
Μαζί στο κινητό ταυτότητα 
και πιστοποιητικό 

GOV.GR 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 281 www.political.gr

EDITORIAL

Την υγειά μας
πάνω 

από όλα!

Αυτές τις γιορτές
ας μη 

ρισκάρουμε…

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  37 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 4

Η τρίτη γυναίκα
που τον καίει 

ΥΠOΘΕΣΗ ΣΤAΘΗ

Οι εγγυήσεις ασφάλειας 
που ζητά ο Πούτιν 
από τον Μπάιντεν

Η Ελλάδα δεν είναι 
μόνο ήλιος και παραλίες!

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ

ΧΡΙΣΤ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 10

Η κοινωνία των πολιτών 
της ΕΕ χαράζει 
το μέλλον της

ΚΩΝ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΣΕΛ. 10

Αυτογνωσία 
και καθημερινός 
άνθρωπος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 11

Γράφουν

«Δεν διστάζουμε να βγούμε
στον δρόμο και να κοιτάξουμε
τον πολίτη στα μάτια»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ο άνθρωπος 
που εκνευρίζει 
τους Τούρκους

Νίκος Δένδιας

ΣΕΛ. 14-15

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ E I Σ

ΘΟΔΩΡΗΣ 
ΔΡΙΤΣΑΣ
Βουλευτής Α’ Πειραιά 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ» 
ΣΕΛ.  12

ΠΑΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Στέλεχος ΚΙΝΑΛ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΣΕΛ.  16

ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
Δήμαρχος Αχαρνών

«ΘΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ»
ΣΕΛ.  15

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ

Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 33

ΟΤΑΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΕΠΑΙΞΑΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ... 

«ΔΩΡΟ Η ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» 

Χριστούγεννα με το βλέμμα στις 3 Ιανουαρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΕΛ. 34

ΝΕΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1914

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Εορταστικές 
συνευρέσεις

και επισκέψεις 

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συνεδρίαση

Λοιμωξιολόγων 

31 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 
- 1 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ
Ρεβεγιόν και

πρωτοχρονιάτικα
τραπέζια 

3 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ
Ανακοίνωση 
του δεύτερου

πακέτου μέτρων
- περιορισμών 

ΣΕΛ. 5, 18



Μ
ε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποφασί-
ζουν καθολικούς περιορισμούς εν μέ-
σω Χριστουγέννων η μια μετά την άλλη,
τα μέτρα που ανακοίνωσε το δικό μας

υπουργείο Υγείας για τις γιορτές φαίνονται πολύ χα-
λαρά και για κάποιους ίσως κατώτερα των περιστά-
σεων. Στη Βρετανία περιμένουν έως και 2 εκατ.
κρούσματα ημερησίως λόγω της Όμικρον και περισ-
σότερους από 5.000 θανάτους και αν η μεταδοτικό-
τητα εξελίσσεται με τέτοιους ρυθμούς, κανένα σύ-
στημα υγείας, ακόμη και το πιο ισχυρό, δεν θα μπο-
ρέσει να μείνει όρθιο.

Το δικό μας ΕΣΥ ήδη δοκιμάζεται με τη μετάλλαξη
Δέλτα και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα καταφέ-
ρει με ένα ακόμη αβέβαιο κύμα της πανδημίας, όπως
αυτό της Όμικρον, η ανάσχεση του οποίου φαντάζει

ουτοπική. Η Ελλάδα πάλι δεν είναι Ολλανδία, στην
Ελλάδα το lockdown δεν είναι μια εύκολη απόφαση,
καθώς είμαστε μια χώρα σε οικονομική δυσπραγία
εδώ και μια δεκαετία. Κανείς δεν το θέλει, όλοι το
ξορκίζουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει
ότι θα το αποφύγουμε μέχρι τέλους. Τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν και αυτά που θα ανακοινωθούν μετά
τις γιορτές είναι ένα κρίσιμο κρας τεστ για να μην
οδηγηθούμε στο απευκταίο.

Σε πρώτη φάση, μάλιστα, τα μέτρα είναι και ανώ-
δυνα, η μάσκα ούτως ή άλλως έχει γίνει εξάρτημα
του χεριού μας, απλώς τώρα θα φοριέται και σε εξω-
τερικούς χώρους, τον χειμώνα εξάλλου την αντέχου-
με καλύτερα και βέβαια αυτονόητο είναι ότι θα ήταν
παράλογο να πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκ-
δηλώσεις των δήμων, όπως για παράδειγμα το πάρτι

που γίνεται κάθε χρόνο στην πλατεία Συντάγματος ή
στο Θησείο για την έλευση του νέου έτους. Το τέστιγκ
έχει ήδη μπει στην καθημερινότητά μας, ειδικά οι γο-
νείς χρησιμοποιούν self test δυο φορές την εβδομά-
δα για να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο, τώρα θα
γίνει για όλη την οικογένεια λίγο πριν από τα οικογε-
νειακά τραπέζια, αν θέλουμε να προστατεύσουν κυ-
ρίως τον παππού και τη γιαγιά.

Όλα αυτά, βέβαια, είναι απλώς βοηθητικές συστά-
σεις στο ένα και μόνο σωτήριο μέσο που λέγεται εμ-
βόλιο, γιατί με την εξέλιξη που έχει πλέον η πανδη-
μία, η λεγόμενη ατομική ευθύνη δεν αρκεί να είμαι
μόνο επίκληση από πλευράς της κυβέρνησης, αλλά
πρέπει να είναι ειδική αποστολή για τον καθένα ξε-
χωριστά, αν δεν θέλει να ρισκάρει τη δική του ζωή
και εκείνη των αγαπημένων του προσώπων.
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Χριστούγεννα 
με το μυαλό 
στο νέο έτος

Τα μέτρα που θα εισηγηθεί η επιτροπή στις 27 Δεκεμβρίου
θα είναι περιοριστικά. Αποκλείστηκε η επαναφορά του
sms, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι περιορισμοί θα ισχύσουν
για τη διασκέδαση, τις αθλητικές εκδηλώσεις και παράλ-
ληλα θα υπάρξει ενίσχυση της τηλεργασίας, γενικότερα

μέτρα που θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρό τρόπο και
θα αφορούν δραστηριότητες που δεν είναι αναγκαίες.
Όσον αφορά τα σχολεία, αυτά θα ανοίξουν κανονικά με
μόνο ενδεχόμενο αν χρειαστεί να επικαιροποιηθεί το
πρωτόκολλο που αφορά το πότε κλείνει ένα τμήμα.

Η
μετάλλαξη Όμικρον και ο απειλητικός
τρόπος με τον οποίο εξαπλώνεται οδή-
γησαν την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα.
Έτσι, πάντα υπό τις υποδείξεις των ειδι-

κών, καταρτίστηκε σχέδιο δύο φάσεων με τη δεύτε-
ρη φάση να είναι ίσως η πιο σημαντική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», στο
κυβερνητικό επιτελείο σήμανε συναγερμός και κρί-
θηκε ότι πρέπει η χώρα να είναι προετοιμασμένη
έτσι ώστε να σηκώσει ανάχωμα στην Όμικρον όχι
μόνο τώρα αλλά και αμέσως μετά τις γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σχηματικά,
έχουν ήδη σημειωθεί ως κρίσιμες ημερομηνίες
ανήμερα των δυο εορτών, η παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς, όταν και οι πολίτες με κάποιον τρόπο θα
κάνουν ρεβεγιόν, ενώ είναι γνωστό πως στις 27 θα
είναι η τελική συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων πριν
από τις ανακοινώσεις στις 3 Ιανουαρίου. 

Δεύτερο πακέτο 
Με το βλέμμα, λοιπόν, στην 3η Ιανουαρίου που θα

είναι η ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο
πακέτο μέτρων, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
ανέλαβε να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο από σή-
μερα κιόλας νέα μέτρα μπήκαν στη ζωή μας.

Όπως τόνισε, τις τελευταίες δύο μέρες παρατη-
ρείται μια αύξηση των κρουσμάτων και αυτό το
οποίο προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν είναι αν
σχετίζεται με τον συγχρωτισμό, ο οποίος υπάρχει, ή
αν παράλληλα πίσω από τη Δέλτα υποκρύπτεται και
η Όμικρον.

Επεσήμανε ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι πολύ
μεταδοτική αλλά πιο σαφής εικόνα θα υπάρχει τις
επόμενες 10 με 15 ημέρες, ειδικά όσον αφορά και τη
νοσηρότητα και την επιβάρυνση που μπορεί να προ-
καλέσει. Αυτή η φράση του υπουργού Υγείας έδειξε
ξεκάθαρα ότι τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα ναι
μεν θεωρούνται σημαντικά, αλλά είναι αναπόφευ-
κτο να ληφθούν και άλλα, τα οποία θα προσπαθή-
σουν να διώξουν τη σκιά που έχει απλώσει πάνω
από τον πλανήτη αυτή η νέα μετάλλαξη. 

Αυτό που προκαλεί αισιοδοξία σε κυβέρνηση και
επιστήμονες είναι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κα-
τά πολύ οι εμβολιασμοί και σε συνδυασμό με τα πα-
κέτα μέτρων μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα νέο
θαύμα σαν αυτό που είχε επιτύχει η χώρα στις αρ-
χές της πανδημίας. Ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι με-
λέτες δείχνουν ότι η αναμνηστική δόση λειτουργεί
πολύ αποτρεπτικά για τη μετάλλαξη Όμικρον.

Τα δύο στάδια 
Οι επιστήμονες εισηγήθηκαν μέτρα σε δύο στά-

δια για το επόμενο διάστημα. Το πρώτο είναι από
σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου και το επόμενο
αφορά από τις 3 Ιανουαρίου και μετά. Η επιτροπή θα
συνέλθει εκ νέου τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου, προ-
κειμένου να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα. Στις

27/12 θα υπάρξει πλήρης αποκωδικοποίηση των μέ-
τρων από τις 3 Ιανουαρίου και μετά και εάν και εφό-
σον χρειαστεί ενδεχομένως να ληφθούν μέτρα και
πριν από τις 3 Ιανουαρίου.

Τι ισχύει από σήμερα 
• Υποχρεωτική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς

και εξωτερικούς χώρους.
• Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας Ν95

σε σουπερμάρκετ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
• Απαγορεύονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις

των δήμων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά. Τα θεματικά πάρκα θα λειτουργούν κανονικά
με όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται.

• Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ελλάδα εκτός από
το PCR ή rapid test 72 ωρών γίνεται ισχυρή σύστα-
ση να επαναλαμβάνουν το τεστ τη 2η και την 4η μέ-
ρα από την άφιξή τους. 

• Ισχυρή σύσταση πριν αλλά και ύστερα από κάθε
κοινωνική εκδήλωση τις μέρες των γιορτών, ειδικά
στους νέους, να κάνουν τεστ. 

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ
Οξεία κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοί-
νωση των νέων μέτρων για την πανδημία. «Η παν-
δημία, σε αντίθεση με την κοροϊδία Μητσοτάκη,
δεν έρχεται με χρονοκαθυστέρηση στις 3 Ιανουα-
ρίου. Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) εμφάνιση του
υπουργού Υγείας για την ανακοίνωση νέων μέ-
τρων επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
είναι εκτός υγειονομικής πραγματικότητας, επι-
δεικνύοντας εγκληματικά αντανακλαστικά», ση-
μειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία,
αφού υπενθυμίζει τις προτάσεις του κόμματος για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, καταλήγει: «Όσο
συνεχίζει τις παλινωδίες ο κ. Μητσοτάκης οδηγεί
τους πολίτες στην απόλυτη καταστροφή, και βιο-
λογική και κοινωνική και οικονομική».

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι όχι μόνο
υπήρξε καθυστέρηση αλλά και τα μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν δεν επαρκούν προκειμένου να μπει «φρέ-
νο» στη εξάπλωση του ιού. «Δεν μπορούν να ανακό-
ψουν αποφασιστικά τη διάδοση του ιού, καθώς δεν
συνοδεύονται από σχεδιασμό για την αύξηση των
εμβολιασμών, την ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και
την προετοιμασία του συστήματος να αντιμετωπίσει
το πέμπτο κύμα της πανδημίας που είναι προ των
πυλών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση
του κόμματος. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος επιση-
μαίνουν: «Είναι ώρα η ατολμία, η καθυστέρηση και ο
φόβος του πολιτικού κόστους να πάψουν να υπαγο-
ρεύουν αποφάσεις που κοστίζουν σε ανθρώπινες
ζωές, την υγεία και το εισόδημα των πολιτών».

Γράφει η 
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Νέα μέτρα από τις 3 Ιανουαρίου
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Μ
ε μια εξαιρετικά σημαντική
και άμεσα χρηστική είδηση
κλείνει η χρονιά από το μέτω-
πο του υπουργείου Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, που έχει αναδειχθεί σε...
leader των μεταρρυθμίσεων της περιόδου
της πανδημίας. Και αυτό γιατί έως το τέλος
της επόμενης εβδομάδας, άρα πριν από
την Πρωτοχρονιά, θα έχει δρομολογηθεί η
ενσωμάτωση της ταυτότητας των πολιτών
στο «ψηφιακό πορτοφόλι», που έχει δημι-
ουργηθεί, προκειμένου να ενταχθούν σε
αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό ή το
πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδονται
μέσω του gov.gr.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης λοιπόν έχει έτοιμη την επικαιροποί-
ηση της εφαρμογής Covid Free Gr Wallet,
προκειμένου να ενσωματώνει και την ταυ-
τότητά μας. Η νέα εφαρμογή έχει ήδη στα-
λεί στην Apple και την Google και μπορεί
να είναι έτοιμη έως το τέλος της επόμενης
εβδομάδας προς λανσάρισμα. Μάλιστα,
κατά πληροφορίες, η Apple έκανε ήδη δε-
κτή την ενσωμάτωση και αναμένεται η
ρύθμιση και από μέρους της Google. Πρα-
κτικά, εκτός από το πιστοποιητικό μας,

στην ίδια εφαρμογή θα έχουμε και την
ταυτότητα που θα παράγεται αυτόματα με
βάση τα στοιχεία από το Taxisnet. Έτσι, σε
ελέγχους με δύο taps θα δείχνουμε και
πιστοποιητικό και ταυτότητα μέσα από το
κινητό μας.

«Έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι όταν πά-
με σε ένα κατάστημα, σύμφωνα με τα μέ-
τρα που υπάρχουν κατά της διάδοσης του
κορονοϊού, μαζί με το πιστοποιητικό που
έχουμε στο κινητό μας ή σε έγχαρτη μορ-
φή μάς ζητάνε και την ταυτότητα, προκει-
μένου να διαπιστώσουν ότι συμπίπτει το
όνομα με το πρόσωπο που θέλει να εισέλ-
θει σε ένα κατάστημα», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά o υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος
τρέχει το project μαζί με την ομάδα του
Κυριάκου Πιερρακάκη.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες προ-
κειμένου να κατεβάσουν την ταυτότητά
τους σε αυτό το ψηφιακό «πορτοφόλι»; Τί-

ποτα που δεν ξέρουν ήδη. Οι πολίτες θα
μπαίνουν στην πλατφόρμα με τους κωδι-
κούς του Taxisnet και τον OTP (One Time
Password) που θα τους αποστέλλεται στο
κινητό τους και αυτομάτως θα τους εμφα-
νίζονται ορισμένα στοιχεία της ταυτότητάς
τους. Στα στοιχεία αυτά, σε αυτήν τη φάση,
θα είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία
γέννησης και η φωτογραφία ταυτότητας,
στοιχεία που είναι ούτως ή άλλως διαθέ-
σιμα στο Taxisnet.

Στόχος του υπουργείου, για τον οποίο
είναι σε άμεση συνεννόηση με Μαξίμου,
δεν είναι απλώς να μειωθεί η γραφει-
οκρατία στο Δημόσιο, αλλά να μειωθούν

και τα... μύρια όσα χαρτιά που φέρουν μα-
ζί τους οι πολίτες. Όσο για το σκέλος των
ταυτοτήτων, δεν χρειάζεται να επιχειρη-
ματολογήσει κανείς επί μακρόν για το πό-
σο απαρχαιωμένες είναι οι ελληνικές ταυ-
τότητες.

Μαζί στο κινητό
ταυτότητα και
πιστοποιητικό!

Κρητικό συγκρότημα θα ψάλει τα κάλαντα των Χριστου-
γέννων στον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην
πλατεία Κουμουνδούρου. 

Σε εορταστικό κλίμα και η περιοδεία κλιμακίου με επικε-
φαλής τον πρόεδρο στην κεντρική αγορά του Περιστερίου,
παρέα και με τον δήμαρχο Παχατουρίδη. Ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έγινε δέκτης πολλών παραπόνων για τη δύσκολη καθη-
μερινότητα που διαβιούν οι επιχειρηματίες, με το κύμα ακρί-
βειας να σαρώνει ως δεύτερη πανδημία και την αγοραστική
κίνηση να είναι συγκρατημένη. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτι-
μούν πως ενδεχόμενες εκλογές την άνοιξη θα φέρουν ξανά
το κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην εξουσία, μιας
και η φθορά Μητσοτάκη είναι μεγάλη. 

Σύγκρουση για το κείμενο θέσεων
Ωστόσο, όσο πλησιάζει το Συνέδριο τόσο τα αίματα θα

φουντώνουν. Είναι σαφές πια ότι η τάση των 53 έχει το πάνω
χέρι ξανά στον συσχετισμό δυνάμεων του κόμματος και αυτό
φάνηκε καθαρά στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο
της Τετάρτης. Οι Προεδρικοί (Κίνηση Μελών και
ΡΕΝΕ) συγκρούστηκαν με την Ομπρέλα (Κίνηση
53+ και Αριστερό Δίκτυο) για το κείμενο των θέ-
σεων. Οι Προεδρικοί εξέφρασαν την αντίθεσή
τους στη δομή του κειμένου που, όπως υποστή-
ριξαν, δεν καθιστά σαφή την εξωστρέφεια και τη
σύσταση ενός ενιαίου προοδευτικού πόλου. Μπρο-
στά σε αυτές τις αντιδράσεις ο Τσίπρας διόρισε τριμελή
επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους Νίκο Βούτση, Γιάννη
Ραγκούση και Νίκο Μπίστη, οι οποίοι μαζί με τον Αριστείδη
Μπαλτά θα συνθέσουν τα κείμενα που υποβλήθηκαν και θα
συζητηθούν εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα.

Δύο ζητήματα θα απασχολήσουν στο προσεχές διάστημα:

η σχέση με τον Ν. Ανδρουλάκη και το θέμα Παππά. «Θα έρ-
θει, δεν θα το ρισκάρει, είναι τεράστια η αποτυχία του Μητσο-

τάκη και ο Τσίπρας έχει ήδη ρίξει γέφυρες. Τον περι-
μένει να μιλήσουν μετά τις γιορτές», αναφέρουν

πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι ο Νίκος Αν-
δρουλάκης θα συνεργαστεί εντέλει με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η Κουμουνδούρου κρατά χαμηλά τους τό-
νους αναφορικά με την άρση της ασυλίας του

βουλευτή και πρώην υπουργού Νίκου Παππά για
την περιβόητη υπόθεση του Περούκα Gate. «Είναι

ένα ζήτημα που μπορεί να συσπειρώσει το κόμμα πιο με-
τά και αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Ο Παππάς θα αθωωθεί,
γιατί είναι πρωτάκουστο και να σε παρακολουθούν και να
τους ξεσκεπάζεις και να τους καταγγέλλεις και στο τέλος να
ψηφίζουν για άρση της ασυλίας σου», αναφέρουν πηγές της
ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικό Συμβούλιο, Ανδρουλάκης και στο βάθος... Παππάς

Η εφαρμογή «ψηφιακό
πορτοφόλι» αναβαθμίζεται 
και θα είναι έτοιμη πριν
από την Πρωτοχρονιά

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Ο
χι να το παινευτώ, αλλά μη μου πείτε ότι δεν
σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι έρχονται
εξελίξεις με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο; Λοι-

πόν, τα νεότερα έχουν ως εξής. Ο  τύπος ισχυρίστηκε
στον εισαγγελέα ότι όντως είχε δημιουργήσει κανάλι
στο ίντερνετ το 2019 και είχε ανεβάσει εκεί το πρώτο
από τα επίμαχα βίντεο (διότι υπάρχουν κι άλλα). Επι-
μένει, δε, ότι ο ίδιος το κατέβασε και το ξανανέβασε
άλλος, ο οποίος προφανώς έχει κάνει αναπαραγωγή.
Οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του
και πήραν ό,τι μπορεί να αποδεικνύει την εγκληματική
δράση του. Σειρά έχουν το εξοχικό του στην Αλόννησο
και όλοι οι επαγγελματικοί χώροι που επισκεπτόταν ο
εν λόγω. 

Η πιο σημαντική πληροφορία, όμως, η οποία δένει
και με της φυλακής τα σίδερα, που σας έχω ήδη προ-
βλέψει, είναι ότι υπάρχει και τρίτη γυναίκα, η οποία
αναμένεται να περάσει το ανακριτικό γραφείο για να
τον καταγγείλει. Και στην προκειμένη, όταν τριτώσει το
κακό, μαύρο φίδι που τον έφαγε, αφού από πλημμέλη-
μα η πράξη του, ως διαρκής, μετατρέπεται σε κακούρ-
γημα. Θεία δίκη! Ή τρίτη και φαρμακερή, που λέει και
ο σοφός λαός μας. 

Αυτομολούν οι
πασοκογενείς Κρητικοί
από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Και μιας και ο λόγος για τον Ανδρουλάκη
και την Κρήτη, η πηγή μου από το νησί μού
μεταφέρει ότι στις τοπικές οργανώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει κανονικός πανικός! Τα
επιτελικά στελέχη ψάχνουν με τον φακό
τους πασοκογενείς του κόμματος και δεν
τους βρίσκουν. «Φοβάμαι ότι θα πάθουμε
πανωλεθρία στις εκλογές στην Κρήτη», μου
εκμυστηρεύτηκε η πηγή μου, που, ομολογώ,
σχεδόν ποτέ δεν έχει πέσει έξω στις προ-
γνώσεις της! 

Πολιτική με όρους TV
Κάποιοι εκεί, στην κυβέρνηση, οφείλουν

να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν πο-
λιτική με όρους «δελτίων ειδήσεων» της τη-
λεόρασης. Στην προκειμένη, ο λόγος για την
υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, η
οποία βγήκε στα κανάλια και είπε ότι κάνει
έρευνα για ορφανοτροφείο στην Αθήνα, στο
οποίο, σύμφωνα με καταγγελία μιας κυρίας,
παιδιά έκαναν σεξ και το προσωπικό παρα-
κολουθούσε…
Κατ’ αρχάς μπο-
ρεί να είναι έτσι
τα πράγματα,
μπορεί όμως κι
όχι. Ο καθένας
μπορεί να καταγ-
γέλλει οτιδήποτε
και σωστά η κυ-
ρία Μιχαηλίδου
διέταξε έρευνα.
Επειδή το ζήτημα, όμως, είναι ευαίσθητο,
μήπως θα έπρεπε ως υπεύθυνη πολιτικός να
αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας πριν
βγει στα κανάλια; Η ίδια εξασφάλισε τη δη-
μοσιότητα. Αν, όμως, οι καταγγελίες δεν ευ-
σταθούν; Τις παιδικές ψυχούλες που μεγα-
λώνουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα τις σκέ-
φτεται κανείς;

Τρίτη και φαρμακερή... 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL KENTΡΙ5

Τα στοιχήματα 
για την 4η δόση 
Στοιχήματα βάζουν στα συναρμόδια
υπουργεία για το πότε θα ανοίξει στην
Ελλάδα η πλατφόρμα για την τέταρτη
δόση, την οποία προεξοφλούν ειδικοί και
κυβέρνηση. Σίγουρα θα είναι την άνοιξη.
Το πιθανότερο σενάριο είναι να ανοίξει
στις αρχές Απριλίου, διότι στις 24 έχουμε
Πάσχα, οπότε θα έχουμε νέες
συναθροίσεις. Στο τέλος, θα χάσουμε τον
λογαριασμό! 

Ο Ανδρουλάκης 
και οι 100.000 ευρώ

Τελικά, η Κρήτη στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη όχι μόνο
ηθικά αλλά και πρακτικά. Μαθαίνω ότι γνωστός επι-

χειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο
των ξενοδοχείων «έσκασε» ήδη ένα μεγάλο
ποσό στο ταμείο της Χαριλάου Τρικούπη για
την αναδιοργάνωση του κόμματος. Οι πηγές

μου λένε ότι το ποσό αγγίζει τις 100.000 ευρώ
και ο χορηγός υποσχέθηκε να δώσει κι άλλα στο

μέλλον. Αρκεί ο λεβέντης από την Κρήτη να ανταπο-
κριθεί στις υψηλές προσδοκίες των συμπατριωτών του. 

Ο «γαλάζιος» βουλευτής 
και η φλογερή χορεύτρια  

Tι γίνεται, βρε παιδιά, εκεί στη ΝΔ;
Πολύ ερωτικό κόμμα αποδεικνύεται
εσχάτως. Μετά τον υπουργό και τον
υφυπουργό με τη δίμετρη, ξανθιά
καλλονή, μας προέκυψε και βουλευ-
τής του Νότιου Τομέα με φλογερή

σχέση με ουκρανικής καταγωγής χορεύτρια. Κι όπως λένε οι κου-
τσομπόλες, πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, πρώτο τραπέζι πίστα
στο νυχτερινό κέντρο της παραλιακής που λικνίζεται κάθε βράδυ η
εντυπωσιακή νεαρά βρίσκεται ο «γαλάζιος» βουλευτής. 

Ποδαρικό με ανασχηματισμό (και) σε επίπεδο γενικών
γραμματέων και επικεφαλής Οργανισμών του Δημοσίου θα κάνει
το 2022. Βλέπετε, η απαγορευτική ρήτρα ότι 18 μήνες πριν από
τις εκλογές δεν πρέπει κάποιος που πολιτεύεται να κατέχει
δημόσιο αξίωμα μέσω του οποίου μπορεί να επηρεάσει τους
ψηφοφόρους είναι αμείλικτη. Ένα από τα πρόσωπα που
πληροφορίες φέρουν ότι θα αντικατασταθεί είναι η ευειδής γγ
Τουρισμού Βίκυ Λοΐζου. Ο πρωθυπουργός τής έχει ζητήσει να
είναι υποψήφια στις Κυκλάδες. Κάποιοι άλλοι το σκέφτονται
ακόμα και κάποιοι ακόμα θέλουν, αλλά δεν παίρνουν το πράσινο
φως από το Μέγαρο Μαξίμου. Μαύρες γιορτές θα κάνουν οι
καημένοι. Πάνω από ένα τηλέφωνο θα απολαύσουν το
χριστουγεννιάτικο γεύμα.

Ο ανασχηματισμός 
και οι μαύρες γιορτές



ΗΗ αδυναμία πληρωμών
ante portas 
Μόνο για το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου οι
καταναλωτές στην Ελλάδα πλήρωσαν ακριβότε-
ρα κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ την ηλεκτρική
ενέργεια που καταναλώνουν. Οι λογαριασμοί για
τους οικιακούς πελάτες όλων των προμηθευτών
ήταν «φουσκωμένοι» κατά 880 εκατ. ευρώ, για
τους επαγγελματίες της χαμηλής τάσης το σύνο-
λο της πρόθεσης επιβάρυνσης εκτιμάται σε 825
εκατ. ευρώ και για τις επιχειρήσεις της μέσης
τάσης οι αυξήσεις αποτιμώνται σε 600 εκατ. ευ-
ρώ. Το μέγα ερώτημα είναι αν θα έχουν χρήματα
οι πολίτες να ξεχρεώσουν αυτά τα αστρονομικά
ποσά και αν θα πηγαίνουμε σε διακοπές ρεύμα-
τος λόγω αδυναμίας πληρωμών…

Σπαζοκεφαλιά οι
bankable επιχειρήσεις
Το οικονομικό
επιτελείο της
κ υ β έ ρ ν η σ η ς
επεξεργάζεται
σχέδια για να
βρει λύση και
να αυξήσει τον
κύκλο των επι-
χ ε ι ρ ή σ ε ω ν
που θα μπορέ-
σουν να λά-
βουν δάνεια
από το Ταμείο Ανάπτυξης. Τα χρήματα που θα
πέσουν το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά,
αλλά οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να
μπουν στο παιχνίδι ελάχιστες… Θυμίζω ότι,
σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα, οι επιχειρήσεις που θεωρούν-
ται bankable στην Ελλάδα είναι λίγες, εξαι-
τίας και της 10ετούς οικονομικής κρίσης, με
την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο αυτές να αγ-
γίξουν τις 100.000. Ένας από τους τρόπους
που εξετάζονται είναι να υπάρξει μια σχετική
«χαλάρωση» της διαδικασίας λήψης φορολο-
γικής ενημερότητας. Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων έχει προαναγγείλει δημό-
σια διαβούλευση για τις αλλαγές που θα γί-
νουν, αλλά δεν είναι εύκολο…

Μεγάλες σκοτούρες 
για τον Χατζηδάκη

Ήταν στραβό το κλήμα με την απονομή των
συντάξεων, το έφαγε κι ο γάιδαρος. Μεγάλες
σκοτούρες για τον υπουργό Εργασίας μετά την
απόφαση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ να ξε-
κινήσουν απεργίες. «Όσοι θα απεργούσαν
πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τους»,
σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης,
μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρί-
θηκε ως παράνομη η απεργία που προκήρυ-
ξαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ερ-
γαζομένων ΕΦΚΑ και η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνι-
κής Πολιτικής. Δεν θα βγάλει εύκολα άκρη ο
Χατζηδάκης, να το θυμάστε…

Ανοίγει πολύ η βεντάλια των τηλεπικοινω-
νιών στην Ελλάδα. Η απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου της εισηγμένης επιχείρη-
σης να εγκρίνει τις διαδικασίες για την ανά-
πτυξη του πρώτου πιλοτικού προγράμματος
εγκατάστασης οπτικών ινών στον Δήμο Πε-
ριστερίου, ουσιαστικά επιταχύνει τα σχέδια
του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση για τη δημιουργία
ενός ανεξάρτητου, ολοκληρωμένου και
υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών σε
εθνικό επίπεδο. Την περίοδο 2022-2027 η
ΔΕΗ θα επενδύσει συνολικά σχεδόν 800
εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει δυ-
νατότητες παρόχου χονδρικής.

