο-
χοι της εισηγμένης
στην έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση που
πραγματοποιήθη-
κε την Τρίτη. Όπως

αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι κύριοι μέτοχοι επι-
κύρωσαν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για
τη μεταβίβαση α) των ακινήτων της εταιρείας στα Οινό-
φυτα Βοιωτίας έναντι τιμήματος 8.250.000 ευρώ με ταυ-
τόχρονη μίσθωση 10ετούς διάρκειας σε μέρος αυτών
όπου η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της, β)
μέρος των ακινήτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης έναντι
τιμήματος 1.400.000 ευρώ και γ) την είσπραξη της επίδι-
κης και εκχωρηθείσας απαίτησης έναντι της Home City
ποσού 1.250.000 ευρώ. Το σύνολο των πιο πάνω ποσών
διατέθηκε για την απόσβεση των υποχρεώσεων της
εταιρείας που μεταβιβάστηκαν από τις τράπεζες στην
εταιρεία του Ν. 4354/2015.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«True Leader» για 
μια ακόμη χρονιά η Ελινόιλ

Τη διάκριση «True Leaders» από την ICAP απέ-
σπασε για όγδοη συνεχή χρονιά η Ελινόιλ. Ανάμε-
σα σε συνολικά 30.000 επιχειρήσεις που αξιολο-
γήθηκαν για τις επιδόσεις τους με βάση τα δημο-
σιοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα, η
εταιρεία βραβεύτηκε για την κερδοφορία, την αύ-
ξηση του αριθμού εργαζομένων, τον κύκλο εργα-
σιών και την
υψηλή πι-
στοληπτική
ι κ α ν ό τ η τ ά
της. Η διά-
κριση αυτή
αναδεικνύει
την ανοδική
πορεία της
εταιρείας, παρά τη μετ’ εμποδίων λειτουργία της
παγκόσμιας αγοράς λόγω των περιορισμών που
προέκυψαν από την παρούσα υγειονομική κρίση.
Επιπλέον, η αξιολόγηση από την ICAP έχει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για τη μοναδική
εταιρεία που έχει αναγνωριστεί ως Credit Rating
Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την
αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή (ESMA - Eu-
ropean Securities and Markets Authority).

ΔΙΑΣ: Νέα εποχή 
στις διατραπεζικές πληρωμές 

Σε ριζική ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας
και του ιστοτόπου της προχωρά η ΔΙΑΣ ΑΕ στο
πλαίσιο του νέου, αναβαθμισμένου ρόλου της
εταιρείας ως κόμβου στον τομέα των ηλεκτρονι-
κών διατραπεζικών πληρωμών στην Ελλάδα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο νέος εταιρι-
κός λογότυπος αντανακλά την αναγέννηση της
ΔΙΑΣ ως μιας σύγχρονης εταιρείας τεχνολογίας
με όραμα την παροχή καινοτόμων και ασφαλών
υπηρεσιών πληρωμών προς όφελος όλων των με-
ρών, αξιοποιώντας τα σημαντικά οφέλη της ψη-
φιοποίησης των πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΔΙΑΣ προχώρησε επίσης σε πλήρη ανασχεδιασμό
του εταιρικού της ιστοτόπου www.dias.com.gr. 

Νάκας: Από 12/1 
η επιστροφή κεφαλαίου 

Από τις 5/1/2022 οι μετοχές της Φίλιππος Νά-
κας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,60 ευρώ
ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής
στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρη-
τών προς τους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά με-
τοχή. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι
οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του ΣΑΤ στις 7/1/2022 (record date - ημερομηνία
προσδιορισμού δικαιούχων). Ως ημερομηνία
έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου
(0,07 ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 12η/1/2022. 
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Χαρδούβελης: Η Εθνική
Τράπεζα γίνεται όλο 
και πιο ανταγωνιστική



Μεγαλώνει συνεχώς η γενιά των οφειλετών του
500άρικου, όπως επίσης και η λίστα των μεγαλοοφειλε-
τών της εφορίας. Κάθε μήνα οι μεγαλοοφειλέτες προ-
σθέτουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην τεράστια
δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες έχουν
εκτοξευτεί στα 109,825 δισ. ευρώ. Η επεξεργασία των
στοιχείων της ΑΑΔΕ από το Γραφείο Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή αποκαλύπτει ότι μέσα σε έναν
χρόνο οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία

ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά
88.346 άτομα. Στο τέλος Οκτωβρίου ο αριθμός τους έχει
φθάσει στα 1.581.878 ΑΦΜ σε σύνολο 4.292.632 οφειλε-
τών, ενώ τον Οκτώβριο του 2020 οι πολύ μικροί οφειλέτες
ανέρχονταν σε 1.493.532 ΑΦΜ.

Η πλειοψηφία των οφειλετών του 500άρικου χρωστάει
συνολικά στο Δημόσιο 321,1 εκατ. ευρώ. Οι 8.622 μεγα-
λοοφειλέτες ή το 0,2% των οφειλετών έχουν χρέη πάνω
από 1.000.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά χρωστούν

σχεδόν 88 δισ. ευρώ ή το 80% των συνολικών ληξιπρόθε-
σμων οφειλών.

Στο μεταξύ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστι-
κών οφειλών στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2021 δια-
μορφώθηκε στα 38,8 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 771,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση τόσο
των πρόσθετων τελών (κατά 384 εκατ. ευρώ) όσο και των
κύριων οφειλών (κατά 387,7 εκατ. ευρώ).

Σχεδόν 88 δισ. ευρώ χρωστούν στην εφορία 8.622 μεγαλοοφειλέτες

Α
νασφάλεια στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις προκαλεί
η εξέλιξη της ενεργειακής
κρίσης, με τις διεθνείς τιμές

του φυσικού αερίου να έχουν εκτοξευ-
θεί και να συμπαρασύρουν στα ύψη τις
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι
μέχρι και χθες η μέση τιμή χονδρικής
για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 240 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, όταν για όλο τον Νοέμ-
βριο ήταν 228 ευρώ. Το τελευταίο τριή-
μερο η τιμή ανέβηκε κατά 10 ευρώ. Στη
βάση αυτή, αναλυτές θεωρούν ότι η χον-
δρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα θα
μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 280
ευρώ ανά μεγαβατώρα για το σύνολο του
τρέχοντος μήνα. Αυτό σημαίνει λιανική
τιμή στα 310 ευρώ ανά μεγαβατώρα από
τον Ιανουάριο.

Από την αρχή του 2021 η τιμή του φυ-
σικού αερίου έχει αυξηθεί κατά 820%
περίπου, ενώ δεν φαίνεται καμία ένδει-
ξη αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα, με το
συμβόλαιο για τον Φεβρουάριο να είναι
και αυτό τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόσθετη ενίσχυση
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεγα-

λύτερη στήριξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εξήγγειλε πρόσθετη αύξηση της κρατι-
κής ενίσχυσης στα τιμολόγια του ρεύμα-
τος για τον μήνα Δεκέμβριο και αντίστοι-
χα στα κοινωνικά τιμολόγια για τα ευάλω-
τα νοικοκυριά. Έτσι, η μηνιαία ενίσχυση
των 39 ευρώ που λαμβάνουν τα νοικοκυ-
ριά και οι επαγγελματίες για τον μήνα
Νοέμβριο θα ανέβει τον Δεκέμβριο του-
λάχιστον στα επίπεδα των 49,5 ευρώ. Για
τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου (ΚΟΤ), η στήριξη τον Δεκέμ-
βριο θα αυξηθεί σε 55,5 ευρώ τον μήνα,

από 45 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η επιχο-
ρήγηση δίνεται για τις καταναλώσεις μέ-
χρι 300 κιλοβάτ μηνιαίως. 

