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Τ
ην τελευταία στιγμή, πάνω στη γραμμή, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απέτρεψε ένα σί-
γουρο αυτογκόλ της κυβέρνησης. Παρά τις
εισηγήσεις υπουργών, συμβούλων και ειδι-

κών, που έβαλαν ξαφνικά στο τραπέζι την υποχρεω-
τική διενέργεια rapid test και για εμβολιασμένους
για την είσοδο σε εσωτερικούς χώρους, και παρά τις
διαρροές από το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός είτε από
διαίσθηση για το άδικο του μέτρου είτε από πολιτικά
ανακλαστικά για το επερχόμενο κύμα αντίδρασης
που θα έσκαγε, αποφάσισε να διατεθούν δύο δωρεάν
self tests σε ολόκληρο τον πληθυσμό, με τη σύσταση
το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτο-
χρονιά.

«Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υπο-
χρεωτικά rapid tests σε όλους για την είσοδο σε χώ-
ρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι
ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολια-
σμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην
εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλω κάτι σε όλους,
επέλεξα να εμπιστευτώ όλους», δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού
Συμβουλίου.

Ήταν μια ορθή απόφαση, η οποία έβγαλε την κυ-
βέρνηση από μια δύσκολη θέση, καθώς τα συριζο-
τρόλ είχαν πάρει θέση πάνω από τα πληκτρολόγια.
Ταυτόχρονα έστειλε το σωστό μήνυμα στην κοινωνία.
Αυτό της υπευθυνότητας. Γιατί αν άκουγε τις εισηγή-
σεις, θα ήταν σαν να τιμωρούσε με «πρόστιμο» 10 ευ-

ρώ τους εμβολιασμένους που θέλουν να κάνουν ρε-
βεγιόν. Και δεν είναι μόνο η οικονομική επιβάρυνση,
που για μια τετραμελή οικογένεια είναι 40 ευρώ, αλ-
λά η άδικη εξομοίωση εμβολιασμένων και ανεμβο-
λίαστων, που και εκείνοι πληρώνουν από την τσέπη
τους τα rapid tests. Γιατί δεν γίνεται να πληρώνουν
πάντα σε αυτήν τη χώρα οι νομοταγείς. Είτε αφορά τη
φορολογία, είτε τα αυθαίρετα εξοχικά ή τα εμβόλια.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας
και ισοπολιτείας. Πόσο δίκαιο είναι να επιβαρύνονται
οι υπόλοιποι φορολογούμενοι τα rapid tests των
ανεμβολίαστων, όταν ένα εμβόλιο κοστίζει περίπου
όσο δύο rapid; Και πολύ περισσότερο όταν ο πολίτης
που επιλέγει να μην εμβολιαστεί χρειάζεται πολλα-
πλά τεστ εβδομαδιαίως…
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Π
λήρη ανατροπή δεδομένων για
την Πρωτοχρονιά είχαμε χθες, με
απόφαση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ο οποίος έβαλε στον «πά-

γο» τις εισηγήσεις συνεργατών του και
υπουργών για την καθιέρωση rapid test και
για τους εμβολιασμένους, με δικά τους έξο-
δα, προκειμένου να μπορούν να μπουν σε
εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα το βράδυ
της παραμονής και ανήμερα την Πρωτοχρο-
νιά.

Βεβαίως, το ζήτημα δεν ήταν στη… φαν-
τασία των δημοσιογράφων, ούτε μια απλή
εισήγηση. Στη σύσκεψη που έγινε το από-
γευμα της Κυριακής, αλλά και στις συσκέ-
ψεις της Δευτέρας του Μεγάρου Μαξίμου,
φαινόταν να κλειδώνει το σχέδιο για Πρω-
τοχρονιά με rapid test. Αυτό εισηγούνταν
και από μέρους του υπουργείου Υγείας, αλ-
λά και κορυφαίοι πρωθυπουργικοί συνερ-
γάτες. Η προοπτική της απόφασης αυτής,
όμως, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, κυ-
ρίως από εμβολιασμένους πολίτες -και με
την τρίτη δόση-, οι οποίοι άκουγαν την ίδια

ώρα την κυβέρνηση να μιλά για αποκλιμά-
κωση στους δείκτες της πανδημίας. Αυτή η
πίεση έφτασε στο Μαξίμου και αποτέλεσε
αντικείμενο συζήτησης και στον πρωινό κα-
φέ της Τρίτης. Συνεπώς, ο πρωθυπουργός
στάθμισε τα δεδομένα και πήρε την απόφα-
σή του με γνώμονα δύο παράγοντες: να μη
δημιουργηθεί η αίσθηση της αδικίας για
τους εμβολιασμένους, αλλά και τις επιχει-
ρησιακές δυσκολίες.

«Αντί λοιπόν να επιβάλω κάτι σε όλους,
επέλεξα να εμπιστευτώ όλους», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την
απόφαση για διάθεση επιπλέον δωρεάν self
tests μέσω των φαρμακείων. «Η Πολιτεία θα
διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self tests σε

ολόκληρο τον πληθυσμό. Με τη σύσταση το
μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως
μετά την Πρωτοχρονιά. Και ζητώ από τους
συμπολίτες μας να τα χρησιμοποιήσουν,
ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές συ-
ναθροίσεις», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτά-
κης. Πρακτικά, είναι ένα ακόμα rapid test
για τις μέρες της Πρωτοχρονιάς και άλλο
ένα για την εβδομάδα των Φώτων, κάτι που
είχε ούτως ή άλλως προγραμματιστεί και
ανακοινωθεί. Η κυβέρνηση είχε «στοκ» self
tests, μιας και εκατομμύρια έμειναν αδιά-
θετα τις προηγούμενες μέρες, καθώς λίγο
πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες προμη-
θεύτηκαν tests για τα Χριστούγεννα.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο κ.
Μητσοτάκης έδωσε πρώτη φορά ορατότητα
για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενό-
ψει της Όμικρον. Έτσι, άνοιξε παράθυρο νέ-
ων μέτρων για το 2022, εφόσον απαιτηθεί,
καθώς οι εκτιμήσεις των λοιμωξιολόγων εί-
ναι ότι μετά τις 10 Ιανουαρίου θα έχουμε ση-
μαντική αύξηση της διασποράς της νέας πα-
ραλλαγής. Άρα, οι αποφάσεις θα πρέπει να
αναμένονται στο πρώτο δεκαήμερο του
2022. Στο τραπέζι είναι η διεύρυνση της τη-
λεργασίας από το σημερινό 20%, αλλά και η
επιβολή αυστηρότερου ωραρίου σε εστια-
τόρια και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης,
ένα μέτρο που μέχρι πριν από μερικούς μή-
νες ίσχυε μόνο σε «κόκκινες» περιοχές.

Ο πρωθυπουργός πήρε 
την απόφασή του με γνώμονα
δύο παράγοντες: να μη 
δημιουργηθεί η αίσθηση 
της αδικίας στους 
εμβολιασμένους, αλλά και 
τις επιχειρησιακές δυσκολίες
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Αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ
«Αφού ο εκπρόσωπός του και ο υπουργός Υγείας χθες άφησαν τις εγκληματι-
κές ανοησίες περί πανδημίας ανεμβολίαστων και προανήγγειλαν υποχρεωτι-
κά rapid tests και για τους εμβολιασμένους με επιβάρυνση των πολιτών, ο κ.
Μητσοτάκης έτρεξε να τα μαζέψει μετά τη θύελλα αντιδράσεων», αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα μέτρα που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το υπουργικό συμβούλιο για τις ημέρες των
εορτών.
«Τα μέτρα που ανακοίνωσε για τις γιορτές δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο
από ακόμη μία απόδειξη της προσωπικής του αποτυχίας στη διαχείριση της
πανδημίας», καταλήγει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Self test την Πρωτοχρονιά, 
νέα μέτρα μετά τα Φώτα



Ν
ομοσχέδια που αλλάζουν την
ατζέντα και λύνουν προβλήματα
και αγκυλώσεις δεκαετιών συζη-
τήθηκαν χθες στο Υπουργικό Συμ-

βούλιο. Αφορούν στην αξιολόγηση της από-
δοσης στο Δημόσιο, τον εκσυγχρονισμό του
ΟΑΕΔ, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
ΠΟΠ κ.ά.

Επίσης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης παρουσίασε την αποτίμηση του
νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε, από τον Ιούλιο του
2019 ψηφίστηκαν 256 νομοσχέδια. Το 2019
ψηφίστηκαν 31, το 2020 ψηφίστηκαν 113 και
το 2021 ψηφίστηκαν 112. Αυτό που τονίστηκε
επίσης στην παρουσίαση της αποτίμησης του
νομοθετικού έργου της κυβέρνησης από τον
υπουργό Επικρατείας ήταν ότι πλέον οι διαδι-
κασίες επείγοντος και κατεπείγοντος εφαρ-
μόζονται σε απολύτως εξαιρετικές και διαρ-
κώς μειούμενες περιπτώσεις.

Ο Μάκης Βορίδης
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης

παρουσίασε ένα εξαιρετικά σημαντικό νομο-
σχέδιο για την αξιολόγηση της απόδοσης στο
Δημόσιο, τη στοχοθεσία και το κοινό πλαίσιο
αξιολόγησης. Αντικείμενο του νομοσχεδίου
είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός απο-
τελεσματικού, αντικειμενικού και κυρίως ρε-
αλιστικού και απολύτως εφαρμόσιμου συστή-
ματος αξιολόγησης.