Η Γιάννα πήρε
παράταση…

Η
κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει παρά-
ταση στη διάρκεια της Επιτροπής «Ελ-
λάδα 2021» μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022,

προκειμένου να διασφαλισθεί η διάθεση των
χορηγηθέντων
πόρων από
τους χορηγούς
της επιτροπής
για τους σκο-
πούς για τους
οποίους έλα-
βαν χώρα οι
σχετικές χο-
ρηγίες. Συγκε-
κριμένα η θη-
τεία της λήγει
κανονικά στις
3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 ,
δεδομένου ότι τα μέλη της, τα οποία εργάσθη-
καν αμισθί, έχουν ήδη επιτελέσει τον σκοπό για
τον οποίο συστάθηκε. Έτσι, για το επόμενο
εξάμηνο όργανα διοίκησης της επιτροπής θα
είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και
το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή «Ελλά-
δα 2021» θα λυθεί και θα τεθεί αυτοδικαίως σε
εκκαθάριση στις 30 Ιουνίου 2022, εκτός αν λυ-
θεί νωρίτερα, με απόφαση του πρωθυπουργού.

Μιας και είμαστε στις τηλεπι-
κοινωνίες, αξίζει να αναφερ-
θεί ότι μέσα στις επόμενες
ημέρες αναμένεται να δημο-

σιοποιηθεί επίσημα η απόφαση
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω-

νισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση της συμφωνίας εξαγοράς της Wind
Ελλάς από τον όμιλο United Group (της BC Part-
ners). Με την έκδοση της απόφασης ανοίγει πλέον
ο δρόμος για τη συγχώνευση της Wind με τη Νοva
(πρώην Forthnet), από την οποία θα δημιουργηθεί
ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της ελληνικής
αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία και ο τρίτος μεγα-
λύτερος όμιλος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.
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Η ΔΕΗ μπαίνει και 
στις τηλεπικοινωνίες 
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«Στα άκρα» ο αρχηγός
Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η απόφαση του

αρχηγού ΓΕΕΘΑ να πάρει μαζί του στην περιοδεία
του στον Έβρο και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου τη
δημοσιογράφο της ΕΡΤ Βίκυ Φλέσσα. «Χάθηκε να
πάρει κάποιον διαπιστευμένο δημοσιογράφο;»,
αναρωτιούνται αρκετοί. Η αλήθεια είναι ότι κανείς
από τους διαπιστευμένους δεν υπέβαλε αίτημα για
να συνοδεύσει τον αρχηγό στο ταξίδι του στην πα-
ραμεθόριο. Έτσι, απέναντι στον κίνδυνο να μείνει
τηλεοπτικά «ορφανό», το επιτελείο ενέκρινε το αί-
τημα της κυρίας Φλέσσα, η οποία, σύμφωνα με
πληροφορίες, είχε εκφράσει σχετικό ενδιαφέρον
ήδη από την τελετή για τη Γιορτή της Αεροπορίας,
την οποία και παρουσίασε. Η δημοσιογράφος, που
ντύθηκε στα χακί και φόρεσε τον μπερέ του Στρα-
τού Ξηράς (χωρίς το εθνόσημο), φρόντισε να δώ-
σει και μια πρόγευση του οδοιπορικού που ετοι-
μάζει για την εκπομπή της, αναρτώντας στο Twit-
ter βίντεο από την «τυχαία» συνάντηση του αρχη-
γού με πεζή περίπολο στο δέλτα του Έβρου.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τα
...

 Π
ρό

σω
πα

LOCK
Ο Θεοδωρικάκος διαιτητής 

Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, και ο
Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,
είναι δύο από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και οι
δυο εργάζονται αόκνως και μιλούν μόνο με έργα, χωρίς πολλά
λόγια και φανφάρες. Είναι απολύτως βέβαιο ότι παραμένουν
αμετακίνητοι στις θέσεις τους και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
πολύ δύσκολα θα τους εκθέσει στη μάχη του «σταυρού», όποτε και
αν γίνουν εκλογές.
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Η Μίκα και ο ΦΠΑ 
στα νησιά… 
Η δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρ-
μογή ειδικών, μειωμένων έως 30%
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αι-
γαίου, την οποία κατοχύρωσε σε μόνι-
μη βάση η πρόταση Οδηγίας που υιο-
θετήθηκε ομόφωνα από το Ecofin, εί-
ναι μια επιτυχία. Αλλά να το «πουλάς»
ως δήθεν δική σου επιτυχία στα Δω-
δεκάνησα κάπου δεν στέκει, βρε Μίκα
μου. «Πιο κοντά η επαναφορά των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά
μας!», γράφει κάθε τρεις και λίγο στο
Facebook η Τσαμπίκα… Και να οι φω-
τογραφίες δίπλα στον Μητσοτάκη.
Μπράβο της. Η Μίκα Ιατρίδου ξέρει
από πολιτικούς αγώνες από τότε που
ήταν στους ΑΝΕΛ, και από τότε που
ήταν 16 ετών και δούλευε τζάμπα στην
πρώην Κοινότητα Καλυθιών, όταν ήταν
κοινοτάρχης ο μπαμπάς της. Δούλευε
αφιλοκερδώς για το καλό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Απλώς προσπαθώ να
θυμηθώ ένα έργο που έχει κάνει η ίδια
στα Δωδεκάνησα και δυσκολεύομαι…

Μπορεί η καθιερωμένη χαλαρή
συνάντηση του πρωθυπουργού
με τους δημοσιογράφους να μην
έγινε φέτος λόγω της πανδημίας,
το χριστουγεννιάτικο δέντρο
πάντως το στόλισαν στο Μαξίμου.
Πρώτος και καλύτερος πόζαρε ο
Πίνατ, ο πρωθυπουργικός σκύ-
λος, και ο Αλέξης Πατέλης δεν
έχασε την ευκαιρία να τον φωτο-
γραφίσει και να κάνει ανάρτηση
στο Instagram.

Χριστουγεννιάτικος
«μποναμάς» 

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωα-
κείμ Κασσωτάκης επεφύλασσε χρι-
στουγεννιάτικο «μποναμά» στον Αν-
δρέα Λοβέρδο για την υπόθεση No-
vartis. Αν και λίγες ημέρες πριν από τις
εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ η
ανακρίτρια της υπόθεσης ζητούσε την
απαλλαγή του πρώην υπουργού του
ΠΑΣΟΚ λόγω παραγραφής, ο κ. Κασ-
σωτάκης με πρότασή του προς το δι-
καστικό συμβούλιο, που θα έχει και
τον τελικό λόγο, ζητά τη συνέχιση της
ανάκρισης, αφήνοντας αιχμές κατά
της ανακρίτριας και τονίζοντας πως τα
περί παραγραφής των αδικημάτων
του Ανδρέα Λοβέρδου επιφέρουν δι-
κονομική ανωμαλία και παρακω-
λύουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παπαθανάσης και Σκυλακάκης
τα δυνατά χαρτιά Μητσοτάκη

Περί κατώτατου μισθού
Το σενάριο που συγκεντρώνει σήμερα τις περισσότερες πιθανότητες για τον κατώτατο μι-

σθό είναι το ακόλουθο: Να διαμορφωθεί τον Ιανουάριο στα 663 ευρώ και τον Ιούλιο στα 703
ευρώ. «Η αύξηση στον κατώτατο μισθό εντός του 2022 θα είναι σημαντική», δήλωσε ο ίδιος
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό
και αναφερόμενος στο κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια
και στην ενίσχυση των εισοδημάτων. Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση καταλήγει στη χορήγηση -επιπλέον- αύξησης ισόποσης με το ΑΕΠ μείον το 2%
που θα δοθεί -ούτως ή άλλως- την 1η Ιανουαρίου 2022. Έτσι, με την αύξηση του ΑΕΠ να κι-
νείται γύρω στο 8%, η τελική αύξηση του κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει με το 2% την 1η Ια-
νουαρίου και θα ολοκληρωθεί με επιπλέον 6% το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρευρέθηκε
και παρακολούθησε ποδοσφαιρικό αγώ-
να ανθρωπιστικού χαρακτήρα μεταξύ της
ομάδας των παλαίμαχων της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και ομά-
δας επίλεκτων υπό την αιγίδα της Οργά-
νωσης «Γιατροί του Κόσμου». Σκοπός του
ποδοσφαιρικού αγώνα ήταν να σταλεί το
ισχυρό κοινωνικό μήνυμα: «Λέμε ΟΧΙ στη
ΒΙΑ κατά των γυναικών». Ο υπουργός κα-
τά την προσέλευσή του στο γήπεδο δήλω-

σε: «O αγώνας σήμερα είναι αφιερωμένος
στις γυναίκες και στη συνεχή προσπάθεια
ενάντια στη βία ενάντια στις γυναίκες».
Μάλιστα για ένα διάστημα του αγώνα έκα-
νε και τον διαιτητή. Δεν νομίζω να έδειξε
κάποια κάρτα, αλλά όπως είπε: «Θέλω άλ-
λη μια φορά να καλέσω τις γυναίκες που
αισθάνονται ότι απειλούνται, να προσφεύ-
γουν στην αστυνομία, όπου θα έχουν την
άμεση και έμπρακτη συμπαράσταση και
προστασία».



Γραμματέας 
Πολιτικής 
Επιτροπής ΝΔ

Α
παντήσεις για την πανδημία, τους
χειρισμούς και την κριτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ως προς το ΕΣΥ, για τις εξελί-
ξεις στο ΚΙΝΑΛ αλλά και το άνοιγ-

μα της ΝΔ στην κοινωνία δίνει ο νέος γραμ-
ματέας του κυβερνώντος κόμματος Παύλος
Μαρινάκης, μιλώντας στην «Political». 

Πηγαίνουμε στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς με επιπλέον
μέτρα λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. Σας
ανησυχεί το γεγονός ότι πλέον θίγονται δι-
καιώματα και εμβολιασμένων που ως τώ-
ρα μετακινούνταν χωρίς ιδιαίτερους πε-
ριορισμούς;
Όπως έχουμε πει πολλές φορές, με πρώ-

τον από όλους τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, η πανδημία είναι μια δυναμική
κατάσταση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται. Κάθε κίνηση και κάθε μέτρο υπαγορεύε-
ται από τις υποδείξεις των αρμοδίων. Από
εκεί και πέρα, βασική αρχή της κυβέρνησης,
από την οποία δεν έχει αποκλίνει ως τώρα,
είναι να μην αποκλειστεί καμία δραστηριότη-
τα των εμβολιασμένων, ενώ παράλληλα θα
προστατεύεται η υγεία του κάθε πολίτη. Αυτή
συνεχίζει να είναι η επιδίωξή μας. Σε αυτή
την κατεύθυνση κινήθηκε ο πρωθυπουργός
και με την ανακοίνωση για τη διανομή δύο
δωρεάν self tests σε όλους τους πολίτες για
την περίοδο των εορτών.

Σας ανησυχεί ότι, πριν καν πάρει ανάσα
από το σαρωτικό τέταρτο κύμα, το ΕΣΥ θα
μπει στο πέμπτο κύμα υπερκορεσμένο;
Όσο υπάρχει έστω και ένας συνάνθρωπός

μας που φεύγει από τη ζωή, δεν μπορούμε
παρά να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο
στη διαχείριση της πανδημίας. Και η νέα με-
τάλλαξη, πάντως, φαίνεται ότι καλύπτεται
από τον εμβολιασμό και ειδικά από την ανα-
μνηστική δόση. Εκεί θα επιμείνουμε, στη
θωράκιση των πολιτών από τον εμβολιασμό. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

g_evgenidis@yahoo.gr

στον
Γιώργο Ευγενίδη

«Δεν διστάζουμε να βγούμε 
στον δρόμο και να κοιτάξουμε
τον πολίτη στα μάτια»



Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι ενεργών-
τας ιδεοληπτικά δεν έχετε ενισχύσει το
ΕΣΥ όσο θα έπρεπε, παρά τις αλλεπάλ-
ληλες προειδοποιήσεις, ακόμα και αυ-
τής της περίφημης μελέτης Τσιόδρα -
Λύτρα. Γιατί δεν έχει γίνει, για παρά-
δειγμα, η ενίσχυση των νοσοκομείων
του Λεκανοπεδίου, την οποία τώρα
δρομολογούμε;
Για να ξεκινήσουμε από τα απλά: ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ είναι ο τελευταίος που θα έπρεπε να μι-
λάει και αποτελεί δείγμα τεράστιου θρά-
σους και ανευθυνότητας ο τρόπος που αν-
τιπολιτεύεται. Πρώτα από όλα, δεν έκανε
τίποτα επί 4,5 χρόνια ως κυβέρνηση για την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δεύτερον, ως αντιπολίτευση, επί των ημε-
ρών της πανδημίας, καταψήφισε κάθε νο-
μοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η
οποία αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην
αποσυμφόρηση και την ενίσχυση του συ-
στήματος υγείας. Ενδεικτικά σας αναφέρω
κάθε μέτρο για τον περιορισμό των δρα-
στηριοτήτων των ανεμβολίαστων, την υπο-
χρεωτικότητα των υγειονομικών, την υπο-
χρεωτικότητα για τους άνω των 60 ετών και
πολλά ακόμα, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καταψή-
φισε. Το μόνο που έκανε είναι να προσπα-
θεί να διασπείρει τον κορονοϊό διοργανώ-
νοντας πορείες χωρίς κανένα συγκεκριμέ-
νο αίτημα, να χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες
ζωές που χάθηκαν ως εργαλείο μικροπολι-
τικής και να κλείνει το μάτι στους αντιεμβο-
λιαστές.

Ως προς το σύστημα υγείας, η κυβέρνη-
ση αυτή λογοδοτεί σε όλους τους πολίτες
και έχει κάνει τα περισσότερα από οποι-
αδήποτε άλλη κυβέρνηση της Μεταπολί-
τευσης για τη στήριξη του ΕΣΥ και σε επί-
πεδο υλικοτεχνικής υποδομής, σε επίπεδο
μονάδων εντατικής θεραπείας και σε επί-

πεδο πρόσληψης προσωπικού. Προτιμώ να
απαντώ επί πραγματικών δεδομένων και
όχι επί φαντασιακών της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

Σχετικά με τη μελέτη Τσιόδρα και Λύτρα,
υπάρχει η ίδια η μελέτη και αυτό που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ παρουσίασε. Ως προς το δεύτερο τα
σχόλια περιττεύουν. Ως προς το πρώτο, τα
περισσότερα από όσα ανέφερε η μελέτη
έχουν αναφερθεί σε προγενέστερο χρόνο
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος λογοδοτεί μόνο
στους πολίτες, μιλώντας πάντα τη γλώσσα
της αλήθειας.

Μιας και πιάσαμε την αξιωματική αντι-
πολίτευση, υπάρχει και ο παράγων του
ΚΙΝΑΛ. Γιατί λέτε με τόση βεβαιότητα
ότι θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο
ο κ. Τσίπρας στο τέλος της ημέρας για το

αν θα βγει δεύτερο ή τρίτο κόμμα ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όταν από τις πρώτες μετρήσεις
φαίνεται ότι η εκλογή του κυρίου Αν-
δρουλάκη κάνει ένα γκελ και σε ένα
κεντρώο ακροατήριο που στήριξε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημο-
κρατία;
Προσωπικά με ενδιαφέρουν μόνο η υλο-

ποίηση όσων προεκλογικά υποσχεθήκαμε
και η συνέχιση της εφαρμογής της «Συμ-
φωνίας Αλήθειας» του Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι,
αν αυτή συνεχίσει να τηρείται, όπως γίνεται
μέχρι τώρα, καμία εκλογή κανενός πολιτι-
κού αρχηγού δεν θα ανακόψει την πορεία
της ΝΔ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και
θα έπρεπε να ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ περισσό-
τερο, όχι τόσο για την ίδια την εκλογή του
Νίκου Ανδρουλάκη, όσο γιατί είναι το πρώ-
το κόμμα μεταπολιτευτικά που φεύγει από

την εξουσία μετά την ψήφο του ελληνικού
λαού και δεν κάνει έστω μία υποτυπώδη
διαδικασία ανάδειξης αρχηγού, είτε από τη
βάση είτε μέσω ενός συνεδρίου.

Αναλάβατε προ μερικών ημερών και
επισήμως τη θέση σας μετά την εκλογή
σας από την Πολιτική Επιτροπή. De facto
το 2022 είναι μια χρονιά που και η Νέα
Δημοκρατία θα πρέπει να ζεστάνει τις
μηχανές της, καθώς απομένουν λιγότε-
ροι από 18 μήνες για τις εκλογές. Πώς θα
το δρομολογήσετε αυτό; Θα βγείτε και
πάλι στον δρόμο;
Ο προγραμματισμός μας από την πρώτη

εβδομάδα του Ιανουαρίου εμπεριέχει κατά
κανόνα μία επίσκεψη σε έναν νομό της χώ-
ρας και αντίστοιχα μία επίσκεψη σε δήμο
της Αττικής την εβδομάδα. Θα πυκνώσουν
οι συναντήσεις στα γραφεία του κόμματος
με εκπροσώπους από όλο το φάσμα των
επαγγελματικών ομάδων. Και θα διοργα-
νώνονται σεμινάρια πολιτικής ακαδημίας,
με υβριδικό τρόπο για αρχή, απευθυνόμε-
να σε όλα μας τα στελέχη και σε όποιον πο-
λίτη το επιθυμεί, με τα βασικά ζητήματα
επικαιρότητας. Δεν διστάζουμε να βγούμε
στον δρόμο και να κοιτάξουμε τους πολίτες
στα μάτια, όπως άλλωστε κάνουμε σταθερά
τα δύο τελευταία χρόνια χωρίς να περιμέ-
νουμε την προκήρυξη εκλογών. Οι Έλλη-
νες, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων
δυόμισι ετών, έχουν δει τη ζωή τους να
βελτιώνεται και εκτιμούν το γεγονός ότι
υπάρχουν επιτέλους μια κυβέρνηση και
ένας πρωθυπουργός που δεν διστάζουν να
πουν την αλήθεια όσο σκληρή κι αν είναι.
Το κυριότερο, λοιπόν, μέλημά μας είναι να
έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοι-
χτά σε κάθε προβληματισμό που φτάνει σε
εμάς από οποιονδήποτε πολίτη, είτε είναι
μέλος μας είτε όχι. «

«Το μόνο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι να προσπαθεί να διασπείρει
τον κορονοϊό διοργανώνοντας
πορείες χωρίς κανένα 
συγκεκριμένο αίτημα, 
να χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες
ζωές που χάθηκαν ως εργαλείο
μικροπολιτικής και να κλείνει 
το μάτι στους αντιεμβολιαστές»
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Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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του
Χριστόφορου
Μπουτσικάκη 

Βουλευτής 
Α’ Πειραιώς 
και Νήσων 
με τη ΝΔ

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και υπέροχες παραλίες, 
έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα!

Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ χαράζει το μέλλον της

Μ
ε την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας
από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα άλλαξε ρι-
ζικά. Με συμπαγή προγραμματισμό και μεθό-

δευση καταφέραμε στα δυόμισι χρόνια διακυβέρνησης
να φέρουμε την Ελλάδα ξανά στο προσκήνιο. Καταφέ-
ραμε να αναδείξουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές και
τον βαθύ επενδυτικό πλούτο που διαθέτουμε. Σήμερα
ψηφίστηκε ένα ακόμη αναπτυξιακό νομοσχέδιο-τομή
στον ιδιαίτερα κρίσιμο για την εθνική μας οικονομία το-
μέα του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα
του κυβερνητικού μας σχεδιασμού, αφού κατά κοινή
ομολογία αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομίας μας.
Σε συνέχεια και συνέπεια των γενικότερων αναπτυξια-
κών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, το νομοσχέδιο
δίνει μια σειρά από απαντήσεις στις σύγχρονες προκλή-
σεις της τουριστικής αγοράς, αφού αναβαθμίζει και εκ-
συγχρονίζει το τουριστικό προϊόν, συμβάλλοντας ου-
σιαστικά και δυναμικά σε αυτήν τη προσπάθεια.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της τουρι-
στικής εικόνας της Ελλάδας και η ανάδειξη των τουρι-
στικών προορισμών. Η αξιοποίηση εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επίτευξη ολι-
στικής και βιώσιμης ανάπτυξης και η επίλυση πρακτι-
κών προβλημάτων της τουριστικής αγοράς και η αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία αυτής. Πώς επιτυγχάνονται

οι στόχοι αυτοί; Με σχέδιο και όραμα. Με θεσμοθέτηση
νέων και ευέλικτων εργαλείων. Με σύνθεση και συνερ-
γασία δυνάμεων. Με εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νο-
μοθετικού πλαισίου.

Οι δύο καίριες καινοτομίες του νομοσχεδίου που
αφουγκράζονται την εξελισσόμενη τουριστική βιομη-
χανία αφορούν τη δημιουργία δύο αλληλένδετων οργα-
νωτικών δομών, τη Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και του Τοπικού και Περι-
φερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής
Ανάπτυξης, καθώς και τη σύσταση της εταιρείας Ιαματι-
κές Πηγές Ελλάδας. Εξειδικεύονται τα συγκεκριμένα
κριτήρια βάσει των οποίων μία περιοχή με φυσικό και
γεωμορφολογικό περιβάλλον, με δυνατότητα ανάπτυ-
ξης, με προσβασιμότητα για άτομα και αναπηρία και πε-
ριορισμένη κινητικότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως
Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός με σκοπό την προ-
ώθηση της αναγνωρισιμότηας και την ανάδειξη της ταυ-
τότητας της περιοχής αυτής. Απονέμεται στους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η αρμοδιότητα για τη
διαχείριση και προώθηση των Πρότυπων Τουριστικών
Προορισμών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται, μεταξύ άλ-
λων, από νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που δύνανται εφε-
ξής να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης
και Προώθησης ενός Προορισμού.

Πιστεύουμε στην παραγωγική σύνδεση και δημιουρ-
γική σχέση της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αφού με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται
μια ολοκληρωμένη και ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική
σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Μέσω της ολοκληρωμένης και συνολικής διοίκησης,
διαχείρισης και εκμετάλλευσης των πηγών της χώρας,
καθώς και των εγκαταστάσεών τους, που αποτελούν
περιουσία του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, επιτυγχάνεται απο-
δοτικότερη αξιοποίηση με ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικά
οφέλη. Ταυτόχρονα, μπαίνει ένα οριστικό τέλος στον
κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και στην πολυνομία.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εδώ για
να δίνει λύσεις. Λύσεις εφαρμόσιμες με απτά και με-
τρήσιμα αποτελέσματα. Σε αυτό το ακριβώς το πνεύμα
κινείται το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου. Με μια σειρά
από αναγκαίες παρεμβάσεις σχεδόν σε όλο το φάσμα
των φορέων του τουριστικού προϊόντος, όπως τα τουρι-
στικά γραφεία, τα καταλύματα, τους ξεναγούς, τα τουρι-
στικά λεωφορεία, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της του-
ριστικής νομοθεσίας επιβεβαιώνοντας και εδραιώνον-
τας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους οικο-
νομικούς φορείς της τουριστικής κοινότητας. Το κράτος
και η διοίκηση πρέπει να στέκονται αρωγοί της επιχει-
ρηματικής πρωτοβουλίας πάντοτε με κανόνες ισονο-
μίας και αναλογικότητας.

Η
παιδεία οφείλει να είναι σε προτεραιότητα σε όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι πολιτικές που θα ακο-
λουθηθούν να έχουν «βλέμμα στο μέλλον» και

να δημιουργούν προϋποθέσεις σύνδεσης με την απα-
σχόληση. Οι εκθέσεις που κατά διαστήματα βλέπουν το
φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές και συνάμα
δίνουν το στίγμα της επανεκκίνησης σε πολλά επίπεδα.
Ο διάλογος για την παιδεία δεν χωρά κομματικές αντιπα-
ραθέσεις, αλλά προκαλεί για γόνιμες συνθέσεις και συ-
νεργασίες. Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεί-
χνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συ-
νεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλει-
σμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό
επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη-μέλη ώστε
να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα εί-
ναι αποτελεσματικά - τα στοιχεία που δημοσιεύονται
στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου
αυτού. Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα
κράτη-μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επί-
τευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους
της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προ-

σπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το διεθνές πρόγραμ-

μα της ΕΕ για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η χρη-
ματοδότηση θα στηρίξει ειδικά τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών εκτός της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους
ως ανεξάρτητων φορέων διακυβέρνησης και ανάπτυξης
και για τη συμβολή τους στις συμμετοχικές και χωρίς
αποκλεισμούς δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι απα-
ραίτητες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της στα-
θερότητας. Συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην εφαρ-
μογή των εξωτερικών πολιτικών και προγραμμάτων της
ΕΕ για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, τη μείωση
των ανισοτήτων και την τήρηση των δεσμεύσεων της
ατζέντας του 2030.

Ο ύπατος εκπρόσωπος - αντιπρόεδρος κ. Ζοζέπ Μπο-
ρέλ επεσήμανε: «Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας τις πα-
ραβιάσεις τους και απαιτώντας από τις κυβερνήσεις να
αναλάβουν δράση για την προστασία των πολιτών τους.
Ωστόσο, το έργο τους και συχνά οι ίδιες οι οργανώσεις
απειλούνται σε πολλά μέρη του κόσμου. Όχι μόνο γνωρί-
ζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά τις

αφουγκραζόμαστε και αναλαμβάνουμε δράση. Αυτό το
νέο πρόγραμμα αποτελεί απόδειξη ότι θα υποστηρίξου-
με το θαρραλέο έργο τους και θα σταθούμε στο πλευρό
τους σε καθημερινή βάση».

Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κυρία Γιού-
τα Ουρπιλάινεν τόνισε: «Το πρόγραμμα “Η Ευρώπη στον
κόσμο - Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών”, ύψους
1,5 δισ. ευρώ, θα ενισχύσει τη φωνή και τον ρόλο της κοι-
νωνίας των πολιτών και θα αναδείξει τις ανησυχίες των
τοπικών κοινοτήτων, ιδίως των νέων, των γυναικών και
των ευάλωτων ατόμων. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών αποτελούν μοναδικούς εταίρους όσον αφορά
την ικανότητά τους να προσεγγίζουν, να ενδυναμώνουν,
να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται τους τοπικούς
πληθυσμούς. Είναι οι κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής,
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την
ισότητα και τη δικαιοσύνη».

Οι προκλήσεις είναι πολλές μπροστά μας. Να δούμε
χωρίς αγκυλώσεις το «αύριο» της χώρας μας και να δη-
μιουργήσουμε προϋποθέσεις απασχόλησης της νέας
γενιάς. Υπάρχουν ευκαιρίες και κοινοτικοί πόροι που
παραμένουν αναξιοποίητοι. Στρατηγικός σχεδιασμός
και όραμα για το μέλλον. 

Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο και φιλοσοφία. Επενδύει
στη νέα γενιά και αναζητά προοπτικές αναβάθμισης για
την παιδεία.



του
Γεώργιου 

Φουντουλάκη 

Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου

Αθηνών
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Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
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Οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά ο Πούτιν από τον Μπάιντεν

Αυτογνωσία και καθημερινός άνθρωπος 

Σ
ε δηλώσεις του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφερόμε-
νος σε πιθανή εγκατάσταση αμερικανικών πυ-
ραύλων στο έδαφος της Ουκρανίας, εξέφρασε

την έντονη ανησυχία του, επισημαίνοντας «θα επαναλά-
βω άλλη μια φορά ότι το ζήτημα αφορά στην πιθανή
ανάπτυξη στο έδαφος της Ουκρανίας συστημάτων
κρούσης με χρόνο πτήσης 7-10 λεπτά από τη Μόσχα ή 5
λεπτά, στην περίπτωση υπερηχητικών συστημάτων.
Φανταστείτε το» (www.capital.gr, 8/12/2021).

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε ζήτησε από τον Μπάιντεν
συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις
ασφάλειας, θέτοντας ταυτόχρονα τις ρωσικές κόκκινες
γραμμές (www.bbc.com, 20/12/2021).

Είναι λοιπόν προφανές ότι διανύουμε μια κρίσιμη
φάση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση, καθώς η Μό-
σχα θεωρεί πλέον ότι απειλείται η ασφάλειά της. Άλλω-
στε, μετά την εκλογή Μπάιντεν οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας
είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

Όπως έχουμε επισημάνει και από τη στήλη αυτή (Po-
litical, 23/1/2021, σελ. 11), η ορκωμοσία του Τζο Μπάιν-
τεν σηματοδότησε το πέρασμα των ΗΠΑ σε μια νέα επο-
χή, κατά την οποία η πληγωμένη αμερικανική υπερδύ-
ναμη επιχειρεί τη δυναμική της επαναφορά στη διεθνή
σκηνή. Έτσι στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων ο
Μπάιντεν με το σλόγκαν του «America is back»
(«Toronto Star», 21/1/2021) ακολουθεί την κλασική αντί-
ληψη του Δημοκρατικού Κόμματος, που στηρίζει την
επανάκαμψη των ΗΠΑ στον ρόλο του διεθνούς χωρο-
φύλακα υπό το πρόσχημα της προστασίας των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων ανά την υφήλιο, γεγονός βέβαια
που, πέραν των άλλων, εξυπηρετεί και τα συμφέροντα
του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος των ΗΠΑ
για αύξηση των πωλήσεων όπλων.

Η αντιρωσική στόχευση των ΗΠΑ έγινε έκδηλη πέραν
των άλλων και στις συναντήσεις του Τζο Μπάιντεν στην
Ευρώπη τον Ιούνιο του 2021, αρχής γενομένης στις 11
Ιουνίου με τη Σύνοδο Κορυφής των G7 στην Κορνουάλη
της Αγγλίας και εν συνεχεία με τη Σύνοδο των ηγετών
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου και τη συνάν-
τηση κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου, επίσης στις

Βρυξέλλες. Το κύριο συμπέρασμα από τη συνάντηση
των 30 ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ ήταν ότι μαζί με το
«America is back» του Τζο Μπάιντεν είχαμε και το «cold
war is back». Το ΝΑΤΟ υπό τη σκληρή αμερικανική κα-
θοδήγηση ξεκίνησε να εντείνει την ψυχροπολεμική του
πολιτική με έντονη αντιρωσική και αντικινεζική ρητο-
ρεία.