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωσε αύξηση της έκπτωσης στους λογα-
ριασμούς φυσικού αερίου. Από το 16% η
έκπτωση θα ανέλθει στο 40% για τον μή-
να Δεκέμβριο. Με βάση αυτό το 40%,
εκτιμάται ότι η ωφέλεια θα ξεπεράσει τα
34 ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο. Οι
συγκεκριμένες εκπτώσεις θα δοθούν
αναδρομικά μέσω των λογαριασμών του
Δεκεμβρίου. Οι οικιακοί καταναλωτές
θα έχουν επιπλέον μείωση κατά μέσο
όρο 15 ευρώ ανά θερμική MWh από την
αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης

δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δε-
κέμβριο. Συνολικά, τον Νοέμβριο η έκ-
πτωση για τα νοικοκυριά διαμορφώνεται
σε 31 ευρώ και τον Δεκέμβριο σε 49 ευ-
ρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Οι πρόσθετες ενισχύσεις για τον Δε-
κέμβριο θα προέλθουν από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), το
οποίο έχει προικοδοτηθεί με το 69,86%
των εσόδων από τις δημοπρασίες δι-
καιωμάτων εκπομπών ρύπων, που για το
2021 υπολογίζονται σε περίπου 1,1 δισ.
ευρώ. Έως σήμερα από το ΤΕΜ έχουν
καταβληθεί περίπου 530 εκατ. ευρώ,
ήτοι δύο δόσεις (165 εκατ. ευρώ και 230
εκατ. ευρώ) στους παρόχους ρεύματος

για τις εκπτώσεις των τιμολογίων, 90
εκατ. ευρώ για τα επιδόματα θέρμανσης,
45 εκατ. ευρώ για τις τηλεθερμάνσεις
στη Δυτική Μακεδονία και τις επανασυν-
δέσεις κομμένων μετρητών, ενώ περίσ-
σευαν 170 εκατ. ευρώ. Αυτά θα αξιοποι-
ηθούν τις επόμενες ημέρες.

ΆΆδωνις: Ξέφυγαν 
αδιανόητα οι τιμές 
Την εκτόξευση στις τιμές των
ενεργειακών πόρων σχολίασε ο
Άδωνις Γεωργιάδης, παραδεχόμε-
νος ότι έχουν ξεφύγει, διαβλέπον-
τας παράλληλα πίσω από αυτές γε-
ωπολιτικά παιχνίδια. «Οι τιμές της
ενέργειας έχουν ξεφύγει σε βαθ-
μό αδιανόητο. Ένα προφανές γεω-
πολιτικό παιχνίδι με το φυσικό αέ-
ριο οδηγεί την οικονομία της ΕΕ σε
κρίση. Η Ελλάδα δεν έχει τις ακρι-
βότερες τιμές, όπως βλέπετε, αλλά
σε αυτό το ύψος μικρή σημασία
έχει. Χρειάζεται συντονισμένη
δράση», ήταν η ανάρτηση του
υπουργού Ανάπτυξης.

Αύξηση πάνω από 800% 
φέτος για το φυσικό αέριο -
Μεγαλύτερη στήριξη 
στους καταναλωτές 
από την κυβέρνηση 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Με σπασμένα… φρένα
οι τιμές ενέργειας στην ΕΕ
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του Ηλία Παλιαλέξη

Η
σημαντική αύξηση του ποσο-
στού έκπτωσης στο 40% στους
λογαριασμούς φυσικού αερίου
τον Δεκέμβριο, σε συνέχεια

των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφασίστηκε από
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα, τον πρόεδρο της ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας Ιωάννη Παπαδόπουλο και τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Κωνσταν-
τίνο Ξιφαρά. Αντικείμενο της συνάντησης
των τριών αποτέλεσε η περαιτέρω στήριξη
των νοικοκυριών λόγω της εκρηκτικής αύ-
ξησης του ενεργειακού κόστους, με την
ανάληψη νέων πρωτοβουλιών από πλευ-
ράς ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Με τα μέτρα αυτά οι οικιακοί καταναλω-
τές φυσικού αερίου θα έχουν έκπτωση που
θα ανέλθει σε 11 ευρώ ανά θερμική MWh
τον Οκτώβριο, σε 16 ευρώ ανά θερμική
MWh τον Νοέμβριο και σε 34 ευρώ ανά
θερμική MWh τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας,
«εκτός από την έκπτωση που προσφέρει η
ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα νοικοκυριά θα δουν
επιπλέον μείωση στους λογαριασμούς

τους που θα ανέλθει μεσοσταθμικά σε 15
ευρώ τον μήνα και από την αναστολή των
τελών χρήσης δικτύου τον Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η εταιρεία, σε συ-
νεργασία με το ΥΠΕΝ, έχει αναπτύξει μη-
χανισμό απορρόφησης μέρους των ανατι-
μήσεων στο κόστος φυσικού αερίου, μέσω
του οποίου όλοι οι οικιακοί χρήστες φυσι-
κού αερίου θα έχουν έκπτωση στους λογα-
ριασμούς Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 16% της χονδρεμ-
πορικής τιμής προμήθειας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονί-
στηκε ότι σήμερα η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέ-
τει τη στρατηγική τοποθέτηση που της επι-
τρέπει να πραγματοποιεί παρεμβάσεις τέ-
τοιου μεγέθους.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέ-
κας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον μη-
χανισμό που έχουμε αναπτύξει στηρίζουμε
όλους τους οικιακούς καταναλωτές φυσι-
κού αερίου. Συνεργαζόμαστε στενά με τη
ΔΕΠΑ Εμπορίας από την έναρξη της διε-
θνούς ενεργειακής κρίσης προκειμένου να
προστατεύσουμε όλα τα νοικοκυριά της
χώρας από τις πρωτοφανείς ανατιμήσεις. Η

ΔΕΠΑ Εμπορίας με τον ηγετικό ρόλο που
έχει στην ελληνική αγορά ενέργειας μπο-
ρεί να απορροφήσει σημαντικό ποσοστό
των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο».

Εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας, ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Κ. Ξιφαράς ανέφερε: «Η ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας είναι σήμερα μια ισχυρή, καθετο-
ποιημένη επιχείρηση, που έχει τη δυνατό-
τητα να συμβάλει καθοριστικά στη διασφά-
λιση σταθερών τιμών ενέργειας στη χώρα.
Με πλήρη επίγνωση του ηγετικού της ρό-
λου και με την αίσθηση της ευθύνης που
αυτός συνεπάγεται, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε
αγαστή συνεργασία με το ΥΠΕΝ, προχωρά
σε ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις για τον
δύσκολο μήνα που διανύουμε. Ταυτόχρο-

να, η εταιρεία μας συνεχίζει να ακολουθεί
πιστά τον στρατηγικό σχεδιασμό της, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα την αναπτυξιακή
της πορεία για τα επόμενα χρόνια».
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Αποφασίστηκε από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον
πρόεδρο της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Ιωάννη Παπαδόπουλο και τον
διευθύνοντα σύμβουλο της
εταιρείας Κωνσταντίνο Ξιφαρά

«Κλείδωσε» στο 40%
η έκπτωση στο αέριο
τον Δεκέμβριο

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση
του εμβληματικού υδροηλεκτρικού έργου
της Μεσοχώρας Τρικάλων, όπως ανακοί-
νωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας,
καθώς ενέκρινε την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του, που έπειτα από
μεγάλες καθυστερήσεις μπαίνει σε τροχιά
υλοποίησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση
του έργου αποτελεί προτεραιότητα για την
κυβέρνηση, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην
περιοχή τον περασμένο Ιανουάριο, συνο-
δευόμενος από τον ΥΠΕΝ.