Επίσης, προβλέπει διαφάνεια και λογοδο-
σία, με τους στόχους να αναρτώνται σε ειδική

ηλεκτρονική πλατφόρμα (stoxothesia.gov.gr),
προκειμένου οι καθ’ ύλην αρμόδιοι προϊστά-
μενοι να τους επιλέγουν, να τους ποσοτικο-
ποιούν και να τους επικαιροποιούν βάσει
εστιασμένων δεικτών μέτρησης αποτελεσμα-
τικότητας και αποδοτικότητας διοικητικών
υπηρεσιών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης
Ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αλλάξει την ει-

κόνα του ΟΑΕΔ παρουσίασε ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής
Χατζηδάκης. Επίσης, έχει να κάνει με την κα-
τάρτιση, τις δεξιότητες και τον εκσυγχρονισμό

του. Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο αυτό πε-
ριλαμβάνονται η πλήρης ενσωμάτωση των
συγχωνευθέντων φορέων (Οργανισμός Ερ-
γατικής Κατοικίας - Οργανισμός Εργατικής
Εστίας) και η αξιοποίηση των αποθεματικών
τους προκειμένου να προωθηθεί η στεγαστι-
κή πολιτική. Επίσης, η εξατομικευμένη αντι-
μετώπιση των αναγκών κάθε προσώπου που
αναζητεί εργασία, ώστε να λάβει την κατάλλη-
λη κατάρτιση και να του προσφερθούν θέσεις
εργασίας που αντιστοιχούν στις ικανότητές
του. Για τους δικαιούχους επιδομάτων παρέ-
χονται κίνητρα για την ενεργό αναζήτηση ερ-
γασίας και αντικίνητρα για την αδράνεια, υπό

τη μορφή της περικοπής επιδομάτων και πα-
ροχών, σε περίπτωση που δεν αναζητούν
ενεργά εργασία.

Ο Σπήλιος Λιβανός
Το τρίτο νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε

από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, αφορούσε στα γε-
ωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευό-
μενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προ-
στατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ)
και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα
Προϊόντα (ΕΠΙΠ), όπως επίσης διατάξεις για
τα ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους. Ειδι-
κά για το τελευταίο, προβλέπεται η εξειδίκευ-
ση των ελέγχων και προβλέπονται: επιτόπιοι
έλεγχοι, διοικητικοί έλεγχοι, έλεγχοι αγοράς,
ενώ παρέχονται στην ελεγκτική αρχή (ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ) εκτεταμένες εξουσίες.
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Έρχεται νέα αξιολόγηση 
στο Δημόσιο, 
εκσυγχρονίζεται ο ΟΑΕΔ -
Αποτελεσματικότητα 
και διαφάνεια 
στο νομοθετικό έργο

Αλλαγή  «ατζέντας»
με νομοσχέδια-φωτιά

Μάχη της χρονιάς στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
Τελευταία μάχη της χρονιάς στο κοινοβουλευτικό τερέν,

η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπου
ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας,
που αριθμεί 150 άρθρα με ρυθμίσεις από τουλάχιστον 15
διαφορετικά υπουργεία. Για τους παλιούς κοινοβουλευτι-
κούς πρόκειται για το λεγόμενο νομοσχέδιο-φρουτιέρα
που έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο πριν από τις γιορτές των
Χριστουγέννων και περιλαμβάνει τακτοποιήσεις της τε-
λευταίας στιγμής λόγω της εκπνοής του χρόνου, ενώ είθι-
σται να ανεβάζει στα ύψη το κοινοβουλευτικό θερμόμε-
τρο. Τα προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνονταν σε αυτό και
«χριστουγεννιάτικες τροπολογίες» που πυροδοτούσαν με
τη σειρά τους νέα ένταση.

Πάντως, στο παρόν νομοσχέδιο στην πλειονότητά τους
οι ρυθμίσεις αφορούν παρατάσεις συμβάσεων μέχρι τον
Μάρτιο του 2022, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουρ-
γία του ΕΣΥ μαζί με όλο το υγειονομικό προσωπικό. «Για

εκκωφαντική απουσία ενός σχεδιασμού για μόνιμες και
όχι προσωρινές λύσεις, ελπίζοντας ότι η μπόρα θα περά-
σει γρήγορα», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις ρυθ-
μίσεις.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης η εξαίρεση
φαρμάκων και θεραπειών από την υποχρεωτική δημόσια
συνταγογράφηση, η απαλλαγή σεισμόπληκτων από τον
ΕΝΦΙΑ, η απαλλαγή από την επιβολή φόρου δωρεάς στα
ΝΠΔΔ, δήμους, ιερούς ναούς κ.λπ. Τέλος, περιλαμβάνεται
διάταξη που προβλέπει πως χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης
που προορίζονται για άμεση κατανάλωση θα επιβαρύνον-
ται με εισφορά προστασίας περιβάλλοντος 4 λεπτών. Σύμ-
φωνα με τη διάταξη, το χαράτσι των 4 λεπτών θα βαρύνει
τα χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης, όπως χάρτινα κύπελλα -
ποτήρια για καφέ αλλά και τα χάρτινα κουτιά, εντός των
οποίων τοποθετούνται τρόφιμα που προορίζονται για άμε-
ση κατανάλωση.

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του αρμόδιου
τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθού στην
επιτροπή όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο, ο οποί-
ος πρότεινε «αυστηροποίηση των συνθηκών λει-
τουργίας των χώρων μαζικής συνάθροισης και δια-

σκέδασης»,
τονίζοντας
παράλληλα ότι
η μετάλλαξη
Όμικρον έχει

συντρίψει την επιχειρηματολογία περί πανδημίας
ανεμβολίαστων, χαρακτηρίζοντάς την επιστημονι-
κή αρλούμπα. «Δεν γίνεται να πηγαίνουμε με τέτοιο
εφησυχασμό στις γιορτές, θα έχουμε σοβαρό πρό-
βλημα και θα το πληρώσουν το ΕΣΥ και η κοινωνία»,
επεσήμανε, προτείνοντας αυξημένο testing, όπως
και η κυβέρνηση. 

Γράφει η 
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Σε πιο σκληρή
γραμμή ο Ξανθός



Βουλευτής ΝΔ

Γ
ια τις τέσσερις παράλληλες κρίσεις -οι-
κονομική, ενεργειακή, υγειονομική,
εθνική- που καλείται να αντιμετωπίσει η
κυβέρνηση μιλά στην «Political» ο

πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Ευριπί-
δης Στυλιανίδης, αναλύοντας τους άξονες της πο-
λιτικής που ακολουθεί αλλά και τη διαχείριση της
πανδημίας. 

Ερωτηθείς για τον πολιτικό θόρυβο που ξέσπα-
σε από τη δημοσιοποίηση της μελέτης Τσιόδρα -
Λύτρα, επικριτικά απαντά: «Απομονώνουν μια
φράση του πρωθυπουργού και προσπαθούν να
οικοδομήσουν μια λαϊκίστικη αντιπολιτευτική τα-
κτική χωρίς να αναγνωρίζουν τον αγώνα που έγι-
νε». Επιπλέον, σχολίασε θετικά τη διαγραφή του
Παναγιώτη Κουρουμπλή από την Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ωστόσο:
«Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί την ευθιξία αλά
καρτ, είναι δική του υπόθεση». 

Η μετάλλαξη Όμικρον αρχίζει να κυριαρχεί
και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι
η λύση είναι η μεγάλη εμβολιαστική κάλυ-
ψη του πληθυσμού. Πώς βλέπετε την επό-
μενη μέρα και ενόψει των γιορτών;
Θεωρώ ότι η υγειονομική μάχη που δίνουμε εί-

ναι μια διεθνής μάχη, στην οποία η Ελλάδα από
την πρώτη στιγμή διακρίθηκε για την αποφασιστι-
κότητα αλλά και για την ανθρωπιά της. Οι επιστη-
μονικές προβλέψεις δείχνουν ότι σταδιακά κορυ-
φώνεται και θα αρχίσει να φθίνει η πανδημία, αλ-
λά αυτό πρέπει να το πουν οι ειδικοί. Αυτό που
επιδιώκουμε αυτήν τη στιγμή είναι να προωθή-
σουμε τον απόλυτο εμβολιασμό και με την τρίτη
δόση. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το εμβό-
λιο θωρακίζει την υγεία των ανθρώπων αλλά και
το σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση κρατάει δεξιο-
τεχνικά την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία
του θεσμικού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων που απειλήθηκε στην προηγούμενη φάση
διεθνώς και παράλληλα τηρεί όλα τα απαιτούμενα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προ-
στασία της υγείας και της ζωής που ατομικά δι-
καιώματα έχουν μετεξελιχθεί σε συνταγματικές
αξίες.

Εκτιμάτε ότι η επέκταση του υποχρεωτικού
εμβολιασμού θα ήταν χρήσιμη;
Όπως ακριβώς μας συμβουλεύει και το Συμ-

βούλιο της Ευρώπης, ο καθολικός υποχρεωτικός
εμβολιασμός ενδεχομένως μας οδηγεί σε μια
«κόκκινη γραμμή» προστασίας των δικαιωμάτων.
Για αυτό ακριβώς έχει παραμείνει εθελοντικός ο
εμβολιασμός σε γενικές γραμμές. Αυτό, όμως,
δίνει ακριβώς το δικαίωμα στις κυβερνήσεις να
καθιστούν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε στο-
χευμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Μια τέτοια
ομάδα, για παράδειγμα, είναι οι νοσηλευτές και οι
γιατροί, διότι κινούνται μέσα στο σύστημα υγείας.
Μια δεύτερη ομάδα είναι η ομάδα των άνω των

Στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ
χρησιμοποιεί
την ευθιξία 
αλά καρτ» 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



60. Στην ομάδα των άνω των 60 έγινε το εξής:
δεν επεβλήθη υποχρεωτικά ο εμβολιασμός.
Δημιουργήθηκαν αντικίνητρα για όσους δεν
εμβολιάζονται. Τα αντικίνητρα έχουν τη μορφή
όχι της φορολογίας, αλλά του προστίμου, για
αυτό και είναι το ίδιο για όλους. Εκτιμώ ότι αυτό
δικαιολογείται από τη στατιστική, καθώς άνω
του 70% των θανόντων ή των νοσηλευομένων σε
ΜΕΘ προέρχονται από αυτή την ηλικιακή ομά-
δα και αυτό ακριβώς είναι που επιβεβαιώνει
την επισήμανση που σας έκανα. Ότι, δηλαδή,
ένα αποτέλεσμα νομικό της κρίσης είναι ότι τα
ατομικά δικαιώματα της ζωής και της υγείας
έχουν μετεξελιχθεί σε απόλυτα προστατευόμε-
νες συνταγματικές αξίες.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για
την επιστημονική μελέτη Τσιόδρα - Λύ-
τρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην
κυβέρνηση. Το Μαξίμου λέει ότι δεν ήταν
σε γνώση του πρωθυπουργού και στενών
του συνεργατών. Πώς το σχολιάζετε;
Όταν δείχνουμε τον ορίζοντα, συμβουλεύω

τον ΣΥΡΙΖΑ να μην κοιτάει το δάχτυλο. Απομο-
νώνουν μια φράση του πρωθυπουργού και
προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λαϊκίστικη
αντιπολιτευτική τακτική χωρίς να αναγνωρί-
ζουν τον αγώνα που έγινε για να κρατηθεί η
ισορροπία ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα
και την προστασία της ζωής και της δημόσιας
υγείας από τη μια και χωρίς να αναγνωρίζουν
τον υπερδιπλασιασμό των ΜΕΘ, χωρίς να ανα-
γνωρίζουν ότι πρώτη φορά θωρακίστηκε το σύ-
στημα υγείας τόσο γρήγορα και τόσο έντονα,
και χωρίς να αναγνωρίζουν ότι μέσα σε ένα διά-
στημα δύο ετών η κυβέρνηση πέτυχε σε σημαν-
τικό βαθμό να καλύψει αδυναμίες, παραλεί-
ψεις και λάθη πολλών δεκαετιών.

Πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Πανα-
γιώτη Κουρουμπλή στη Βουλή, ο οποίος
αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ δολο-
φόνους, αλλά και την απόφαση του Αλέξη
Τσίπρα να τον διαγράψει;
Η απόφαση να τον διαγράψει είναι μια ορθή

απόφαση, η οποία προστατεύει τουλάχιστον την
αξιοπρέπεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτή η επίθεση ήταν απαράδεκτη. Αν επανέλ-
θουμε σε εποχές που η μια πτέρυγα της Βουλής
με ευκολία χαρακτηρίζει την άλλη και με ισο-
πεδωτικούς χαρακτηρισμούς που δεν στέκουν,
τότε φοβάμαι ότι δεν προσφέρουμε καλές υπη-
ρεσίες στη Δημοκρατία και απογοητεύουμε και
έναν λαό που σήμερα δοκιμάζεται πάρα πολύ
έντονα και θέλει την ηγεσία του να τη βλέπει να
συνεργάζεται και να συνεννοείται για να αντι-
μετωπίσουν τον αόρατο εχθρό. Αγανακτεί ο κά-
θε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα όταν βλέπει
μικρότητες και μικροκομματισμούς τέτοιου τύ-
που που αγγίζουν τα όρια της ύβρεως.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι σε
ακραίες τοποθετήσεις του κυρίου Πολά-
κη δεν ήρθε η διαγραφή. Ποια είναι η δική
σας άποψη;
Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί την ευθιξία αλά

καρτ, είναι δική του υπόθεση. Υπάρχει η ελλη-

νική κοινωνία και ο ελληνικός λαός και τους
βλέπει, τους κρίνει και θα τους δώσει την απάν-
τηση.

Στο πλαίσιο της ψήφισης του προϋπολο-
γισμού, πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα,
δεδομένου ότι οικονομικά είμαστε δύ-
σκολα;
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που πή-

ρε τη λαϊκή εντολή αντιμετωπίζει τέσσερις πο-
λυεπίπεδες κρίσεις και νομίζω ότι τις αντιμετω-
πίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Η
μια είναι το παλιρροϊκό κύμα από την προηγού-
μενη οικονομική κρίση. Εκεί προσπαθεί να
αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες και να
προστατεύσει τις ίσες ευκαιρίες των νέων Ελ-
λήνων, επαναφέροντας την κανονικότητα στην
οικονομία, και τα πάει καλά. Η δεύτερη είναι η
ενεργειακή κρίση συνδυασμένη με την κλιματι-
κή αλλαγή και το πρόταγμά μας είναι η στήριξη
του λαϊκού εισοδήματος και παράλληλα η αντι-
μετώπιση των φυσικών καταστροφών, και να
πω εδώ ότι δικαιώνεται η πολιτική που ακολου-
θήσαμε για εναλλακτική ενέργεια αλλά και η
διπλωματία των αγωγών που ξεκίνησε επί Κώ-
στα Καραμανλή, την οποία πλήρωσε η τότε κυ-
βέρνηση αλλά προς όφελος της χώρας. Σήμερα
η Ελλάδα είναι στον χάρτη τον ενεργειακό ως
κόμβος ενεργειακός και ως εγγυήτρια της
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Η τρίτη
κρίση είναι η υγειονομική, την οποία τη σχολιά-
σαμε, και υπάρχει και η εθνική κρίση, η οποία
εκδηλώνεται λόγω των απειλών των γειτόνων
μας, όπου και εκεί προχωρήσαμε ταχύτατα
στον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των
Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να ενισχύ-
σουμε και τη διαπραγματευτική μας θέση και
να κεφαλαιοποιήσουμε τη συμμαχική συνέ-
πεια της Ελλάδας σε αντίθεση με τον αναθεω-
ρητισμό της Τουρκίας που δεν σέβεται το διε-
θνές δίκαιο. Εκτιμώ ότι με δεδομένες αυτές τις
καταστάσεις η κυβέρνηση έχει κρατήσει μέχρι
τώρα μια δεξιοτεχνική ισορροπία, έχει παράξει
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και αν συνε-
χίσει σε αυτή την κατεύθυνση, θα μας βγάλει
στην άλλη πλευρά του ποταμού με επιτυχία.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι
αποδεικνύεται η αξιακή ταυτότητα αυτής της
παράταξης, η οποία είναι καθαρά λαϊκή παρά-
ταξη. Δεν διακρίνει τους Έλληνες σε οπαδούς
και αντιπάλους, σε αριστερούς και δεξιούς, σε
συντηρητικούς και προοδευτικούς. Απευθύνε-
ται με την πολιτική της σε όλους τους Έλληνες,
στηρίζει τους αδύναμους Έλληνες, δίνει ευκαι-
ρίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και με αυτό
τον τρόπο επί της ουσίας στέλνει την καλύτερη
απάντηση σε αυτούς που έχουν μάθει να κερ-
δοσκοπούν πολιτικά, κάνοντας διακρίσεις και
διαχωρισμούς. Εκτιμώ ότι ο λαϊκός χαρακτή-
ρας της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής επιβεβαιώνεται πάλι ως η ορθή
επιλογή μιας παράταξης που ξέρει να αντιμε-
τωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις και να οδηγεί
την Ελλάδα εκεί που πρέπει.

Η Τουρκία επιμένει σε λεονταρισμούς. Ο
κίνδυνος για ένα νέο επεισόδιο είναι
υπαρκτός;
Ένα πληγωμένο θηρίο είναι πιο επικίνδυνο

από ένα ήρεμο που λειτουργεί κάτω από φυ-
σιολογικές συνθήκες. Αυτήν τη στιγμή η Τουρ-
κία είναι στη γωνία από τα δικά της λάθη. Εγώ
δεν είμαι από αυτούς που επιχαίρουν για το ότι
έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα. Για αυτό και
επιμένω στη σωφροσύνη και στην έξυπνη πολι-
τική, η οποία προωθεί τα εθνικά συμφέροντα
και δίκαια της Ελλάδος μέσα από την υπερά-
σπιση του εθνικού μας δικαίου. Θα πρέπει να
είμαστε συνεχώς με αυξημένα ανακλαστικά,
διότι οι εσωτερικές δυσκολίες του Ερντογάν και
η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Τουρ-
κίας δεν διευκολύνουν αυτήν τη στιγμή να ξα-
ναδημιουργηθεί γρήγορα κλίμα αμοιβαίας εμ-
πιστοσύνης και σεβασμού της νομιμότητας από
την πλευρά τους.

Οι κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη σε σχέση με τα εξοπλιστικά, η
συμφωνία με τη Γαλλία αλλά και τις ΗΠΑ,
είναι στη σωστή κατεύθυνση; 
Νομίζω ναι. Διότι η ενίσχυση των Ενόπλων

Δυνάμεών μας και οι στρατηγικές συμμαχίες

με τις χώρες αυτές αλλά και με το Ισραήλ, την
Αίγυπτο και τα Εμιράτα, σίγουρα ενισχύουν τη
διαπραγματευτική μας θέση. Η αποτρεπτική
μας δύναμη δείχνει στους γείτονες ότι πρέπει
να ηρεμήσουν και να σεβαστούν το διεθνές δί-
καιο και το δίκαιο της θάλασσας αν θέλουν να
συνεχίσουμε να κρατούμε στη γειτονιά μας τη
σταθερότητα και την ειρήνη. Η αποφασιστικό-
τητά μας είναι δηλωμένη έμπρακτα και όχι μό-
νο στη θεωρία.

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει με τη νέα
ηγεσία στο ΚΙΝΑΛ. Ποια είναι η στάση της
ΝΔ;
Η ΝΔ δεν ετεροπροσδιορίζεται. Είναι ξεκά-

θαρη η ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα.
Έχουμε κάνει απολύτως ρεαλιστικές επιλογές
και σύμφωνες με τον αξιακό μας κώδικα ως
λαϊκή και ευρωπαϊκή παράταξη, και από εκεί
και μετά το ζήτημα το έχουν η Αριστερά και η
Κεντροαριστερά, όπου φαίνεται ότι όσα πρό-
σωπα και πολιτικές και αν αλλάξει δεν μπορεί
να βρει τον βηματισμό της. Αυτό αναμφισβήτη-
τα μας δίνει μια υπεροχή και στο πεδίο της πο-
λιτικής αντιπαράθεσης. Μακάρι να μπορέσει
και ο άλλος πόλος να βρει τον βηματισμό του,
γιατί μια χώρα για να βαδίσει γρήγορα προς το
μέλλον χρειάζεται δυο πόδια. Το δικό μας είναι
ισχυρό, αλλά το άλλο βρίσκεται σε σύγχυση.