Με στρατιωτικές δαπάνες λίγο πάνω από το 1 τρισ. δο-
λάρια ετησίως, το ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες εντεί-
νει τη διοργάνωση σημαντικών στρατιωτικών ασκήσε-
ων κατά μήκος των ρωσικών συνόρων τόσο στις χώρες-
μέλη του ΝΑΤΟ, όπως στη Λιθουανία (www.lrt.lt,
12/10/2021), όσο και στην Ουκρανία (www.reuters.com,
20/9/2021) αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα (www.am-
na.gr, 15/11/2021).

Ενόψει λοιπόν της έντασης που χτυπάει πλέον κόκκι-
νο και καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος μπαίνει ξανά στη
φάση ενός νέου ψυχρού πολέμου, είναι προφανές ότι
απαιτούνται άμεση αποκλιμάκωση της στρατιωτικοποί-
ησης και ενίσχυση του διαλόγου για τη διαμόρφωση
συνθηκών διεθνούς πολιτικής ύφεσης και ειρήνης.

Η πρόσφατη πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς, η
οποία στις 17 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιοποίησε τόσο το
σχέδιο Συνθήκης ΗΠΑ - Ρωσίας για τις εγγυήσεις
ασφάλειας όσο και το σχέδιο Συμφωνίας Ρωσίας - χω-
ρών του ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση της ασφάλειας της
Ρωσίας και των χωρών του ΝΑΤΟ, παρουσιάζει εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον, καθώς έχει ως στόχο την εμπέδωση
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμε-
νων μερών, την ενίσχυση του διαλόγου και την αποκλι-
μάκωση της έντασης.

Μάλιστα, σε μια φάση που η πανδημία λάβωσε την οι-
κονομία όλων των χωρών, είναι προς όφελος της ΕΕ,
των ΗΠΑ και της Ρωσίας η διάθεση κονδυλίων για την
ενίσχυση της οικονομίας και τον περιορισμό της ανερ-
γίας παρά για τη δρομολόγηση μιας αλόγιστης κούρσας
εξοπλισμών ΗΠΑ, Ρωσίας αλλά και των άλλων χωρών
του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, η Δύση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη
τις ευαισθησίες της ρωσικής πλευράς σε σχέση με τα

ζητήματα ασφάλειας, καθώς είναι προφανές ότι η Ρω-
σία, όπως και κάθε άλλη χώρα στην υφήλιο, δεν μπορεί
να ανεχθεί τη στρατιωτική της περικύκλωση. Πολύ δε
περισσότερο την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων
και πυραύλων των χωρών του ΝΑΤΟ σε απόσταση ανα-
πνοής από την ίδια τη Μόσχα και τις άλλες μεγάλες ρω-
σικές πόλεις.

Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι από την πρώτη
στιγμή οι ρωσικές προτάσεις που έχουν πέσει στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων είναι εξαιρετικά σαφείς
και μάλιστα είναι διατυπωμένες σε κείμενο διεθνούς
συνθήκης οκτώ άρθρων και διεθνούς συμφωνίας εννέα
άρθρων αντίστοιχα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία
αμφιβολία ως προς το ακριβές τους περιεχόμενο.

Έτσι, σε αντίθεση με τη διπλωματία κυρίως της ΕΕ, η
οποία δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στην «εποικοδομητι-
κή ασάφεια», η Μόσχα με σαφή νομικό τρόπο θέτει τις
δικές της κόκκινες γραμμές σε σχέση με τη μη επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ουκρανίας
(www.ft.com, 17/12/2021).

Επιπλέον, η προτεινόμενη από ρωσικής πλευράς διε-
θνής Συνθήκη Ρωσίας - ΗΠΑ αφορά τις πτήσεις βομ-
βαρδιστικών εξοπλισμένων με συμβατικά ή πυρηνικά
όπλα, τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς, τα πυρηνικά
και τη μη εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βά-
σεων σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ που δεν είναι ήδη μέλη
του ΝΑΤΟ κ.λπ.

Το μπαλάκι πλέον είναι στο τερέν της Δύσης, καθώς
οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να
θέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δικές
τους προτάσεις. Γιατί το να υπάρχει απλώς και μόνο
ένας δίαυλος επαφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι μεν
μια σημαντική εξέλιξη, πλην όμως δεν αρκεί.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινή γνώμη της Ευρώπης
παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις αμερι-
κανορωσικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι λαοί της
Ευρώπης δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να ξανα-
δούν να παίζεται το κακοστημένο παιχνίδι του ψυ-
χρού πολέμου. 

Σ
την εποχή μας υπάρχουν πολλοί ερευνητές της
ανθρώπινης ολότητας που πιστεύουν ότι το αν-
θρώπινο γένος λόγω των υπαρξιακών προβλημά-

των ευρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του,
για μερικούς αναλυτές βρισκόμαστε λίγο πριν από την
καταστροφή της ύπαρξής μας, ενώ για άλλους πλησιά-
ζουμε στην απαρχή μιας νέας εποχής. Ο καθημερινός
άνθρωπος θα πρέπει να αναζητήσει τη λύση στα προ-
βλήματα της σύγχρονης εποχής μέσα από την αυτογνω-
σία της ύπαρξής του. Η αυτογνωσία μάς βοηθάει να βά-
λουμε σε τάξη τον εσωτερικό μας εαυτό, να καταπολε-
μήσουμε τις ψυχικές ασθένειες και να βελτιώσουμε τις
σχέσεις με τα άλλα ανθρώπινα όντα. Για το μεγάλο και
διαχρονικό ζήτημα της αυτογνωσίας της ανθρώπινης
ολότητας και την αναζήτηση του ωραίου, του καλού και
της αρμονίας στις ποικίλες εκφάνσεις της ζωής του σύγ-
χρονου ανθρώπου μάς μίλησαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι.

Μέσα από τη γνώση του εσωτερικού του κόσμου, ο
σύγχρονος άνθρωπος κατανοεί ότι για να είναι ευτυχι-
σμένος πρέπει να επαναφέρει το μέτρο στη ζωή του, διό-
τι αυτό που βλέπουμε να ενυπάρχει γύρω μας είναι να
ταυτίζεται η εποχή μας με την υπερβολή, το ακραίο που
δεν αυτοπεριορίζεται και μέσα του δεν περιέχει την έν-
νοια του μέτρου, με αποτέλεσμα να μην οδηγείται στην
ευτυχία η κοινωνία. Το ερώτημα που αιωρείται στην επο-
χή μας είναι πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος γύρω
μας αν υπήρχε το μέτρο, αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν
τις αρετές του αρχαιοελληνικού στοχασμού. Αναμφίβο-
λα, θα ήταν διαφορετική η φυσιογνωμία της κοινωνίας
μας, αν είχαν στις ψυχές τους οι σύγχρονοι άνθρωποι την
κορωνίδα των αρετών που είναι η αγάπη. Υπάρχουν άν-
θρωποι που ξεπερνούν το μέτρο για καλό σκοπό κάνο-
ντας σε υπέρτατο βαθμό πράξη τις άξιες και τις αρετές.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν άνθρω-

ποι που ακολουθούν τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη, τη
γενναιότητα στις δυσκολίες της ζωής και τις υπόλοιπες
αρετές. Ο Spranger, Γερμανός φιλόσοφος, διέκρινε τις
αξίες σε τέσσερις: α) η αξία του αγίου πάνω στην οποία
δομείται η θρησκεία, β) η αξία του καλού και του ωραίου
που εμφανίζεται μέσα στις διάφορες εκφάνσεις της τέ-
χνης, γ) η αξία του αληθούς όπου βασίζεται η επιστήμη,
δ) η αξία του αγαθού πάνω στην οποία στηρίζεται η μορ-
φή της δίκαιης πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σπατά-
λη, ως έννοια υπερβολής και ως κακή διαχείριση των
πραγμάτων, είναι μια ακραία κατάσταση στη ζωή μας
που δεν εμπεριέχει την έννοια του μέτρου. Επίσης, η έλ-
λειψη γενναιοδωρίας προς τους συνανθρώπους μας κα-
ταργεί και αυτή το μέτρο. Στη μεσότητα των πραγμάτων,
δηλαδή στο να υπάρχει λογική στις πράξεις των ανθρώ-
πων, είναι το ζητούμενο της σύγχρονης εποχής, που
συντελεί στην ευδαιμονία των ανθρώπων. 



«Ι
στορική» χαρακτηρίζει τη συγκυ-
ρία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θο-
δωρής Δρίτσας «που απαιτεί σύγ-
κλιση δυνάμεων της Αριστερής

Σοσιαλδημοκρατίας, της Οικολογίας και της
ευρύτερης Αριστεράς» για να περιγράψει την
προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης
που υποστηρίζει πάγια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας
στην «Political», ο έμπειρος πολιτικός εκφρά-
ζει την ανησυχία του για την επόμενη μέρα
της οικονομίας, ενώ συγκρίνει την παρούσα
με την προηγούμενη κυβέρνηση στο θέμα
των εξοπλιστικών.

Η ψήφιση του νέου προϋπολογισμού συ-
νέπεσε με τις μεγάλες ανατιμήσεις στην
αγορά και την άγνωστη τύχη των ελληνι-
κών ομολόγων από την ΕΚΤ μετά το τέλος
του προγράμματος PEPP. Θα ήθελα τη δική
σας εκτίμηση.
Η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολο-

γισμό του 2022 άνοιξε πολύ σοβαρά θέματα
για την αυριανή μέρα αλλά και για την προ-
οπτική της ελληνικής οικονομίας και βέβαια
δεν τα έκλεισε. Μπορεί η κυρία Λαγκάρντ να
φάνηκε αυτήν τη φορά εξαιρετικά μεγαλό-
καρδη για τα ελληνικά ομόλογα -καλό είναι
αυτό-, αλλά η απειλή επιδείνωσης της ελληνι-
κής οικονομίας από εσωτερικές και εξωτερι-
κές αιτίες παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά
ανησυχητική.

Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ φαίνεται πως
δεν έχουν διδαχτεί τίποτα από τη χρεοκοπία. Ενώ ακόμη
και η Δεξιά της Ευρώπης επιλέγει Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, η σημερινή κυβέρνηση επιμένει στις κλα-
σικές συνταγές του ’80 και του ’90. Υψηλή κερδοφορία για
λίγες επιχειρήσεις, συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας,
που πάει μαζί με τη συρρίκνωση του κράτους δικαίου, διεύ-
ρυνση των ανισοτήτων, νέα φτώχεια, γενικευμένη ανασφά-
λεια. Αυτό το λέει... ανάπτυξη!

Λείπει δραματικά η πραγματική διεύρυνση στέρεης πα-
ραγωγικής βάσης, που σημαίνει, μεταξύ πολλών άλλων,
στην παρούσα συγκυρία ότι οι ανατιμήσεις στην ενέργεια
και στα αγαθά πρώτης ανάγκης οδηγούν άμεσα σε νέα
φτωχοποίηση της πλειοψηφίας των πολιτών. Είναι φανερό
ότι ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβέρνησης έχει ήδη αρ-
χίσει να εξαντλείται. Για αυτό και η ανάδειξη από τον Αλέξη
Τσίπρα τής ανάγκης πολιτικής αλλαγής είναι εύστοχη και
επίκαιρη.

Με την ιδιότητα του τομεάρχη Άμυνας πώς κρίνετε τα
εξοπλιστικά προγράμματα της κυβέρνησης;
Στην ομιλία μου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

αναφέρθηκα σε μια χαρακτηριστική αποστροφή της ομι-
λίας του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας Θοδωρή
Ρουσόπουλου για τα εξοπλιστικά με τη χαρακτηριστική
φράση: «Η χώρα μας -κακώς μεν, αλλά αυτό επιτάσσει η

σώφρων πολιτική και αυτό διδάσκει η ιστορία- αναγκάζεται
να μετέχει σε κούρσα εξοπλισμών. Όχι από κάποιου είδους
καπρίτσιο των κυβερνητών, αλλά διότι έτσι υπερασπιζόμα-
στε αποτελεσματικότερα τα δίκαιά μας έναντι προκλήσεων
που παραβιάζουν διαρκώς το Διεθνές Δίκαιο». Σημειώνω
ότι την ίδια αναφορά έκανε στην ομιλία του και ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται σαφέστατα για τον γνωστό ητ-
τοπαθή ρεαλισμό της Δεξιάς, που γεννά πρόσθετα βάρη
στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να καλύπτει πραγματικές
ανάγκες. Εμείς ακριβώς σε αυτό εναντιωνόμαστε, στην
«κούρσα εξοπλισμών». Είναι διαφορετική επιλογή ο σχε-
διασμός με βάση τις πραγματικές ανάγκες Άμυνας και άλλο
η «κούρσα», που εντάσσεται στην επιλογή της «διπλωμα-
τίας των εξοπλισμών».

Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τι θα έπραττε στον τομέα
Άμυνας και σε αυτή την οικονομική και ευρωπαϊκή
συγκυρία;
Είναι παραπλανητικός ο ισχυρισμός του πρωθυπουργού

και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι επί δέκα χρόνια η
χώρα έμεινε χωρίς εξοπλισμούς. Πρώτον, γιατί αμέσως
πριν από τη δεκαετία είχε υπάρξει η προηγούμενη τεράστια
«κούρσα» και, δεύτερον, γιατί στη διακυβέρνησή μας από
το 2016 οργανώθηκε και δρομολογήθηκε, χρόνο με τον
χρόνο, η λελογισμένη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων,

με στόχο τον εκσυγχρονισμό και
την αναβάθμιση υπαρχόντων
οπλικών συστημάτων (πχ, F-16)
και ταυτόχρονα προτεραιοποι-
ήθηκε η προφανής ανάγκη ενί-
σχυσης του Πολεμικού Ναυτι-
κού με νέες φρεγάτες και όλα
αυτά παρά τους μνημονιακούς
καταναγκασμούς. 

Η ΝΔ ως κυβέρνηση αυτό το
πρόγραμμα το παρέλαβε σε πλή-
ρη εξέλιξη, αλλά το πάγωσε πε-
ρίπου για ένα έτος! Μετά και
αφού ήδη είχε χάσει πολύτιμο
χρόνο, άρχισε να αναβαθμίζει τις
στρατηγικές Συμφωνίες με ΗΠΑ
και Γαλλία, με προφανές όμως
έλλειμα αμοιβαιότητας συμφε-
ρόντων σε βάρος μας. Πρόκειται
για στρατηγική διαφορά επιλο-
γών, που δεν μπορεί να την κα-
λύψει καμία πατριδοκάπηλη ρη-
τορική.

Με την εμπειρία της προηγού-
μενης κυβερνητικής θητείας
της παράταξής σας, τι κρίνετε
ότι πρέπει να αποφύγετε και τι
να προκρίνετε σε μια νέα θη-
τεία;

Είμαστε το μόνο κόμμα στη
σύγχρονη ελληνική ιστορία που
έπειτα από κυβερνητική θητεία
έκανε πλήρη απολογισμό της
πορείας του, από το 2015 έως το
2019. Εκεί μιλήσαμε αναλυτικά
για αυτά που πρέπει να κρατή-
σουμε και για αυτά που πρέπει

να αλλάξουμε. Ως ζωντανός πολιτικός οργανισμός με
πλουραλισμό και δημοκρατία, συνεχίζουμε να μελετάμε
και να αξιολογούμε συλλογικά όλες τις πτυχές της πολιτι-
κής μας με ευθύνη και εντιμότητα απέναντι στην κοινωνία.
Και δεν… σφαζόμαστε, αντίθετα συνθέτουμε.

Για να γίνουν οι βαθιές προοδευτικές τομές που χρειάζε-
ται η χώρα μας απαιτείται συνεκτικό και σαφές κυβερνητι-
κό πρόγραμμα. Το 2015 είχαμε πόλεμο και μάλιστα άνισο
και άδικο. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε πολλά. Σήμερα, πο-
λύ πιο ώριμοι πλέον, προσδοκούμε σε μια νέα κυβερνητική
θητεία να κάνουμε βαθιές αλλαγές για την κοινωνία, μαζί
με την κοινωνία. Μόνο έτσι οι σκληροί μηχανισμοί της «αρι-
στερής παρένθεσης» θα ηττηθούν κατά κράτος.

Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα και ο πολιτικός λόγος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να βρει συμμάχους σε όμορους χώ-
ρους σε μια προοδευτική διακυβέρνηση;
Οι καιροί δεν περιμένουν. Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ή οι

ίσες αποστάσεις οδηγούν σε αδιέξοδα σε βάρος των πολι-
τών και της κοινωνίας. Η ιστορική συγκυρία απαιτεί σύγκλι-
ση δυνάμεων της Αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας, της Οικο-
λογίας και της ευρύτερης Αριστεράς. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το
διακηρύσσει αυτό τόσο καθαρά, για αυτό και η πραγματικό-
τητα μας αναδεικνύει ως τον στέρεο κορμό αυτής της προ-
οπτικής. Θα επιμείνουμε. Θ
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στον Γιάννη Σπ. Παργινό

«Ο πολιτικός
χρόνος 
της κυβέρνησης
εξαντλείται» 
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Δ
εν έχουν τον... Θεό τους οι
Τούρκοι που δεν σέβονται ούτε
τις γιορτινές μέρες των Χρι-
στουγέννων. Η Άγκυρα έδειξε

για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρό-
σωπο, προχωρώντας σε υπερπτήση πάνω
από ελληνικό έδαφος. Το μεσημέρι της
Πέμπτης δύο τουρκικά F-16 παραβίασαν
τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και πέταξαν πά-
νω από τους Ανθρωποφάγους και στη συ-
νέχεια πάνω από το Μακρονήσι σε ύψος
25.000 ποδών.

Από νωρίς το πρωί ζεύγη τουρκικών
μαχητικών αλλά και μεμονωμένα αερο-
σκάφη παραβίαζαν συστηματικά τον ελ-
ληνικό εναέριο χώρο, ενώ δεν έλειψαν και
εικονικές αερομαχίες με τα «γεράκια» της
Πολεμικής Αεροπορίας που έσπευσαν
στο Ανατολικό Αιγαίο προκειμένου να
αναχαιτίσουν τους εισβολείς.

Η ένταση στους ουρανούς του Αιγαίου
έχει ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες
μέρες, με την Τουρκία να αποδεικνύει ξα-
νά, όπως έκανε και το καλοκαίρι, ότι γρά-
φει τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
στα παλαιότερα των υποδημάτων της.
Στρατιωτικοί αναλυτές στην Αθήνα ερμη-
νεύουν την έντονη κινητικότητα των τε-
λευταίων ημερών ως μια προσπάθεια του
τουρκικού Επιτελείου να πείσει την κοινή
γνώμη ότι διαθέτει ακόμη «σφυγμό», την

ώρα που η οικονομία καταρρέει και η
τουρκική Αεροπορία μετά βίας διατηρεί
στον αέρα τα αεροσκάφη της.

«Θερμά» Χριστούγεννα 
Οι λεονταρισμοί και η απερισκεψία των

Τούρκων δημιουργούν ένα επικίνδυνο
κοκτέιλ στον ουρανό του Αιγαίου. Οι χθε-
σινές υπερπτήσεις ακολούθησαν ένα
μπαράζ παραβιάσεων, με την Άγκυρα να
ρίχνει στη «μάχη» των προκλήσεων ό,τι
ιπτάμενο μέσο έχει διαθέσιμο. Από μαχη-
τικά και αεροπλάνα ναυτικής συνεργα-
σίας μέχρι μη επανδρωμένα οχήματα. Την
Τετάρτη η τουρκική Αεροπορία κατάφερε
έπειτα από αρκετές εβδομάδες να απο-
γειώσει 25 αεροσκάφη, τα οποία παρα-
βίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο 44 φο-
ρές, ενώ σε τρεις περιπτώσεις τα ελληνικά
μαχητικά χρειάστηκε να εμπλακούν με τα
τουρκικά, υποχρεώνοντάς τα να επιστρέ-
ψουν στις βάσεις τους. Σκληρές αερομα-
χίες και μαζική εισβολή τουρκικών μαχη-

τικών στο FIR Αθηνών είχαμε και την πε-
ρασμένη εβδομάδα, με τους Έλληνες πι-
λότους να αποδεικνύονται πολύ καλά δια-
βασμένοι απέναντι στους Τούρκους. Η ει-
κόνα που έρχεται από το Αρχηγείο Τακτι-
κής Αεροπορίας πάντως προμηνύει ένα
«θερμό» διάστημα, καθώς η Άγκυρα παί-
ζει τα ρέστα της μέχρι την άφιξη των ελλη-
νικών Rafale στην Τανάγρα στις 19 Ιανουα-
ρίου. Το τουρκικό επιτελείο γνωρίζει καλά
πως από την πρώτη κιόλας πτήση τους στο
FIR Αθηνών οι «Ριπές» με τους Meteor και
τους Mica «κλειδώνουν» τους ελληνικούς
ουρανούς απέναντι σε κάθε επιβουλέα.

Στο κόκκινο 
οι τουρκικές
προκλήσεις

Μπαράζ υπερπτήσεων και
παραβιάσεων στον ουρανό του
Αιγαίου και εικονικές αερομαχίες 

Μήνυμα από 
τη Λευκωσία
Την αποφασιστικότητα
της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να ολοκληρώ-
σει το πρόγραμμα των γε-
ωτρήσεων στην Αποκλειστική
Οικονομική της Ζώνη, παρά τις απει-
λές και τους τσαμπουκάδες της
Τουρκίας, διεμήνυσε ο Νίκος Ανα-
στασιάδης. Ο Κύπριος Πρόεδρος
ερωτηθείς αν η κοινοπραξία Exxon-
Mobil και Qatar Energy, που τρυπάει
ήδη στο οικόπεδο 10, προτίθεται να
συνεχίσει και στο 5, για το οποίο η
Τουρκία προειδοποιεί με αντίποινα,
τόνισε ότι «θα γίνουν σίγουρα ερευ-
νητικές εργασίες για το τεμάχιο 5».
Προς το παρόν η Άγκυρα «γαβγίζει»
αλλά δεν «δαγκώνει», αφού κρατά σε
μεγάλη απόσταση τα ερευνητικά της
πλοία και τα γεωτρύπανα, ζυγίζοντας
πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της
απέναντι στους Αμερικανούς.

Ετοιμότητα 
και ψυχραιμία
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις
προβαίνουν σε όλες
τις απαραίτητες ενέρ-
γειες ασφάλειας και επι-
τήρησης του χερσαίου, θα-
λάσσιου και εναέριου χώρου της πα-
τρίδας, συμβάλλοντας στην έγκαιρη
αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής
κατά των εθνικών συμφερόντων»,
τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντών-
τας σε ερώτηση του βουλευτή της Ελ-
ληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη. Ο
κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε
πως τα στελέχη όλων των Κλάδων
«διαθέτουν την κατάλληλη επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπι-
ση οποιασδήποτε απειλής σε περιο-
χές ελληνικής δικαιοδοσίας».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



POLITICAL
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

14

Μ
ε ύψος 1,92 μ. θα μπορούσε να παίζει
και μπάσκετ. Παρ’ όλα αυτά, ο Κερκυ-
ραίος ήταν καλός σέντερ μπακ στο πο-
δόσφαιρο και σήμερα καλός σέντερ

μπακ στο υπουργείο Εξωτερικών. Μέσα σε μια μέ-
ρα κατάφερε να αυξήσει τη δημοτικότητά του, παί-
ζοντας επίθεση απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του
Τσαβούσογλου. Με τη φράση «αγαπητέ Μεβλούτ»
τον έσφαξε με το βαμβάκι και τον έκανε με τα
κρεμμυδάκια στην κοινή συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν πέρσι τον Απρίλιο.
Ο Νίκος Δένδιας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 9
Οκτωβρίου 1959, είναι δικηγόρος και έχει διατελέ-
σει υπουργός σε κρίσιμα υπουργεία, μεταξύ των
οποίων στο Εξωτερικών, στο Δικαιοσύνης (2009),

στο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(2012-2014), στο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

(2014) και στο Εθνικής Άμυνας (2014-2015). Έλκει την
καταγωγή του από τους Παξούς και από το Βουνό Χει-

μάρρας της Βόρειας Ηπείρου. Παρακολούθησε τα μαθή-
ματα των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Έπειτα από εξετάσεις τού δόθηκε
υποτροφία, χάρη στην οποία έγινε μαθητής του Κολλεγίου

Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε το 1978. Φοίτησε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγχρόνως εργαζόταν στη

Βιομηχανία Γ. Σαράντης ΑΒΕΕ. Ως φοιτητής δούλεψε στην εταιρεία
καλλυντικών Σαράντης και αυτή ήταν η πρώτη του δουλειά. Η εται-

ρεία έβγαζε εκείνη την περίοδο τη φίρμα «Prosar». Τη δουλειά τη
βρήκε σχετικά εύκολα, διότι ο Σαράντης ήταν συμμαθητής του στο
σχολείο. Εργάστηκε αρχικά ως βοηθός λογιστηρίου, κυνηγώντας τους
κακοπληρωτές της εταιρείας.

Τον Ιούνιο του 1983 αποφοίτησε από τη Νομική με άριστα και σχεδόν
αμέσως έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου παρα-

κολούθησε μαθήματα Ναυτικού και Ασφαλιστικού Δικαίου στο
Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου (UCL) και Εγκληματολογίας

στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE). Το 1984 πήρε με-
ταπτυχιακό τίτλο (Master of Laws - LLM) από το Πανεπιστή-

μιο του Λονδίνου. Το 1985 κατατάχθηκε στον Στρατό, όπου
υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στο Πεζικό. Με την
ΟΝΝΕΔ μπλέχτηκε για πρώτη φορά το 1978. Τον ίδιο χρό-

νο εντάχθηκε στην Κεντρική Διοίκηση της ΟΝΝΕΔ και
ορίσθηκε καταρχάς στη Γραμματεία Ιδεολογικού υπό
τον Κώστα Καραμανλή. Η γνωριμία του με τον Καραμαν-
λή ήταν καθοριστική. Πρώτη φορά τον γνώρισε με στολή
ναύτη στο χολ της Νομικής. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ
είχε πάει να ψηφίσει στις φοιτητικές εκλογές και ψή-
φισε τον Δένδια για το διοικητικό συμβούλιο της 
σχολής. Του έριξε τότε μια φάπα και του είπε 

«καλή τύχη, Νίκο».

Ο άνθρωπος 
που εκνευρίζει 
τους Τούρκους

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Νίκος Δένδιας
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Ο
Νίκος Δένδιας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που άνοιξε
μέτωπο με τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Το 2017, θέ-
λοντας να βγει από την αίθουσα της Ολομέλειας, ο

Νίκος Δένδιας πέρασε μπροστά από τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο
χρυσαυγίτης έξαλλος τού επιτέθηκε. Ο λόγος όμως δεν ήταν
αυτό το τυχαίο πέρασμα - ο Δένδιας βρισκόταν πολύ καιρό
στη μαύρη λίστα της Χρυσής Αυγής. Και ήταν μια θέση για
την οποία μάλλον είναι περήφανος: λίγες μέρες μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013, ο τότε
υπουργός Δημόσιας Τάξης έστειλε αναφορά στην εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου με 32 περιστατικά στα οποία εμπλέ-
κονταν χρυσαυγίτες, ζητώντας να εξεταστούν συνολικά ως
δράση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ακολούθησαν σχετι-
κές εκθέσεις για τις πρακτικές της.

Ο Νίκος Δένδιας σπάνια μιλάει για την προσωπική του ζωή,
όμως είναι γνωστό ότι με τη σύζυγό του τη Δάφνη ήταν και οι
δύο διαζευγμένοι και γνωρίστηκαν σιγά σιγά. Για την ακρίβεια,
η Δάφνη πήγε στο δικηγορικό του γραφείο για να του αναθέσει
το διαζύγιό της! Έτσι ξεκίνησαν όλα και αργότερα ήρθαν τρία
παιδιά. «Ήρθε να βγάλει το διαζύγιό της σε εμένα και βρήκε

τον… μπελά της. Βρέθηκε με έναν δεύτερο γάμο!», είχε πει
παλαιότερα με χιούμορ. Το χιούμορ του είναι ένα από τα όπλα
του. Όπως συνηθίζει να λέει: «Είμαι 1,90 μόλις. Όταν είχα μαλ-
λιά, ήμουν… 1,92. Κάνω γυμναστική δύο φορές την εβδομάδα.
Κάνω Pilates, που είναι της μόδας και αποδίδει. Το συνιστώ.
Σφίγγει το στομάχι αρκετά. Τα μαλλιά μου δυστυχώς τα έχασα
πάρα πολύ νωρίς. Στα 23. Μέχρι τα 20 είχα και κοτσίδα».

Του αρέσει πολύ η διασκέδαση με φίλους, όχι βέβαια σε
πολύβουα κλαμπ, αλλά ρίχνει τους χορούς και τα ζεϊμπέκι-
κά του ενίοτε. Με φίλους μπορεί να χορέψει και χασαπο-
σέρβικο. Δηλώνει λάτρης της τζαζ και της Βελεσιώτου, ενώ
αν δεν ήταν πολιτικός, θα ήθελε να είναι καθηγητής Βυζαν-
τινής Ιστορίας με ειδίκευση στα χρόνια των Παλαιολόγων.
Του αρέσει να βλέπει στην τηλεόραση ταινίες και ποδόσφαι-
ρο, είναι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ και του Παναθη-
ναϊκού και αγαπημένη του ταινία είναι το «Όσα παίρνει ο
άνεμος». Αγαπημένη του ηθοποιός είναι η Μέριλ Στριπ, ενώ
παλιότερα έπαιζε και ποδόσφαιρο ως σέντερ μπακ. Κάποιοι
λένε ότι έχει μέλλον στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ίδιος
αποφεύγει να το συζητάει…

Η απίστευτη γνωριμία με τη γυναίκα
του και η κόντρα με τη Χρυσή Αυγή

Η μέρα που έσφαξε με το βαμβάκι τον Τσαβούσογλου Η θρυλική κόντρα με τον Κασιδιάρη στη ΒουλήΜε τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Με τη σύζυγό του Δάφνη Σε νεαρή ηλικία, αγνώριστος, πάλι 
με τον αείμνηστο πατέρα του…

Με τον πατέρα του
Σπύρο σε παλαιότερη
φωτογραφία

Στη Λιβύη τού χάρισαν το δεκάρι!