Αναφερόμενος στη σημασία που θα έχει η ολοκλήρωση
του έργου για τη χώρα, ο κ. Σκρέκας δήλωσε: «Η ολοκλή-
ρωση του φράγματος της Μεσοχώρας είναι ένα εμβλημα-

τικό έργο με πολλαπλά οφέλη. Αξιοποιεί το
υδατικό δυναμικό το οποίο σήμερα χάνεται
για την παραγωγή φθηνής και πράσινης
ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιο-
ρίζοντας την εξάρτησή μας από τα ορυκτά
καύσιμα. Επίσης, θα συμβάλει στην προ-
στασία της ευρύτερης περιοχής από πλημ-
μυρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώνονται
συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση λό-
γω της κλιματικής κρίσης, καθώς έχει δυ-
νατότητα αποθήκευσης περισσότερων από
250 εκατ. κυβικών μέτρου νερού. Τέλος,
με τη δημιουργία μιας πανέμορφης λίμνης

θα βοηθήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής
της Πίνδου και των Τρικάλων, που αποτελεί σημαντικό πό-
λο έλξης τουριστών».

Η κατασκευή του ΥΗΕ της Μεσοχώρας, για το οποίο η

ΔΕΗ έχει δαπανήσει 280 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε το 1986 και
έως τον Απρίλιο του 2001 οι εργασίες είχαν σχεδόν ολο-
κληρωθεί. Το έργο καθυστέρησε, διότι ήταν αφενός συν-
δεδεμένο με την εκτροπή του Αχελώου, αφετέρου λόγω
της ακύρωσης από το ΣτΕ το 2020 των περιβαλλοντικών
όρων που είχαν εγκριθεί το 2017.

Η έγκριση νέας ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, οι οποίες
αφορούν στο κλείσιμο του φράγματος και την έναρξη πλή-
ρωσης του Ταμιευτήρα.

Το ΥΗΕ Μεσοχώρας αποτελείται από τρεις μονάδες συ-
νολικής ισχύος 161,6 MW και όταν ολοκληρωθεί, θα επι-
φέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό
επίπεδο. Ειδικότερα, θα εξασφαλίσει την παραγωγή κα-
θαρής ηλεκτρικής ενέργειας 362 GWh ετησίως, θα συμ-
βάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 300.000 τόνους κάθε χρόνο και θα ενισχύσει την
επάρκεια ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Κ. Σκρέκας: «Πράσινο φως» για το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας



του Λουκά Γεωργιάδη 

Ι
σχυρή ανάκαμψη με άνοδο του
ΑΕΠ κατά 8%, αλλά και έντονη αβε-
βαιότητα για την πορεία των τιμών
της ενέργειας, του πληθωρισμού

και της πανδημίας, συνθέτουν το βασικό
συμπέρασμα της Ενδιάμεσης Έκθεσης
της Τραπέζης της Ελλάδος που παραδό-
θηκε στην κυβέρνηση και στη Βουλή.
Ειδικότερα, τα βασικά σημεία της Έκθε-
σης συνοψίζονται στις εξής διαπιστώ-
σεις και προβλέψεις:

1. Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει
δυναμικά μετά την άρση των περιορι-
σμών και τη διευκόλυνση που παρέχει η
νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Σε εθνικολογιστι-
κή βάση, η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί
στο 8%, ενώ το 2022 θα διαμορφωθεί
στο 5% και το 2023 στο 3,9%, υπό την
προϋπόθεση ότι η οικονομία θα συνεχί-
σει να ενισχύεται σημαντικά από τον
διεθνή τουρισμό, την ανάκαμψη της Ευ-
ρωζώνης και την επιτάχυνση των επεν-
δύσεων. 

2. Η βασικότερη πρόκληση για την ελ-
ληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα είναι ο αποτελεσματικότερος
έλεγχος της πανδημίας, καθώς, έως τώ-
ρα, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυ-

σμού υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέ-
σου όρου, ενώ και οι υγειονομικές επι-
πτώσεις είναι πιο σοβαρές συγκριτικά
με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ενδεχό-
μενο μιας νέας έξαρσης της πανδημίας
από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορο-
νοϊού και η ύπαρξη εμποδίων στις αλυ-
σίδες προσφοράς αυξάνουν την αβε-
βαιότητα και δημιουργούν κινδύνους
για την πορεία του πληθωρισμού στην
Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια οικο-
νομία. 

3. Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε λόγω
της απότομης αύξησης των τιμών της
ενέργειας, των ειδών διατροφής, καθώς
και των εισαγόμενων ενδιάμεσων προ-
ϊόντων. 

4. Οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτι-
κές της ελληνικής οικονομίας παραμέ-
νουν ιδιαίτερα θετικές, συνεπικουρού-
μενες και από την έναρξη των επενδυτι-
κών έργων και την εφαρμογή των με-
ταρρυθμίσεων που συνδέονται με το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. 

5. Η ελληνική αγορά ομολόγων κινεί-
ται σε πολύ θετικό πεδίο, διευκολύνον-
τας το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί φθη-
νό χρήμα και να χρηματοδοτεί τις ανάγ-
κες του, ιδίως λόγω της πίεσης που
ασκεί η πανδημία. 

6. Οι επενδύσεις θα αυξηθούν με πο-
λύ υψηλούς ρυθμούς λόγω και της στή-
ριξης, ύψους 40 δισ. ευρώ, που θα λάβει
η Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2021-
2027, ενώ άλλα 32 δισ. ευρώ θα προέλ-
θουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

7. Η πρόβλεψη για την πορεία της οι-
κονομίας υπόκειται σε αβεβαιότητες
και κινδύνους, λόγω της πανδημίας και
των υψηλών τιμών της ενέργειας.

8. Οι τράπεζες εξακολουθούν να κα-
ταγράφουν ζημιές λόγω των αυξημένων
εξόδων αναδιάρθρωσης δύο συστημι-
κών τραπεζών, ενώ λόγω του προγράμ-
ματος «Ηρακλής» σημειώνεται νέα μεί-
ωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
το εννεάμηνο του 2021. Το σύνολο των
«κόκκινων» δανείων στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου ήταν 20,9 δισ. ευρώ και ήταν μει-
ωμένο κατά 26,3 δισ. ευρώ σε σχέση με
το τέλος Δεκεμβρίου 2020 και κατά 86,3
δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016. 

Από 1ης/1/22 
οι αιτήσεις για 50.000
επιδοτούμενες θέσεις
και «πρώτο ένσημο»

Η πλήρης κάλυψη του προγράμματος των
100.000 θέσεων επιδοτούμενης εργασίας
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου ανοίγει τον δρόμο
για την ενεργοποίηση των αιτήσεων από τις
επιχειρήσεις, από την 1ης/1/2022 για τις επι-
πλέον 50.000 που προβλέπονται, ενώ την ίδια
ημερομηνία ξεκινάει και η διαδικασία προσ-
λήψεων για το «πρώτο ένσημο». 

Το υπουργείο Εργασίας καλεί τις επιχειρή-
σεις-εργοδότες που επιθυμούν να προσλά-
βουν εργαζομένους, να υποβάλουν στο σύ-
στημα ΕΡΓΑΝΗ αίτηση ένταξης στο πρόγραμ-
μα δημιουργίας επιπλέον 50.000 νέων θέσε-
ων εργασίας από την 1ης/1/2022. Από την ίδια
ημερομηνία θα είναι διαθέσιμο και το πρό-
γραμμα πρώτης πρόσληψης για νέους ηλι-
κίας 18-29 ετών, έτσι ώστε να… κολλήσουν το
«πρώτο ένσημο». Μάλιστα, οι ενδιαφερόμε-
νες επιχειρήσεις θα μπορούν να εγγραφούν
στην ΕΡΓΑΝΗ και για τα δύο προγράμματα. 

Τουριστικό πλεόνασμα
9,3 δισ. στο δεκάμηνο!