Σπάει, δηλαδή, ο δικομματισμός;
Δεν μπορώ να σας κάνω κάποια πρόβλεψη,

γιατί θέλω πρώτα να ακούσω τον κ. Ανδρουλά-
κη τι έχει να μας πει. Μέχρι τώρα ο κ. Ανδρου-
λάκης μιλάει μόνο στο εναπομείναν εσωτερικό
ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ακόμα τοπο-
θετηθεί στα μεγάλα θέματα με σαφήνεια και
αυτό για μένα είναι ένα ερωτηματικό. Εγώ θα
ήθελα από έναν νέο ηγέτη να εκλεγεί επιδει-
κνύοντας όχι την κομματική σημαία παλαιού
τύπου αλλά να εκλεγεί επιδεικνύοντας μια ση-
μαία ιδεών, αξιών και προτάσεων που θα συνο-
μιλεί με το μέλλον. Και δεν το έχω δει αυτό ούτε
από τον κ. Τσίπρα, που δοκιμάστηκε στην πρά-
ξη, ούτε ακόμα από τον κ. Ανδρουλάκη. Ελπίζω
να το δω.«

«Η κυβέρνηση από την πρώτη
στιγμή που πήρε τη λαϊκή εντολή
αντιμετωπίζει τέσσερις 
πολυεπίπεδες κρίσεις -
οικονομική, ενεργειακή, 
υγειονομική, εθνική- και νομίζω
ότι τις αντιμετωπίζει 
με ψυχραιμία 
και αποτελεσματικότητα»
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ΠΠρόβλημα στα σχολεία
Το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown μετά τις
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς μην το αποκλείετε. Θα μου πείτε, τα στελέ-
χη της κυβέρνησης το αρνούνται κατηγορημα-
τικά. Εγώ σας γνήσιος Politicantis σας λέω να
κρατάτε μια πισινή. Τα πράγματα στα σχολεία
δεν πάνε καλά. Αρκετοί γονείς βρίσκονται σε
απόγνωση παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτι-
κοί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τηρη-
θούν τα πρωτόκολλα. Η πρακτική του υπουρ-
γείου Παιδείας που ορίζει το κλείσιμο τμημά-
των μόνο όταν υπάρχει ταυτόχρονη μόλυνση
του 50%+1 των μαθητών έχει οδηγήσει πολλά
σχολεία σε απόγνωση, καθώς δεν είναι εύκολο
να διαχειριστούν καταστάσεις σύμφωνα με τις
οποίες τα συνολικά κρούσματα στο σχολείο εί-
ναι 10, 20, 30 ή και περισσότερα…

Η βιβλιοθήκη της Τήνου
και το Μαξίμου

Βιβλία λογοτεχνίας έφτασαν στο νησί της
Τήνου προκειμένου να φιλοξενηθούν σε βι-
βλιοθήκη που θα δημιουργηθεί στο νησί. Την
είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος του νησιού,
Γιάννης Σιώτος, ο οποίος έκανε και σχετική
ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αυτήν ευχαριστεί τον διευθυντή του πρω-
θυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριά-
δη, για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα
της δημοτικής αρχής. «Κάθε πρωτοβουλία για
τη στήριξη του πολιτισμού και της παιδείας
αποτελεί την καλύτερη επένδυση για τη νέα
γενιά», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δή-
μαρχος του νησιού. «Ευχαριστώ τον γενικό
γραμματέα του πρωθυπουργού κ. Γρηγόρη
Δημητριάδη για την άμεση ανταπόκρισή του
στο αίτημα της δημοτικής αρχής για τον εξο-
πλισμό της βιβλιοθήκης, που θα στεγαστεί στη
Μοσχούλα με την αποστολή 100 βιβλίων λογο-
τεχνίας για νέους και παιδιά».

Κάτι τρέχει στον ΑΔΜΗΕ 
με τους Κινέζους 
Η κινεζική πλευρά των μετόχων εμφανίζεται
να διατυπώνει επιφυλάξεις για μια σειρά
από τεχνικά θέματα που αφορούν τον σχε-
διασμό του έργου. Επιφυλάξεις, μάλιστα,
που έχουν κοινοποιηθεί εκτός εταιρείας και
φαίνονται έτσι να συνδέονται με τη δυσαρέ-
σκεια της State Grid προς το πρόσωπο του
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του
ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη. Η State Grid
που κατέχει το 24% στον ΑΔΜΗΕ φέρεται να
αποδίδει ευθύνες στον κ. Μανουσάκη, παρά
το γεγονός ότι έως πρότινος τόσο η ίδια όσο
και η κυβέρνηση μετέδιδαν ικανοποίηση για
το έργο που έχει επιτελεστεί από τη διοίκη-
ση του διαχειριστή. Περίεργα πράγματα…
Το έργο, λένε οι Κινέζοι, έχει τεχνικά προ-
βλήματα και έχουν στείλει και επιστολές στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Γαλαντόμος ο Τόλης. Μετά τις απίστευτες κα-
ταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας για τις πρακτικές στα Jumbo που συνθλί-
βουν τα εργασιακά, ο Αποστόλης Βακάκης
αποφάσισε να χρυσώσει το χάπι στους εργα-
ζομένους ανακοινώνοντας μια «extra large»
αύξηση μισθών 2% (επιπλέον της αύξησης
του εθνικού νομοθετημένου κατώτατου μι-
σθού από την κυβέρνηση κατά 2%) από την 1η
Ιανουαρίου ως έκτακτη αμοιβή. Δηλαδή, πε-
ρίπου 13 ευρώ τον μήνα… Για τον κατώτατο
μιλάμε, διότι ο Τόλης μόνο κατώτατο δίνει… 

Αποχαιρετιστήριος
απολογισμός 

T
ρία επιτυχημένα projects που «έτρεξαν»
στον μόλις έναν χρόνο λειτουργίας της
Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου

Φυλής παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Στα-
μάτης Πουλής: τη δημιουργία Επιχειρηματικού
Πάρκου, Κέντρου Μεταφορών και Logistics, την
ανέγερση Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και το νέο Διοικητικό
Κέντρο του Δήμου Φυλής. Παρουσία του δημάρ-
χου Φυλής και προέδρου της Επιχείρησης Χρή-
στου Παππού και του αντιπροέδρου και αναπλ.
δημάρχου Βασίλη Γεωργιάδη, ο διευθύνων σύμ-
βουλος ξεδίπλωσε τι έγινε τον προηγούμενο χρό-
νο, σε μια αποτίμηση άκρως θετικού έργου που
περιλαμβάνει 12 προγραμματικές συμβάσεις με 6
συνεργαζόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Ένα έργο που αφήνει «κληρονομιά» στον
δήμο ο Σταμάτης Πουλής, καθώς αποχωρεί από
τη θέση προκειμένου να πολιτευτεί στις επόμενες
εκλογές στη Δυτική Αττική.

Άρχισαν τα όργανα. Αυτεπάγ-
γελτη έρευνα στην αγορά της
λιανικής προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας σε πελάτες

χαμηλής τάσης ξεκίνησε η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού. Όπως ανα-

φέρει αναλυτικά η ΕΑ σε ανακοίνωσή της: «…η
ΕΑ προχώρησε σε μέτρα έρευνας σε δεκαοκτώ
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγο-
ρά, για τον εντοπισμό αντι-ανταγωνιστικών πρα-
κτικών βάσει του ν. 3959/2011 και της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ)».
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Έμπλεξε ο Νικολάκης
Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Νίκο Παππά

και την παρέα του, αφού, σύμφωνα με την απόφα-
ση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο στενός συνεργά-
της του πρώην
υπουργού, Γ. Χριστο-
φορίδης, καλείται να
καταβάλει στον Θάνο
Δημάδη το ποσό των
10.000 ευρώ για την
αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης που
υπέστη ο δημοσιο-
γράφος. Υπενθυμίζω πως σήμερα, Τετάρτη, συζη-
τείται στην Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρ-
σης ασυλίας του Νίκου Παππά, ύστερα από μήνυ-
ση που έχει καταθέσει εις βάρος του ο Θάνος Δη-
μάδης, θεωρώντας πως αποτέλεσε τον «εγκέφα-
λο» της αθλιότητας με το «Περούκα-gate».

Ο Τόλης ο κουβαρντάς
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Ντένη Καρέλη
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Ο εκνευρισμός Τσιόδρα
H

στήλη έχει στηρίξει πολλάκις τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα, διότι ο άνθρω-
πος είναι κορυφαίος επιστήμονας. Όμως πρέπει να απαντάει σε όλα
όταν δέχεται ερωτήσεις. Ο κ. Τσιόδρας δεν είναι ούτε δημοσιογρά-

φος ούτε αρχισυντάκτης για να αποφασίζει ποιες ερωτήσεις θα δέχεται. Στο
αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ δέχθη-
κε την ερώτηση: «Πείτε μας ονομαστικά σε ποιον άνθρωπο συγκεκριμένα
δόθηκε η συγκεκριμένη μελέτη». Πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, ο κ. Τσιό-
δρας θαρρείς και… μεταλλάχθηκε. Άφησε στην άκρη το ευγενές και μειλίχιο
ύφος, το οποίο τον χαρακτηρίζει και με το οποίο μας έχει συνηθίσει, και
απάντησε θυμωμένα: «Σας παρακαλώ πολύ, εδώ είναι επιστημονικό φό-
ρουμ, είναι επιστημονικό φόρουμ… Πάμε στην επόμενη ερώτηση».