Δώρισε στον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας 
Πέτερ Σιγιάρτο μια φανέλα του Παναθηναϊκού…
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Ο
Παύλος Χρηστίδης μετά το πέ-
ρας της έντονης προεκλογικής
περιόδου για την ανάδειξη νέ-
ας ηγεσίας του Κινήματος Αλ-

λαγής, ανοίγει τα χαρτιά του μιλώντας
στην «Political». Σχολιάζοντας τη δημο-
σκοπική άνοδο του Κινήματος Αλλαγής,
εξαπολύει βολές κατά της κυβέρνησης
και του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας ότι «το
Κίνημα είναι εδώ, για να αποδείξει ότι
υπάρχει εναλλακτική λύση». Αποκωδι-
κοποιώντας το μήνυμα της κάλπης, υπο-
στηρίζει ότι «η κάλπη έδειξε πως ο κό-
σμος μας θέλει ανανέωση, θέλει ισχυρή
Σοσιαλδημοκρατία, θέλει ελπίδα». 

Ξεκάθαρη είναι η θέση του και για τη
στάση που πρέπει να έχει το κόμμα του
απέναντι σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας
πως «δεν μας ενδιαφέρει ούτε να κάνου-
με χάρες ή εξυπηρετήσεις στη ΝΔ, αλλά
ούτε και να υπονομεύσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το κάνουν από μόνοι τους». Κληθείς να
σχολιάσει τις κορυφαίες στιγμές από την
προεκλογική του περιπέτεια, λέει χαρα-
κτηριστικά: «Κρατάω τη δίψα και τη θέλη-
ση του κόσμου για αλλαγή, για το κάτι
διαφορετικό, την αγάπη και την πίστη που
έχουν ακόμα στην παράταξή μας. Και πά-
νω από όλα δεν θα ξεχάσω την υπόσχεση
που έδωσα σε αυτούς που με πίστεψαν.
Θα αγωνίζομαι για να δικαιώσω την εμπι-
στοσύνη τους τόσο στο Κίνημα αλλά τόσο
και σε εμένα». 

Πώς αιτιολογείτε την ξαφνική άνοδο
των δημοσκοπικών δεδομένων για το
Κίνημα Αλλαγής; 
Ο κόσμος έχει κουραστεί τόσο από την

ανικανότητα της κυβέρνησης της ΝΔ όσο
και από τις εμμονές του ΣΥΡΙΖΑ. Ψάχνει
επιτέλους λύσεις και θέλει να δει αποτε-
λέσματα. Το Κίνημα είναι εδώ, για να

αποδείξει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση,
και πως μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα
πράγματα. Εδώ είμαστε να το κάνουμε
πράξη. 

Ποια είναι η δική σας ερμηνεία του
μηνύματος της κάλπης προς τη νέα
ηγεσία του κόμματος;
Πολλοί πίστευαν πως όλα αυτά τα χρό-

νια το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει, πως αποτε-
λεί παρελθόν και μια νοσταλγική ανάμνη-
ση. Οι εσωκομματικές εκλογές όμως
έδειξαν πως το Κίνημά μας είναι εδώ, και
πως ακόμα εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέ-
ρος της κοινωνίας. Η κάλπη, λοιπόν, έδει-
ξε πως ο κόσμος μας θέλει ανανέωση,
θέλει ισχυρή Σοσιαλδημοκρατία, θέλει
ελπίδα. Ο στόχος μας είναι κοινός και
όλοι θέλουμε το καλύτερο για το μέλλον
της παράταξης και της πατρίδας. 

Πώς απαντάτε στην κριτική που ακού-
γεται ότι η ΝΔ χρησιμοποιεί το Κίνημα
Αλλαγής σαν «δούρειο ίππο» για να
διεμβολίσει τον ΣΥΡΙΖΑ; 
Είμαστε εδώ για να γίνουμε πρωταγω-

νιστές. Πιστεύω σε ένα Κίνημα με προ-
γραμματικό ρόλο, που θα έχει ισχυρή θέ-
ση και άποψη στο Κοινοβούλιο. Επομέ-
νως, δεν μας ενδιαφέρει ούτε να κάνουμε
χάρες ή εξυπηρετήσεις στη ΝΔ, αλλά ού-
τε και να υπονομεύσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το
κάνουν από μόνοι τους.

Εμείς είμαστε εδώ, με ξεκάθαρες θέ-
σεις και προτάσεις, να μιλήσουμε με τον

κόσμο, να κάνουμε έναν ουσιαστικό διά-
λογο και να αγωνιστούμε μαζί με όλους
όσοι θέλουν να αλλάξουν τη χώρα.

Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση της
προεκλογικής «περιπέτειας», ποιες
στιγμές θα κρατήσετε και ποιες όχι; 
Θα το ξαναέκανα με κάθε στιγμή, είτε

πιο εύκολη είτε πιο δύσκολη. Μετριέσαι
και μετράς σε έναν τέτοιο αγώνα και χαί-
ρομαι που συνέβαλα στη συλλογική μας
προσπάθεια, που μίλησα για όσα απα-
σχολούν σήμερα τους καθημερινούς αν-
θρώπους και ειδικά τη γενιά μου, που εί-
ναι η πρώτη που ζει χειρότερα από εκείνη
των γονιών της, στη Μεταπολίτευση, για
τον ρόλο της γυναίκας σήμερα. 

Μέσα σε σαράντα μέρες γύρισα όλη την

Ελλάδα και μίλησα με ανθρώπους όλων
των ηλικιών, με ανθρώπους διαφορετι-
κούς. Κρατάω τη δίψα και τη θέληση του
κόσμου για αλλαγή, για το κάτι διαφορε-
τικό, την αγάπη και την πίστη που έχουν
ακόμα στην παράταξή μας. Και πάνω από
όλα δεν θα ξεχάσω την υπόσχεση που
έδωσα σε αυτούς που με πίστεψαν. Θα
αγωνίζομαι για να δικαιώσω την εμπιστο-
σύνη τους τόσο στο Κίνημα αλλά τόσο και
σε εμένα.

Τα σχέδιά σας για την επόμενη μέρα
περνούν μέσα από τα μονοπάτια του
Κινήματος Αλλαγής; 
Όπως όλα αυτά τα χρόνια, θα συμβάλω

με όλες μου τις δυνάμεις στην πορεία της
παράταξης.

Παύλος Χρηστίδης
Στέλεχος ΚΙΝΑΛ

«Είμαστε εδώ 
για να γίνουμε
πρωταγωνιστές»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 



της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Μ
ε τη σκιά της Όμικρον να σκε-
πάζει τη χώρα μια ανάσα πριν
από τις γιορτές, ειδικοί και
Πολιτεία προσπαθούν να

εξασφαλίσουν ότι δεν θα χαλάσει σημαν-
τικά η εύθραυστη επιδημιολογική μας ει-
κόνα. Στην ενημέρωση της Πέμπτης, η
έκτακτη συμμετοχή του προέδρου του
ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτη και του γενικού
γραμματέα ΠΦΥ Μάριου Θεμιστοκλέους
μαρτυρά πως η χώρα είναι σε επιφυλακή
στην περίπτωση που η Όμικρον αυξήσει
απότομα τον αριθμό των κρουσμάτων.

Ήδη παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων
με 6.667 νέες μολύνσεις να καταγράφον-
ται την Πέμπτη, 71 θανάτους και 655 δια-
σωληνωμένους, οι 548 από αυτούς ανεμ-
βολίαστοι. Τα 2.625 κρούσματα εντοπί-
στηκαν στην Αττική και 903 στη Θεσσαλο-
νίκη. Κέρκυρα, Κοζάνη, Λάρισα, Μαγνη-
σία, Αχαΐα, Ηράκλειο και Χανιά με τριψή-
φιο αριθμό κρουσμάτων. Σύμφωνα με τον
κ. Ζαούτη, 33 είναι τα επιβεβαιωμένα στε-
λέχη της Όμικρον στη χώρα. Τα 18 από αυ-
τά βρίσκονται στην Κρήτη. Όμως αίσθηση
προκαλούν τα 98 ύποπτα τα οποία σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ κατά 99%
δείχνουν πως αφορούν την Όμικρον.

Άρα, είναι σαφές πως υπάρχει ήδη δια-
σπορά στην κοινότητα. Τα συμπτώματα
αυτών των κρουσμάτων είναι ήπια με μέ-
ση διάρκεια τις τρεις μέρες. Από αυτά
έχουν νοσηλευθεί δύο άτομα χωρίς να εμ-
φανίσουν επιπλοκές. Τα ενεργά κρούσμα-
τα στη χώρα είναι 37.000 με διάμεση ηλι-
κία τα 33 έτη. Κάτω από 3.000 είναι αυτή
τη στιγμή οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με
Covid-19 στην επικράτεια ενώ την τελευ-
ταία εβδομάδα μειώθηκε ο αριθμός των
εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τρεις στους 4
νοσηλευόμενους είναι άνω των 55 ετών
ενώ σταθερά χαμηλός παραμένει ο αριθ-
μός των παιδιών και εφήβων που νοση-
λεύονται. 

Μειώθηκαν θάνατοι 
και διασωληνωμένοι

Όπως τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέ-
λου στη χθεσινή ενημέρωση, για πρώτη
φορά μειώθηκε ο αριθμός των διασωλη-
νωμένων αλλά και των θανάτων. Οι ειδικοί
συστήνουν αποφυγή πολυπληθών συγ-
κεντρώσεων και συχνή χρήση των τεστ
πέρα από τα δύο δωρεάν που μπορεί να
πάρει ο πολίτης από το φαρμακείο μέχρι

και τις 31/12/21. Ήδη παρατηρείται αύξηση
αγορών σελφ τεστ από τους πολίτες. Πα-
ράλληλα προτείνουν σε όσους έχουν συμ-
πτώματα να παραμείνουν στο σπίτι και να
μη συναντηθούν με άλλους σε κοινωνικές
εκδηλώσεις, ειδικά αν ανήκουν σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου. Οι ειδικοί συστή-
νουν όλοι οι εμβολιασμένοι ύστερα από
στενή επαφή με κρούσμα να μειώσουν
την κινητικότητά τους και να διενεργή-
σουν τουλάχιστον δύο τεστ τις επόμενες
7-10 μέρες. Ο πολίτης θα πρέπει να επιλέ-
ξει τον βαθμό έκθεσής του ανάλογα με την
ηλικία του, τις ανάγκες του και το οικογε-
νειακό του περιβάλλον.

Οι εμβολιασμένοι έχουν σαφώς μεγα-

λύτερη ελευθερία αλλά η Όμικρον επι-
βάλλει προσοχή και συνεχές testing. Ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε πως στις ΗΠΑ
το 73% των κρουσμάτων προέρχεται από
την Όμικρον και τα έως τώρα στοιχεία δεί-
χνουν πως η παραλλαγή αυτή δίνει χαμη-
λότερες πιθανότητες νοσηλείας στο νοσο-
κομείο. Το 90% των ατόμων άνω των 60
ετών έχει ήδη κάνει ή κλείσει ραντεβού
για τη γ’ δόση ενώ έχουν γίνει στη χώρα
16.900.000 εμβολιασμοί.

Στη δράση της 3ης ΥΠΕ εμβολιάστηκαν
πάνω από 400 άτομα μέσα σε 6 ώρες, ενώ
αντίστοιχη δράση θα γίνει στις Σέρρες στις
28 Δεκεμβρίου από την 4η ΥΠΕ. Τους τε-
λευταίους μήνες οι κλινικοί γιατροί έχουν

παρατηρήσει πως οι ασθενείς φτάνουν
στο νοσοκομείο όταν πλέον έχουν περά-
σει πολλές μέρες με συμπτώματα στο σπί-
τι. Ο γιατρός του Γιώργου Τράγκα, παθο-
λόγος- διαβητολόγος Χρήστος Ζούπας, με
τηλεοπτικές εμφανίσεις του τόνισε πως ο
κόσμος δεν θα πρέπει να υποτιμά τον ιό
νομίζοντας πως πρόκειται για μια απλή
γρίπη.
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Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας βρέθηκε χθες
το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους για
τους εμβολιασμούς χωρίς ραντεβού
και τόνισε: «Πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση, οργανωμένα η Πολιτεία
και οργανωμένοι οι δήμοι». Και συνέ-
χισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Δυ-
στυχώς έχουμε τη νέα παραλλαγή, την
Όμικρον, είχα πει χαριτολογώντας το
όμικρον να γίνει ωμέγα και να τελει-
ώσουμε με το αλφάβητο με τις διάφο-
ρες παραλλαγές και να αφήσουμε πί-
σω μας το κακό που υπάρχει. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση, ό,τι προκαλεί οποιονδή-

ποτε κίνδυνο, ό,τι φέρνει πραγματικά
σε μεγαλύτερη επαφή τον άνθρωπο,
τον πολίτη, τον ευαίσθητο στον κορο-
νοϊό, να σταματήσει». 
Ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης

Μπογιατζίδης δήλωσε: «Ήμασταν, εί-
μαστε και θα είμαστε εδώ για να δια-
σφαλίσουμε όλες αυτές τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις. Το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό του υπουργείου
Υγείας και των ΥΠΕ βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσει
την οποιαδήποτε πρόκληση. Βάσει των
αποφάσεων που έχουν ληφθεί, η τή-
ρηση των μέτρων είναι αυτό που θα
μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα».
Η προσέλευση πολιτών στην Πλατεία
Αριστοτέλους για τους εμβολιασμούς
χωρίς ραντεβού συνεχιζόταν έως και
τις τρεις το μεσημέρι.

Καλπάζει η μετάλλαξη Όμικρον

Επιβεβαιώθηκαν ήδη 33
κρούσματα και υπάρχουν
άλλα 98 ύποπτα

Ουρές στην Αριστοτέλους για τους εμβολιασμούς χωρίς ραντεβού



του Κώστα Καντούρη

Σ
τον ανακριτή παρέπεμψε ο ει-
σαγγελέας Θεσσαλονίκης τον
58χρονο τηλεπαρουσιαστή Στά-
θη Παναγιωτόπουλο μετά την

προχθεσινή σύλληψή του για παραβίαση
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο
εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του
για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που αφορά τη σεξουαλική ζωή
άλλου σε βαθμό κακουργήματος. Το αδί-
κημα είχε σκοπό βλάβης και για αυτό και
μετατράπηκε από πλημμέλημα σε κα-
κούργημα.

Ο μέχρι πρότινος συμπαρουσιαστής
του «Ράδιο Αρβύλα» οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα μετά τη σύλληψή του για παρα-
βίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομέ-
νων. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή
για να απολογηθεί τη Δευτέρα 27 Δεκεμ-
βρίου και μέχρι τότε θα παραμείνει κρα-
τούμενος. Ο Παναγιωτόπουλος την Τε-
τάρτη μετέβη συνοδεία του δικηγόρου
του στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος και συνελήφθη για περιεχόμενο που
ήταν αναρτημένο στο διαδίκτυο και είχε
τραβήξει ο ίδιος με πρώην σύντροφό του.
Συνελήφθη μετά την προκαταρκτική εξέ-
ταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ-
σαλονίκης και τη μήνυση που υπέβαλε η
28χρονη η οποία διακρίνεται στο βίντεο. 

«Γιατί τόσος ντόρος»
Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονι-

κού Εγκλήματος που έχουν σχηματίσει
τη δικογραφία τον οδήγησαν στο δικαστι-
κό μέγαρο από είσοδο στην οποία δεν
περίμεναν τηλεοπτικές κάμερες. Ο άλλο-
τε δημοφιλής παρουσιαστής δήλωνε…
απορημένος στους αστυνομικούς «δεν

καταλαβαίνω γιατί τόσος ντόρος», την
ώρα που ο δικηγόρος του αναφέρει ότι ο
εντολέας του «είναι συντετριμμένος». 

Δικηγόρος: «Έχει μετανιώσει»
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γεώργιο

Δακουρά, o Στάθης Παναγιωτόπουλος
έχει ζητήσει συγγνώμη, έχει μετανιώσει,
ενώ αποφάσισε να εμφανιστεί για να βοη-
θήσει -όπως ισχυρίζεται- την έρευνα των
Αρχών. «Ήταν από την πρώτη στιγμή στη
διάθεση της αστυνομίας και των Αρχών,
ουδέποτε προσπάθησε να εγκαταλείψει
την πόλη ή την κατοικία του και από εκεί
και πέρα θα αντιμετωπίσει όποια κατηγο-
ρία αποδειχτεί ότι τον αφορά».

Η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλου-
σας κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου,
Σταυρούλα-Αντιγόνη Πίρλη, κάνει λόγο για
διαφορετική αντιμετώπιση της υπόθεσης.
«Δύο μηνύσεις έχουν ασκηθεί στη δική
μας περίπτωση. Το τι πήγε λάθος, θα πρέ-

πει να διαπιστωθεί από την εισαγγελία
εφεξής», εξηγώντας ταυτόχρονα ότι «η εν-
τολέας της είχε καταθέσει μία μήνυση στην
εισαγγελία και μία στο αυτόφωρο, κατά την
οποία ο καταγγελλόμενος δεν εντοπίστηκε.
Σκοπός της διαδικασίας ήταν η άσκηση δι-
καιοσύνης και φυσικά η οικονομική ικανο-
ποίηση», συμπλήρωσε. Μάλιστα, μιλώντας
σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1 για το αν
έχει γίνει πρόταση εξωδικαστικού συμβι-
βασμού εκ μέρους του θύτη, είπε ότι «προ-
σπάθεια χρηματισμού δεν έχει γίνει, αλλά
έχει γίνει προσπάθεια απόσυρσης της μή-
νυσης με χειριστικό τρόπο».
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Τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Περάτωσης
Σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε πτυχίο, χωρίς να είναι
απαραίτητη η συμπλήρωση οκτώ εξαμήνων ελάχιστης φοί-
τησης, υπό προϋποθέσεις, δίνει στους φοιτητές γνωμοδό-
τηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν
ερωτήματος που έθεσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Η γνωμοδότηση αφορά όλους τους φοιτητές αλλά ιδίως
όσους αποφοιτούν από τμήμα στο οποίο εισήχθησαν με
κατατακτήριες εξετάσεις. Βασική προϋπόθεση είναι να
έχουν εκπληρώσει οι φοιτητές όλες τις ακαδημαϊκές-εκ-
παιδευτικές υποχρεώσεις του προπτυχιακού προγράμμα-
τος σπουδών.

Σημειώνεται ότι η Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ενέ-
χει θέση πτυχίου μέχρι να πραγματοποιηθεί ορκωμοσία,
αποτελεί νομικό αποδεικτικό στοιχείο φοίτησης και ζητεί-
ται σε πολλές περιπτώσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου,

την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και άλλους
φορείς. Στο ερώτημά του, το ΠΑΔΑ ζητά να μάθει αν μπορεί
να χορηγηθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών σε προπτυ-
χιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
οι οποίοι κατά την έναρξη του έβδομου χειμερινού εξαμή-
νου των σπουδών τους έχουν εκπληρώσει όλες τις ακαδη-
μαϊκές-εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών, στο οποίο η ελάχιστη διάρκεια
φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.

Στην απάντησή του, το ΝΣΚ επισημαίνει ότι «ο φοιτητής
παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την οποία ο
αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου -απαιτούμενου για τη
λήψη του πτυχίου του- μαθήματος, σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάσθηκε επιτυχώς στο
μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει
τον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα αυτό αριθμό διδα-
κτικών μονάδων. Δηλαδή, ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος
από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη τη
χορήγηση σε αυτόν του εγγράφου του πτυχίου του».

Εύη Πανταζοπούλου

Θα κάνει Χριστούγεννα στο
κελί - Πήρε προθεσμία να
απολογηθεί τη Δευτέρα 

Οι προϋποθέσεις για Βεβαίωση Περάτωσης
Σπουδών χωρίς ολοκλήρωση των 8 εξαμήνων

Δίωξη για κακούργημα στον Στάθη
«Ξεψάχνισαν» 
τα σπίτια του

Χαρακτηριστικό των ανακλαστικών που
έδειξαν οι αστυνομικές Αρχές ήταν ότι η
παράδοση και η σύλληψη που ακολούθη-
σε έγιναν κατόπιν της προκαταρτικής εξέ-
τασης που παρήγγειλε ο προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, για
τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομέ-
νων από τον κατηγορούμενο. Από το με-
σημέρι της Τετάρτης, όταν και ο συμπα-
ρουσιαστής των «Ράδιο Αρβύλα» εμφανί-
στηκε στο αστυνομικό μέγαρο, οι έρευνες
έχουν επικεντρωθεί στα σπίτια του σε Νέ-
ους Επιβάτες και Αλόννησο. Στις κατ’ οί-
κον έρευνες που διεξήγαγαν οι αστυνομι-
κοί στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το «παρών»
και ο ίδιος με τις χειροπέδες στα χέρια.
Ακολούθησαν ενδελεχείς έρευνες στα
προσωπικά του αντικείμενα, ενώ οι Αρχές
«ξεψάχνισαν» τους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές που έχει στην κατοχή του αλλά
και στα κινητά τηλέφωνα, ώστε να βρε-
θούν ηλεκτρονικά αποτυπώματα από βίν-
τεο που πιθανόν έχει διαγράψει. 

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο Στάθης
Παναγιωτόπουλος έχει ανεβάσει βίντεο
σε τέσσερα διαφορετικά ιστολόγια πορ-
νογραφικού περιεχομένου, στα οποία δεν
αποκλείεται να συμμετέχουν και άλλες
κοπέλες, πέρα από τις καταγγέλλουσες.

Η ΕΛΑΣ παρακολουθούσε εδώ και δύο
ημέρες το σπίτι του γνωστού παρουσιαστή
υπό τον φόβο να διαφύγει στο εξωτερικό.
Γεγονός που ενισχύθηκε από τις φήμες
ότι είχε φύγει για το Μεξικό, κάτι που
αποδείχθηκε ψευδές.



Σ
ε μια καταγγελία που προκαλεί
ανατριχίλα προχώρησε η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Δόμνα Μιχαηλίδου,

αποκαλύπτοντας ότι σε ορφανοτροφείο των
Αθηνών υπήρχε σωματική βία και σεξουα-
λική κακοποίηση μεταξύ ανηλίκων.

«Μου ήρθε μια καταγγελία στα χέρια επώ-
νυμη από τρία άτομα συσχετισμένα με τη δο-
μή, που μου έλεγαν ότι υπήρχε και σωματική
βία προς τα παιδιά αλλά και σεξουαλικές
δράσεις-σχέσεις μεταξύ παιδιών. Τώρα μι-
λάμε για παιδιά συγκεκριμένα από 7 μέχρι 11
χρόνων. Αγόρια μεταξύ τους, τα οποία δρού-
σαν με σεξουαλικές δράσεις το ένα με το άλ-
λο και το προσωπικό καθόταν και έβλεπε»,
δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Μιχαηλί-
δου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Προ-
σέθεσε ακόμη ότι κατέθεσε άμεσα μηνυτή-
ρια αναφορά στον εισαγγελέα, ενώ πάγωσε
και την κρατική χρηματοδότηση προς το
συγκεκριμένο ίδρυμα. 

«Οργάνωσα με την Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας μεικτά κλιμάκια με ειδικούς για το δι-
οικητικό, αλλά πολύ σημαντικά με γιατρούς,
παιδιάτρους, παιδοψυχολόγους, παιδοψυ-
χιάτρους, οι οποίοι πήγαν χθες (σ.σ.: προχ-

θές) και εξέτασαν τα παιδιά ένα, ένα. Τέσσε-
ρα από αυτά βρίσκονται από τη δομή στο
Παίδων για να εξεταστούν σε περιβάλλον, τα
τέσσερα από αυτά που εμπλέκονταν στην
περίπτωση των σεξουαλικών σχέσεων
μπροστά στους εργαζομένους. Οι κυρίες
αυτές που έχουν καταγγελθεί από τους συγ-
κεκριμένους ανθρώπους δεν θα μπορούν
πλέον να δουλεύουν», παρατήρησε ακόμη η
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

«Τώρα βιάζω την κούκλα»
Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να

ξετυλίγεται όταν μια εργαζόμενη στο ορφα-
νοτροφείο αποφάσισε να μιλήσει για όσα
έβλεπε. Πρόκειται για μια γυναίκα που ερ-
γάζεται περισσότερα από 15 χρόνια στο
ίδρυμα και έκανε την αναφορά, στην οποία
γίνεται λόγος για κακομεταχείριση των παι-
διών αλλά και για τις σεξουαλικές δραστη-

ριότητές τους. Περιέγραψε με κάθε λεπτο-
μέρεια όσα έχουν δει τα μάτια της αλλά και
όσα έχουν διαδραματιστεί σε χώρους του
ορφανοτροφείου, ενώ εκείνη δεν ήταν
μπροστά. Μάλιστα, η συγκεκριμένη καταγ-
γελία είναι η πρώτη μεταξύ αυτών που έφτα-
σαν στις δικαστικές αρχές και εξετάζεται
από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπάλληλος
φέρεται να αναφέρει στην καταγγελία της ότι
είδε έναν 7χρονο να χρησιμοποιεί ως «ερω-
τική παιχνίδι» μια πάνινη κούκλα και τον
άκουσε να λέει: «Τώρα βιάζω την κούκλα».
Ωστόσο, συνάδελφός της φέρεται να την
προέτρεψε να μη δώσει σημασία στο περι-
στατικό και ότι «είναι ενήμεροι πρόεδρος,
ψυχολόγος και κοινωνική υπηρεσία». Σε
άλλο σημείο αναφέρει ότι «η βάρδια έκλεισε
βλέποντας τον 11χρονο να αυνανίζεται. Όταν
ανέφερα στην πρόεδρο όσα είδα, δεν έδειξε
να εκπλήσσεται. Συνάδελφός μου μου είπε
ότι εκτυλίσσονται απίστευτα πράγματα εκεί,
τα παιδιά τα χτυπούσαν στο πρόσωπο».

Η Δικαιοσύνη έχει λάβει τον πλήρη φάκε-
λο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν, παρου-
σία παιδοψυχολόγου, όλα τα παιδιά του
ιδρύματος.
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Ένας ακόμη πρώην μαχητής του ISIS συνελήφθη
στην Αθήνα έπειτα από επιχείρηση της Αντιτρομοκρα-
τικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την ΕΥΠ. Ο λόγος
για έναν 40χρονο Ιρακινό, ο οποίος κατηγορείται για
συμμετοχή στην ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση,
συγκεκριμένα σε επιχείρησή της προ ετών.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί την 7η Δε-

κεμβρίου 2021 από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής,
κατηγορούμενος για τα αδικήματα της εγκληματικής
οργάνωσης, διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου από τη
χώρα, κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγρά-
φων τρίτων προσώπων, πλαστογραφίας, αποδοχής
προϊόντων εγκλήματος, κατ’ εξακολούθηση και νομο-
θεσίας περί όπλων και είχε αφεθεί ελεύθερος με την

επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, σε βάρος του
προέκυψαν νέα στοιχεία για τη δράση του κατά το πα-
ρελθόν και συνελήφθη εκ νέου, από την Αντιτρομοκρα-
τική αυτήν τη φορά.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος του θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική 40χρονος Ιρακινός πρώην μαχητής του ISIS

Aποστάσεις από
την εισαγγελία
Εισαγγελική έρευνα προς πάσα κα-
τεύθυνση σε ορφανοτροφείο της Ατ-
τικής διενεργείται έπειτα από την
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας
από την υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μι-
χαηλίδου. Εισαγγελικές πηγές ανα-
φέρουν στην «Political» ότι από τις
πρώτες μέρες της έρευνας δεν προ-
κύπτουν σεξουαλικά αδικήματα. Η
αρχική καταγγελία φέρεται να έχει
γίνει από υπάλληλο που εργάζεται
στη συγκεκριμένη δομή από το 2006.
Η ίδια φέρεται να κάνει αναφορά σε
κάποια περιστατικά κακοποίησης, τα
οποία ερευνώνται, χωρίς για την ώρα
να έχει υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ δεν
έχει προκύψει κάποια πράξη σε-
ξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, η
έρευνα συνεχίζεται προς πάσα κα-
τεύθυνση προκειμένου να διερευνη-
θούν σε βάθος οι καταγγελίες.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Καταγγελία-σοκ
από Μιχαηλίδου

«Ανήλικα αγόρια είχαν
σεξουαλικές σχέσεις
και το προσωπικό
καθόταν και έβλεπε»



του Ηλία Παλιαλέξη

«Σ
ε δύο χρόνια θα μπορούν
όλοι οι πολίτες να δουν από
την οθόνη του υπολογιστή
τους οποιοδήποτε ακίνητο

τους ενδιαφέρει στη χώρα», δήλωσε ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ανακοι-
νώνοντας την έναρξη της υλοποίησης του
Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού
Μητρώου Υποδομών. 

Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση
και ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα
λύσουν προβλήματα δεκαετιών στην Ελλά-
δα, καθώς το ενιαίο πληροφοριακό σύστη-
μα που δημιουργείται απλοποιεί το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδο-
μική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και
προσβάσιμη σε όλους, ενώ προωθεί έμ-
πρακτα τις επενδύσεις.

«Είναι ένα έργο που έχει εκ του σχεδια-
σμού του τη δυνατότητα να επικαιροποιεί-
ται συνεχώς. Σε συνέργεια με τα έργα ολο-
κλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδο-
μικού σχεδιασμού που παράλληλα ξεκι-
νούν και υλοποιούνται για όλη τη χώρα, θα
έχουμε σε λίγα χρόνια σε επίπεδο γεωχω-
ρικών δεδομένων, ψηφιακού χάρτη δηλα-
δή, κάθε διοικητική πληροφορία που χρει-
άζεται για την αδειοδότηση οποιουδήποτε
έργου, οποιασδήποτε δραστηριότητας,
οποιουδήποτε κτιρίου σε όλη τη χώρα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός.

Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου,
ύψους 44,3 εκατ. ευρώ, υπεγράφη στα γρα-
φεία του ΤΕΕ την Πέμπτη αφενός από τον
πρόεδρο του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του φο-
ρέα ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και
λειτουργίας, όπως ορίστηκε από τα συναρ-
μόδια υπουργεία, και αφετέρου από τον εκ-
πρόσωπο της ένωσης εταιρειών που ανέλα-
βαν ως ανάδοχος την υλοποίηση του έργου.

«Είναι μια πραγματικά εθνική μεταρρύθ-
μιση, που την ιδιοκτησία της έχει η Ελλά-
δα», ανέφερε ο κ. Στασινός και συμπλήρω-
σε: «Δεν αδρανήσαμε ποτέ. Ύστερα από
σχεδόν έξι εφτά χρόνια προσπαθειών για
την ωρίμανσή του, αναλαμβάνουμε ως ΤΕΕ
μια μεγάλη ευθύνη για την υλοποίηση -και
θα τη φέρουμε εις πέρας».

Σε δύο χρόνια έτοιμο
Σύμφωνα με την αρχική ιδέα, το ΤΕΕ

πρότεινε και η Πολιτεία νομοθέτησε μια
ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και
σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και
μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη τη
δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με
όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με
όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα,
για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυ-
σης και δραστηριότητας.

Τελικός στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσ-
δήποτε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής,
από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πά-
τημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του,
να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θε-
σμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικη-
τικής πράξης, για το τι επιτρέπεται, τι απα-
γορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέ-
σεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέ-
ρει. Και να αποτελέσει, όταν ολοκληρωθεί
αυτή η μεταρρύθμιση, το βασικό εργαλείο
έκδοσης διοικητικών πράξεων που περιέ-
χουν γεωχωρικά δεδομένα.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορί-
ζεται σε 24 μήνες, αρχής γενομένης από
την υπογραφή της.

Το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί
από το ΤΕΕ στον ανάδοχο ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων
επτακοσίων δέκα χιλιάδων ογδόντα έξι
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών πλέον 24%
ΦΠΑ (τίμημα χωρίς ΦΠΑ 35.710.086,32
ευρώ και 8.570.420,71 ευρώ ΦΠΑ). Την
υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει ως
ανάδοχος ένωση εταιρειών αποτελούμε-
νη από την Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανι-
σμός Τηλεπικοινωνίων Της Ελλάδος ΑΕ»,
και την Ανώνυμη Εταιρεία «INTRASOFT
INTERNATIONAL SA».

Το έργο θα εγκατασταθεί και θα φιλοξε-
νηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού
Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της
ΓΓΠΣΔΔ, ενώ θα συνεργάζεται με τις αντί-
στοιχες υπηρεσίες του Ελληνικού Κτημα-
τολογίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γ. Στασινός ανακοίνωσε 
την έναρξη υλοποίησης 
του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη
και του Εθνικού Μητρώου
Υποδομών

Σπ. Λιβανός: Πρόγραμμα
στήριξης αγροτών

«Δεν έχουμε πρόβλημα επισιτιστικής
ασφάλειας στη χώρα μας. Έχουμε την
παραγωγική μηχανή και υποδομή για να
έχουμε όσα χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε
τα προβλήματα που προκύπτουν σε άλ-
λες χώρες, καθώς προβλέπουμε και
δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση»,
δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.

Όσον αφορά την αύξηση του κόστους
παραγωγής,
σημείωσε ότι
οι ανατιμήσεις
έρχονται από
το εξωτερικό
και ότι η κυ-
βέρνηση προ-
σπαθεί με κά-
θε τρόπο να
στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό και
υπενθύμισε τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Συγκεκριμένα ανέφερε:
Την αναστολή της καταβολής χρεώ-

σεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για
τις αγροτικές επιχειρήσεις με την κατά-
θεση τροπολογίας μαζί με το υπουργείο
Περιβάλλοντος.

Τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές
από το 13% στο 6%.

Και την εφαρμογή από το 2022, για
πρώτη φορά μετά το 2016, της επιστρο-
φής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο για τους συνεταιρισμέ-
νους παραγωγούς, τους ενταγμένους
παραγωγούς στη συμβολαιακή γεωργία
και τους νέους αγρότες και κτηνοτρό-
φους, ήτοι περίπου 200.000 αγρότες
συνολικά. 

Σε ό,τι αφορά την αύξηση της τιμής
των λιπασμάτων, ο κ. Λιβανός επισήμα-
νε ότι οι οργανωμένοι σε ομάδες και συ-
νεταιρισμούς αγρότες μπορούν και
αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές, και
επιδίωξη της κυβέρνησης και του
υπουργείου είναι να ενισχύσει την προ-
σπάθεια να μπουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι αγρότες σε συλλογικά σχή-
ματα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι καταβλήθη-
καν πληρωμές 851 εκατ. από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και 71 εκατ. από τον ΕΛΓΑ για τον
«Παγετό άνοιξη ’21».

«Η κυβέρνηση, μέσα στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει
η χώρα, στηρίζει τους πραγματικούς
αγρότες, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που
βάλλονται από την κλιματική κρίση»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Κάνε κλικ και δες
όποιο ακίνητο θες
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Τ
ην πρόθεσή του να διεκδικήσει
ακόμη μία θητεία στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του 2023 εξέφρασε
μιλώντας στην «Political» ο δήμαρ-

χος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός. Ο κ. Βρεττός
αναφέρθηκε στον προγραμματισμό και σχε-
διασμό των έργων, στην πανδημία αλλά και
στην αποκατάσταση των περιοχών που εί-
χαν πληγεί το περασμένο καλοκαίρι. 

Σε σχέση με την πανδημία αλλά και την
εμβολιαστική κάλυψη, πώς είναι η κα-
τάσταση στον Δήμο Αχαρνών; 
Η κατάσταση στον δήμο μας δεν διαφέρει

ιδιαίτερα από τους υπόλοιπους δήμους της
Αττικής. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η δια-
χείριση της πανδημίας γίνεται αποκλειστι-
κά από την Πολιτεία και τους αρμόδιους
φορείς. Η εμβολιαστική κάλυψη θα μπο-
ρούσε να είναι και μεγαλύτερη και γίνονται
προσπάθειες για αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν
κάποιες ιδιαιτερότητες στην περιοχή μας,
τις οποίες έχουμε επισημάνει ήδη από την
αρχή της πανδημίας. Παραμένουμε πάντα
σε επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνου-
με ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων μας. 

Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός
σας στο επίπεδο των έργων;
Εμείς ξεκινήσαμε τη θητεία μας με συγ-

κεκριμένο πρόγραμμα και σχεδιάγραμμα
δράσεων. Ξέραμε τι χρειάζεται να γίνει στην
πόλη μας και πώς να κινηθούμε για να το πε-
τύχουμε παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες.
Βέβαια, δεν είχαμε προβλέψει την πανδη-
μία που δημιούργησε πρόσθετες και επιτα-
κτικές ανάγκες. Κάναμε μερικά έργα άμε-
σης προτεραιότητας, που μπορούσαν να
προχωρήσουν, όπως παιδικές χαρές για πα-
ράδειγμα, που υπήρχε μόλις μία σε όλο τον
δήμο και πλέον έχουμε 16 και συνεχίζουμε.
Παράλληλα εκμεταλλευτήκαμε το διάστημα

αυτό, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά θέμα-
τα. Κάναμε μελέτες, βρήκαμε χρηματοδο-
τήσεις, προχωρήσαμε διεθνείς διαγωνι-
σμούς και πλέον τους τελευταίους μήνες
αρχίσαμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα της
δουλειάς μας. Οι Αχαρνές σιγά σιγά αρχί-
ζουν να θυμίζουν ένα εργοτάξιο και σας δια-
βεβαιώ πως αυτή η αίσθηση θα γίνεται διαρ-
κώς πιο έντονη. 

Πώς εξελίσσονται τα έργα στην περιοχή
που επλήγη από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του περασμένου καλοκαιριού; 
Από την πρώτη στιγμή εμείς προσπαθή-

σαμε μέσω των υπηρεσιών του δήμου και
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας να πα-
ρέμβουμε όπου είναι εφικτό. Αυτό αφορού-
σε την αποκατάσταση βλαβών, κάποιες βα-
σικές υποδομές, κυρίως όμως τους καθα-
ρισμούς. Ήταν απίστευτες οι ποσότητες κα-
μένων δέντρων, μπαζών, αλλά και κηπαίων
τα οποία έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα
από τις περιοχές της Βαρυμπόμπης και των
Θρακομακεδόνων. Εκμεταλλευτήκαμε κά-
θε δυνατότητα, καθώς ο χρόνος για τις πρώ-
τες βροχές μας πίεζε. Ταυτόχρονα αρχίσα-
με μια εκστρατεία επαφών με όλες τις συ-
ναρμόδιες Αρχές για την προώθηση ζητη-
μάτων όπως ο καθαρισμός των ρεμάτων και
η τοποθέτηση κορμοδεμάτων. Παράλληλα,
μέσω των υπηρεσιών μας εντοπίσαμε σε
ποια ρέματα υπάρχουν προβλήματα και
χρειάζονται εκτεταμένες επεμβάσεις, αλλά
και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στη Βαρυμ-
πόμπη αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας
οδών διαφυγής. Για όλα αυτά έχουμε απο-

στείλει δεκάδες επιστολές σε υπουργεία,
την περιφέρεια κ.λπ., προκειμένου να προ-
χωρήσουν άμεσα. Αυτά τα έργα όμως είναι
πολυσύνθετα και απαιτείται χρόνος, ενώ
υπάρχει και ένα θέμα με τη σύγχυση αρμο-
διοτήτων. Δεν περνάει όμως μέρα που δεν
ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα και νο-
μίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε σημαν-
τικές εξελίξεις. 

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Αχαρνών
στο τέλος της δημοτικής περιόδου; 
Δεν είναι εύκολο να κάνεις προβλέψεις σε

μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε. Από
την άλλη, το όραμά μου είναι σίγουρο πως
δεν θα έχει υλοποιηθεί, γιατί είναι δεκάδες,
αν όχι εκατοντάδες τα πράγματα που θέλου-
με ακόμη να κάνουμε για την πόλη μας. Αυτό
όμως που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι
οι Αχαρνές θα έχουν τεράστια αλλαγή, μια
πολύ μεγάλη βελτίωση σε βασικούς τομείς.
Ήδη οι δημότες μας το έχουν διαπιστώσει
και χαίρομαι που καθημερινά θα βρεθεί κά-
ποιος να μου το πει. Αυτή η εξέλιξη που έχει
ξεκινήσει θα αυξάνεται διαρκώς με γεωμε-
τρική πρόοδο. Αν και κανονικά θα πρέπει να
είμαι συγκρατημένος, γνωρίζοντας πόση
δουλειά έχει γίνει σε όλα τα επίπεδα, ακόμη
και αν προκύψουν καθυστερήσεις για λό-
γους που δεν μπορούμε να προβλέψουμε,
είμαι σίγουρος πως η πρόοδος θα είναι τε-
ράστια. Και το στοίχημα που θέλουμε να
κερδίσουμε είναι πλέον να επενδύσουμε
στην εξωστρέφεια, καταφέρνοντας να μά-
θουν όλοι τα θετικά στοιχεία των Αχαρνών.

Είναι στις προθέσεις σας να διεκδικήσε-
τε ακόμη μία θητεία;
Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμη

και τα δύο χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος.
Άλλωστε πρέπει να καλύψουμε κενά δε-
καετιών και για αυτό όταν κάναμε τον σχε-
διασμό μας αυτός έγινε σε ορίζοντα οκταε-

τίας. Οι συνδημότες μου με επέλεξαν και
απέναντί τους έχω αναλάβει μια ηθική
πρώτα από όλα υποχρέωση να κάνω όσα
τους υποσχέθηκα. Να κάνω την πόλη μας
καλύτερη, πιο όμορφη, σύγχρονη και φιλι-
κή για τους δημότες της και τους ίδιους
υπερήφανους για αυτήν. Το έργο μας μπο-
ρεί να φαίνεται ήδη, αλλά για να ολοκληρω-
θεί χρειάζεται χρόνος. Θα ζητήσω την ανα-
νέωση της εμπιστοσύνης τους, διεκδικών-
τας μία ακόμη θητεία, και ελπίζω να με τι-
μήσουν ξανά με την ψήφο τους, δίνοντάς
μου την ευκαιρία να ολοκληρώσω το έργο
που ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια. 

Τι έχετε προγραμματίσει για την περίοδο
των εορτών για τους δημότες σας; 
Φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε την

πόλη μας πιο φωτεινή, πιο λαμπερή. Ο στο-
λισμός κατά γενική ομολογία είναι εντυπω-
σιακός και έχουμε αποσπάσει θετικότατα
σχόλια και από δημότες άλλων περιοχών,
που με αυτή την αφορμή επισκέφθηκαν την
πόλη μας. Κάναμε μια γιορτή για τη φωτα-
γώγηση του δέντρου μας στην κεντρική
πλατεία, αλλά και στην πλατεία Θρακομακε-
δόνων. Σχεδιάζαμε πολλές εκδηλώσεις,
αλλά η πανδημία μάς τις ακύρωσε. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στεί-
λετε αυτές τις άγιες ημέρες; 
Περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, η

οποία μας άφησε έντονα σημάδια. Αυτό που
θέλω να ευχηθώ σε όλους είναι υγεία και
δύναμη. Τους μήνες που πέρασαν αποδεί-
ξαμε πως είμαστε μαχητές και συνειδητο-
ποιήσαμε πως, όταν δίνουμε τα χέρια και
παλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε κάθε πρόβλημα. Ας γιορτάσου-
με αυτές τις μέρες με τους δικούς μας αν-
θρώπους και ας ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά
με όρεξη για δημιουργία και αισιοδοξία.
Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά.

Σπύρος Βρεττός 
Δήμαρχος Αχαρνών 

«Θα ζητήσω 
ανανέωση της 
εμπιστοσύνης»

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com



Ήπειρος

Κατακυρώθηκε η παράκαμψη
του αρχαιολογικού χώρου
Νικόπολης

Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο της παρά-
καμψης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, προϋπολογι-
σμού 15.252.000 ευρώ, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-
τροπής της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου. Πρό-
κειται για την τεχνι-
κή εταιρεία Αφοί
Παπαϊωάννου ΑΤΕ-
ΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ. Το
έργο χρηματοδοτεί-
ται από το ΕΠ «Ήπει-
ρος 2014-2020» και
στοχεύει στην ενο-
ποίηση του αρχαι-
ολογικού χώρου,
καθώς και στην κα-
τασκευή σύγχρονης εισόδου στην πόλη της Πρέβεζας. Με
την εξέλιξη αυτή ολοκληρώνεται και ο φάκελος με αίτημα έν-
ταξης του αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης στα μνημεία της
UNESCO.

Δυτική Ελλάδα

«Το μέλλον των νέων στην ΕΕ»
από το Europe Direct

Αφιέρωμα στα σαράντα χρόνια από την προσχώρηση της
χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησαν τη
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Γ’ τάξης του 9ου Γυ-
μνασίου Πατρών, ύστερα από πρόσκληση του Europe Direct
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην ανοιχτή συζήτηση με
θέμα «Το μέλλον των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», οι μα-
θητές και οι μαθήτριες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών τους, συμμετείχαν με τις απορίες τους, τις αγωνίες τους
και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον της Ενωμένης
Ευρώπης και τον δικό τους ρόλο σε αυτήν… 

Η Δημοτική Αρχή της πρωτεύουσας ακύρωσε την εκδήλωση που εί-
χε προγραμματίσει στην πλατεία Κοτζιά για την παραμονή των Χρι-
στουγέννων, λόγω του βεβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου στην
Αττική. Πρόκειται για την εκδήλωση «Παραμονή Χριστουγέννων -
Νύχτα των Ευχών», η οποία θυσιάζεται στον βωμό της προστασίας
της δημόσιας υγείας από τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, ώστε να
αποτραπεί τυχόν συνωστισμός. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρε-
ται: «Με αίσθημα ευθύνης, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων
Covid-19, προχωράμε σε ακύρωση της εκδήλωσης “Παραμονή Χρι-
στουγέννων - Νύχτα των Ευχών” με τη διάθεση να παραμείνουμε
ασφαλείς στις γιορτές και την ευχή του χρόνου να είμαστε και πάλι
όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Η Επιτροπή του άρθρου 152 δικαιώνει
ομόφωνα τον Σύλλογο Εργαζομένων
των Δήμων Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας
- Ζαχάρως, και κρίνει μη νόμιμη την
απόφαση 307/24-6-2021 της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Πύργου. Στό-
χος του δήμου ήταν να συστήσει Ανα-
πτυξιακό Οργανισμό και να εκχωρήσει
υπηρεσίες και αρμοδιότητες του δήμου
σε ιδιώτες. Η εξέλιξη αυτή συνιστά δι-
καίωση για την ΠΟΕ-ΟΤΑ που στήριξε
την προσφυγή των εργαζομένων του
Δήμου Πύργου και από την πρώτη στιγ-
μή έχει καταγγείλει και αντιταχθεί στις
μεθοδεύσεις Δημοτικών Αρχών να συ-
στήσουν Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
και να αλώσουν έτσι την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, σε βάρος των εργαζομένων και
των πολιτών, με μοναδικό ωφελημένο το
κεφάλαιο. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει ότι
θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυα και θα
στηρίζει τις αποφάσεις των εργαζομέ-
νων που βλέπουν τις Δημοτικές Αρχές
να υπονομεύουν τον δημόσιο και κοινω-
νικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.

!Πύργος

Παράνομος ο
Αναπτυξιακός
Οργανισμός 
για εκχώρηση
υπηρεσιών 
σε ιδιώτες

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Στο πρόγραμμα «Silvanus» 
για διαχείριση πυρκαγιών

Στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πράσινης Συμφωνίας»
για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα
των δασών και την κλιματική αλλαγή, «Silvanus», συμμετέ-
χει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το πρόγραμμα έχει προ-
ϋπολογισμό 23 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα «EU
Horizon 2020
Green Deal»
και συντονίζε-
ται από το Uni-
versità Telem-
atica Pegaso.
Περιλαμβάνει
49 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Ιν-
δονησία και την Αυστραλία, και συγκεντρώνει περιβαλλοντι-
κούς, τεχνικούς και κοινωνικούς εμπειρογνώμονες για την
υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών αρχών που εί-
ναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πυρκαγιών, για την κα-
ταπολέμηση της απειλής των δασικών πυρκαγιών και τη
βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλ-
λαγή.

ΥΠΕΝ: Τέλος ταφής
ανεπεξέργαστων αποβλήτων 

Τέλος ταφής θα επιβάλλεται από το ΥΠΕΝ, από την 1η Ια-
νουαρίου 2022, για τα ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα που
εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και
για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που
προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας που διατίθενται σε
Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Υπόχρεοι καταβολής
του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι ΟΤΑ Α’ βαθμού ή τα
νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρ-
μοδιότητες ΦοΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
Επιπλέον, το τέλος ταφής καθορίζεται στα 20 ευρώ ανά τόνο
από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ και έως την
τιμή των 35 ευρώ. 
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Η πανδημία ακυρώνει 
τη «Νύχτα των Ευχών»

Αθήνα



Τ
ρία κρίσιμα για την Αυτοδιοίκηση ζη-
τήματα, που αφορούν την επιβολή του
τέλους ταφής των απορριμμάτων από

το 2022, την αλματώδη αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους για τους δήμους, καθώς και
το οικονομικό άνοιγμα από τη διαχείριση της
πανδημίας, τέθηκαν από την ΚΕΔΕ στον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα και τον γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη,
κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου επι-
σήμανε τη μεγάλη αγωνία των δήμων για την
οικονομική κατάστασή τους το 2022. Εκτί-
μησε ότι πολύ δύσκολα θα απορροφήσουν
το υψηλό ενεργειακό κόστος, αφού το 2021
κατέβαλαν για τον σκοπό αυτό περίπου 300
εκατ. ευρώ και τη νέα χρονιά θα κληθούν να

επιβαρυνθούν λόγω της αύξησης στις τιμές
ενέργειας με επιπλέον 120 εκατ. ευρώ. Αν σε
αυτά συνυπολογιστεί το κόστος από την επι-
βολή του τέλους ταφής από 1/1/2022, που θα
φτάσει τα 80 εκατ. ευρώ, καθώς και το χρη-
ματοδοτικό κενό από τη διαχείριση της παν-
δημίας που αγγίζει τα 170 εκατ. ευρώ, η χρο-
νιά ξεκινά για τους δήμους με άνοιγμα περί-
που 370 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης κατά την τοποθέτησή
του υπογράμμισε πως στο σχέδιο δράσης
για το 2022 προβλέπεται να προχωρήσει η
απλοποίηση των διαδικασιών και η μεταφο-
ρά αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων δι-
οικήσεων προς τους δήμους, ενώ έχει εν-
ταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο
Ανάκαμψης ένα μεγάλο έργο, που αφορά
συνολικά τις αρμοδιότητες του κράτους στο
πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

Πρόσκληση για «Έξυπνες Πόλεις»
Δημοσιεύθηκε από την Κοινωνία

της Πληροφορίας ΜΑΕ σε συνεργασία
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης η πρόσκληση υποβολής προτά-
σεων του προγράμματος « Έξυπνες
Πόλεις», συνολικού προϋπολογισμού
90.000.000 ευρώ, και έτσι εισέρχεται
σε πορεία υλοποίησης μια από τις
κομβικές δράσεις του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0». Η πρόσκληση αφορά 16 μεγάλους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Πειραιώς, Λαρισαίων, Βόλου,
Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαννίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Χαλκιδαίων,
Κορδελιού-Ευόσμου, Καλλιθέας) συν τον Δήμο Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου δήμου».
Οι δήμοι καλούνται εντός του επόμενου διμήνου να υποβάλουν στρατηγικό πλάνο για τη
μετατροπή τους σε «έξυπνες πόλεις», σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προτάσεων που
τους απέστειλε η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

«Αίρουμε χρόνιες
δυσλειτουργίες» 

Σε δύο άξονες που σχετίζονται με
την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας της Covid-19 και τη
λειτουργία των Δημοτικών Συμ-
βουλίων, των Επιτροπών και των
Αναπτυξιακών Οργανισμών, κι-
νούνται οι ρυθμίσεις του υπουργεί-
ου Εσωτερικών που περιλαμβάνον-
ται στο σχέδιο νόμου του υπουργεί-
ου Υγείας. Όπως επισήμανε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, δρομολογούνται
θέματα που χρόνιζαν προκειμένου
να δοθούν πρακτικές λύσεις και να
αρθούν δυσλειτουργίες. Μεταξύ
άλλων, προβλέπονται επέκταση της
δυνατότητας έκτακτης ρύθμισης
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τους δήμους και τα νομικά
τους πρόσωπα, που βεβαιώθηκαν ή
δημιουργήθηκαν εν μέσω της υγει-
ονομικής κρίσης και παράταση έως
τις 31 Μαρτίου του 2022 της δυνα-
τότητας ατελούς παραχώρησης
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου,
στα καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος, για τραπεζοκαθίσμα-
τα. Ακόμη δίνεται παράταση έως
την 1η Μαρτίου του 2022 της προ-
θεσμίας σύστασης και λειτουργίας
Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) σε
κάθε δήμο. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας, ο
δήμαρχος κατηγορείται ότι
έχει από τις χειρότερες σχέ-
σεις με τους εργαζόμενους
του δήμου του; Πρόσφατα, μά-
λιστα, η αντιπολίτευση τον κα-
τηγόρησε ότι παρεμβαίνει στα
εσωτερικά του σωματείου των
εργαζομένων με τρόπο που
θυμίζει «απολυταρχικά καθε-
στώτα που κανένας δεν θέλει
να θυμάται»… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Διασύνδεση
ανεργίας με τοπική
αγορά εργασίας 
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που
προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Κηφισιάς στους ανέργους με
στόχο την εργασιακή τους
αποκατάσταση και με πρωτοβουλία
του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, έχει
ξεκινήσει από τον Οκτώβριο μια
σημαντική δράση με σκοπό τη
διασύνδεση με την τοπική αγορά
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει
πραγματοποιηθεί καταγραφή
επιχειρήσεων που εδρεύουν στην
πόλη, κατηγοριοποίηση των
ωφελούμενων ανέργων, επιλογή
επιχειρήσεων για να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα, ενώ ήδη έχουν
προκύψει κάποιες διαθέσιμες θέσεις
εργασίας και έχουν κοινοποιηθεί
βιογραφικά ανέργων στις
επιχειρήσεις και έχουν
πραγματοποιηθεί οι πρώτες
συνεντεύξεις. Παράλληλα γίνεται
προετοιμασία των ανέργων ως προς
την υποψηφιότητά τους για τη
διαθέσιμη θέση εργασίας και
ενημέρωσή τους για τις ευκαιρίες
απασχόλησης στην περιοχή.

Αλλαγές στον τομέα
των μεταφορών

Στη δημιουργία, για πρώτη φορά,
ενός ηλεκτρονικού μητρώου Εκπαι-
δευτών και Σχολών Οδήγησης προχω-
ρά άμεσα η Περιφέρεια Αττικής, καθώς
και στην εγκατάσταση ενός κεντρικού
υπολογιστή, ώστε οι εξετάσεις να διε-
ξάγονται την ίδια ώρα και στις επτά Υπη-
ρεσίες Μεταφορών των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων.

Οι δύο νέες αυτές πρωτοβουλίες εν-
τάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο της
Περιφερειακής Αρχής για την αποτελε-
σματικότερη και αδιάβλητη εξυπηρέτη-
ση πολιτών και επαγγελματιών χωρίς
αυτοπρόσωπη παρουσία στα γκισέ των
υπηρεσιών, αξιοποιώντας πλήρως τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

«Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσό-
τερες ψηφιακές υπηρεσίες, μηδενική
ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απο-
τελούν το τρίπτυχο-οδηγό κάθε παρέμ-
βασης και πρωτοβουλίας μας», επισή-
μανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, παρουσιάζοντάς το σε
ειδική εκδήλωση του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ23

ΚΕΔΕ
Οι δήμοι αγωνιούν για το 2022



Πρόβλεψη-έκπληξη για το μέγεθος της ανάπτυξης το
2021 διατυπώνει η Τράπεζα Πειραιώς, ανεβάζοντας τον πή-
χη στο 9,8%! Πρόκειται για την υψηλότερη πρόβλεψη που
έχει ανακοινωθεί έως σήμερα από οποιονδήποτε χρηματο-
οικονομικό οίκο, ενώ αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, τότε το
2022 η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 5,4%. 

Το τμήμα ανάλυσης της τράπεζας προχώρησε σε ανα-
βάθμιση των προβλέψεων για τη φετινή χρονιά, λόγω της
πολύ υψηλής ανόδου του τρίτου τριμήνου, όπου το ΑΕΠ ση-
μείωσε άνοδο κατά 13,4%. Συνολικά, με βάση τις προβλέ-

ψεις της Τράπεζας Πειραιώς και η δυνητική σωρευτική
ανάπτυξη τη διετία 2021-2022, το ΑΕΠ της χώρας θα αυξη-
θεί κατά 15,2% σε σχέση με τα χαμηλά του 2020, ενώ το 2023
εκτιμάται ότι θα προστεθεί επιπλέον 3,5%, φτάνοντας συνο-
λικά στο 18,7%! 

Με βάση τις προβλέψεις των αναλυτών της Τράπεζας Πει-
ραιώς, το 2021 όχι μόνο θα καλυφθούν οι απώλειες λόγω της
ύφεσης κατά 9% την περυσινή χρονιά, αλλά θα υπάρξει και…
αέρας σχεδόν κατά μία εκατοστιαία μονάδα. Επιπλέον, έως
το τέλος του 2023 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρ-

ξουν θεαματικές ανατροπές στο διεθνές περιβάλλον λόγω
της πανδημίας και της κρίσης στην ενέργεια, το ΑΕΠ θα βρί-
σκεται 9,7 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το
2019. 

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι η αναπτυξια-
κή τροχιά στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, θα
υποστηριχθεί τα επόμενα χρόνια από την αξιοποίηση των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τη συνεχή μείωση του ελ-
λείμματος και του δημοσίου χρέους, αλλά και το πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανεβάζει την ανάπτυξη στο 9,8% φέτος! 

του Κώστα Παππά

Η
αλλαγή στις καταναλωτικές συ-
νήθειες των Ελλήνων που επιλέ-
γουν όλο και πιο συχνά να αγορά-
ζουν προϊόντα από το διαδίκτυο,

ανοίγει την όρεξη πάσης φύσεως «αετονύ-
χηδων», οι οποίοι εμφανίζονται ως καθ’ όλα
έντιμοι επαγγελματίες. Ανυποψίαστοι πολί-
τες καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα πως ό,τι
λάμπει δεν είναι χρυσός. Αντιλαμβάνονται,
όμως, την απάτη κατόπιν εορτής, αφού προ-
ηγουμένως έχουν ξοδέψει κάποιες εκατον-
τάδες ευρώ για την αγορά προϊόντων που
δεν τους παραδίδονται ποτέ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κα-
τοίκου της Λάρισας, ο οποίος εντόπισε μια
ιστοσελίδα που υποτίθεται ότι πουλούσε κι-
νητά τηλέφωνα. Το θύμα επικοινώνησε με
τον πωλητή αρχικά μέσω της ιστοσελίδας
και στη συνέχεια μέσα από μια διαδικτυακή
εφαρμογή, και συμφώνησαν στην τιμή πώ-
λησης του κινητού έναντι 350 ευρώ. Μετέ-
φερε, λοιπόν, στον λογαριασμό που του είχε
υποδείξει ο πωλητής το ποσό των 175 ευρώ
με τη συμφωνία ότι εκείνος θα του έστελνε
το κινητό μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Ο πωλητής ήταν απόλυτα συνεπής στους
χρόνους παράδοσης του προϊόντος, όμως
δεν ήταν το ίδιο συνεπής και ως προς το
περιεχόμενο, αφού ο αγοραστής όταν
άνοιξε τη συσκευασία αντίκρισε προς με-
γάλη του έκπληξη ένα άδειο κουτί. Από τό-
τε δεν κατάφερε να επικοινωνήσει ξανά με

τον δράστη παρά τις προσπάθειές του. 
Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και σε ένα ακό-

μα περιστατικό με μια γυναίκα από την
Καρδίτσα, η οποία ήρθε σε επικοινωνία με
πρόσωπο που πουλούσε μέσα από διαδι-
κτυακή αγγελία κινητό τηλέφωνο έναντι
του ποσού των 156 ευρώ. Η συμφωνία που
έκανε η γυναίκα ήταν πολύ απλή: Θα παρα-
λάμβανε ταχυδρομικά το κινητό τηλέφωνο
μετά την αποστολή των χρημάτων. Όταν
όμως πήγε να παραλάβει το προϊόν, έκ-
πληκτη διαπίστωσε ότι έπεσε θύμα απάτης
και αντί του κινητού βρήκε στο δέμα ένα
μπουκάλι νερό. 