Εκτίναξη κατά 142% σημείωσε το πλεόνα-
σμα στις τουριστικές εισπράξεις στο δεκάμη-
νο, ενώ ο αριθμός όσων επισκέφθηκαν τη
χώρα ανήλθε στα 13.763.000, έναντι
7.102.000 πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, στο δεκάμηνο Ια-
νουαρίου-Οκτωβρίου 2021, το πλεόνασμα
διαμορφώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ έναντι 3,491
δισ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι συ-
νολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε
10,196 δισ. ευρώ, ενώ πολύ καλή ήταν η πο-
ρεία και τον Οκτώβριο, καθώς σημειώθηκε
πλεόνασμα 1,267 δισ. ευρώ, έναντι 490 εκατ.
ευρώ. Οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέ-
φθηκαν τη χώρα μας στο δεκάμηνο, ήταν Γερ-
μανοί (2.883.000) και ακολούθησαν οι Γάλλοι
με 1.141.000 ταξιδιώτες. Όσον αφορά τις χώ-
ρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη χώρα
προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με
1.485.000 ταξιδιώτες, ενώ από τις ΗΠΑ ήρθαν
365.000. Τέλος, η κίνηση από τη Ρωσία ση-
μείωσε αύξηση κατά 286,4% σε σχέση με πέ-
ρυσι, φτάνοντας στους 94.000 ταξιδιώτες.
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Τι προβλέπει 
η Τράπεζα της Ελλάδος 
στην Ενδιάμεση Έκθεση

Ανάκαμψη με ανάπτυξη 8% 
και τρεις άγνωστους Χ 



Κ
άθε χρόνο η ίδια σκέψη: Ωραίες είναι οι
γιορτές, το φαγητό και τα γλυκά, όμως,
πώς θα καταφέρουμε να διασκεδάσουμε
χωρίς να βάλουμε βάρος με τόσους πει-

ρασμούς και περισσότερο ελεύθερο χρόνο; Πάντα
υπάρχουν, φυσικά, και αυτοί που έχουν μάθει να αν-
τιστέκονται, όμως αυτό δεν σημαίνει πως όσοι πα-
λεύουν με τις δίαιτες και τις διατροφές όλο τον χρόνο
θα πρέπει να στερηθούν τη χαρά και να μείνουν απο-
μονωμένοι. 

«Πολλοί αυτή την εποχή του χρόνου κυριεύονται
από συναισθήματα άγχους για το βάρος τους. Τροπο-
ποιούν μέρες πριν τη διατροφή τους για να έχουν πε-
ριθώριο να φάνε κάτι παραπάνω τις γιορτές, ή μόλις
φάνε κάτι, τρέχουν χιλιόμετρα για να το κάψουν, νιώ-
θοντας ενοχές. Όχι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό.
Όλοι πρέπει να μπορούν να τρώνε, να πίνουν και να
είναι χαρούμενοι τα Χριστούγεννα. Βέβαια, αυτό δεν
σημαίνει ότι μπορούν να βάζουν στο στόμα τους οτι-
δήποτε, σε οποιαδήποτε ποσότητα, όποτε το επιθυ-
μούν, γιατί το αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς
θα είναι αρκετά παραπάνω κιλά. Το μυστικό είναι
αφενός να μη χρησιμοποιούνται το φαγητό και το πο-
τό ως λόγος συναναστροφής και συμμετοχής, ούτε
ως μέσο αποφόρτισης.  Χρειάζονται ευελιξία και λίγη
προσοχή μόνο, ώστε να ικανοποιηθεί ο ουρανίσκος
μας, χωρίς ακραίες συμπεριφορές προς οποιαδήπο-
τε κατεύθυνση», μας εξηγεί ο ειδικός εφαρμογών δι-
αιτολογίας Δημήτρης Οικονομάκης, επικεφαλής μιας

ομάδας διατροφολόγων και γυμναστών που ασχο-
λούνται με τη διατροφή και την άσκηση. Ο κ. Οικονο-
μάκης δίνει κάποιες συμβουλές διατήρησης βάρους
χωρίς στερήσεις. 

«Ακολουθήστε την ευέλικτη διατροφή, η οποία δί-
νει την ελευθερία της επιλογής, υπό την προϋπόθεση
να τηρείτε τη σωστή αναλογία των μακροθρεπτικών

συστατικών (πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες) μέσα
στη μέρα. Όσοι έχουν υιοθετήσει αυτήν τη διατροφι-
κή πρόταση, αποφασίζουν οι ίδιοι τι τρώνε, χωρίς
περιορισμούς στα διατροφικά είδη ή εξαιρέσεις σε
ομάδες τροφίμων. Δεν υπάρχουν απαγορευμένα φα-
γητά. Εάν θέλεις να φας κουραμπιέδες, μελομακά-
ρονα, γουρουνόπουλο με πατάτες ή χοιρινό με δαμά-
σκηνα, μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που χρειάζεται
είναι να μάθεις την ποσότητα των μακροθρεπτικών
συστατικών που μπορείς να λαμβάνεις καθημερινά
(αφού αυτή δεν είναι ίδια για κάθε άνθρωπο) και να
προσαρμόζεις ανάλογα τη διατροφή σου, ώστε να
διατηρήσεις το βάρος σου», επισημαίνει ο κ. Οικονο-
μάκης και συνεχίζει: «Μην πτοείστε εάν ξεφύγετε λι-
γάκι μια μέρα. Αποτιμήστε την πράξη σας και προ-
χωρήστε στην επόμενη μέρα, η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα να επανορθώσετε. Γίνετε επιλεκτικοί. Εάν
αποδεχθείτε όλες τις προσκλήσεις για γεύμα, δεί-
πνο, ποτό, πάρτι κ.λπ., αυξάνονται οι πιθανότητες να
μην καταφέρετε να αντισταθείτε. Δεν θα καταφέρετε
να διατηρήσετε το βάρος σας εάν λέτε πάντα ναι σε
κάθε νέα γεύση».
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Συμβουλές για να διατηρήσουμε 
τα κιλά μας χωρίς στερήσεις 
τις πιο γλυκιές μέρες του χρόνου

Γυμναστική και μέτρο 
στο φαγητό
Δεν είναι κάτι τραγικό να βάλετε ένα δυο κι-
λά στις γιορτές. Αρκεί να καταβάλετε κάθε
προσπάθεια να τα χάσετε αμέσως. Διαφο-
ρετικά, αυτή η συμπεριφορά θα επαναλη-
φθεί και με τον καιρό θα συσσωρευτούν πε-
ρισσότερα, και τότε θα είναι πολύ δυσκολό-
τερο να απαλλαγείτε από αυτά. Ο κ. Οικονο-
μάκης είναι υπέρ μιας διατροφής που σας
επιτρέπει να τρώτε από όλα τα τρόφιμα, που
σας δίνει την ελευθερία να γεύεστε ό,τι επι-
θυμείτε και να διαμορφώνετε εσείς το με-
νού σας. Έτσι, ακόμα και μια βραχυπρόθε-
σμη υπέρβαση των αναγκών σας σε μακρο-
θρεπτικά συστατικά δεν θα επηρεάσει το
συνολικό βάρος σας. Φυσικά, η άσκηση εί-
ναι σημαντική στη ζωή μας και στις γιορτές!

Δημήτρης Οικονομάκης, 
ειδικός εφαρμογών 
διαιτολογίας 

Πώς να μην πάρεις 
βάρος τις γιορτές
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πό την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στον χώρο της μουσικής, η
Γιώτα Ρεγγίνα ξεχώρισε και έκτοτε βλέπει την πορεία της να έχει
συνεχή άνοδο. Σε κάθε της live εμφάνιση ξεσηκώνει το κοινό με τη
φωνή και την ενέργειά της. Με αφορμή τις επιτυχημένες εμφανί-

σεις της στις «Μούσες Εν Χορώ», μιλάει στην «Political» για τη μουσική, τις
σπουδές της στη Θεολογία και την αγαπημένη της πόλη, τη Θεσσαλονίκη.

Πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σας;
Η μουσική υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Από τη μητέρα μου που ήταν τρα-

γουδίστρια παραδοσιακών και έπειτα με τη φοίτησή μου σε μουσικό γυμνά-
σιο και λύκειο. Στο σχολείο μού μπήκε το «μικρόβιο», γιατί παρότι μου

άρεσε το τραγούδι, ήμουν πολύ ντροπαλή, όμως μέσα από διάφορες εμ-
φανίσεις, μουσικούς διαγωνισμούς και σχήματα, σιγά σιγά μου έφυγε

η ντροπαλότητα.

Μετά σπουδάσατε Θεολογία. Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον;
Ήταν μια επιστήμη που ήθελα να τη σπουδάσω, ανεξάρτητα με τι

επαγγελματικό προσανατολισμό θα είχα αργότερα. Στην οικογέ-
νειά μου είμαστε κοντά στη θρησκεία, πήγαινα πολλά χρόνια κα-
τηχητικό και έτσι μου άρεσε η ενασχόληση με τη Θεολογία. Αυ-

τός ήταν και ένας λόγος που ήρθα Θεσσαλονίκη, γιατί πέρασα
στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

Οι γνώσεις που πήρατε από τη Θεολογία
πόσο σας έχουν ωφελήσει ως άνθρω-

πο;
Είμαι ένας άνθρωπος που δεν

εφησυχάζω. Διαβάζω πάρα πολύ
για τη φιλοσοφία και τις θρησκείες.
Από μικρή είχα πολλά αναπάντητα
ερωτήματα, τα οποία πίστευα ότι το
πανεπιστήμιο και η σχολή θα μου τα

έλυναν, όμως τελικά μου τα έλυσε η
ίδια η ζωή. Οι σπουδές μου όμως στη

Θεολογία με βοήθησαν σε πολλά πράγ-
ματα και απέκτησα αρκετές γνώσεις, όμως

αργότερα διάφορα σεμινάρια που έκανα,
όπως για παράδειγμα ένα life coaching, με

βοήθησαν περισσότερο ως άνθρωπο. Γιατί η κοι-
νωνία και οι θρησκείες έχουν ένα ενοχικό μοτίβο

στους ανθρώπους με τον τρόπο που τις διδάσκουν,
όσον αφορά το κομμάτι της αμαρτίας και της τιμω-
ρίας. Κατάλαβα όμως ότι για να είσαι καλός άνθρω-
πος δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Μπορείς να είσαι

καλός άνθρωπος και χωρίς την αίσθηση του φόβου
και της ενοχής. Τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα

κατέληξα εγώ, ύστερα από χρόνια.

Τραγουδάτε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι
η δική σας εικόνα από το κοινό της πόλης που αρκετοί
το χαρακτηρίζουν «αυστηρό»;

Εμένα μου αρέσει πολύ το κοινό της Θεσσαλονίκης.
Δεν θεωρώ ότι είναι αυστηρό αλλά αντικειμενικό. Οι Θεσ-

σαλονικείς έχουν εκπαιδευμένο αυτί και κρίση, και αν δουν
κάτι που τους αρέσει, θα το αγαπήσουν και θα το αγκαλιάσουν.

Τι σας αρέσει πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη;
Πολλά πράγματα. Έχει τρομερό vibe. Αν και έχω γεννηθεί στην Αθήνα

και μετά έζησα στα Ιωάννινα, όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, εί-
πα «αυτή είναι η πόλη μου». Μια βόλτα στην παραλιακή και στα Κάστρα αρκεί
για να μου φτιάξει η διάθεση.

Ποια στιγμή της καριέρας σας θυμάστε έντονα;
Ήταν πολύ ξεχωριστή η μέρα όταν επιστρέψαμε στις καλοκαιρινές «Μού-

σες Εν Χορώ» φέτος, μετά την καραντίνα. Παρότι τραγουδάω πολλά χρόνια,
ήταν λες και το έκανα για πρώτη φορά. Η πρεμιέρα μας τότε είχε πολλή αδρε-
ναλίνη και την αίσθηση του καινούργιου.

Επόμενα βήματα;
Είμαι στις «Μούσες Εν Χορώ» και ευελπιστούμε να κλείσουμε τη σεζόν

μέχρι τον Μάιο, χωρίς κάποια διακοπή από άλλα lockdowns και νέα μέτρα.
Παράλληλα ετοιμάζουμε ένα νέο τραγούδι μου που θα κυκλοφορήσει τον
Μάρτιο.

Μια θεολόγος
ξεσηκώνει τους
Θεσσαλονικείς
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Ρεγγίνα
Συνέντευξη στη ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ



Χριστούγεννα με μπικίνι!

Το ηλιόλουστο Μαϊάμι επέλεξαν για τα φετινά
Χριστούγεννα η Μαριέττα Χρουσαλά με τον εφο-
πλιστή σύζυγο της Λέοντα Πατίτσα και τα παιδιά
τους. Με κορμί φιδίσιο και μικροσκοπικό μπικί-
νι, η 38χρονη επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε
στον προσωπικό της λογαριασμό χαμογελαστή
και ηλιοκαμένη λίγο πριν βουτήξει στην πισίνα
5άστερου ξενοδοχείου, με τους χιλιάδες follow-
ers της να την αποθεώνουν. «Είναι η στιγμή που
περίμενα», σχολίασε με ενθουσιασμό η πρώην
παρουσιάστρια, η οποία παρά τις τρεις εγκυμο-
σύνες κρατιέται σε απίθανη φόρμα!

«Είστε στούρνοι»!

Έξαλλη η Μιμή Ντενίση με τους Νάνσυ
Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.
Η πρωταγωνίστρια, καλεσμένη στην εκπομπή
τους «Studio 4» στην ΕΡΤ, εξέφρασε δημόσια
την ενόχλησή της επειδή δεν ήταν ενημερω-
μένοι για τον ρόλο της στην παράσταση «Κι
από Σμύρνη… Σαλονίκη», με αποτέλεσμα
να… εκραγεί. «Είστε στούρνοι, σιωπή», είπε
εκνευρισμένη. Λίγες ώρες μετά, με ανάρτησή
της στο Instagram τα μάζεψε, λέγοντας πως
με τους παρουσιαστές είναι χρόνια φίλοι και
πως ήταν μια ωραία εκπομπή!

Το ερωτευμένο ζευγάρι της
showbiz Αποστόλης Τότσικας και
Ρούλα Ρέβη είχε επέτειο. Ο δη-
μοφιλής ηθοποιός και η σύζυγός
του έκλεισαν δεκατέσσερα χρό-
νια γνωριμίας, γάμου, στα οποία
απέκτησαν δύο παιδιά, με τη διά-
σημη φωτογράφο να αφιερώνει
στο ταίρι της στίχους από το τρα-
γούδι «Κάθε φορά» του Γιάννη
Κότσιρα: «2007-2021. Κάθε φορά
που τελειώνει ο κόσμος, να με
κρατάς απ’ το χέρι σφιχτά. Χα-
ρούμενα 14 χρόνια».

Δεκατέσσερα
χρόνια ευτυχίας

Apeiron από 
τον Βασίλειο Κωστέτσο

M
ια throwback φωτογραφία της Τζένης Θεωνά, ντυμένης
αγγελάκι σε σχολική γιορτή, ξύπνησε παιδικές μνήμες τις
οποίες και μοιράστηκε δημόσια: «Πριν από μερικά Χρι-

στούγεννα, όταν ήμουν περίπου στην ηλικία του γιου μου, πήρα τον
ρόλο του αγγελακίου και είχα και δύο γραμμές ποίημα να απαγγεί-
λω. Αυτό δεν συνέβη ποτέ και απαίτησα να με πάρει από τη σκηνή η
μαμά μου. Παρ’ όλα αυτά, από πολύ μικρή ήξερα ότι θα γίνω ηθο-
ποιός, όπερ και εγένετο, και είμαι ευτυχισμένη κάνοντας αυτή τη
δουλειά. Θα ήθελα να προτείνω στους νεότερους να κάνετε τις επι-
λογές σας με κριτήριο την επιθυμία. Η επιτυχία είναι σχετική. Ποι-
ος μπορεί να την ορίσει ακριβώς; Ποιος μπορεί να σας αξιολογήσει
με ένα κριτήριο κοινό για όλους; Κανείς. Μην ακούτε κανέναν άλ-
λον. Το μόνο χειροπιαστό είναι η επιθυμία σου, η ανάγκη σου, η
απόλαυσή σου».