Η Ντόρα Μπακογιάννη εγκρίνει. Έτσι είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.
«Είναι έτοιμη η κοινωνία να δεχθεί τον πολιτικό γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια; Εγώ θα το
δεχόμουν. Δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα. Θα το ψήφιζα. Ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω πως
είμαι μια πολύ μικρή μειοψηφία στην κοινωνία γενικότερα. Η λέξη γάμος είναι το πρόβλη-
μα. Σε ό,τι αφορά την αναδοχή, έχω πάει σε ιδρύματα με εκατοντάδες κακοποιημένα παι-
διά από τους γονείς τους. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα. Αν η Πολιτεία σε έχει κρίνει
ικανό να μεγαλώσεις ένα παιδί, θα είναι χίλιες φορές καλύτερο για το παιδί όταν παίρνει
αγάπη, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να μπει σε αυτή την εξίσωση. Υπάρχει σε όλη την Ευ-
ρώπη η συζήτηση αυτή. Θα έρθει και σε εμάς», υποστήριξε.
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Δημοσιογράφος 
σε υπόθεση 
revenge porn

Νέα υπόθεση εκδικητικού πορνό έρ-
χεται στο φως της δημοσιότητας. Τηλεο-
πτικός δημοσιογράφος κατηγορείται για
διακίνηση ροζ βίντεο πρώην συντρόφου
του. Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας,
που έχει αναλάβει δύο υποθέσεις για
εκδικητική πορνογραφία, μιλώντας
στον ANT1, επισήμανε ότι η πρώτη υπό-
θεση αφορά δημοσιογράφο που εμφα-
νίζεται σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομ-
πών, ο οποίος κατηγορείται από πρώην
σύντροφό του και γνωστή επιχειρηματία
της Αθήνας ότι έδωσε στον άνδρα με τον
οποίο έχει σχέση σήμερα ροζ βίντεο.
Όπως ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας,
έχει γίνει αγωγή αποζημίωσης, αλλά στο
ποινικό κομμάτι η υπόθεση έχει μπει
στο αρχείο. Η δεύτερη υπόθεση αφορά
στέλεχος μεγάλου πολιτικού κόμματος,
το οποίο έπεσε θύμα εκδικητικής πορ-
νογραφίας. Σύμφωνα με τον Απόστολο
Λύτρα, πρώην σύντροφός της έστειλε
βίντεο με ερωτικές τους στιγμές τόσο σε
κόσμο μέσα στο κόμμα όσο και στο πα-
νεπιστήμιο, για να της δημιουργήσει με-
γάλο πρόβλημα, επειδή χώρισαν… Κά-
που έχει χαθεί η μπάλα!

Για να ξέρετε, δεν θα έχουμε
αυξήσεις στο νερό. Κατηγορη-
ματικά αποκλείστηκε το ενδε-
χόμενο αύξησης στα τιμολόγια
του νερού, εξαιτίας της ενερ-
γειακής κρίσης, από τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ
Χαράλαμπο Σαχίνη και τον ανα-
πληρωτή διευθύνοντα σύμβου-
λο Αναστάσιο Τόσιο. Σε συνέν-
τευξη Τύπου που παρέθεσαν οι
επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ, ανέλυ-
σαν τον στρατηγικό σχεδιασμό
της εταιρείας για την επόμενη
δεκαετία, ενώ παράλληλα έκα-
ναν και έναν απολογισμό των
πεπραγμένων. 

Της έπεσε η σημαία... 
Άγιο είχε η υπάλληλος στην αίθουσα

της Γερουσίας, που καθόταν στο προ-
εδρείο κρατώντας τα πρακτικά, όταν το
κοντάρι της ελληνικής σημαίας έπεσε
ξαφνικά πάνω στο κεφάλι της. Για λίγα
λεπτά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας σήμανε συναγερμός, η κοπέλα με-
ταφέρθηκε στο ιατρείο και ευτυχώς λίγα
λεπτά αργότερα επέστρεψε στο πόστο
της σώα και αβλαβής. Τραγική ειρωνεία
ότι την ώρα που έπεσε η σημαία ο βου-
λευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης μι-
λούσε για τα εργατικά ατυχήματα. Η συ-
νεδρίαση διακόπηκε για λίγα λεπτά.

Η Ντόρα εγκρίνει τους γάμους ομοφυλόφιλων 

Το ΚΙΝΑΛ θα… βάλει πλάτη 
Για όσα ακούγονται και γράφονται

περί συνεργασιών στο ΠΑΣΟΚ δεν
βιάζονται να πάρουν θέση και τονίζουν
ότι όλα είναι θέμα συνθηκών. Υπενθυ-
μίζουν με νόημα πως «όταν η χώρα
βίωνε δύσκολες στιγμές, εμείς θυσιά-
σαμε την πολιτική μας προοπτική για
να υπηρετήσουμε την πατρίδα και να
τη βοηθήσουμε». Ξεκαθαρίζουν,
όμως, σε όλους τους τόνους ότι, εάν και όταν γίνουν εκλογές και είμαστε σε συνθήκες
κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης, το Κίνημα προφανώς και θα βάλει πλάτη.
Αν το επιβάλλουν οι συνθήκες, δηλαδή… Έτσι, όμως, όπως έχουν τα πράγματα σήμε-
ρα «με τον Μητσοτάκη να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασιών και να ζητάει
την αυτοδυναμία» και με τον «Τσίπρα να ονειρεύεται… προοδευτικές διακυβερνή-
σεις», δεν πρόκειται να συμβαδίσουν με κανέναν από τους δύο.



Σας έλεγα χθες για τη «γαλάζια» πολι-
τεύτρια στη νοτιοανατολική Αττική που
πήρε 35.000 ευρώ από επιχειρηματία για
να του βγάλει άδεια γηροκομείου και τώ-
ρα έχει βάλει τα πόδια στο κεφάλι, μην
και την τσακώσει ο εν λόγω για να πάρει
πίσω τα λεφτά του. Διότι τα χρήματα μεν
τα τσέπωσε, η άδεια, ωστόσο, ακόμα είναι
καθ’ οδόν…

Η ίδια, λοιπόν, η οποία -σημειωτέον-
εμπλέκεται και με την Περιφέρεια Αττι-
κής, πρόσφερε τις υπηρεσίες της και σε έναν εργολάβο, στον
οποίον έταξε ότι θα μεσολαβήσει για να πάρει αυτός ένα από

τα έργα που προκηρύσσονται. Το έξυπνο
πουλί, όμως, από τη μύτη πιάνεται. Στην
προκειμένη, από ένα sms. Πώς συνέβη
αυτό; Η εν λόγω τηλεφώνησε στη διευ-
θύντρια τεχνικών έργων για να της ζητή-
σει να βοηθήσει τον συγκεκριμένο εργο-
λάβο. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, έγρα-
ψε ενημερωτικό μήνυμα, αλλά από τη βια-
σύνη της, αντί να το στείλει στον εργολά-
βο, το έστειλε στη διευθύντρια. Και όπως
καταλαβαίνετε, έπεσε το γέλιο της αρκού-

δας, ενώ πλέον το συγκεκριμένο περιστατικό έχει γίνει viral
μεταξύ των εργαζομένων στην περιφέρεια!

Αλέξη, μην το κάνεις 
Έπεσε μεγάλη απογοήτευση, όπως μα-

θαίνω, στο περιβάλλον του κ. Τσίπρα από
τον απόηχο που είχε η απόφασή του να ζη-
τήσει πρόωρες εκλογές στη Βουλή. Βεβαί-
ως, εις εκ των στενών του συνεργατών τον
είχε προειδοποιήσει έγκαιρα: «Θα πέσουν
κι άλλο τα ποσοστά μας. Δεν είναι καιρός
για τέτοιες μαγκιές». Εκείνος, όμως, ο αρ-
χηγός, δηλαδή, δεν τον άκουσε. Και τώρα
εισπράττει τα επίχειρα, τα οποία είναι σί-
γουρο ότι θα αποτυπωθούν και στις δημο-
σκοπήσεις…

Αργά ή γρήγορα 
θα οδηγηθούμε 
σε lockdown 

Μπορεί η κυβέρνηση να ξορκίζει το
lockdown όπως ο διάβολος αποφεύγει το
λιβάνι, αλλά μαθαίνω ότι ένας από τους πιο
σοβαρούς και μετρημένους επιστήμονες
του χώρου είναι κατηγορηματικός. Πρό-
κειται για τον Αχαιό καθηγητή Χαράλαμπο
Γώγο, ο οποίος λέει ότι «η Όμικρον είναι
στη γειτονιά μας και είναι δύσκολο να μην
περάσει και σε εμάς». Που σημαίνει ότι αρ-
γά ή γρήγορα οδεύουμε προς νέα σκληρά
μέτρα, από τα οποία είναι δύσκολο να απο-
κλειστούν πρόνοιες που ήδη έχουν λάβει
άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως ένα
γενικό ή μερικό lockdown. Το σίγουρο,
πάντως, είναι ότι οι πολίτες αναμένουν ου-
σιαστικά μέτρα και όχι rapid tests και
στους εμβολιασμένους…

Η «γαλάζια» πολιτεύτρια
σε νέες... περιπέτειες
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Έρχονται
αποστρατείες (και

στον ΣΥΡΙΖΑ); Έτσι μου
λέει ένα πουλάκι. Ότι,

δηλαδή, τουλάχιστον δύο
επώνυμα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα δεν
θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Αν
επιβεβαιωθεί αυτό, τότε ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ θα νιώσει μεγάλη μοναξιά στην
επόμενη Βουλή, καθώς ο ένας είναι ο
πολιτικός του μέντορας, φίλος και
βράχος στα δύσκολα. Ποιος είναι;

Ο υπουργός, ο υφυπουργός και η δίμετρη καλλονή 

Η Άννα και ο Γιώργος θέλουν 
«να γυρίσουν σπίτι τους» 

Ουδέν κακόν αμιγές καλού, θα
σκέφτεται τώρα η Άννα μας, η
οποία είχε βάλει μαύρες πλερέ-
ζες όταν ο Μητσοτάκης δεν την

αξιοποίησε κυβερνητικά, όπως η
ψυχή της επιθυμούσε. Τώρα, μαθαί-

νω ότι μαζί με τον συνάδελφό της, τον Γιώργο, ετοιμάζουν τις βαλί-
τσες τους για να γυρίσουν «σπίτι τους». Στη ζεστασιά του μητρικού
χώρου που εξασφαλίζει η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. «Μ’ αυτόν
αρχηγό, ναι, γυρίζω», λένε Διαμαντοπούλου και Φλωρίδης. 

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος 
και της φυλακής τα σίδερα 

Μην πείτε ότι δεν το πληροφορηθήκατε
πρώτοι απ’ όλους. Τα ’λεγα, λοιπόν, εγώ
ότι όπου να ’ναι ο Στάθης Παναγιωτό-
πουλος θα βρεθεί πίσω από της φυλα-

κής τα σίδερα. Οι πληροφορίες μου λένε
ότι το ένταλμα σύλληψης «ψήνεται» και

είναι θέμα χρόνου να δοθεί εντολή εκτέλεσης. Και αυτό
γιατί φαίνεται να υπάρχουν όχι ένα αλλά πολλά «καυτά ροζ
βίντεο», που σημαίνει ότι πρόκειται για διαρκές αδίκημα,
δηλαδή, ποινικό αδίκημα, με ό,τι αυτό σημαίνει. 