Πώς, λοιπόν, ο καταναλωτής μπορεί εύ-
κολα να ελέγξει αυτές τις εταιρείες; Η «Po-
litical» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του
ΙΝΚΑ Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος τόνισε
αρχικά: «Υπάρχουν πολλές τέτοιες καταγ-
γελίες, οι οποίες φθάνουν και σε εμάς. Συ-
νέχεια λέμε στους καταναλωτές να προσέ-
χουν. Πολλοί κάνουν το σφάλμα να παραγ-
γέλνουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο
και εκ των υστέρων προσπαθούν να βρουν
δικαίωση. Δεν κάνουμε αγορές στο διαδί-
κτυο εάν δεν είμαστε σίγουροι με ποια
εταιρεία έχουμε να κάνουμε. Υπάρχουν
μάλιστα άνθρωποι που πέφτουν θύματα
απάτης δίνοντας στοιχεία του λογαριασμού

της τράπεζάς τους», σημείωσε ο πρόεδρος
του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Συμβουλές προς καταναλωτές
Δίνοντας πιο συγκεκριμένες συμβου-

λές προς τους καταναλωτές που προχω-
ρούν σε διαδικτυακές παραγγελίες, ο κ.
Λεχουρίτης σημείωσε: «Το πρώτο που
πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να
αγοράσει κάτι διαδικτυακά, είναι να ερευ-
νήσει μέσα στο σάιτ αν υπάρχουν για αυτή
την εταιρεία σχόλια καταναλωτών, αν
υπάρχει αυτή η εταιρεία. Αν δεν υπάρχει
κανένα σχόλιο, είτε θετικό είτε αρνητικό,
πρέπει να προβληματιστεί ο καταναλωτής
αν αυτή η εταιρεία υφίσταται». Ο πρό-
εδρος του ΙΝΚΑ πρόσθεσε ότι μια άλλη κί-
νηση την οποία μπορεί να κάνει ο πολίτης
είναι να απευθυνθεί στη Γενική Γραμμα-
τεία Καταναλωτή και να ρωτήσει: «Έχετε
μήπως καταγγελίες ή κάτι εναντίον αυτής
της εταιρείας; Υφίσταται αυτή η εταιρεία;
Πώς μπορώ να κατοχυρωθώ ότι από αυτή
την εταιρεία θα παραγγείλω ένα κινητό τη-
λέφωνο και δεν θα φθάσει σε εμένα ένα
κουτί σπίρτα;». Ο κ. Λεχουρίτης συμπλή-
ρωσε: «Όσο υπάρχουν ανόητοι θα υπάρ-
χουν και “έξυπνοι”, οι οποίοι εκμεταλ-
λεύονται αυτή την ανοησία».

Παλαιότερα
Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ μίλησε και για μια

ακόμα υπόθεση που πριν από κάποια χρό-
νια παρατηρήθηκε στην τηλεόραση. Τότε
μια εταιρεία που διαφημιζόταν τηλεοπτικά
έκανε πολλούς καταναλωτές να πιστέψουν
ότι «αφού διαφημίζεται στην τηλεόραση
υπάρχει». Η πραγματικότητα, όμως, ήταν
διαφορετική ανέφερε ο κ. Λεχουρίτης, κα-
θώς η εταιρεία αυτή που εμπορευόταν κι-
νητά τηλέφωνα ζητούσε την προπληρωμή
των παραγγελιών και στη συνέχεια δεν
έστελνε ποτέ τα προϊόντα. Όταν οι πολίτες
επικοινωνούσαν μαζί τους, εκείνοι απαν-
τούσαν ότι το προϊόν είχε εξαντληθεί και
ζητούσαν έναν αριθμό λογαριασμού για να
επιστρέψουν τα χρήματα, κάτι όμως που
δεν έκαναν ποτέ παρά τις συνεχείς οχλή-
σεις των καταναλωτών.

Πολίτες στα δίχτυα
«αετονύχηδων»
του διαδικτύου

Αντιλαμβάνονται την απάτη
κατόπιν εορτής, αφού
προηγουμένως έχουν ξοδέψει
κάποιες εκατοντάδες ευρώ
για την αγορά προϊόντων που
δεν τους παραδίδονται ποτέ



Τ
ον οδικό χάρτη για την αξιοποί-
ηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης και την εισροή της πρώ-
της δόσης των 4,1 δισ. ευρώ, με

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δε-
σμεύσεις, περιγράφει το μνημόνιο που
υπέγραψαν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 

Με τις υπογραφές του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυ-
λακάκη (αποτελεί τον επικεφαλής του
σχεδίου «Ελλάδα 2.0») και του Επιτρόπου
Οικονομικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλό-
νι, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των
έργων και των μεταρρυθμίσεων που προ-
βλέπει το σχέδιο. Η συμφωνία εξειδικεύει
τις ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα πα-
ρακολούθησης και υλοποίησης, τους δεί-
κτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων
οροσήμων και στόχων, τις ρυθμίσεις για
την παροχή πλήρους πρόσβασης της Επι-
τροπής στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίω-
σης και, κατά περίπτωση, τα πρόσθετα
ορόσημα και στόχους που σχετίζονται με
την πληρωμή του δανείου. 

Η διαφορά του Ταμείου Ανάκαμψης από
τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της
ΕΕ έγκειται στο γεγονός ότι οι εκταμιεύ-
σεις προς τα κράτη-μέλη δεν θα γίνονται
με βάση τις δαπάνες που επενδύονται αλ-
λά με βάση την εκπλήρωση των στόχων

και των χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε να
μεγιστοποιηθεί το όφελος από την αξιο-
ποίηση των πόρων. Από την πρώτη δόση
των 4,1 δισ. ευρώ, τα 1,97 δισ. ευρώ αποτε-
λούν επιχορήγηση από το Ταμείο και τα
υπόλοιπα 2,14 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε
δάνεια. 

Aποτίμηση στόχων
Στο μνημόνιο ορίζεται ότι η υλοποίηση

του προγράμματος θα γίνεται τέσσερις φο-
ρές τον χρόνο και συγκεκριμένα στις 28
Φεβρουαρίου, στις 30 Απριλίου, στις 30
Αυγούστου και στις 15 Οκτωβρίου, ενώ κά-
θε φορά εκτός του απαιτούμενου ελέγχου
στο χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλο-
ποίησης των έργων, θα γίνεται συνολική
αποτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών
στόχων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το
σχέδιο «Ελλάδα 2.0» οι σημαντικότερες
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι
εξής:

11. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και
χωροταξική μεταρρύθμιση με προϋπολο-
γισμό 2,54 δισ. ευρώ και κινητοποίηση

επενδυτικών πόρων 4,27 δισ. ευρώ. 
2. Μετάβαση στην «πράσινη εποχή» με

δράσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ και συνολι-
κούς επενδυτικούς πόρους από τον ιδιωτι-
κό τομέα 2,57 δισ. ευρώ. 

3. Αειοφόρος χρήση των πόρων, ανθε-
κτικότητα στην κλιματική αλλαγή και δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας με προϋπολο-
γισμό 1,76 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
και επενδυτικούς πόρους από ιδιώτες
ύψους 2,34 δισ. ευρώ. 

4. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κρά-
τους με προϋπολογισμό του Ταμείου 1,3
δισ. ευρώ και επενδυτικούς πόρους ιδιω-
τών, επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ. 

5. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτή-
των της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης με προϋπολογισμό του Ταμείου
2,31 δισ. ευρώ και επιπλέον επενδυτικούς
πόρους από ιδιώτες ύψους 2,41 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΣΕΛΠΕ: Απειλή
για τους καταναλωτές
οι λογαριασμοί

«Κουμπωμένοι» και εξαιρετικά συγκρα-
τημένοι θα είναι οι καταναλωτές τουλάχι-
στον για το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς
η έκρηξη των τιμών της ενέργειας και η
ακρίβεια στην αγορά τούς αναγκάζουν σε
αναπροσαρμογή του οικογενειακού προ-
ϋπολογισμού τους. Σύμφωνα με έρευνα του
ΣΕΛΠΕ σε συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε 859 καταναλω-
τές, το 50% δήλωσε ότι οι δαπάνες για λογα-
ριασμούς ρεύματος και αερίου θα είναι αυ-
ξημένες. Από την άλλη, το 46% θα δαπανή-
σει λιγότερα για αγορές προϊόντων, ενώ το
15% θα αυξήσει τις αγορές του. Για τη συν-
τριπτική πλειονότητα των καταναλωτών, το
υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, το οποίο θα πε-
ριορίσει το εισόδημά του, είναι η δαπάνη για
τους λογαριασμούς ενέργειας.

Αύξηση 7,1% στις τιμές
των οικοδομικών υλικών

Σε απρόβλεπτο παράγοντα για την κτημα-
ταγορά και για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
που θέλουν να προχωρήσουν σε ενεργειακή
αναβάθμιση ή ανακαίνιση κτιρίων, εξελίσ-
σονται οι τιμές των οικοδομικών υλικών. Η
έκρηξη των τιμών της ενέργειας και των
πρώτων υλών αποτελεί τον σοβαρό επιβα-
ρυντικό παράγοντα του οικοδομικού κό-
στους, αναγκάζοντας πολλούς να αναθεω-
ρήσουν τα σχέδιά τους. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Νοέμβριο σημείωναν
και νέα αύξηση κατά 7,1% σε σχέση με τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα, ενώ σε ετήσια
βάση έχουν ενισχυθεί κατά 3,2%, έναντι μεί-
ωσης 0,2% πέρυσι σε σχέση με το 2019. Εν-
δεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τον προηγούμενο μήνα, το πετρέλαιο
κίνησης αυξήθηκε κατά 34,2%, ο σίδηρος
οπλισμού 20,3%, η ηλεκτρική ενέργεια
37,78%, οι χαλκοσωλήνες 16,6%, οι χάλκινοι
αγωγοί 17,8%, τα θερμαντικά σώματα 8,6%, τα
τούβλα 8,5% και οι πλαστικοί σωλήνες 7,8%.
Πιο συγκρατημένες ήταν οι αυξήσεις στους
υαλοπίνακες με 5%, στα κουφώματα αλουμι-
νίου με 4,3%, στο τσιμέντο με 2,8%, στο έτοιμο
σκυρόδεμα με 3,2% και στις εσωτερικές πόρ-
τες με 3,8%.
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Υπεγράφη η συμφωνία
επιχειρησιακών ρυθμίσεων
μεταξύ υπουργείου
Οικονομικών και
Ταμείου Ανάκαμψης

Ανοίγει ο δρόμος για την πρώτη
δόση των 4,1 δισ. ευρώ από ΕΕ



H
απουσία σημαντικών ειδήσεων
στο εσωτερικό, η εορταστική
περίοδος και η ανασφάλεια

αναφορικά με την εξέλιξη της πανδη-
μίας εκτιμάται ότι θα κρατήσουν τις συ-
ναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και το
επιλεκτικό ενδιαφέρον θα βαίνει μει-
ούμενο. Εντωμεταξύ, συνεχίζεται η
απόσυρση των αγοραστών από όλο και
μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό και
αυτό αποτελεί βαρίδι στην όποια προ-
σπάθεια ανοδικής αντίδρασης. Τεχνικά
ζητούμενο αποτελεί για τον Γενικό Δεί-
κτη η κίνηση προς τις 888 (απλός ΚΜΟ
200 ημερών), 895 (διέρχονται οι ΚΜΟ
30,60 και 90 ημερών), 900, 905, 909,
912, 927, 934 και 950 μονάδες. Σε επι-
στροφή με κλείσιμο κάτω από τις 882, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 874, 870 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 864
και 823 μονάδες. Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2.126 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), το σενάριο για πιθανή δοκιμασία των επόμενων στηρίξεων στις 2.095 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.079 μονά-
δες είναι σε πλήρη ισχύ. Οι αντιστάσεις τίθενται στις 2.145 - 2.152 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60, 90 ημερών και ο απλός ΚΜΟ 200
ημερών), 2.167, 2.175, 2.181 (gap), 2.200, 2.238 και 2.240 μονάδες (gap).

Διεθνής διάκριση για το Commercial
Banking της Πειραιώς

Ως η καλύτερη τράπεζα για μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα για το 2022 αναδείχτηκε
η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των ετήσιων
βραβείων του διεθνούς κύρους περιοδικού
«Global Finance». Όπως επισημαίνει η σχετική
ανακοίνωση, η βρά-
βευση, σε μια ακό-
μη δύσκολη χρονιά
λόγω των δεδομέ-
νων που διαμόρφω-
σε η υγειονομική
κρίση, αποτελεί
αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρε-
σιών Εμπορικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πει-
ραιώς, οι οποίες έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη
των πελατών, καθώς ανταποκρίνονται στις εξα-
τομικευμένες ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, επιβε-
βαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να
υποστηρίζει με συνέπεια την επιχειρηματική
δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από
εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες προς τους
πελάτες της.

Στη Select Fish η 10η επένδυση 
του Elikonos 2 SCA SICAR

Τη δέκατη επένδυσή του ανακοίνωσε το Eliko-
nos 2 SCA SICAR, ύψους 7 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρά στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής
στην εταιρεία Select Fish AE. Η Select Fish δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της επεξεργασίας και
συσκευασίας ψαριών και αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο διανομέα σολομού στην εγχώρια αγορά,
όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση. Το
χαρτοφυλάκιο πελατών της Select Fish αποτε-
λείται από αλυσίδες σουπερμάρκετ και εμπό-
ρους ψαριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό. Η Select Fish έχει μακροχρόνιες συνερ-
γασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοτρο-
φείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριο-
ποιείται στην Ελλάδα από το 1995 και απασχολεί
120 άτομα προσωπικό.

Hellas Direct: Δανειακό πορτοφόλι για
χρηματοδότηση αναγκών αυτοκινήτου

Δανειακό προϊόν με την ονομασία «Wallet+»
ξεκίνησε να διαθέτει η ασφαλιστική εταιρεία Hel-
las Direct, με στόχο τη χρηματοδότηση αναγκών
που σχετίζονται με το αυτοκίνητο και τη μοτοσι-
κλέτα. Ειδικότερα, το δανειακό αυτό «πορτοφόλι»
μπορεί να χρηματοδοτεί όχι μόνο την ασφάλιση
στη Hellas Direct, αλλά επίσης την πληρωμή τε-
λών κυκλοφορίας (ενόψει της εκπνοής της προ-
θεσμίας καταβολής τους), την εκτέλεση service,
ΚΤΕΟ αλλά και τις επισκευές σε συνεργαζόμενα
συνεργεία. Το πρόγραμμα αρχικά ξεκίνησε σε
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, πλην όμως
αναμένεται σύντομα να προστεθούν και άλλοι
χρηματοοικονομικοί φορείς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στην επέκταση της δυναμικότητας τους εργοστασίου της στο Κο-
ρωπί προχωρεί η Flexopack με την προσθήκη νέου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού για να παράγει ένα νέο προϊόν πλαστικής συ-
σκευασίας, τις θερμοσυρρικνούμενες σακούλες. Η επέκταση του
εργοστασίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους 3,78 εκατ. ευρώ,
υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και η εισηγμένη θα ενισχυθεί
λαμβάνοντας φορολογική απαλλαγή 378.596 ευρώ. Να σημειωθεί
ότι η Flexopack συγκαταλέγεται στις εισηγμένες που επηρεά-
ζονται από την ενεργειακή κρίση. Στις τελευταίες οικονομικές
της καταστάσεις -μόλις είχε φανεί το πρόβλημα- η εισηγμένη

ανάφερε πως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντικό συντελεστή κόστους αναφορικά με την παρα-
γωγική δραστηριότητα του ομίλου και πως για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού επενδύει σε εξοπλισμό χαμηλής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. «Ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται από τη διοίκηση της εταιρείας ως δυνάμενος να
επηρεάσει τα αποτελέσματα του ομίλου, ιδίως αν στο πλαίσιο δομικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας υπάρξουν αυξήσεις στο κόστος προμήθειας για την εταιρεία», ανέφερε σχετικά η Flexopack.

Σήμερα που οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες για τους νέους εί-
ναι περισσότερες από ποτέ, η MYTILINEOS συνεχίζει να είναι στο
πλευρό τους και να τους βοηθά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματι-
κότητα, όπως επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Έτσι, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον οργα-
νισμό «The Tipping Point», υλοποιώντας το ομώνυμο βιωματικό εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα που φέρνει κοντά μαθητές και μαθήτριες με
τα δικά τους επαγγελματικά πρότυπα. Συγκεκριμένα, έφηβοι από 40
σχολεία της Ελλάδας, αλλά και για πρώτη φορά του εξωτερικού, μα-
θαίνουν περισσότερα για τις σπουδές ή το επάγγελμα που θέλουν να
ακολουθήσουν, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενόψει των σημαντικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
αποφάσεων που θα κληθούν να πάρουν. Η συγκεκριμένη συνεργασία βοηθά επιπλέον και στην ψυχολογική ενίσχυση
και ενδυνάμωση των μαθητών.

Συνεχίζεται η συνεργασία της Mytilineos με «The Tipping Point»

Η Flexopack επεκτείνεται

Είδος προς εξαφάνιση οι αγοραστές στο χρηματιστήριο
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Μ
νημόνιο με τη Eurobank για την ανάπτυξη Πύρ-
γου στο Ελληνικό προκειμένου να μεταφερ-
θούν εκεί τα γραφεία της τράπεζας ανακοίνωσε

η Lamda Development. Όπως επεσήμανε στο πλαίσιο
εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανά-

πτυξη του εμβληματικού
έργου του Ελληνικού, η
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ σύναψε
στις 22/12/2021 Μνημόνιο
Συνεργασίας (MoU) με την
Τράπεζα Eurobank ΑΕ,
δυνάμει του οποίου τα μέ-
ρη θα εξετάσουν την από-
κτηση από την Τράπεζα
Eurobank ΑΕ οικοπέδου
(εμβαδού περίπου 18.000
τ.μ.), χωροθετημένου εν-

τός του Επιχειρηματικού Κέντρου της Λεωφόρου Βου-
λιαγμένης, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί υπό την επί-
βλεψη και διαχείριση κατασκευής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ
υψηλό κτίριο (πύργος - tower) αμιγούς χρήσης γραφεί-
ων συνολικού εμβαδού 40.000 τ.μ. προκειμένου να μετα-
φερθούν εκεί τα γραφεία της τράπεζας. Το εν λόγω Μνη-
μόνιο Συνεργασίας (MoU) αποτελεί μια ακόμη συμφωνία
για ανάπτυξη χώρων γραφείων στο έργο του Ελληνικού.
Ο πύργος γραφείων (tower), εκτιμώμενου ύψους άνω
των 100 μ., προορίζεται να αποτελέσει ένα ακόμη μοναδι-
κό τοπόσημο (landmark) της συγκεκριμένης περιοχής
και της γενικότερης ανάπτυξης του Ελληνικού. Σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα, στο ως άνω Μνημόνιο, εφόσον
υπογραφεί η οριστική συμφωνία μεταξύ των μερών, η
συνολική επένδυση για την ανάπτυξη του πύργου υπολο-
γίζεται σε 140 εκατ. ευρώ.

Στη Φουρλής το εμπορικό πάρκο Florida 1 

Στην υπογραφή του συμφωνητικού αγοράς μετοχών
της εταιρείας Κτηματοδομή ΑΕ, ιδιοκτήτριας και διαχει-
ρίστριας του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στην Ελλά-
δα, με την επωνυμία Florida 1 προχώρησε η Trade Esta-
tes ΑΕΕΑΠ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis. Όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση, το Εμπορικό Πάρκο βρίσκε-
ται στη Θεσσαλονίκη και εκτείνεται σε μια επιφάνεια
132.000 τμ, με εμπορικές επιφάνειες 31.407 τμ, μισθω-
μένες στο 100% σε δώδεκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες
λιανικής στην Ελλάδα (LeroyMerlin, ΑΒ Βασιλόπουλος,
Jumbo, Κωτσόβολος, Μουστάκας, Jysk και άλλοι).

Cosmote: 80% κάλυψη 5G 
έως το τέλος του 2022

Τον στόχο που είχε θέσει για 60% πανελλαδική πληθυ-
σμιακή κάλυψη του Cosmote 5G πέτυχε η Cosmote σε
μόλις έναν χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του δι-
κτύου 5ης γενιάς που πρώτη έφερε στην Ελλάδα. Η Co-
smote θέτει ως νέο στόχο να παρέχει κάλυψη 5G στο
80% του πληθυσμού στο τέλος του 2022. Ήδη από τους
πρώτους μήνες λειτουργίας του Cosmote 5G η αύξηση
της κάλυψης προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, με αποτέ-
λεσμα ο αρχικός στόχος για 50% πληθυσμιακή κάλυψη
να αναβαθμιστεί μέσα στη χρονιά σε 60%. Χάρη στις
επενδύσεις της εταιρείας και την εντατική δουλειά των
τεχνικών της, ο στόχος επετεύχθη. Σήμερα το Cosmote
5G είναι το μεγαλύτερο δίκτυο 5ης γενιάς στη χώρα, με
την κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να έχει ήδη ξε-
περάσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Οι μέγιστες ταχύτη-
τες του δικτύου ξεπερνούν το 1Gbps σε συγκεκριμένες
περιοχές.

ΔΕΗ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Νέα σύνθεση απέ-

κτησε το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΗ
μετά την εκλογή από
την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 16ης
Δεκεμβρίου 2021,
των μελών του, κ.κ.
Γεωργίου Καρακού-
ση και Μαρίας Ψυλ-
λάκη (ορισθείσης ως ανεξάρτητου μέλους), για τριετή
θητεία, ήτοι από τις 17/12/2021 έως και τις 16/12/2024,
λόγω λήξεως της θητείας στις 17/12/2021 δύο μελών του,
ήτοι των κ.κ. Γεωργίου Βενιέρη και Γεωργίου Καρακού-
ση. Επιπρόσθετα, ορίστηκε ο Γεώργιος Καρακούσης λό-
γω και της ιδιότητάς του ως αναπληρωτή διευθύνοντος
συμβούλου Εμπορικών Δραστηριοτήτων της εταιρείας
ως εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου
της ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και η Μαρία Ψυλλάκη ως μη εκτελε-
στικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την κατασκευή αυτοκινητόδρομου 
στην Τσεχία ολοκλήρωσε η Άκτωρ

Η Άκτωρ ΑΕ, η μεγαλύτερη θυγατρική του Ομί-
λου Ελλάκτωρ σε όρους κύκλου εργασιών, συμ-
μετείχε στην κοινοπραξία Silnice.cz + Aktor SA
για την κατα-
σκευή του
αυτοκινητό-
δρομου Ι/57
στην Τσεχία,
ο οποίος
ολοκληρώ-
θηκε και πα-
ραδόθηκε στην κυκλοφορία. Ο αυτοκινητόδρομος
αποτελεί τμήμα του διεθνούς άξονα Ostrava -
Opava - Krnov - Bartultovice που συνδέει τη χώρα
με την Πολωνία με συνολικό μήκος οδοποιίας τα
7.742 χλμ. Η Άκτωρ συμμετείχε στην κοινοπραξία
σε ποσοστό 33,34%, αναλαμβάνοντας την εκτέλε-
ση σημαντικού τεχνικού αντικειμένου της σύμβα-
σης, το οποίο περιλάμβανε 5 γέφυρες, 3 κάτω δια-
βάσεις και σημαντικό αριθμό μετατοπίσεων πλευ-
ρικών δικτύων και εγκατάστασης.

ΕΛΠΕ: Η πρώτη ελληνική εταιρεία 
στα «eFuel Alliance»

Η Ελληνικά Πετρέλαια εντάσσεται στη Συμμα-
χία «eFuel Alliance» και γίνεται η πρώτη ελληνική
εταιρεία και ο μοναδικός όμιλος από τη χώρα μας
που συμμετέχει σε έναν διεθνή φορέα για την
προώθηση και ανάπτυξη των συνθετικών καυσί-
μων ως μέρος της ενεργειακής μετάβασης του
κλάδου και του οράματός του για το μέλλον. Στό-
χος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να γίνουν ευ-
ρύτερα γνωστά ο ρόλος και η καθοριστική συμβο-
λή που μπορούν να έχουν τα υγρά καύσιμα στην
πορεία προς την απανθρακοποίηση των μεταφο-
ρών, την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη
προστασία του κλίματος, εφόσον η τεχνολογία αυ-
τή στηριχθεί με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο,
όπως γίνεται με άλλες αντίστοιχες τεχνολογίες
μείωσης εκπομπών.

Τεχνική Ολυμπιακή: Αποκτά το 50% 
της Mount Street Hellas Holdco

Συμφωνία εξαγοράς του 50% της ιρλανδικής
εταιρείας Mount Street Hellas Holdco Limited
από την επίσης ιρλανδική εταιρεία Mount Street
Hellas Investments Limited μετά την ολοκλήρω-
ση της διενέργειας του νομικού και οικονομικού
ελέγχου υπέγραψε η εδρεύουσα στην Κύπρο «εγ-
γονή» εταιρεία της Τεχνικής Ολυμπιακής PFC
Premier Finance Corporation Ltd (θυγατρική κα-
τά 100% της εταιρείας ΤΟ International Holding
Ltd). Το τίμημα της εξαγοράς, όπως είχε ήδη ανα-
κοινωθεί, ανέρχεται σε 450.000 ευρώ. Η όλη εξα-
γορά τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως των αρ-
μοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος).
Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό
κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.
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Πύργο στο Ελληνικό



Ο
ι μεγάλες αποκλίσεις θέσεων και
τα διαφορετικά συμφέροντα που
επικρατούν εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης είχαν ως αποτέλε-

σμα να μην εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν
από τους ηγέτες των 28 κρατών-μελών της
για το κρίσιμο ζήτημα αντιμετώπισης της
ενεργειακής κρίσης. Ατομική ενέργεια,
φυσικό αέριο, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής και την επίτευξη του στόχου για μηδε-
νικό ανθρακικό αποτύπωμα το 2050.

Ο τομέας της ενέργειας συνδέεται στενά
με την κλιματική αλλαγή: η παραγωγή και η
χρήση ενέργειας ευθύνονται για το 79 %
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της
ΕΕ. Η κλιματική αλλαγή «απαιτεί ένα ενερ-
γειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών CO2,
στηριγμένο σε μεγάλο βαθμό στις ΑΠΕ. Οι
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας απο-
τελούν ευέλικτο τρόπο αντιμετώπισης των
ανισορροπιών, που προκαλούνται από την
αύξηση του μεριδίου των μεταβλητών ΑΠΕ
(ηλιακή - αιολική), στο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας.

Με τη συνδρομή του κ. Σταύρου Παπα-
θανασίου, μέλους της διϋπουργικής επι-

τροπής για την αναθεώρηση του ΕΣΕΚ
(Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλί-
μα), καθηγητή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
με αντικείμενο τις ΑΠΕ και την αποθήκευ-
ση ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζουμε: τις
προοπτικές και τα οφέλη της τεχνολογίας
αυτής στην εποχή της πράσινης μετάβασης
και απολιγνιτοποίησης και εξετάζουμε
ποιο είναι το «αντίδοτο» για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής κρίσης. 

Έχει προσδιοριστεί χρονικά πότε θα
μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα για
ουσιαστική συμβολή της αποθήκευσης
από Ανανεώσιμες Πηγές και σε ποια
αναλογία;
Αυτήν τη στιγμή, η διείσδυση ΑΠΕ είναι

σχετικά χαμηλή, της τάξης του 35% της ετή-
σιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθι-
στώντας μη κρίσιμη την ύπαρξη αποθή-
κευσης μεγάλης κλίμακας. Στον δρόμο

προς το 2030, η διείσδυση διπλασιάζεται,
φέρνοντας μεγάλες ανάγκες αποθήκευσης
για διαχείριση καταστάσεων υπερπαραγω-
γής ΑΠΕ και για αντιστάθμιση της μεταβλη-
τότητας. Η αποθήκευση αυτή θα προσφέ-
ρει ταυτόχρονα πλήθος υπηρεσιών στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο ηλε-
κτρικό σύστημα συνολικά, περιλαμβανο-
μένης της κάλυψης αιχμών και αυτού που
αποκαλείται σταθεροποίηση, υπό οποιεσ-
δήποτε συνθήκες λειτουργίας. Επίσης,
μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ ζήτησης
ενός καταναλωτή, ώστε να εκμεταλλεύεται
ευνοϊκές τιμές αγοράς ή να συμβάλει στην
αποδοτικότερη αξιοποίηση ενσωματωμέ-
νης παραγωγής, π.χ. Φ/Β, που μπορεί να
διαθέτει ο χρήστης.

Τι δυνατότητα αποθήκευσης έχουμε
σήμερα από τεχνολογικής πλευράς; 
Οι δυνατότητες ανάπτυξης συστημάτων

αποθήκευσης είναι πολύ μεγάλες και
υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες των
ενεργειακών μας συστημάτων, στην Ελλά-
δα και διεθνώς. Συνεπώς, η ανάπτυξη της
αποθήκευσης προσδιορίζεται από τις
ανάγκες σε συνδυασμό με την αντικειμενι-
κή τεχνολογική και οικονομική ωρίμαση

των διαθέσιμων λύσεων και όχι από περιο-
ρισμούς στη δυνατότητα υλοποίησης
επαρκούς αποθηκευτικού δυναμικού. Βα-
σικός επίσης παράγοντας είναι η βιωσιμό-
τητα των επενδύσεων και τα σχήματα ενί-
σχυσης που εφαρμόζονται για τον σκοπό
αυτόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η χώ-
ρα μας να κάνει μια πολύ αξιόλογη προ-
σπάθεια στηρίζοντας τις επενδύσεις απο-
θήκευσης μέσω ενός πλέγματος εναλλα-
κτικών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων,
που βρίσκονται σε τελικό στάδιο έγκρισης
από την ΕΕ.