Ambassador για το περιβάλλον
Σημαντική τιμητική διάκριση για την πρόεδρο του ΕΟΤ
Άντζελα Γκερέκου. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της
Ελιάς» ανακοίνωσε, μέσω διαδικτύου, πως ανέλαβε
πρέσβειρα του «EU Eco-Tandem» του Πράσινου Δικτύου για
τον Πλανήτη: «Μεγάλη χαρά αλλά και ευθύνη να συνεχίζω να
εργάζομαι για ένα βιώσιμο περιβάλλον όπως μας αξίζει!
Χρειάζονται μικρές, καθημερινές “πράξεις σεβασμού” προς
στο περιβάλλον και τον άνθρωπο».

Φαντασμαγορική υπαίθρια επίδειξη μόδας του
Βασίλειου Κωστέτσου στο κέντρο της Αθήνας!
Ο δαιμόνιος σχεδιαστής μετέτρεψε την πλατεία
Ομονοίας σε μια απέραντη πασαρέλα και πα-
ρουσίασε τη νέα αέρινη κολεξιόν του με τίτλο
«Apeiron». «Ευχαριστώ τον δήμαρχό μας που
μου έδωσε την ευκαιρία να δώσω στην ιστορική
πλατεία Ομόνοιας την ομορφιά και την αίγλη
που της αρμόζει έστω και για λίγο», έγραψε στο
Instagram!
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Το παιδικό όνειρο
έγινε αληθινό!
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Π
αναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα παίξουν από-
ψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ (21.00, Nova) για
την Ευρωλίγκα του μπάσκετ και η ιστορία ση-
κώνει τα χέρια ψηλά σχετικά με το φαβορί. Ο

Ολυμπιακός είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση,
όπως βλέπετε και στον σχετικό πίνακα, αλλά μόλις πριν
από έναν μήνα οι «πράσινοι» νίκησαν σχετικά εύκολα
81-76 στο ΣΕΦ για το πρωτάθλημα της Basket League.
Αν το ματς διεξαχθεί τελικά, καθότι ο Παναθηναϊκός
ανακοίνωσε δυο κρούσματα Covid-19, η στατιστική κάτι
έχει να πει. Προφανώς και δεν κερδίζουν οι αριθμοί, το
είπε κι ο μέγας Μαρκ Τουέιν, «υπάρχουν ψέματα, μεγά-
λα ψέματα και η στατιστική». Το σίγουρο, πάντως, είναι
ότι στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός έχει συντελεστή
4-12 σε νίκες-ήττες και ο Ολυμπιακός 11-5.

Για να δούμε τι θα δούμε, λοιπόν… στατιστικά. Σύμ-
φωνα με αυτήν, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, καθότι σκο-
ράρει 8 πόντους περισσότερους σε κάθε ματς (81,1 ανά
αγώνα έναντι 73) και έχει εντυπωσιακά καλύτερα ποσο-
στά ευστοχίας στα δίποντα (57,8%, που είναι και το κα-
λύτερο σε όλη τη διοργάνωση) και υπεροχή και στα τρί-

ποντα (35,5% έναντι 33,1%). Στα μπασκετικά δεδομένα, η
ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δίνει 3,6 ασίστ περισ-
σότερες κατά μέσο όρο (17,6 έναντι 14 ανά αγώνα) και
παίρνει το 60% των πόντων της από δημιουργία. Επίσης,
ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη καλύτερη άμυνα στη Eu-
roLeague και η δεύτερη καλύτερη στην αντιμετώπιση
διπόντων και τριπόντων των αντιπάλων. Όμως, χάνει
11,5 αμυντικά ριμπάουντ ανά αγώνα και δέχεται από
δεύτερες επιθέσεις 11,1 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Παναθηναϊκός, από τη μεριά του, στο ίδιο κομμάτι
των αμυντικών ριμπάουντ, υπερέχει έναντι του Ολυμ-
πιακού, με 11,1 ανά αγώνα και 10,2 δεύτερες επιθέσεις
από τους αντιπάλους του. Επίσης, η ομάδα του Δημήτρη
Πρίφτη έχει τον τρίτο καλύτερο συντελεστή σε τάπες με
2,8 ανά αγώνα. Επίσης, υπερέχει κατά 4,1% σε ευστοχία
στις βολές (με 80,2% είναι τέταρτος στη διοργάνωση),
παίζει σε υψηλότερο τέμπο από τον Ολυμπιακό, αλλά
αυτό έχει και ως συνέπεια να υποπίπτει σε περισσότε-
ρα λάθη (12,8 έναντι 11,3 ανά αγώνα) αλλά και σε περισ-
σότερο σκορ σε ανοιχτό γήπεδο (7,5 πόντοι ανά αγώνα
έναντι 6,6). 

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Επίθεση (Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός)

Πόντοι υπέρ ανά αγώνα: 73 (14ος) - 81,1 (4ος)

Πόντοι ανά 100 κατοχές: 106,2 (15ος) - 117,6 (2ος)

Πόντοι ανά σουτ: 1,2 (10ος) - 1,3 (2ος)

Ευστοχία στις βολές: 80,2% (4ος) - 76,1% (10ος)

Ευστοχία στα δίποντα: 50,6% (15ος) - 57,8% (1ος)

Ευστοχία στα τρίποντα: 33,1% (16ος) - 35,5% (8ος)

Ποσοστό πόντων από βολές: 17,7% - 16,1%

Ποσοστό πόντων από δίποντα: 49,6% - 48,8%

Ποσοστό πόντων από τρίποντα: 32,7% - 34,9%

Ποσοστό επιθέσεων που εκτελούνται 

με τρίποντο: 40,1% - 43,6%

Ασίστ: 14 (16ος) - 17,6 (4ος)

Ασίστ ανά 100 κατοχές: 20 (16ος) - 25,2 (4ος)

Λάθη: 12,8 (9ος)- 11,3 (2ος)

«Κόκκινη» η στατιστική,
«πράσινο» το παρκέ

ΠΑΟ - Ολυμπιακός 
απόψε στη EuroLeague



H
ΑΕΚ έχασε 2-1 από τον ΟΦΗ στο
ΟΑΚΑ, βρέθηκε στους μείον 11
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό

και ο Δημήτρης Μελισσανίδης έκανε τη
μεγάλη κίνηση: ενεργοποίησε την οψιόν
ανανέωσης του συμβολαίου του Αργύρη
Γιαννίκη έως το καλοκαίρι του 2024! Η κί-
νηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός…
φιλοσοφικού δόγματος το οποίο λάνσαρε
στον ομαδικό αθλητισμό ο Γιάννης -«ξαν-
θός»- Ιωαννίδης, θρυλικός προπονητής
του μπάσκετ: «Άπαξ και δώσεις άλλοθι
στον παίκτη ότι φταίνε όλοι οι άλλοι, διαι-
τητές κ.λπ., εκτός απ’ αυτόν, το ’χασες το
παιχνίδι, δεν θα προσπαθήσει ποτέ για να γίνει καλύτερος». Μετά την ήττα από τον ΟΦΗ, άρχισαν οι ευθύνες να
επιρρίπτονται στοχευμένα στον Αργύρη Γιαννίκη από μέρος του Τύπου, κυρίως, όμως, από κατευθυνόμενα
«λυκόρνια» των social media, που κι αυτά παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση αρνητικού κλίματος. Έτσι, ο Μελισ-
σανίδης με την κίνησή του αυτή προσπάθησε να προλάβει τα χειρότερα και ορθώς έπραξε. Γιατί η Ελλάδα πα-
ραμένει ένα τεράστιο χωνευτήρι για τους προπονητές από τους «προπονητές του σκότους».