Σε όλα τα υπουργικά γραφεία μαθαίνω ότι
ξεφύλλιζαν χθες σκανδαλοθηρική εφημερίδα,
η οποία σε πρωτοσέλιδό της αναφέρεται σε
«καυτά» έργα και ημέρες ενός υπουργού και
ενός υφυπουργού, οι οποίοι φέρονται να
έχουν περιβάλει με… την εμπιστοσύνη τους
δίμετρη καλλονή από τον χώρο του στίβου και
μάλιστα του άλματος εις ύψος (η οποία
προφανώς επιδίδεται σε άλλου είδους…
«άλματα»).
Και άντε να πούμε ότι του ενός το λέει η
περδικούλα του από παιδί και έχει αυτήν τη
φήμη. Ο άλλος, που πρέπει να της φτάνει
μέχρι τον αφαλό σε ύψος, πού πάει; Και
μάλιστα πώς χρησιμοποιεί το υπουργικό
τηλέφωνο για να κλείνει τα ραντεβού; Δεν
καταλαβαίνει ότι κάποιοι, κάπου, κάτι θα
ακούσουν; Φυσικά, αν όλα αυτά αληθεύουν,
φανταζόμαστε ότι δεν πρόκειται να περάσουν
χωρίς επιπτώσεις…



Ν
α προλάβουν πιθανές εξάρσεις
ενθουσιασμού που θα παραπέμ-
πουν σε παρεξηγήσιμες συμπε-
ριφορές του παρελθόντος, επι-

χειρούν στο Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την
ανοδική πορεία του κόμματος όπως αυτή κα-
ταγράφεται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. 

Την ώρα, λοιπόν, που η μία μετά την άλλη οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Κίνημα Αλ-
λαγής κλείνει όλο και πιο πολύ την ψαλίδα με
τον ΣΥΡΙΖΑ, στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά
τον ενθουσιασμό και τα χαμόγελα, επιδιώ-
κουν να διατηρείται από όλους χαμηλό προ-
φίλ και γίνεται προσπάθεια να μη δίνονται
λαβές για άσκοπη κριτική. «Δεν παίρνουν
αέρα τα μυαλά κανενός μας από τις δημο-
σκοπήσεις», ήταν το σαφές μήνυμα που
έστειλε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Πανα-
γιώτης Βλάχος, γραμματέας Επικοινωνίας
του ΚΙΝΑΛ και στενός συνεργάτης του Νίκου
Ανδρουλάκη. «Οι δημοσκοπήσεις αντανα-
κλούν τη στιγμή και πράγματι είναι ένα καλό
momentum για το Κίνημα, γιατί μόλις βγή-
καμε από μια εσωκομματική διαδικασία.
Από την άλλη, αντίστοιχα νούμερα καταγρά-
φαμε και το 2015, δημιουργήθηκαν προσδο-

κίες και η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη.
Συνεπώς, αυτά τα δικαιώνεις στην πορεία με
σκληρή δουλειά και επίμονη προσπάθεια.
Κανενός τα μυαλά δεν παίρνουν αέρα», είπε
μιλώντας στα Parapolitika FM 90,1 και πρό-
σθεσε στο ίδιο ύφος: «Όλοι ξέρουμε ότι αυτά
έρχονται και παρέρχονται. Το σημαντικό αυ-
τή τη στιγμή είναι να σηκώσουμε τα μανίκια,
να δουλέψουμε και να γνωρίζουμε ότι ο τελι-
κός κριτής είναι ο κόσμος, ο οποίος αυτή τη
στιγμή πιέζεται. Η καθημερινότητά του, η
ζωή του, η υγεία του, το πορτοφόλι του, αυτή
τη στιγμή είναι όλα “στο κόκκινο”».

Με ειρωνική διάθεση
Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει περάσει με πολι-

τική ελαφρότητα το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα
για πρόωρες εκλογές. Μπορεί, όπως ήταν
φυσικό, να αντιμετωπίστηκε με ειρωνική
διάθεση από τον πρωθυπουργό, αλλά όπως
εκτιμούν στο ΚΙΝΑΛ αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν είναι στις προθέσεις του, ειδικά όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας. Εν-
δεικτικό είναι το σχόλιο του Παναγιώτη Βλά-
χου που αντικατοπτρίζει και τη στάση του
κόμματος. «Και ο κ. Μητσοτάκης έναν χρόνο
μετά την εκλογή του κ. Τσίπρα ζητούσε εκλο-
γές και ο κ. Τσίπρας πριν από δέκα μέρες μας
έλεγε ότι θα ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευ-
ση και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να
ζητήσει εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Οι
εκλογές είναι καλοδεχούμενες, όποτε θέ-
λουν, αλλά ας έχουμε και λίγη σοβαρότητα,

γιατί είμαστε στη χειρότερη φάση της πανδη-
μίας. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για μας
και για το πολιτικό σύστημα είναι να υπάρχει
μία σοβαρή προγραμματική φωνή, να κάνει
κάποιος σοβαρή αντιπολίτευση».

Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση που κυ-
ριαρχεί είναι ότι το ενδεχόμενο ενός εκλογι-
κού αιφνιδιασμού προς την άνοιξη έχει αρχί-
σει και απομακρύνεται αισθητά. Ωστόσο
εκείνο στο οποίο θα δοθεί μεγάλο βάρος εί-
ναι η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του κόμ-
ματος σε όλη τη χώρα και κυρίως να καλ-
λιεργηθεί, όπως λένε, η αίσθηση στους πολί-
τες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει και είναι
δίπλα τους. «Θα έχουμε ένα σαφές προοδευ-
τικό πρόγραμμα, το οποίο θα ζητήσουμε να
επικυρωθεί από τους πολίτες. Για εμάς, ο
στόχος είναι να μεγαλώσουμε και όχι να συ-

ζητάμε με ποιον θα πάμε. Η πρώτη μας προ-
τεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μεγαλώ-
σουμε το κόμμα και να είμαστε δυναμικά πα-
ρόντες, ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να
μπορέσουμε να κυβερνήσουμε», υποστηρί-
ζει με έμφαση ο κ. Βλάχος.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά
μας» ήταν το μήνυμα 
που έστειλε προς όλες τις 
κατευθύνσεις ο γραμματέας
Επικοινωνίας 
Παναγιώτης Βλάχος
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ΚΙΝΑΛ: «Φρένο
σε πανηγύρια» 
για τα γκάλοπ

Ο Ανδρουλάκης και οι δημοσκοπήσεις συσπειρώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ
«Το παιχνίδι παίζεται στην επικοινωνία, μια επικοινωνία που

εκ των πραγμάτων ο Ανδρουλάκης δεν την έχει», σχολιάζουν
πηγές της Κουμουνδούρου, σχετικά με την ιδιαίτερη προβολή
που επιφυλάσσουν τα ΜΜΕ στον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Οι
ίδιες πηγές εκτιμούν πως όσο και να στηρίξει το «σύστημα» τον
Ανδρουλάκη, ο ίδιος δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον Αλέξη
Τσίπρα: «Φτάνει μια βόλτα του Τσίπρα ακόμη και σε παραδο-
σιακά κάστρα της Δεξιάς για να καταλάβει κανείς τη λατρεία
που τρέφει ο κόσμος στο πρόσωπό του. Ο Τσίπρας κερδίζει από
τα αποδυτήρια».  Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών

και τα υψηλά ποσοστά που δίνουν στο Κίνημα Αλλαγής «δεν
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα», υποστηρίζουν στον
ΣΥΡΙΖΑ. «Σε λίγο θα τους παρουσιάζουν ως δεύτερο κόμμα»,
σχολιάζουν ειρωνικά πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας,
αφήνοντας ξεκάθαρες υπόνοιες για αποτέλεσμα που δεν αντι-
κατοπτρίζει την πραγματικότητα και μεθόδευση δημιουργίας
πλασματικής εικόνας στην κοινή γνώμη. 

«Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης; Θα στηρίξει τον πρωθυπουργό
της αποτυχίας, την ώρα που η κοινωνία στενάζει από τους θα-
νάτους από την πανδημία και την ακρίβεια;» ρωτούν στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που το τοπίο διαφαίνεται θολό αναφορι-
κά με τη στάση Ανδρουλάκη και τις συνεργασίες που έχουν
πέσει στο πολιτικό τραπέζι.  Σχολιάζοντας τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης ενόψει εορτών, στην Κουμουνδούρου αναρωτι-
ούνται: «Ποια νέα μέτρα; Το να πληρώνεις rapid test 8 και 10
ευρώ για να πιεις έξω έναν καφέ που κάνει 3 ευρώ; Έγινε ο
κακός χαμός και το μαζέψαν άρον άρον, και μάλιστα με από-
φαση του υπουργικού συμβουλίου. Αυτά ας τα δουν αυτοί που
τους ψηφίζουν», σημείωνε στην «Political» σε έντονο ύφος
μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας.



του

Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας 
Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας,

Νέα Δημοκρατία
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του

Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Υπηρετείτε τον πρωθυπουργό, κ. Θεοδωρικάκο;

Το έργο μας η καλύτερη απάντηση

Ο
ι εκ γενετής Ελληναράδες, οι φύσει τραμ-
πούκοι και οι καθ’ έξιν σφετεριστές της κρα-
τικής εξουσίας εντός των «ιδιωτικών επι-

κρατειών τους» σπανίως αποδέχονται την ήττα τους.
Και όταν βρουν απέναντί τους έναν εκφραστή της
δημόσιας εξουσίας, αρκετά αποφασιστικό και επί-
μονο για να τους υποτάξει, συνήθως περιμένουν την
προσέγγιση των εκλογών για να αρχίσουν την αντε-
πίθεσή τους… Που είναι η αντεπίθεση των «ιδιωτι-
κών κρατών» -ενίοτε και των ιδιωτικών στρατών-
κατά του Res Publica και των φορέων της δημόσιας
εξουσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπήρξε ο μόνος
Έλληνας πολιτικός ηγέτης που κατάφερε να επιβά-
λει κάποιας μορφής ευταξία, δείχνοντας πολιτική
βούληση για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νο-
μοθεσίας… Και προσφέροντας συνθήκες στοιχει-
ώδους υγιεινής και ποιότητας ζωής σε όσους -άκα-
πνους- ανθρώπους διεκδικούσαν σεβασμό της
προσωπικότητάς τους και δικαίωμα παρουσίας στον
δημόσιο χώρο. 