Τι προβλέπεται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ
και μετά τον κλιματικό νόμο σε επίπεδο
διείσδυσης ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την
αποθήκευση, με χρονικό ορίζοντα μέ-
χρι το 2030;
Το εγκεκριμένο ΕΣΕΚ του Δεκεμβρίου

2019 προβλέπει διείσδυση ΑΠΕ στην κάλυ-
ψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της
τάξης του 60% σε ετήσια βάση. Για τον σκο-
πό αυτόν θα απαιτηθεί διπλασιασμός της
εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, κυρίως αι-
ολικών και Φ/Β, φθάνοντας το 2030 τα
15.000 MW, από περίπου 8000 MW σήμερα.
Για την υποστήριξη του ηλεκτρικού συστή-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com
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για την πράσινη 
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ματος σε αυτή την κατάσταση αυξημένης
διείσδυσης των ΑΠΕ, οι μελέτες εκτιμούν
ότι απαιτείται η προσθήκη νέων μονάδων
αποθήκευσης περί τα 1.500-2.000 MW, τό-
σο αντλητικών όσο και μπαταριών, επιπλέ-
ον των 700 MW αντλησιοταμιευτικών σταθ-
μών της ΔΕΗ. Οι νέοι στόχοι της ευρωπαϊ-
κής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, πακέτο «Fit for 55», θέ-
τουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους συγ-
κράτησης των εκπομπών CO2 (μείωσή τους
κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990).
Στη χώρα μας έχει ήδη δρομολογηθεί η
αναθεώρηση του ΕΣΕΚ για εναρμόνιση με
τους νέους αυτούς στόχους, με τη σύσταση
διυπουργικής επιτροπής, στην οποία έχω
την τιμή να συμμετέχω. Το νέο ΕΣΕΚ είναι
ακόμη υπό εκπόνηση, ωστόσο είναι δεδο-
μένο ότι θα περιλαμβάνει πολύ υψηλότερα
επίπεδα διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτρι-
κή ενέργεια, της τάξης του 70%, γεγονός
που θα απαιτήσει μεγαλύτερη εγκατεστη-
μένη ισχύ σταθμών ΑΠΕ, αλλά και αποθή-
κευσης. Ακόμη δεν υπάρχουν συγκεκριμέ-
να νούμερα προς ανακοίνωση, αλλά μια
αύξηση της τάξης του 20%-30% σε σχέση με
τα επίπεδα του ισχύοντος ΕΣΕΚ θα ήταν εύ-
λογη και αναμενόμενη.

Η απολιγνιτοποίηση της χώρας μήπως
πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και
έχουμε αναντιστοιχία με τη δυνατότητα
αντικατάστασής τους με «πράσινες» τε-
χνολογίες, που να μπορούν να εξασφα-
λίζουν ισορροπία στα ηλεκτρικά δίκτυα
για τη διατήρηση σταθερής και ασφα-
λούς παροχής ρεύματος;
Πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν είναι

εύκολο να απαντηθεί μονολεκτικά. Αναμφί-
βολα, η απόσυρση τόσο μεγάλου παραγωγι-
κού δυναμικού σε σύντομο χρόνο θέτει
προκλήσεις για την επάρκεια και την αξιο-
πιστία του συστήματος. Προκλήσεις που εί-
ναι υπαρκτές, κρίσιμες και δύσκολες στην
αντιμετώπισή τους, αλλά αναπόφευκτες
στον μακρύ και δύσκολο δρόμο της απαν-
θρακοποίησης των ενεργειακών μας συ-
στημάτων. Η στάση της λειτουργίας των αν-
θρακικών σταθμών δεν είναι απλώς μία από
τις διαθέσιμες επιλογές, που θα αξιολογη-
θούν με οικονομικά και τεχνικά κριτήρια,
αλλά απόφαση επιβεβλημένη από την
πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, που
ήδη βιώνουμε. Το υπαρκτό κενό που αφή-
νουν οι λιγνιτικές μονάδες θα καλυφθεί με-
ρικώς από τη μεγάλη αύξηση της εγκατε-
στημένης βάσης σταθμών ΑΠΕ και αποθή-
κευσης, ωστόσο η συμβολή τους δεν είναι

αρκετή, ούτε μπορεί να έρθει τόσο γρήγορα
στην απαιτούμενη κλίμακα. Για τον λόγο αυ-
τόν, ο σχεδιασμός για τη διασφάλιση της
επάρκειας του συστήματος ηλεκτροπαρα-
γωγής της χώρας περιλαμβάνει σημαντική
ισχύ νέων θερμικών μονάδων φυσικού αε-
ρίου, οι οποίες αποτελούν τη συμβατική τε-
χνολογία ηλεκτροπαραγωγής που θα υπο-
στηρίξει τη μετάβαση προς τα αυριανά
απανθρακοποιημένα συστήματα.

Εκτός από την πανδημία, ποιοι άλλοι πα-
ράγοντες πυροδοτούν την ενεργειακή
κρίση και ποιο είναι το… αντίδοτο για
την επιστροφή σε μια κανονικότητα;
Σωστά επισημαίνετε ότι η κρίση τιμών

των ενεργειακών προϊόντων που αντιμετω-
πίζουμε έχει σχέση με την πανδημία, κα-
θώς η κάμψη της ζήτησης οδήγησε σε μεί-
ωση της διεθνούς παραγωγής, η οποία δεν
είναι εύκολο να επανέλθει αρκετά γρήγο-
ρα, ώστε να ανταποκριθεί στην ταχεία ανά-
καμψη της ζήτησης, ιδίως στην Ασία. Το
πρόβλημα επιτείνεται από τις επιθετικές
πολιτικές διεκδίκησης διαθέσιμων αποθε-
μάτων αερίου στις αγορές, τις οποίες ακο-
λουθούν χώρες όπως η Κίνα.

Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη το πρόβλημα
επιτείνεται δραματικά από γεωπολιτικούς
λόγους και συγκεκριμένα από τον έλεγχο

των ποσοτήτων αερίου τις οποίες διαθέτει η
Ρωσία, βασικός προμηθευτής της πλειονό-
τητας των χωρών στην περιοχή μας. Όσο
διαρκεί η διελκυστίνδα για τον αγωγό Nord
Stream 2 ή, ακόμη χειρότερα, αν επαλη-
θευτούν φόβοι για τη σταθερότητα στα ανα-
τολικά σύνορα της Ευρώπης, η επαναφορά
των τιμών του αερίου στα κανονικά (προ
κρίσης) επίπεδα δεν θα καταστεί δυνατή,
ιδιαίτερα στην περίοδο της αυξημένης χει-
μερινής ζήτησης. Στο αυξημένο κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλουν επίσης
και οι υψηλές τιμές των δικαιωμάτων εκ-
πομπών CΟ2, που το τελευταίο διάστημα κι-
νούνται σε επίπεδα σταθερά άνω των 60
ευρώ ανά τόνο. Όμως σε καμία περίπτωση
δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος για τις
ακραία αυξημένες τιμές ρεύματος που αν-
τιμετωπίζουμε, όπως εσφαλμένα ισχυρί-
ζονται όσοι σπεύδουν να αποδώσουν το
υψηλό κόστος ενέργειας στη μετάβαση
προς πιο καθαρά συστήματα.

Ένας άλλος παράγοντας είναι τα ζητήμα-
τα των αγορών, όπου ο ανταγωνισμός ποτέ
δεν λειτουργεί τέλεια και πάντοτε υπάρχουν
στρατηγικές συμπεριφορές και τακτικές
χειραγώγησης από παίκτες, που συγκυρια-
κά μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα τιμών.
Σε αυτόν τον τομέα, πιο ουσιαστικός και εν-
διαφέρων είναι ο προβληματισμός που δια-

τυπώνεται για το εφαρμοζόμενο μοντέλο
στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρισμού,
όπου η ακριβότερη μονάδα ορίζει την τιμή
για το σύνολο της αγοράς, παρ’ ότι ο μεγά-
λος όγκος της ενέργειας μπορεί να παράγε-
ται από μονάδες πολύ χαμηλότερου κό-
στους και το μέσο κόστος παραγωγής είναι
πολύ χαμηλότερο. Προβληματισμοί που κα-
θίστανται όλο και περισσότερο σημαντικοί,
όσο τα συστήματα παραγωγής κυριαρχούν-
ται από τεχνολογίες ΑΠΕ πολύ χαμηλότε-
ρου κόστους σε σχέση με τις συμβατικές
θερμικές. Οι ΑΠΕ είναι το αντίδοτο, όχι μόνο
για την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά
και για την προφύλαξή μας από κινδύνους
υπερβολικών αυξήσεων του ενεργειακού
κόστους, συγκυριακών ή μόνιμων, που δη-
μιουργεί η εξάρτηση από εισαγόμενους
ορυκτούς πόρους. Πρόκειται για καθαρές
πηγές, διαθέσιμες σε αφθονία στη χώρα
μας, με κόστος παραγωγής που υπολείπε-
ται σημαντικά των συμβατικών καυσίμων. Η
πρόκληση έγκειται στο να διαχειριστούμε
τη στοχαστικότητα (αέρας) ή το προκαθορι-
σμένο προφίλ διαθεσιμότητάς τους (ήλιος),
πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί με
τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Ποιο σύστημα αποθήκευσης εκτιμάτε
ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει από πλευ-
ράς απόδοσης, τεχνολογικής αξιοπι-
στίας και κόστους; Ποιο συγκεντρώνει
τα περισσότερα πλεονεκτήματα;
Κάθε τεχνολογία χαρακτηρίζεται από

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που την
καθιστούν κατάλληλη για διαφορετικές
υπηρεσίες και χρήσεις, ενώ συντελείται και
τεχνολογική ωρίμανση νέων λύσεων.

Με τα σημερινά δεδομένα και τις προσ-
δοκίες για την τρέχουσα 10ετία, οι κυρίαρ-
χες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας είναι:
�Η υδραυλική αποθήκευση (αντλησιοτα-
μίευση): παραδοσιακή και ώριμη μέθοδος,
που ήδη υπάρχει στο ηλεκτρικό μας σύστη-
μα, κατάλληλη για εφαρμογές αποθήκευ-
σης μεγάλης κλίμακας σε όρους ισχύος και
ενεργειακής χωρητικότητας.
�Οι μπαταρίες (κατά βάση ιόντων λιθίου,
σε διάφορες χημείες): ως τεχνολογία ανα-
πτύσσονται ταχύτατα. Στο μέλλον, μετά το
2030, σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση
ενέργειας αναμένεται να παίξει και το
υδρογόνο, το οποίο ακόμα χαρακτηρίζεται
από υψηλό κόστος και απαιτεί τεχνολογική
ωρίμανση – εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα
θα καταστεί ανταγωνιστικό σε εφαρμογές
μεγάλης διάρκειας. 

«Η πρόκληση έγκειται στο να διαχειριστούμε
τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ (αέρας) ή το προκαθορισμένο
προφίλ διαθεσιμότητάς τους (ήλιος)»
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Τ
α πυρηνικά εργοστάσια παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας προ-
καλούν τριγμούς στον «γαλλο-
γερμανικό άξονα», καθώς Παρί-

σι και Βερολίνο έχουν εκ διαμέτρου αντί-
θετη πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Το θέμα
έχει και σοβαρές οικονομικές διαστάσεις,
επειδή σχετίζεται με την κατανομή των
ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα διατεθούν
τις επόμενες δεκαετίες στο πλαίσιο της
μετάβασης στην «πράσινη οικονομία».

Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του
Εμανουέλ Μακρόν και του νέου καγκελα-
ρίου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς συμφω-
νήθηκε η συνέχιση των δύσκολων συνο-
μιλιών, προκειμένου να εξευρεθεί συμβι-
βασμός για το αν η ΕΕ θα χαρακτηρίζει
«πράσινες επενδύσεις» έργα για την κα-
τασκευή ηλεκτροπαραγωγικών εργοστα-
σίων που βασίζονται στην πυρηνική ενέρ-
γεια.

«Πράσινη» χρηματοδότηση
Το Παρίσι θέλει να προσελκύσει «πρά-

σινη» χρηματοδότηση για την ανέγερση
νέων πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών
σταθμών στη Γαλλία. Από την άλλη, η Γερ-
μανία έχει μπει στον δρόμο για να κλείσει
τα εργοστάσιά της που βασίζονται στην
πυρηνική ενέργεια και προτιμά να στρα-
φεί στο φυσικό αέριο.

Η κυβέρνηση Μακρόν επιθυμεί να κρα-
τήσει πάση θυσία ζωντανή την ταλαιπω-
ρημένη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας
της Γαλλίας με συμβόλαια για νέους πυ-
ρηνικούς αντιδραστήρες.

Το 78% του ηλεκτρικού στη Γαλλία καλύ-
πτεται από ατομική ενέργεια, με αποτέλε-
σμα οι Γάλλοι να πληρώνουν πολύ λιγότε-
ρα χρήματα για το ρεύμα από τους Γερμα-
νούς. Αυτό οφείλεται στους 56 πυρηνι-
κούς αντιδραστήρες ηλικίας άνω των 40
ετών που διαθέτει η Γαλλία, χάρη στους
οποίους το αποτύπωμα σε άνθρακα είναι
μεν χαμηλό, αλλά παραμένει άλυτο το
πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων.

Η ταξινόμηση της πυρηνικής ενέργειας

ως «βιώσιμης» θα διευκόλυνε τη γαλλική
βιομηχανία να βρει επενδυτές και χρημα-
τοδότηση. Ως εκ τούτου, η Γαλλία αναμέ-
νεται να δώσει μάχη με τη Γερμανία για
τον ορισμό των κριτηρίων που θα διέπουν
το πρόγραμμα «Fit for 55» και τη συνακό-
λουθη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ, τα
οποία θα διατεθούν τις επόμενες δεκαε-
τίες, στο πλαίσιο της μετάβασης στην
«πράσινη οικονομία».

Το ερώτημα που θα τεθεί είναι το κατά
πόσον η ατομική ενέργεια συγκαταλέγε-
ται ή όχι στις «καθαρές μορφές» και, κατά

συνέπεια, δικαιούται ενισχύσεων, κινή-
τρων και χρηματοδότησης.

Και ενώ στη Γαλλία υπάρχει συναίνεση
ως προς τη διατήρηση της πυρηνικής
ενέργειας, ο Όλαφ Σολτς βρίσκεται σε πιο
δύσκολη θέση. Μετά το λουκέτο στους
εναπομείναντες αντιδραστήρες, η Γερμα-
νία θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση των
ορυκτών καυσίμων για να καλυφθούν οι
ανάγκες, κάτι που θα αυξήσει και τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλ-
λων «αερίων του θερμοκηπίου».

Επιπλέον, ο Σολτς συγκυβερνά με τους

οικολόγους Πράσινους, οι οποίοι δύσκο-
λα θα συναινέσουν σε αλλαγή θέσης στο
ζήτημα της εγκατάλειψης της ατομικής
ενέργειας, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε
ολόκληρη την ΕΕ. 

Βερολίνο και Παρίσι έχουν 
εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική
στο θέμα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
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Κόντρα Σολτς - Μακρόν 
για την πυρηνική ενέργεια

Πλοίο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διέσωσε 240 μετανάστες στη Μεσόγειο
Το πλήρωμα του «Geo Barents», πλοίου που μισθώνουν οι Γιατροί Χω-

ρίς Σύνορα (MSF), διέσωσε σχεδόν 240 ανθρώπους που διέτρεχαν κίν-
δυνο να πνιγούν στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική ορ-
γάνωση. Οι μετανάστες επέβαιναν σε τρία πλεούμενα που κινδύνευαν να
βυθιστούν. Με τη διάσωσή τους οι άνθρωποι πάνω στο σκάφος των MSF
έφθασαν τους 335.

Το «Geo Barents» περίμενε εδώ και μέρες έγκριση να ελλιμενιστεί σε
ασφαλή προορισμό για να αποβιβάσει τους μετανάστες. Συνήθως η άδεια
αυτή δίνεται από την Ιταλία.

Στην ίδια περιοχή πλέουν επίσης το «Ocean Viking», το σκάφος της
SOS Méditerranée, με 114 μετανάστες, και το σκάφος «Sea-Eye 4» της
ΜΚΟ Sea-Eye, με άλλους 216, αναμένοντας επίσης άδεια να αποβιβά-

σουν τους ανθρώπους σε ασφαλές λιμάνι. Οι μετανάστες φεύγουν με
πλεούμενα κυρίως από τις ακτές της Λιβύης ή της Τυνησίας και αποπει-
ρώνται τον διάπλου της Μεσογείου προκειμένου να φτάσουν σε κάποια
χώρα της ΕΕ. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 23.000
άνθρωποι σε αυτό ριψοκίνδυνο ταξίδι.

Τρεις οι νεκροί στη Φολέγανδρο
Εντωμεταξύ, σώος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας άνδρας στη

θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου μετά τη βύθιση σκάφους που μετέ-
φερε άγνωστο αριθμό μεταναστών. Το τραγικό περιστατικό είχε συνέπεια
τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Δώδεκα από τους μετανάστες διασώ-
θηκαν με τη βοήθεια των σωστικών αρχών,  ενώ αγνοούνται 15 ακόμη.
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Ξεπέρασαν τις 18.500 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» από κα-
ταναλωτές που έχουν αποκτήσει κάποιο ηλεκτρικό όχημα και αιτούνται την κρατι-
κή επιδότηση. Ωστόσο τα εντυπωσιακά ευρήματα στα επίσημα στοιχεία του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορούν την άνοδο που σημειώνουν οι
αιτήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σκούτερ, ενώ τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν
αναδειχθεί «πρωταθλητές» τόσο του έτους όσο και του μήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political» έως και τις 15 Δεκεμβρίου
είχαν κατατεθεί 18.509 αιτήσεις εκ των οποίων οι 12.847 (69,41%) αφορούσαν ηλε-

κτρικά ποδήλατα και ακολουθούν τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα με 4.050 αι-
τήσεις (21,88%), τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 1.537 αιτήσεις (8,3%), τα ηλεκτρικά
επαγγελματικά οχήματα van με 55 αιτήσεις (0,3%), τα plug-in hybrid van με 3 αιτή-
σεις (0,02%), τα ηλεκτρικά ταξί με 12 αιτήσεις (0,06%) και τα plug-in υβριδικά ταξί
με 5 αιτήσεις (0,03%).

Η συνολική απορρόφηση των επιδοτήσεων στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρι-
κά» ανήλθε στα 18,014 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος στην αγορά έχει ξεπε-
ράσει τα 63,91 εκατ. ευρώ.
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«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: «Πρωταθλητές» έτους τα ποδήλατα!

Δοκιμάζουμε το Ford Kuga 
plug-in hybrid με 225 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Μ
ε το λανσάρισμα της τρίτης γενιάς Kuga
στην ευρωπαϊκή αγορά, η Ford έκανε λόγο
για το πιο εξηλεκτρισμένο μοντέλο στην
ιστορία της. Η plug-in hybrid έκδοση που

δοκιμάζουμε εδώ, ήταν ο κύριος λόγος για αυτό τον
ισχυρισμό. Το Ford Kuga PHEV, λοιπόν, «παντρεύει»
δύο κόσμους. Και ταυτόχρονα μετριάζει την ανασφά-
λεια του Έλληνα οδηγού που διστάζει να «αγκαλιάσει»
την 100% ηλεκτρική ενέργεια, αποθαρρυμένος από το
προς το παρόν υπανάπτυκτο δίκτυο υποδομών φόρτι-
σης και τις τσιμπημένες τιμές των σχετικού τύπου μον-
τέλων. Με 225 ίππους, εκπομπές CO2 μόλις 29
γρμ./χλμ. και ονομαστική κατανάλωση 1,4 λτ./100 χλμ.,
το Kuga PHEV αποτελεί μια άκρως δελεαστική πρότα-
ση. Αν μάλιστα ο υποψήφιος αγοραστής θέλει να το
χρησιμοποιήσει ως εταιρικό αυτοκίνητο, τότε δεν θα του
επιβληθεί φόρος εταιρικής χρήσης, ενώ επίσης να τονί-
σουμε πως απαλλάσσεται από την καταβολή ετήσιων
τελών κυκλοφορίας. Όσον αφορά την τιμή διάθεσης του
Ford Kuga PHEV, κυμαίνεται στις 45.715 ευρώ, ωστόσο
η κορυφαία ποιότητα κατασκευής και το εξαιρετικά χα-
μηλό κόστος χρήσης αυτομάτως το κάνουν μια άκρως
δελεαστική πρόταση.

Επιβλητική σχεδίαση
Η plug-in εκδοχή του SUV της Ford προσφέρεται

αποκλειστικά σε ένα πακέτο εξοπλισμού, το ST-LineX.
Αυτό μεταφράζεται σε μία σειρά από αισθητικές παρεμ-
βάσεις και σπορ πινελιές, που ενισχύουν σημαντικά τον
δυναμικό του χαρακτήρα. Ο εμπρός και πίσω προφυλα-
κτήρας, οι δύο μονές απολήξεις της εξάτμισης και η
διακριτική αεροτομή στην πέμπτη πόρτα, είναι τα συ-
στατικά που συνθέτουν το κοκτέιλ που σέρβιραν οι σχε-

διαστές της Ford. Το πορτάκι υποδοχής της πρίζας φόρ-
τισης βέβαια ξεχωρίζει στο φτερό του Ford Kuga και
αποτελεί σήμα κατατεθέν για την ύπαρξη μπαταρίας και
ηλεκτροκίνησης.

Πολυτέλεια και άνεση
Η καμπίνα επιβατών του Ford Kuga PHEV σίγουρα θα

εντυπωσιάσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό καταναλω-
τή. Το ταμπλό καλύπτεται από το ίδιο μαλακό υλικό στο
επάνω μέρος του και σκληρά αλλά αρκετά ποιοτικά
πλαστικά χαμηλότερα. Η συναρμογή των υλικών είναι
εξαιρετική και η εργονομία πολύ προσεγμένη. Σε επί-
πεδο τεχνολογίας, ενσωματώνει όλα τα στοιχεία εξο-
πλισμού της εταιρείας, όπως ο ψηφιακός πίνακας οργά-
νων των 12,3”, το infotainment SYNC 3 με οθόνης αφής
8” και ηχοσύστημα με την υπογραφή της Bang &
Olufsen. Τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του Kuga
PHEV σφραγίζει το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφα-
λείας και υποβοήθησης του οδηγού, που περιλαμβάνει
μέχρι και το σύστημα παρκαρίσματος Active Park As-
sist 2. Οι επιβάτες πίσω έχουν αρκετό χώρο για τα πόδια
και αρκετό αέρα για το κεφάλι τους, ενώ το συρόμενο
πίσω κάθισμα επιτρέπει την αυξομείωση του χώρου
αποσκευών από τα 411 έως τα 581 λίτρα.

Κάτω από το καπό του Ford Kuga PHEV της δοκιμής
μας υπήρχε ένα ατμοσφαιρικό μηχανικό σύνολο χωρη-
τικότητας 2,5 λίτρων και απόδοσης 154 ίππων και έναν
ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 132 ίππων με κιβώτιο συ-
νεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT) και μπαταρίες
ιόντων λιθίου χωρητικότητας 14,4 kWh. Η συνδυαστική
απόδοση του plug-in υβριδικού συνδυασμού αγγίζει
τους 225 ίππους, ισχύς αρκετή για τον χαρακτήρα και
τον προσανατολισμό του αυτοκινήτου.

Το μυστικό της επιτυχίας είναι η ηλεκτρική αυτονο-
μία. Με μια πλήρη φόρτιση και ECO λειτουργία καταφέ-
ραμε μέχρι και 50 χλμ., δηλαδή κινηθήκαμε με μηδενι-
κή κατανάλωση και μάλιστα σε ρεαλιστικές ταχύτητες
(έως 135 χλμ./ώρα). Μετά και με δεδομένη τη συνεχό-
μενη ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα ή της μη
πίεσης του πεντάλ του γκαζιού και τη δυνατότητα φόρτι-
σης από τον κινητήρα, η μέση κατανάλωση στη διάρκεια
της δοκιμής δεν ξεπέρασε τα 4,0 λτ./100 χλμ. Το υβριδι-
κό σύνολο έχει τέσσερα διαφορετικά προγράμματα λει-
τουργίας, για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες και τις ανάγ-
κες του οδηγού.

Ποιότητα και ασφάλεια
Στην plug-in hybrid έκδοση του Ford Kuga, όπως και

στις υπόλοιπες εκδοχές του, η ανάρτηση έχει εξαιρετι-
κή λειτουργία και η ποιότητα κύλισης θυμίζει SUV των
μεγαλύτερων κατηγοριών, καθώς απορροφά αθόρυβα
και σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τις περισσότερες
κακοτεχνίες του ελληνικού οδικού δικτύου.

Μάλιστα, στο εθνικό οδικό δίκτυο το Kuga PHEV κι-
νείται με απόλυτη ασφάλεια και άνεση ακόμη και όταν ο
δείκτης του ταχύμετρου έχει ξεπεράσει τα 190
χλμ./ώρα! Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με κλειστές
στροφές, το επιπλέον βάρος γίνεται αντιληπτό και η
υποστροφή κάνει την εμφάνισή της, αλλά ελέγχεται με
εύκολο τρόπο. Μέση στην πόλη, το Kuga PHEV απο-
δείχθηκε σύμμαχος του οδηγού, καθώς η ανάρτηση
φιλτράρει στον μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες και η κα-
τανάλωση καυσίμου κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά
επίπεδα αν προσέξει ο οδηγός. Παράλληλα η ύπαρξη
καμερών κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδά-
κι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.



Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος
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Η
εισήγηση των επιστημόνων για κλείσιμο
των γηπέδων, μέτρο που κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση, καθότι ούτε έλεγχος
γινόταν κατά την είσοδο των θεατών στην

κερκίδα, ούτε τα περί «ατομικής ευθύνης» ίσχυαν,
αφού οι περισσότεροι δεν φορούσαν τουλάχιστον τη
μάσκα τους, θέμα που ανέδειξε μόνο η «Political»,
γεννά ένα τεράστιο θέμα: 

Τι θα γίνει με τα εισιτήρια διαρκείας, όσον καιρό θα
παραμείνουν κλειστά, λόγω της πανδημίας, τα γήπε-
δα όλης της Ελλάδας; Θα επιστραφεί το ανάλογο πο-
σό σε όσους προμηθεύτηκαν τα διαρκείας των αγώ-
νων των ομάδων τους σε κάθε άθλημα, αλλά είναι
αναγκασμένοι να μην τους παρακολουθήσουν, εξαι-
τίας της απαγόρευσης; Στην προηγούμενη καραντί-
να, δεν είχε τεθεί θέμα. Τώρα; Σύμφωνα με πρόχει-
ρους υπολογισμούς, τα εισιτήρια διαρκείας στους

τέσσερις «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου
φτάνουν περίπου τις 60.000. Αν σε αυτά συνυπολογί-
σουμε και τα εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ, αλλά
και των «μικρών» της Super League 1, τότε φτάνου-
με στον αριθμό 100.000.  Η λογική λέει ότι οι ΠΑΕ,
ΚΑΕ κ.λπ. θα πρέπει να επιστρέψουν στους κατό-
χους μέρος των χρημάτων που δαπάνησαν για την
αγορά των διαρκείας. Υπήρξε τέτοια συζήτηση στους
κόλπους του «συνεταιρισμού» της Super League 1;
Βεβαίως. Και τι αποφασίστηκε; Να μη… συζητηθεί
το θέμα. Να ξεχαστεί. Όπως έγινε και την προηγού-
μενη φορά που έκλεισαν τα γήπεδα λόγω της καραν-
τίνας. Στο οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρ-
χει πάντοτε συμφωνία μεταξύ των «επενδυτών», αν
είναι να γλιτώσουν χρήματα. 