Γιαννίκης έως το 2024 στην ΑΕΚ «Έφυγε» ο Νίκος Μίνης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νίκος

Μίνης, διακεκριμένος νομικός, που αφιέρωσε τη
ζωή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπηρετώντας
το από πολλές θέσεις. Διετέλεσε αθλητικός δικα-
στής, παρατηρητής της ΕΠΑΕ και νομικός σύμ-
βουλος της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Τους πέντε τελευταί-
ους μήνες ο Νίκος Μίνης νοσηλευόταν σε κώμα
και «έφυγε» από επιπλοκές στον εγκέφαλο.

Ο Σολτς κλείνει
τα… κλειστά γήπεδα

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη φοβερή
εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, ο νέος καγ-
κελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αποφάσισε
να κλείσει τα γήπεδα, έως και τις 18 Ιανουαρίου.
Και αν χρειαστεί, όπως τόνισε, το μέτρο αυτό θα
επεκταθεί. Ήδη, ωστόσο, πολλά ματς του γερμα-
νικού πρωταθλήματος διεξάγονται δίχως θεα-

τές, καθώς οι ομάδες πήραν από μό-
νες τους μέτρα προστασίας. 

Λεβ πήρε 
η Φενέρμπαχτσε
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της

εθνικής Γερμανίας και παγκόσμιος πρωτα-
θλητής το 2010 Γιόακιμ Λεβ θα είναι κατά πά-

σα πιθανότητα ο νέος προπονητής της Φενέρμ-
παχτσε, στη θέση του Πορτογάλου Βίτορ Περέιρα,
που απολύθηκε. Ο Λεβ συναντήθηκε με τον ιδιο-
κτήτη της Φενέρ, Αλί Κοτς, και κατά τον γερμανι-
κό Τύπο, συμφώνησαν σε συνεργασία. Είχε κά-
τσει στον πάγκο και την περίοδο 1998-99. 

Κλάτενμπεργκ: Σωστά 
τα πέναλτι σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Σωστά δόθηκαν τα δυο πέναλτι στον ΠΑΟΚ, στο
ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, και στην ΑΕΚ, κόν-
τρα στον ΟΦΗ, σύμφωνα με τον Άγγλο αρχιδιαιτη-
τή Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Στην Τούμπα σφύριξε ο
Κουτσιαύτης και στο ΟΑΚΑ ο Κουμπαράκης. Ακό-
μα, ο Κλάτενμπεργκ τόνισε ότι ορθώς ακυρώθηκε
το γκολ του Καρέλη του Παναιτωλικού στο ματς με
τον Ατρόμητο, καθότι ο σκόρερ πήρε την μπάλα με
το χέρι.

Μετά τη Γιουβέντους, τη Σαμπντόρια και τη Νάπολι, και η
πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ μπήκε στο στόχαστρο της οι-
κονομικής αστυνομίας. Ελέγχεται για τα κέρδη κεφαλαίου
της σεζόν 2017-18 τα οποία φέρονται να ήταν 49,7 εκατ.
ευρώ, αλλά και για αυτά της σεζόν 2018-19, τα οποία ήταν
περίπου 40,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα πάντα με όσα δήλω-
σαν οι πρωταθλητές Ιταλίας.

Συζητήσεις για ανανέωση
συμβολαίου με Μαρτίνς

Σε συζητήσεις με τον Πέδρο Μαρτίνς σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του για
δυο ακόμα σεζόν προχώρησε ο Ολυμπιακός και το πιο πιθανό είναι οι δυο πλευρές να
συμφωνήσουν. Ο Μαρτίνς, που είχε προτάσεις τόσο από ομάδες της Βραζιλίας όσο και
της Σαουδικής Αραβίας, θα φύγει μόνο αν υπάρξει πρόταση από ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ,
στην οποία έχει όνειρο να εργαστεί.
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Οικονομική αστυνομία και στην Ίντερ



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)
Ο Άρης από το ζώδιο του Τοξότη σας δημιουρ-
γεί μια ασπίδα αισιοδοξίας και χαράς. Ίσως,
μάλιστα, να βρεθείτε πολύ κοντά με αγαπημένα
σας πρόσωπα, που δεν θέλετε να κάνετε καμία
έκπτωση σε κάτι τέτοιο, ακόμη και αν υπάρ-
χουν δυσκολίες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και σας πιέ-
ζουν υπερβολικά, ενώ πλησιάζει η κορύφω-
ση των εορτών. Η Αφροδίτη από τον Αιγόκε-
ρο, κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου,
θέλει να σας δείξει ότι όλα μπορεί να είναι πι-
θανά και να δημιουργηθεί ένα μικρό θαύμα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, οι μέρες αυτές είναι
γεμάτες μεγάλες αλλαγές, ευχάριστες, αλλά
και δυσκολίες, που όμως είναι στο χέρι σας να
τις αντιμετωπίσετε με επιτυχία. Η Σελήνη θέλει
να σας δείξει ότι τις μέρες αυτές θα πρέπει να
βρεθείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η μέρα αυτή θέλει
λίγο παραπάνω προσοχή στις αγορές σας, αλ-
λά και στις οικονομικές σας δοσοληψίες.
Μπορεί να έχετε έντονη επιθυμία για κάποια
αγορά, ή μια συναισθηματική προσέγγιση, αλ-
λά μάλλον η μέρα θα σας κάνει να αλλάξετε το
σκεπτικό σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, αναμφίβο-
λα είστε το επίκεντρο των καταστάσεων. Εί-
ναι και κάποια πράγματα, βέβαια, που σας χα-
λάνε τη διάθεση, ιδίως αν έχουν να κάνουν με
τις υπερβολικές ευθύνες που έχετε αναλάβει
και δεν μπορείτε να τις αφήσετε, ακόμη και
μέσα στις γιορτές. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς, η μέρα θα είναι αρκετά κουραστική,
γεμάτη από εγρήγορση και τακτοποίηση των
υποθέσεών σας, που έχουν να κάνουν με την
τελευταία στιγμή, λίγο πριν από το εορταστικό
σας τραπέζι. Ο προγραμματισμός σας μάλλον
δεν σας βγήκε και είναι το χειρότερό σας αυτό. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάτι δεν σας αρέσει, κάτι σας έχει στενοχω-
ρήσει αρκετά, κάτι δεν είναι στην αισθητική
σας και νιώθετε απογοητευμένοι με όλους
και με όλα. Μέρα είναι και θα περάσει, μην
πανικοβάλλεστε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Φροντίστε να μην είστε ανυπόμονοι με τους
άλλους, ακόμη και αν νιώθετε ότι είναι η πιο
κατάλληλη στιγμή να προχωρήσετε σε μια συ-
ναισθηματική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για
την επαγγελματική σας πορεία, όπου κάτι θα
σας χαλάσει σήμερα την ηρεμία σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, ο Άρης συνεχίζει την
πορεία του στο δικό σας ζώδιο, με διάθεση να
ενεργοποιήσει κάποιες υποθέσεις σας, που
μάλλον είχαν παγώσει. Ένα ταξιδάκι βρίσκε-
ται στα σκαριά, αλλά κάτι σας εμποδίζει να
φύγετε και να αλλάξετε την ψυχολογία σας,
που είναι έντονα εκρηκτική. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έχετε πλέον μπει στην περίοδο των γενε-
θλίων σας και ζείτε μια μεγάλη ανατροπή,
μια επικοινωνιακή εγρήγορση και έναν
μεγάλο έρωτα, ακόμη και αν βρίσκεται μό-
νο στο μυαλό σας. Προσέξτε μη σας αδει-
άζουν συναισθηματικά, ενώ εσείς βρίσκε-
στε στον δικό σας κόσμο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Όσοι έχετε γεννηθεί ιδίως 29, 30, 31 Ια-
νουαρίου, θα χρειαστείτε αρκετά καλό προ-
γραμματισμό για να αποφύγετε τις δυσκο-
λίες. Είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος,
που θέλει καλά ανακλαστικά σε κάθε απρό-
οπτο που μπορεί να σας συμβεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, το φιλικό σας περιβάλλον
θα είναι εκείνο που θα απορροφήσει την καθη-
μερινή σας ενέργεια. Χαρείτε από τα πιο απλά
πράγματα που μπορεί να σας συμβούν και μην
γκρινιάζετε συνεχώς για όλους και όλα.
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HΣελήνη συνεχίζει να προχωρά στο ζώδιο του
Λέοντα, όπου οι μέρες αυτές μας γεμίζουν χαρά
λόγω του εορταστικού κλίματος. Όμως, σήμερα,
στο ξεκίνημα της μέρας, η τρυφερή φύση της