Και μόνο αυτό θα τον καθιστούσε, πιστεύω, κατ’
αξίαν δικαιούχο της κοινωνικής ευγνωμοσύνης -
τόσο για λόγους δημόσιας υγείας όσο και για λό-
γους σεβασμού της κρατικής ευνομίας και της κοι-
νωνικής ευταξίας- ακόμη και αν κάποιες άλλες
πράξεις ή παραλείψεις του παρέχουν βάση κριτι-
κής, ακόμη και πολιτικής αποστασιοποίησης.

Ωστόσο κάποτε…, κάπου… θα ξεκινούσε η αν-
τεπίθεση των Ελληναράδων, αυτών των οποίων ο
τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει. Ήταν μοιραίο. Τις
προάλλες, βράδυ Σαββάτου σε εστιατόριο/μπαρ
κοντά στο Πασαλιμάνι, όπου έτρωγα ύστερα από
φιλική πρόσκληση, διαπίστωσα πως περιβαλλό-
μουν από καπνιστές. Και στην παράκλησή μου να
μη συνεχίσουν το κάπνισμα, κάποιοι μου έδειξαν
το τασάκι, ξέχειλο από γόπες, το οποίο τους είχαν
φέρει οι σερβιτόροι, λέγοντας: «Ρωτήσαμε την

επιχείρηση και αυτή το επιτρέπει…»!
Τότε ήταν, λοιπόν, που θυμήθηκα πως στον τρίτο

κόσμο υπάρχουν κράτη εντός των οποίων λειτουρ-
γούν θύλακες αδιαπέραστοι από την κρατική εξου-
σία, με απλώς ιδιωτική πηγή και βάση νομιμότητας
(συνήθως αυτή που βασίζεται στη βούληση των φυ-
λάρχων). Σκέφτηκα, δε, τι θα συνέβαινε αν υπήρχαν
ακόμη πιο «προχωρημένοι», ακόμη πιο «φιλελεύ-
θεροι» επιχειρηματίες, οι οποίοι εντός της «ιδιωτι-
κής επικρατείας τους» θα επέτρεπαν και άλλες απε-
ριόριστες «ελευθερίες». Π.χ., την ελεύθερη πρό-
σβαση στο πορτοφόλι ή τη σωματική ακεραιότητα ή
τη γενετήσια περιοχή του άλλου. 

Τώρα γιατί δεν ήρθε -τουλάχιστον την αρκετή ώρα
που έμεινα ακόμη στο συγκεκριμένο εστιατόριο- η
κληθείσα αστυνομία του κ. Θεοδωρικάκου, δεν το
ξέρω. Δίνοντας μια αυθαίρετη απάντηση, θα ήταν
δυνατόν να σας γελάσω και δεν θα το ήθελα. 

Ως πιθανολογήσεις μόνο, καταγράφω δυνατές
εξηγήσεις: Μήπως, ως εκ της Αριστεράς προερχό-

μενος δημοκράτης, ο υπουργός ζήτησε πρώτα διε-
ξαγωγή δημοσκόπησης, για να διαπιστωθεί ποια εί-
ναι η διάθεση της κοινής γνώμης επί του συγκεκρι-
μένου θέματος; Μήπως έκρινε πως είναι μια μάχη
του πολιτισμού με τη βαρβαρότητα και επομένως
θεώρησε πως αρμόδιο είναι το υπουργείο Πολιτι-
σμού; Μήπως απλώς το αξιολόγησε ως θέμα αθέμι-
του ανταγωνισμού και ειδοποίησε το υφυπουργείο -
ή τη γενική γραμματεία- Εμπορίου; 

Πάντως ο λόγος δεν θα μπορούσε να είναι το ότι η
αστυνομικός με την οποία συνομίλησα μου είπε πως
δεν γνώριζε πού βρίσκεται το Πασαλιμάνι και μου
ζήτησε την ακριβή διεύθυνση. Γιατί στη συνέχεια
της έδωσα οδό και αριθμό. Οπωσδήποτε, όμως, δεν
θα ήθελα να φανταστώ καν πως, ως «φιλολαϊκός», ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνειδητά συντά-
χτηκε με όσους, θεωρώντας τη συγκυρία κατάλλη-
λη, επιδιώκουν να ακυρώσουν τη βούληση και να
αμαυρώσουν τη φήμη και τον απολογισμό του πρω-
θυπουργού του… 

Σ
τους 27 περίπου μήνες διακυβέρνησης από
τη Νέα Δημοκρατία, η χώρα μας έχει αρχί-
σει να αλλάζει πρόσωπο. Άφησε πίσω της το

«αμαρτωλό» παρελθόν και αρχίζει να εισέρχεται
σε μια νέα εποχή οικονομικής και κοινωνικής
προόδου ενώ ταυτόχρονα πρωταγωνιστεί στην
Ευρώπη και σε όλα τα διεθνή μέτωπα. Η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη λύνει τα προβλήματα
του χθες, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σήμε-
ρα και προετοιμάζει τη χώρα για το αύριο. Στο διά-
στημα αυτό και πέρα από την αντιμετώπιση της
πανδημίας:

Η χώρα απέκτησε νέο Σύνταγμα. Οι απόδημοι το
δικαίωμα να ψηφίζουν από τον μόνιμο τόπο δια-
μονής τους. Η Δικαιοσύνη, Ποινικό Κώδικα αυ-
στηρότερο αλλά πιο δίκαιο. Το Υπουργικό Συμβού-
λιο συνέρχεται τακτικά ανά μήνα. Η Βουλή έχει
ήδη ψηφίσει 250 νέους νόμους. Οι Θεσμοί αποκα-
ταστάθηκαν και λειτουργούν.

Πολίτες και επιχειρήσεις πληρώνουν λιγότε-
ρους φόρους και μειωμένες εισφορές. Το αφορο-
λόγητο αυξήθηκε, η Εισφορά Αλληλεγγύης έχει
ανασταλεί στον ιδιωτικό τομέα. Φέτος τα Χριστού-
γεννα θα δοθεί διπλό Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-
δημα στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Στις
αρχές του έτους θα έχουμε αύξηση του κατώτατου
μισθού, ενώ μέσα στο 2022 θα έρθει και δεύτερη
αύξηση. 

Το ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί αδιαμεσολάβη-
τα, εύκολα και γρήγορα τον πολίτη εξοικονομών-
τας του κόπο, χρόνο και χρήμα, κλείνοντας ταυτό-
χρονα τις πόρτες σε ύποπτες συναλλαγές.

Υπήρξε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
των Ελλήνων κατά 7,2% το πρώτο εξάμηνο του
2021. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 28% τους τε-
λευταίους 9 μήνες. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
των επενδύσεων φτάνει στο 18,1% που είναι ο κα-
λύτερος της τελευταίας δεκαετίας. Σημαντική εί-

ναι και η αύξηση της επιχειρηματικής δράσης ξέ-
νων κολοσσών στην Ελλάδα όπως η Pfizer, η Mi-
crosoft, η CISCO, πολύ πρόσφατα η Amazon. Τα
σχεδόν 10 δισ. των συμπράξεων Δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα και των στρατηγικών επενδύσεων
μεταφράζονται σε νέες χειροπιαστές δουλειές: 4,1
εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ελληνική οι-
κονομία, ρεκόρ των τελευταίων 11 ετών. Ταυτό-
χρονα η ανεργία έχει υποχωρήσει κατά 3 μονάδες.

Η αύξηση του ΑΕΠ έφτασε το 13,4% το τρίτο τρί-
μηνο του 2021 σε σύγκριση με το 2020 και είναι η
υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Αυτή η αύξηση
του ΑΕΠ μεταφράζεται σε καλύτερο εισόδημα για
όλους και σε μέτρα ανακούφισης των ευάλωτων
συμπολιτών μας. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν την καλύτερη
απάντηση σε όσους επιμένουν στην καταστροφο-
λογία και σε όσους παραμένουν προσκολλημένοι
στο παρελθόν.
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Σ
ε επικίνδυνες ατραπούς εισέρχεται
η Λιβύη, με την αναβολή των εκλο-
γών της 24ης Δεκεμβρίου να δεί-
χνει αναπόφευκτη, αν και προς το

παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Η
κατάσταση στη χώρα περιπλέκεται μέρα με
τη μέρα, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος
αποσταθεροποίησης που θα φέρει νέες συγ-
κρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις που διεκδι-
κούν την εξουσία και τις πολιτοφυλακές που
ελέγχουν τμήματα της χώρας.