Άλλωστε, από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία αν-
τίδραση των καταναλωτών στην προηγούμενη κα-

ραντίνα, δεν υπήρχε κανένα θέμα να θίξουν οι ίδιοι.
Η «Political» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι οι «επεν-
δυτές» του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είδαν με κα-
λό μάτι το lockdown στα γήπεδα, γιατί χάνουν χρήμα-
τα. Μάλιστα, υπήρξαν και εισηγήσεις, ώστε να μει-
ωθεί η πληρότητα από το 90% που ίσχυε μέχρι τώρα,
στο 15% με 20% και στο γήπεδο να εισέρχονται μόνο οι
κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι θα ήταν
εφικτό να ελεγχθούν με βάση τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα. Εισιτήρια διαρκείας, ωστόσο, έχουν και οι
σκληροπυρηνικοί των ομάδων, οι οποίοι, αποδεδειγ-
μένα, δεν τηρούν κανένα πρωτόκολλο, ενίοτε μπαί-
νουν και χωρίς έλεγχο εισιτήριου στο γήπεδο, όπως
στο πρόσφατο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Οι, δε, συλληφθέντες δεν εί-
χαν καν εμβολιαστεί, όπως αποκάλυψε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Σιγή ιχθύος από 
τους «επενδυτές» -
Προτάσεις 
για πληρότητα 10%

Και τα 100.000 διαρκείας;

Lockdown στα γήπεδα



Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ον Δεκέμβριο του 1914 ο Α’ Παγκόσμιος Πόλε-
μος ήταν σε εξέλιξη, το αίμα έρεε άφθονο, όταν
το βράδυ της Άγιας Νύχτας, 24 Δεκεμβρίου,
στην πόλη Ιπρ, στη βελγική Φλάνδρα, συντελέ-

στηκε το θαύμα των Χριστουγέννων. Άγγλοι και Γερμανοί
φαντάροι παράτησαν τα τουφέκια και έπαιξαν μπάλα! Αν
αυτό δεν είναι θαύμα, τότε τι είναι; 
Λίγες ώρες πριν από τη γέννηση του Ιησού, Άγγλοι και
Γερμανοί, καταχωνιασμένοι στα χαρακώματα, άρχισαν να
στολίζουν τα… χριστουγεννιάτικα δέντρα (κάτι κλαριά,
δηλαδή, από πυροβολημένα δέντρα) με κάλυκες από
σφαίρες. «Stille Nacht» τραγουδούσαν οι Γερμανοί. Οι
Άγγλοι, «Silent Night». Τι ειρωνεία, θα σκέφτηκαν. Ο Ιη-
σούς γεννήθηκε για να φέρει την αγάπη και την ειρήνη
στη γη κι αυτοί σκοτωνόντουσαν. Ξαφνικά, ακούστηκε μια
φωνή από τα γερμανικά χαρακώματα. Ήταν του σπουδαγ-
μένου στην Αγγλία στρατιώτη Μέκελ: «Καλά Χριστούγεν-
να, κύριοι, ο Θεός να σας έχει καλά». Αμηχανία στα αγγλι-
κά χαρακώματα. Μπας και ήταν καμιά γερμανική μπλόφα;
«Καλά Χριστούγεννα και σ’ εσάς», απάντησαν. Η μια κου-
βέντα έφερε την άλλη. «Τι λέτε, παρατάμε τα όπλα αύριο
για να παίξουμε μπάλα;», ρώτησε ο Μέκελ. «Και πώς εί-
μαστε σίγουροι ότι το εννοείτε;», ανταπάντησαν οι Άγ-
γλοι. «Βγαίνω πρώτος από το χαράκωμα», ανταπάντησε ο
Μέκελ. Και βγήκε. Οι Άγγλοι σήκωσαν κι αυτοί έναν
στρατιώτη. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν στην «ουδέτερη
ζώνη», μίλησαν, έσφιξαν τα χέρια και το αποφάσισαν.
«Αύριο, παίζουμε μπάλα». Κάτι σαν… make football, no

war.  Μετά, βγήκαν κι άλλοι έξω στην ουδέτερη ζώνη,
κρατώντας μάλιστα και… δώρα. Τσιγάρα, ουίσκι, κουμπιά
για τις χλαίνες. «Καλά Χριστούγεννα, κύριοι, και εν ειρή-
νη». Αγκαλιάστηκαν. «Αγκάλιαζα ανθρώπους που πριν
από λίγη ώρα προσπαθούσα να σκοτώσω», είχε πει ο Άγ-
γλος επιλοχίας Κλέμεντ Μπάρκερ μιλώντας χρόνια αργό-
τερα στο BBC. Από το ημερολόγιο του Γερμανού φαντάρου
Κουρτ Τζέμις: «Οι Άγγλοι έδειχναν τη χαρά τους για τα
φωταγωγημένα χαρακώματά μας. Φώναζαν, σφύριζαν
και χειροκροτούσαν. Εγώ, όπως και οι περισσότεροι, όλη
τη νύχτα την πέρασα ξάγρυπνος. Τσουχτερό κρύο, αλλά
ήταν υπέροχα». Ο Τζέμις έζησε τη στιγμή, επέζησε του
πολέμου, σταμάτησε να ζει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε
στρατόπεδο αιχμαλώτων… Ανήμερα των Χριστουγέννων,
στις ατέλειωτες πεδιάδες του Ιπρ όλα ήταν γαλήνια και ει-
ρηνικά. Θα έπαιζαν μπάλα. Και πού θα βρίσκανε μπάλα;
«Το βρήκα», πετάχτηκε ένας Άγγλος… κουρέας. «Θα
φτιάξω εγώ μπάλα, θέλω πενήντα νοματαίους για κούρε-
μα, όποιος προσφερθεί, δώρο Χριστουγέννων δυο τσιγά-
ρα». Οι τρίχες ανακατεμένες με λασπωμένο χώμα μέσα
σε στρατιωτικές κάλτσες, έτοιμο το τόπι. Παρόμοιες μπά-
λες, αλλά μόνο με μαλλιά γυναικών, χρησιμοποιούσαν
και οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Ήταν η pila paganica, έτσι την
έλεγαν.
Διαιτητής δεν υπήρχε κι αυτό ήταν ένα θαύμα Χριστου-
γέννων. Αν υπήρχε, μπορεί να… σκοτωνόντουσαν για ένα
πέναλτι ή ένα φάουλ, άλλωστε «το ποδόσφαιρο για πολ-
λούς είναι ένας πόλεμος εν καιρώ ειρήνης». Σκορ… μάλ-

λον, 3-2 υπέρ των Γερμανών… Τη στιγμή που στη Βηθλε-
έμ οι άγγελοι έψαλλαν το «επί γης ειρήνη εν ανθρώποις
ευδοκία», δεν υπήρχε πόλεμος. Διότι το νέο εξαπλώθηκε
αμέσως σε μήκος 800 χιλιομέτρων στο Δυτικό Μέτωπο.
Ούτε εκεί έπεσε πυροβολισμός. Εκείνη την ημέρα ο Θε-
άνθρωπος… εμφανίστηκε επί γης κρατώντας μια μπάλα.
Την επόμενη ημέρα, όμως, οι εχθροπραξίες έγιναν σφο-
δρότερες! Γιατί; Διότι είχαν έρθει «διαταγές» από τα επι-
τελεία. Ένας Άγγλος ταγματάρχης, αγνώστων στοιχείων,
μετέφερε τη διαταγή. «Ο Γερμανός δεν πιάνεται φίλος».
Στα γερμανικά χαρακώματα, ένας νεαρός δεκανέας, αυ-
στριακής καταγωγής, μιλούσε φωναχτά στους διοικητές
του. «Τέτοιες συνεννοήσεις θα έπρεπε να απαγορεύονται
αυστηρά». Το όνομά του; Αδόλφος Χίτλερ! Ο «εκλεκτός
του σατανά», που μερικά χρόνια αργότερα θα έπνιγε τον
κόσμο στο αίμα. Φυσικά και δεν έπαιξε μπάλα εκείνα τα
Χριστούγεννα. Λέγεται, μάλιστα, πως μέχρι που τελείωσε
ο πόλεμος, το 1918, κάθε παραμονή και ανήμερα τα Χρι-
στούγεννα, οι διαταγές που έφταναν από «ψηλά» είχαν τη
σφραγίδα του.
Το 1999, στο σημείο από όπου ξεκίνησε η ανακωχή, στή-
θηκε ένας ξύλινος σταυρός, για να θυμίζει σε όλους εκεί-
νο το βράδυ του 1914. Ο τελευταίος εν ζωή στρατιώτης
που είχε πάρει μέρος στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση, ο
Σκοτσέζος Άλφρεντ Άντερσον, πέθανε το 2005 σε ηλικία
109 ετών. Πριν από μερικά χρόνια γυρίστηκε και ταινία με
τίτλο «Καλά Χριστούγεννα» σε σκηνοθεσία Κριστιάν Κα-
ριόν.
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1914: Ο Ιησούς εγεννήθη 
με μπάλα ποδοσφαίρου!

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο Άγγλοι και Γερμανοί
στρατιώτες παράτησαν τα τουφέκια και έπαιξαν 
μπάλα ανήμερα τα Χριστούγεννα



«Γ
ονείς, αυτά τα Χριστούγεννα, ας
αποδεχτούμε τη “διαφορετικότη-
τα” των παιδιών μας!». Η Νένα
Χρονοπούλου, η λαμπερή πρωτα-

γωνίστρια και αγωνίστρια των δικαιωμάτων για τα
παιδιά ΑμεΑ, στέλνει μήνυμα αγάπης και μοιράζεται
με την «Political» στιγμές και συναισθήματα από τα
πρώτα Χριστούγεννα με τον μοναχογιό της Χρήστο. Ο
17χρονος σήμερα με ειδικές ανάγκες «ήρωας» της
ζωής της, ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβριο του 2004,
λίγα 24ωρα πριν από την πιο γλυκιά γιορτή της αν-
θρωπότητας, τη γέννηση του Χριστού.

«Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που ήμουν μητέ-
ρα… Ήμουν όμως; Είχα γεννήσει μόλις οκτώ ημέρες
πριν κι ο μικρός βρισκόταν στη θερμοκοιτίδα. Ανή-
μερα, στις τέσσερις τα ξημερώματα, έβγαλα για ακό-
μα μία φορά το γάλα μου με θήλαστρο κι ετοιμάστη-
κα για την εκκλησία, να προσευχηθώ και να κοινω-
νήσω. Ήμουν χειρουργημένη, είχα κάνει καισαρική
και πονούσα όταν ήμουν όρθια, αλλά η επιθυμία μου
να προσευχηθώ για τη ζωή του μωρού μου ήταν τόση
που νικούσε τον πόνο. Το απόγευμα, είδαμε το αγο-
ράκι μας μαζί με τον πατέρα του κι έπειτα βγήκαμε
για φαγητό».

Ο πόνος, η αναγνωρισιμότητα, ο κόσμος
«Εκείνο το βράδυ ήταν μαρτυρικό για μένα. Είχα

ξεχάσει πως τα Χριστούγεννα είναι γιορτινή ημέρα!
Στο μαγαζί ο κόσμος καλοντυμένος, κοπέλες, άν-
δρες, ζευγάρια γεμάτα λάμψη και αισιοδοξία κι εγώ
δίπλα, καθισμένη μαζί με τον Γεράσιμο Μαυράκη, σε

ένα τραπέζι για δύο γεμάτο πόνο. Δεν το έκανα επί-
τηδες, απλώς δεν μπορούσα ούτε καν να χαμογελά-
σω. Τα δάκρυα έτρεχαν ατελείωτα από τα μάτια μου
και δεν με ένοιαζε τίποτε άλλο, παρά να μαθαίνω κά-
θε μία ώρα, τηλεφωνικά, αν συνεχίζει να αναπνέει ο
μικρός μας.

Έχοντας μπροστά ένα φαγητό που έπρεπε να φάω
για να με βοηθήσει να βγάλω το “ευλογημένο γάλα”
για το μωρό μου, ακούω τον Γεράσιμο να μου ψιθυρί-
ζει τρυφερά: “Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σταμάτα να
κλαις με λυγμούς, μας κοιτάνε όλοι, θα νομίζουν
πως μαλώνουμε”.

Τότε συνειδητοποίησα πως είχα γίνει θέαμα στο
ρεστοράν. Δυστυχώς… ήμουν αναγνωρίσιμη. Ακόμα
και με τη φόρμα που φορούσα, χωμένη μέσα σε ένα
σκουφί, αμακιγιάριστη και με κατακόκκινα μάτια, ο
κόσμος με κοίταζε περίεργα, όχι εμένα, αλλά τη
γνωστή ηθοποιό…».

Το πιο ακριβό στολίδι!
«Εκείνα τα “μαύρα” Χριστούγεννα, λοιπόν, τα νίκη-

σε ο μικρός μου ήρωας τα αμέσως επόμενα (2005)
που τον είχαμε αγκαλιά. Στόλισα ξανά δέντρο και τον
έβαλα να ποζάρει στη βάση του με τα παιχνίδια, φο-
ρώντας τη στολή του Αϊ-Βασίλη, με την ελπίδα πως
όλα θα πάνε καλά. Και για να είμαι ειλικρινής πήγαν,
όσο και να φανεί περίεργο σε όσους θα αναρωτη-
θούν τι λέω. Πήγαν, γιατί ο μικρός Χρήστος έγινε ένα
παιδί, ναι μεν διαφορετικό γιατί είναι παιδί με ανα-
πηρία, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μου έτυχε ποτέ και
δεν τον αλλάζω με τίποτα. Είναι ο δημιουργός του

Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου “4amea”,
μιας ιδιωτικής δράσης που έχει σκοπό την έρευνα
πάνω στις πραγματικές ανάγκες των ΑμεΑ και των
οικογενειών τους.

Ο μικρός Χρήστος στις 17 του Δεκέμβρη έκλεισε
τα 17 του χρόνια, έγινε πρωτοσέλιδο και έδωσε θάρ-
ρος σε γονείς και παιδιά να διεκδικήσουν τον χώρο
που δικαιούνται σε μία κοινωνία που οφείλει να δίνει
θέση σε όλους. Αυτά τα Χριστούγεννα, λοιπόν, εύχο-
μαι μέσα από την καρδιά μου να αποδεχθούν όλοι οι
γονείς τα διαφορετικά παιδιά τους, γιατί μόνο έτσι θα
έχουμε όλοι μαζί την πορεία που μας αξίζει». 
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Η Νένα Χρονοπούλου, 
η πρωταγωνίστρια και αγωνίστρια
των δικαιωμάτων για τα παιδιά
ΑμεΑ, μοιράζεται με την «Political»
στιγμές και συναισθήματα 
για τον μοναχογιό της Χρήστο

Τα δάκρυα για 
τα Χριστούγεννα 
της ζωής της!



Καμηλάδα!

Το ταξιδιωτικό δίδυμο των τηλεοπτικών «Hap-
py Traveller» Ηλέκτρα Αστέρη και Ευτύχης
Μπλέτσας σκάνε από τη ζέστη στο Ντουμπάι! Το
ζευγάρι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα για τις ανάγκες της εκπομπής τους και από-
λαυσαν μια πρώτη βόλτα με καμήλα στο ηλιοβα-
σίλεμα. «Αν πας Ντουμπάι, πρέπει να ανέβεις σε
καμήλα. Απλά να θυμάσαι ότι το ανέβασμα και το
κατέβασμα είναι λίγο δύσκολο για τους υψοφο-
βικούς. Κατά τα άλλα, φοβερή εμπειρία», έγρα-
ψε ενθουσιασμένη στο Instagram η σύζυγος του
παρουσιαστή.

Φωτιά στα κόκκινα

Η εορταστική καυτή φωτογράφιση της Ιωάννας
Μπέλλα γκρέμισε το Instagram. Η πρώην εστεμμέ-
νη που κάνει διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ, πόζα-
ρε με σέξι κόκκινα εσώρουχα και ζαρτιέρες σαν
σταρ του σινεμά, προκαλώντας απανωτά εγκεφαλι-
κά στον ανδρικό πληθυσμό με τις υπέροχες καμπύ-
λες της. Η ελεύθερη μελαχρινή καλλονή, ύστερα
από πολύμηνη διαμονή στο Ντουμπάι λόγω επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων, ταξίδεψε στο Λονδίνο
για τις ανάγκες φωτογράφισης σειράς underwear
γνωστού brand name, από όπου και το ενσταντανέ
που δημοσίευσε στη σελίδα της.

Η Στέλλα Γεωργιάδου πήρε το
πτυχίο της! Η γνωστή τραγουδί-
στρια ολοκλήρωσε με επιτυχία
τις σπουδές της στο Ανοιχτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και ανακοί-
νωσε περιχαρής στο Instagram.
«Σταθμός ζωής. Ύστερα από ατέ-
λειωτες ώρες διαβάσματος, αγω-
νίες, ξενύχτια, δυσκολίες αλλά
και επιτυχίες, φτάσαμε επιτέ-
λους σε αυτή την όμορφη στιγμή.
Η τελετή αποφοίτησης από τη
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών / Φιλολο-
γία», έγραψε στη σελίδα της.

Από την πίστα 
στο πανεπιστήμιο!

«Κόλαση» 
το διαδίκτυο!

Ο
σπουδαίος λαϊκός συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και η
δημοσιογράφος Αθηνά Καμπάκογλου είναι οι φετινοί οικο-
δεσπότες της εκπομπής «Αυλή των χρωμάτων» που θα κά-

νει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα στις 10.00 το βράδυ στην ΕΡΤ2. Ανή-
μερα την ονομαστική του εορτή, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού
και η δημοφιλής παρουσιάστρια θα υποδεχτούν στο στούντιο τους
σημαντικούς ερμηνευτές Πέγκυ Ζήνα, Κώστα Μακεδόνα και Στέλιο
Διονυσίου, σε ένα non stop μουσικό πρόγραμμα με αυθεντικά λαϊ-
κά τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία! Με ολοκαίνουργιο σκηνι-
κό, πολυπληθή live ορχήστρα με τον μετρ του είδους Νίκο Στρατη-
γό να ηγείται των ενορχηστρώσεων και τον έγκριτο μελετητή του
ελληνικού πενταγράμμου Κώστα Μπαλαχούτη να αποκαλύπτει
άγνωστες ιστορίες από τον χώρο της μουσικής, οι δύο οικοδεσπό-
τες αναλαμβάνουν με χαμόγελο και εμπειρία να χαρίσουν υπέροχα
θεματικά σαββατόβραδα στους τηλεθεατές.

Το «όχι» που δόξασε τη Μενεγάκη
Σούπερ αποκάλυψη από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στην
Ελένη Μενεγάκη! «Πριν από εσένα, μου είχε προτείνει ο
Κυριακού να αναλάβω τον “Πρωινό Καφέ”. Αρνήθηκα! Άγιο
είχες που δεν το ’κανα!», ανέφερε με χιούμορ η ηθοποιός,
αφήνοντας έκπληκτη την παρουσιάστρια: «Άγιο είχα! Να ’σαι
καλά, Δημητρούλα μου! Να μια καριέρα πώς θα μπορούσε να
μην ξεκινήσει ποτέ», σχολίασε η «ωραία Ελένη».

Με μαύρο κορμάκι, ντεκολτέ καρδούλα και ψη-
λοτάκουνα πέδιλα, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου τί-
ναξε και πάλι στον αέρα το Instagram! H πιο σέ-
ξι ραδιοφωνική παραγωγός πόζαρε στον προ-
σωπικό της λογαριασμό με τα… απαραίτητα,
αφήνοντας σε κοινή θέα τις υπέροχες καμπύ-
λες και τα ατελείωτα πόδια της. «Είναι φανερό
πως έχει καύσωνα εδώ μέσα! Έχει ζέστη ή μή-
πως είμαι εγώ;», αναρωτήθηκε με νόημα.
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Ο μαέστρος…
παρουσιαστής!



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)
Παραμονή των Χριστουγέννων, θα νιώσετε μια
έντονη επιθυμία να σταματήσετε ό,τι είναι επι-
ζήμιο για εσάς. Προσέξτε τα οικονομικά σας
και γενικότερα μην αφήσετε τους άλλους να
εκμεταλλεύονται την καλή σας πρόθεση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε σε μια απαιτητική περίοδο, όπου σήμε-
ρα το ακριβές τετράγωνο με τον Ουρανό -
Κρόνο θα σας αλλάξει για άλλη μία φορά τα
μέχρι τώρα σταθερά της ζωής σας. Βέβαια,
αυτή η όψη δεν θα γίνει αισθητή σε μία μέρα,
αλλά εκπέμπει σε μεγάλο βεληνεκές, αρκε-
τών ημερών πριν και μετά το ακριβές τετρά-
γωνο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι μια μέρα που η προσοχή σας θα είναι
στραμμένη στο οικογενειακό σας περιβάλλον,
σε υποχρεώσεις που έχετε και στις οποιεσδή-
ποτε ανάγκες χρειάζεται να καλύψετε και να
δώσετε χαρά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η μέρα αυτή είναι
απαιτητική, με μια δυνατή ενέργεια να καταπί-
νει τις επιθυμίες σας. Χρειάζεται να αφήσετε
πίσω σας πρόσωπα και καταστάσεις που σας
πληγώνουν με τη συμπεριφορά τους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Το τελευταίο ακριβές τετράγωνο του Κρόνου
με τον Ουρανό αφορά τους γεννημένους 1, 2,
3 Αυγούστου, που θα ζήσετε κάποιες ανατρο-
πές ή απομάκρυνση ατόμων. Εδώ θα πω ότι
γενικότερα ζούμε σε ένα κλίμα ανατρεπτικό,
οπότε ακόμη και στον τρόπο διασκέδασης θα
υπάρξουν καινούργια δεδομένα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, και μην
ξεχνάτε την κενή πορεία της, που γράφω στον
πρόλογο. Αν, λοιπόν, χρειαστεί να κάνετε κάτι
σημαντικό, αυτό να το επιδιώξετε μετά τις
11.00 το πρωί. Δεν θα λείψει σήμερα και η επι-
θυμία σας να γίνετε επικριτικοί και μπορεί να
κουράσετε με τη δυστροπία σας τους άλλους.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι,
μάλλον δείχνει εσωτερική μοναξιά, ότι τί-
ποτα δεν σας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους
και αυτή η παραμονή των Χριστουγέννων θα
είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία από μέρους
σας, για την απομάκρυνση κάποιων δικών
σας προσώπων, που γίνεται πιο αισθητή αυ-
τές τις μέρες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα το τετράγωνο του Κρόνου με τον Ου-
ρανό θα σας δημιουργήσει αρκετές εντάσεις
και θα επηρεαστείτε άμεσα εσείς που έχετε
γεννηθεί στις αρχές του δευτέρου δεκαημέ-
ρου.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είστε αρκετά νευρικοί, αλλά και γεμάτοι από
προσδοκίες, που σίγουρα ο Αϊ-Βασίλης δεν
θα έχει τα δώρα που περιμένετε στο σακί του.
Πάρτε τα γεγονότα όπως έρχονται και υπο-
σχεθείτε στον εαυτό σας να γιορτάσετε, ακό-
μη και με τον πιο απλό τρόπο την παραμονή
των Χριστουγέννων. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ίσως οι ανατροπές της χρονιάς που φεύγει
να ήταν πολλές, ιδίως στον οικονομικό και
τον συναισθηματικό τομέα. Είστε σε μια
πολύ έντονη περίοδο, όμως μην αφήσετε
τα δύσκολα να υπερισχύσουν, αλλά πάρτε
δύναμη και εξαφανίστε από τη ζωή σας τα
τοξικά πρόσωπα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έχετε μια μεγάλη ταλαιπωρία όλο το 2021,
που τώρα λίγο πριν από το τέλος θα θελήσει
να σας επισημάνει ότι όλα θα αλλάξουν,
ακόμη και αν προσπαθήσετε με κάθε σας ψυ-
χικό απόθεμα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θέ-
λει να σας δώσει το παραπάνω σε κάποιες
προσωπικές σας επιλογές, αλλά αυτή την πε-
ρίοδο θα έχετε αρκετές ατυχείς στιγμές, που
θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον τρόπο
που πρέπει να κινηθείτε, για να μη γίνεστε θύ-
μα κανενός.
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HΣελήνη περνά στο ζώδιο της Παρθένου, όπου
πρωινές ώρες (8.39 π.μ. έως 10.24 π.μ.) καλό
είναι να μην κάνετε νέα ξεκινήματα,
σημαντικά ραντεβού και αγορές, εφόσον η

Σελήνη θα βρίσκεται σε κενή πορεία. Επίσης θα συμβεί
το τελευταίο ακριβές τετράγωνο της σημαντικής όψης
αυτής της χρονιάς, μεταξύ του Κρόνου και του
Ουρανού. Είναι μια στιγμή που οι ακραίες καταστάσεις
δεν οδηγούν πουθενά και η ανάγκη για αλλαγή είναι
αντίθετη με τις σταθερές αξίες. 



Λ
ένε ότι οι τελευταίες μέρες του χρό-
νου είναι το ιδανικό διάστημα του
έτους για να ξορκίσουμε τους δαίμο-
νες του παρελθόντος, να ανακαλέ-

σουμε σφάλματα και να στοχεύσουμε σε νέους
δρόμους με πλοηγούς ανεκπλήρωτα όνειρα. Με
την πρόσθετη σοφία μιας ακόμη χρονιάς στην
πλάτη.

Δυστυχώς, λίγο πριν από την έλευση της νέας
χρονιάς εξακολουθούμε να μετράμε απώλειες
και ανατροπές. Πάνω που είπαμε «δόξα τω
Θεώ», ξαναγυρίσαμε αιφνιδιαστικά στο «βόηθα,
Παναγιά».

Συμπληρώνουμε σχεδόν δύο χρόνια σε πρω-
τόγνωρες συνθήκες, αντιμέτωποι με έναν αόρα-
το εχθρό που διαθέτει υψηλότατο δείκτη ευ-
φυΐας και αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα.
Σίγουρα μεγαλύτερη από τη δική μας.

Δύο χρόνια είναι πολλά και ικανά να τσακί-
σουν και το πιο ρωμαλέο νευρικό σύστημα. Εί-
κοσι τέσσερις παρά έναν μήνες, η ψυχολογική
μας κατάσταση εναλλάσσεται με απάνθρωπους
ρυθμούς. Στο πρώτο κύμα κρατήσαμε σχεδόν
δύο μήνες την αναπνοή μας. Μετά ξεμυτίσαμε
από τις σπηλιές μας, πήραμε μικρή ανάσα μέχρι
να έρθει το επόμενο. Και άλλη ανάσα και να σου
το τρίτο. Μεγάλη καλοκαιρινή ανάσα και το τέ-
ταρτο. Μικρή, πολύ μικρή ανάσα, ίσα ίσα για να
παραμείνουμε όρθιοι και τώρα προσδενόμαστε
από τα κατάρτια γιατί το πέμπτο έρχεται με μεγά-
λη ταχύτητα και τρομακτική ορμή.

Τώρα πρέπει να βρούμε και πάλι το κουράγιο
να βάλουμε τα κεφάλια μέσα από μόνοι μας.
Πριν αναγκαστεί η Πολιτεία να μας το επιβάλλει.
Να αυτοπεριοριστούμε και να αυτοπροστατευ-
τούμε από το ύπουλο τέρας που κυκλοφορεί

ανάμεσά μας - δυνάμει και στα πιο στενά μας
πρόσωπα, τους γονείς, τα παιδιά, τα αδέλφια,
τους φίλους.

Τότε, στις αρχές του 2020, όταν ξεκίνησε το
κακό, η κυβέρνηση βγήκε μπροστά από όλες τις
χώρες της ΕΕ. Κήρυξε τη χώρα σε καραντίνα και
πρόλαβε να οχυρωθεί πριν από την επίθεση. Τώ-
ρα δείχνει μειωμένη διάθεση ουσιαστικής αντί-
στασης στον εχθρό. Σαν να προσπαθεί να τον κα-
λοπιάσει. Αυτόν ή τους κατάκοπους πολίτες.
Χθες ανακοίνωσε νέα μέτρα, τα οποία και αυτά
είναι άτολμα και ανίσχυρα να αναχαιτίσουν τον
εχθρό. Θα έρθουν και άλλα, αυτό είναι το μόνο
βέβαιο. Το timing όμως σε καιρό πανδημίας έχει
εξέχοντα ρόλο στις εξελίξεις.

Είμαστε όμως κι εμείς εδώ. Όλοι εμείς -και εί-
μαστε πάρα πολλοί- που μέχρι σήμερα πειθαρ-
χήσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη στα μέτρα προ-
στασίας και τον εμβολιασμό και προσαρμοζόμα-
στε στις επιταγές της συγκυρίας. Αντλούμε δύ-
ναμη από την αστείρευτη αγάπη για τη ζωή, από
τη λατρεία για τους αγαπημένους μας αλλά και
από την πραγματική μας αγωνία για την πατρίδα,
που αυτή την περίοδο προσπαθεί να σταθεί ξανά
στα πόδια της έπειτα από μια μαρτυρική δεκαε-
τία. Μια δεκαετία που στο πέρασμά της έσβησε
και αντικατέστησε σταδιακά στη συλλογική μνή-
μη τις έννοιες της ευμάρειας και της ανεμελιάς
από εκείνες της τρόικας, των μνημονίων και των
αξιολογήσεων.

Στο πρώτο κύμα της πανδημίας αποφεύχθη-
καν και νέα κύματα νεόπτωχων, όπως αυτά που
ξεφύτρωναν σε κάθε γωνιά της χώρας στα πέ-
τρινα χρόνια των μνημονίων.

Είναι στο χέρι μας να μη δημιουργηθούν νέα.
Και είμαστε στην κόψη του ξυραφιού. Αν δεν

προσέξουμε, θα μας βρουν νέα δεινά.
Περάσαμε πολλά. Δεν είναι όμως τούτη η

στιγμή να το βάλουμε κάτω. Δεν θα παραδοθού-
με αμαχητί στον ύπουλο εχθρό που ξέρει να με-
ταμορφώνεται και να αντεπιτίθεται.

Τα τελευταία δύο χρόνια μέσα από τον πόνο,
τον θάνατο και τον όλεθρο είχαμε την ευκαιρία να
ιεραρχήσουμε ξανά αξίες και προτεραιότητες, να
ανα-νοηματοδοτήσουμε τη ζωή, να δώσουμε
σημασία στα σημαντικά και όχι στα πολλά.

Η ευχή για μια ζωή με περισσότερο νόημα έγι-
νε ευχή για ζωή.

«Να έχουμε υγεία». Τρεις λέξεις που από μι-
κρά παιδιά έχουμε ακούσει και διαβάσει όλοι
εκατοντάδες φορές τέτοιες μέρες σε δώρα,
κάρτες, διαφημιστικά σλόγκαν, ευχές πολιτικών.
«Στην υγειά μας, για να πάνε κάτω τα φαρμά-
κια».

«Να έχουμε υγεία». Να στηριχθούμε και να
στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να
συντρέξουμε όσους μπορούμε και να αντλούμε
κουράγιο από τη δύναμη όλων αυτών που πα-
λεύουν με τα όρια των ανθρώπινων αντοχών
τους απομονωμένοι σε σπίτια ή κρεβάτια νοσο-
κομείων και εντατικών. 

Είναι βέβαιο ότι όταν τελειώσει όλο αυτό το
κακό, ένας νέος κόσμος θα αναδυθεί. Καλύτε-
ρος ή χειρότερος, αλλά πάντως νέος. Αποδει-
κνύεται ιστορικά. Πανδημίες τέτοιου εύρους με-
ταβάλλουν πλήρως κοινωνίες, δομές και θε-
σμούς και κυρίως θρυμματίζουν βεβαιότητες
και σταθερές.

Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ξαναστέ-
κονται στον καθρέφτη και αναμετρώνται με τις
υπαρξιακές αγωνίες.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

«Στην υγειά μας»

Περάσαμε πολλά.
Δεν είναι όμως

τούτη η στιγμή να
το βάλουμε κάτω.

Δεν θα
παραδοθούμε
αμαχητί στον

ύπουλο εχθρό
που ξέρει να

μεταμορφώνεται
και να

αντεπιτίθεται 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL #ELLI37