Σελήνης έχει δεχθεί την αντίθεση του Κρόνου και το
τετράγωνο του Ουρανού. Μια επαφή, λοιπόν, με
προβληματισμούς και περιορισμούς, που αναμφίβολα
δημιουργεί και τάση ατυχημάτων, σε νεαρές ηλικίες
και παιδιά. Μια μέρα γεμάτη ανασφάλεια και
παγωμένα χαμόγελα. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Δ
εν ξέρουμε αν ο Ηράκλειτος ο Εφέ-
σιος, που ήταν γνωστός για τις ιδέες
του περί συνεχούς αλλαγής στο σύμ-
παν -φιλοσοφία που συμπυκνώνεται

στη ρήση «τα πάντα ρει»-, στην έννοια της ρευ-
στότητας συμπεριελάμβανε και την πολιτική,
αλλά είναι βέβαιο ότι η πολιτική, όντας μέρος
της φύσης του ανθρώπου, είναι κατεξοχήν το-
πίο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Και
ενδεχομένως, σε συνθήκες κρίσης όπως αυτές
που βιώνουμε, η ρήση αυτή, και η συγκεκριμέ-
νη φιλοσοφία περί ρευστότητας, ισχύει πρωτί-
στως για την πολιτική. Και το έχουμε βιώσει
πολλές φορές στην ιστορία αυτού του τόπου.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τη ρευστότητα
στην πολιτική ζωή της χώρας πυροδότησαν οι
διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και η εκλογή Ανδρου-
λάκη. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι τις διαδικασίες
ρευστότητας και την κινητικότητα στην πολιτική
ζωή της χώρας πυροδότησε, κυρίως, η νεκρική
αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κ. Τσίπρας ασκούσε
πραγματική, ουσιαστική και χρήσιμη για το κοι-
νωνικό σύνολο αντιπολίτευση και όχι αντιπολί-
τευση «μαθητικού συμβουλίου», τότε δεν θα εί-
χε αφήσει κενό για να το καλύψει το ΠΑΣΟΚ και
ο κ. Ανδρουλάκης. Η φύση και η ζωή απεχθά-
νονται τα κενά. Και η πολιτική, είπαμε, είναι μέ-
ρος της ζωής και της φύσης του ανθρώπου. 

Άλλωστε, πρόκειται για μια εξέλιξη που την
έχουμε ξαναζήσει όταν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εί-
χαν αντίστροφους ρόλους στην πολιτική σκηνή.

Περίπου δυόμισι χρόνια μετά την ήττα του ο κ.

Τσίπρας δεν λέει να συνέλθει. Είναι, μέχρι στιγ-
μής, ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης ενός κόμματος
που πιθανότατα ήδη δεν ελέγχει. Κι αν ο ίδιος,
χαμένος μέσα στις κομματικές κολακείες της
«αυλής» του, δυσκολεύεται να καταλάβει την
πραγματικότητα, δεν ακούει; Δεν βλέπει; Δεν
διαβάζει;

Όσο και αν ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εταιρείες
δημοσκοπήσεων δημιουργούν κλίμα και δεν
αποτυπώνουν την πραγματικότητα, κανείς
επαγγελματίας δεν θα διακύβευε τη φήμη και
την αξιοπιστία της εταιρείας του -η οποία τελεί
υπό συνεχή έλεγχο, όπως όλες οι εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων- για να πάει κόντρα στον κ. Τσί-
πρα και να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος του.

Οι μετά την εκλογή Ανδρουλάκη στην ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ δημοσκοπήσεις, στο σύνολό τους,
είναι ίσως η απαρχή ραγδαίων εξελίξεων στον
ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα κόμμα που τυχαία γεγονότα το
έφεραν στην εξουσία, αλλά τα λάθη και η ανικα-
νότητά του να οργανωθεί ως κόμμα τού τη στέ-
ρησαν. Μετά τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται
ότι πλησιάζει η ώρα που θα στερηθεί και τη δεύ-
τερη θέση και, πιθανόν, θα περιοριστεί στον ρό-
λο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Ρόλος που εν-
δεχομένως ταιριάζει καλύτερα σε κάποια του-
λάχιστον από τα στελέχη του ηγετικού πυρήνα
του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την
πρωτοκαθεδρία της ΝΔ, την εκτίναξη του ΚΙ-
ΝΑΛ σε διψήφια ποσοστά, την περαιτέρω πτώ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, τη σταθερή τροχιά του ΚΚΕ και

την παραμονή εντός Βουλής της Ελληνικής Λύ-
σης. Το ΜέΡΑ 25 φαίνεται να μένει εκτός Βου-
λής, που σημαίνει ότι σε μια πεντακομματική
Βουλή, σε επαναληπτικές εκλογές, η κυβερνη-
τική παράταξη εξασφαλίζει αυτοδυναμία, η
οποία επίσης μπορεί να επιτευχθεί κάτω από
ορισμένες συνθήκες και με απλή αναλογική.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν εκεί στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι ότι η κοινωνία αλλάζει. Αλλάζει προς
μια κατεύθυνση που η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση αδυνατεί να ακολουθήσει, επειδή η άνοδός
του στην εξουσία στηρίχθηκε πάνω σε ψευδε-
πίγραφα συνθήματα και σε μια μορφή λαϊκι-
σμού που η κοινωνία, στην πλειοψηφία της,
πλέον απεχθάνεται.

Δεν καταλαβαίνει ότι η κοινωνία δεν μπορεί
να εμπιστευθεί ένα κόμμα που λέει «όχι» στην
αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, που κάνει πο-
λιτική με τους νεκρούς, που κάνει πολιτική
έχοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά και διαγρά-
φει τον έναν βουλευτή επειδή αποκάλεσε δολο-
φόνους τους συναδέλφους του στη ΝΔ αλλά
ανοίγει την αγκαλιά του στον άλλο βουλευτή
επειδή είναι προσωπικός φίλος του αρχηγού.

Δεν μπορεί να καταλάβει ότι οι Έλληνες, πλέ-
ον, βρίσκονται σε μια φάση που θέλουν να ξέ-
ρουν την αλήθεια, γιατί μέσα στην αβεβαιότητα
της κρίσης θέλουν να ξέρουν πού πατάνε και
πού βρίσκονται.

Και το κυριότερο, δεν μπορεί να καταλάβει
πως στην πολιτική όταν αρχίσει η κατηφόρα,
δύσκολα μπορεί να ανακοπεί.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Όταν παίρνω φόρα, φόρα κατηφόρα…

Εκείνο που δεν
καταλαβαίνουν

εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ
είναι ότι 

η κοινωνία
αλλάζει. Αλλάζει

προς μια
κατεύθυνση που

η αξιωματική
αντιπολίτευση

αδυνατεί να
ακολουθήσει
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