Η Άγκυρα παίζει επιθετικά το τελευταίο
της χαρτί στη χώρα, κινητοποιώντας τις δυ-
νάμεις που έχει στη σφαίρα επιρροής της,
όπως η μουσουλμανική αδελφότητα, που
ελέγχει το Ανώτερο Συμβούλιο του Κράτους.
Το συγκεκριμένο όργανο, αν και δεν έχει
αναγνωρισμένες αρμοδιότητες, ζητά εδώ
και καιρό την αναβολή των εκλογών και τη
διεξαγωγή τους έπειτα από τέσσερις ή πέντε
μήνες με το πρόσχημα των «νομικών κωλυ-
μάτων» ορισμένων υποψηφίων και της
«απουσίας κανόνων» που εγγυώνται τη δια-
φάνεια της διαδικασίας. Η ατμόσφαιρα ανά-
μεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη
μυρίζει και πάλι μπαρούτι, ενώ η βία επι-
στρέφει στους δρόμους της Τρίπολης. Τε-
λευταίο περιστατικό ήταν η εισβολή ενό-
πλων σε κυβερνητικά κτίρια για να στηρί-
ξουν τον αποπεμφθέντα αρχηγό των Λιβυ-
κών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αποσταθεροποίηση
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ακόμη και οι πιο αι-

σιόδοξοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκλογές
είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν εντός
του Δεκεμβρίου. Ακόμη δεν έχει ανακοινω-
θεί η τελική λίστα των υποψήφιων προέδρων
και βουλευτών, με περισσότερους από 100
Λίβυους να διεκδικούν το χρίσμα. Ταυτόχρο-
να προκύπτει ένα νέο πρόβλημα που απειλεί
να τινάξει στον αέρα τις όποιες προσπάθειες
για πολιτική ομαλοποίηση στην αφρικανική
χώρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη νομιμο-
ποίηση της παρούσας κυβέρνησης, η οποία
λήγει στις 24 Δεκεμβρίου. Από την επόμενη
κιόλας μέρα θα πρέπει να συσταθεί η νέα κυ-

βέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε
εκλογές, αν και αυτή η πολιτική εξίσωση μοι-
άζει αδύνατη να λυθεί προς το παρόν.

Η θέση της Αθήνας
Η ελληνική διπλωματία έχει καταστήσει

σαφείς τις θέσεις της για την ανάγκη επικρά-
τησης πολιτικής σταθερότητας μέσω μιας
νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης στην ταλαι-
πωρημένη από τους εμφυλίους Λιβύη. Στη
Διάσκεψη του Παρισιού ο πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε πως για να επέλθει η ομαλότητα
θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως οι ξέ-
νες δυνάμεις και οι μισθοφόροι από τη χώ-
ρα, άποψη την οποία συμμερίζεται η διεθνής
κοινότητα.

Η Αθήνα άλλωστε αναμένει την εκλογή της
νόμιμης λιβυκής κυβέρνησης ώστε να συζη-
τήσει την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών,
ώστε να κλείσει διά παντός το ζήτημα του πα-
ράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου που
αποτελεί «αγκάθι» για την Ανατολική Μεσό-
γειο και τις σχέσεις των δύο χωρών. Αν και η
παρούσα -μεταβατική- κυβέρνηση δεν δια-
θέτει νομιμοποίηση για να εφαρμόσει το
μνημόνιο, η Ελλάδα διατηρεί οξυμμένα δι-
πλωματικά ανακλαστικά, ώστε να αντιμετω-

πίσει οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας
τετελεσμένων από την Τρίπολη ή την Άγκυρα,
ειδικά αν η Λιβύη διολισθήσει σε νέο κύκλο
αστάθειας.

Οι μεγάλοι παίκτες
Υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών στη

συμφωνηθείσα ημερομηνία τάσσονται οι
Ηνωμένες Πολιτείες, με το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ να τονίζει ότι οι Λίβυοι ηγέτες θα πρέ-
πει να εργαστούν για τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, η
Μόσχα δείχνει πιο ελαστική ως προς την
ημερομηνία των εκλογών, υπογραμμίζοντας
ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η ουσιαστική
προετοιμασία, ώστε να λάβουν μέρος όλοι οι
υποψήφιοι και να αναγνωριστούν τα αποτε-
λέσματα παρά η τήρηση του χρονοδιαγράμ-
ματος.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Άγκυρα παίζει το τελευταίο 
της χαρτί κινητοποιώντας 
τη μουσουλμανική αδελφότητα 
για αναβολή των εκλογών

Συνεχίζει τις
προκλήσεις 
η «αυλή» 
του Ερντογάν

Η Άγκυρα ωστόσο συνεχίζει
την επιθετική ρητορική απέναν-
τι στην Ελλάδα, με τον δημοσιο-
γράφο και σύμβουλο του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν Γιγίτ
Μπουλούτ να απειλεί πως η
Τουρκία θα φτάσει μέχρι τη
Θεσσαλονίκη. Ο Μπουλούτ, ζα-
λισμένος από το βέρτιγκο της
τουρκικής οικονομίας, ανέφερε
σε ανάρτησή του πως αν συνεχι-
στούν οι «επιθέσεις κατά της λί-
ρας από την παγκόσμια αυτο-
κρατορική δομή, το τουρκικό
έθνος θα επιστρέψει στα σύνο-
ρα του Εθνικού Όρκου». Πρό-
κειται ουσιαστικά για το κείμενο
που υιοθετήθηκε από την τουρ-
κική Εθνοσυνέλευση το 1920,
σύμφωνα με το οποίο τα σύνορα
της Τουρκίας θα έπρεπε επι-
στρέψουν εκεί που βρίσκονταν
το 1918, δηλαδή να περιλαμβά-
νουν τα νησιά του Βόρειου Αι-
γαίου και τα Δωδεκάνησα, τη
Δυτική Θράκη, τη Μακεδονία
μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ολό-
κληρη την Κύπρο.

Την ίδια ώρα, η τουρκική εφη-
μερίδα «Sozcu» παρουσιάζει τη
Θάσο ως τουρκικό νησί και κα-
τηγορεί την Ελλάδα ότι «κλέβει»
το πετρέλαιο του Πρίνου. Το
προκλητικό δημοσίευμα, που
απηχεί τα ανυπόστατα ιδεολο-
γήματα της Άγκυρας, αναφέρει
ότι η Ελλάδα αντλεί περίπου
4.000 βαρέλια πετρελαίου τη
μέρα από τα «τουρκικά» χωρικά
ύδατα, ενώ μεταφέρει τις δηλώ-
σεις του πρώην γενικού γραμ-
ματέα του τουρκικού υπουργεί-
ου Άμυνας, ο οποίος υποστηρί-
ζει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο
υπάρχουν 111 εκατομμύρια βα-
ρέλια πετρελαίου που «ανή-
κουν» στην Τουρκία.

Τουρκικός δάκτυλος πίσω
από τη νέα κρίση στη Λιβύη



Ε
να ακόμη επεισόδιο στο «σί-
ριαλ» των τορπιλών βαρέος τύ-
που για τα υποβρύχια 214 του
Πολεμικού Ναυτικού παίχτηκε

χθες στη Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών
Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βου-
λής. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρω-
σε τους εκπροσώπους των κομμάτων για
την πρόθεση της κυβέρνησης να αγοράσει
44 τορπίλες από τη Γερμανία, βάζοντας
τέλος σε μια ιστορία «τρέλας» που ταλαι-
πωρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 20
χρόνια.

Η υπόθεση των τορπιλών αντικατοπτρί-
ζει τις ιστορικές παθογένειες του ελληνι-
κού συστήματος προμηθειών αλλά και την
προχειρότητα -ίσως και αδιαφορία- με
την οποία επί σειρά ετών πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία αντιμετώπιζαν την
ανάγκη για εκσυγχρονισμό του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Η Ελλάδα είναι ίσως η μο-
ναδική χώρα στον κόσμο που αγόρασε
υπερσύγχρονα υποβρύχια χωρίς τορπίλες
και δέκα χρόνια μετά την ένταξή τους σε
υπηρεσία δεν έχει υλοποιήσει ακόμη την
προμήθεια των βασικών τους όπλων. Μά-

λιστα, η συζήτηση για τορπίλες βαρέος τύ-
που ξεκίνησε το μακρινό 2001, δηλαδή
πολύ πριν φτάσουν οι αόρατοι «θηρευτές»
στο Αιγαίο.

Δύο δεκαετίες μετά η συζήτηση βρί-
σκεται ακόμη σε εξέλιξη, με το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας να φέρνει πλέον τη σύμ-
βαση με μορφή νόμου, ώστε να κλείσει
όσο το δυνατόν συντομότερα η συμφωνία
με τη γερμανική πλευρά. Δεν χρειάζεται
να επισημάνουμε πόσο επείγουσα είναι η
ανάγκη εφοδιασμού των υποβρυχίων με
τορπίλες νέας τεχνολογίας, αρκεί να σκε-
φτεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια της ελλη-
νοτουρκικής κρίσης του 2020 τα ελληνικά
υποβρύχια βγήκαν στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο με όπλα της δεκαε-
τίας του ’70. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η
Ελλάδα θα αγοράσει 44 νέες τορπίλες από
τη γερμανική Atlas Elektronik έναντι 110
εκατ. ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται τελικά η
αναβάθμιση των 18 παλαιότερων τορπι-
λών SUT.

Τρύπα στο νερό
Το πρόγραμμα των τορπιλών όμως δεν

είναι το μοναδικό που έχει κακοφορμίσει
στα συρτάρια του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Είκοσι χρόνια χρειάστηκαν και
για την κατασκευή των πυραυλακάτων, με
την έβδομη να μην έχει ακόμη παραδοθεί
στο Πολεμικό Ναυτικό. Στην περίπτωση
των Super Vita βέβαια το πρόβλημα είναι

διαφορετικής φύσεως, ωστόσο το πάθημα
δεν έχει γίνει μάθημα.

Άλλωστε, η επιπολαιότητα και η προχει-
ρότητα με τις οποίες αντιμετωπίζεται το
θέμα της επαναλειτουργίας των ελληνι-
κών ναυπηγείων οδήγησαν στην απόφαση
για την κατασκευή των φρεγατών Belhar-
ra αποκλειστικά στη Γαλλία, ώστε και οι τι-
μές να μην εκτοξευτούν αλλά και το Ναυ-
τικό να αποκτήσει τα νέα πλοία στην ώρα
του. Την ίδια ώρα βέβαια τα μηνύματα που
εκπέμπονται από την Αθήνα αποθαρρύ-
νουν κάθε σοβαρό επιχειρηματία που θέ-
λει να επενδύσει στα ελληνικά ναυπηγεία.
Η προσφυγή του Δήμου Χαϊδαρίου στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για το παρα-
λιακό μέτωπο, η οποία απειλεί να τινάξει
στον αέρα την πώληση των ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, είναι μόνο το κερασάκι στην
τούρτα. Το παζλ της ζοφερής ελληνικής
πραγματικότητας συμπληρώνουν τα «πυ-
ροτεχνήματα» για την Ελευσίνα και οι δη-
λώσεις για δήθεν θερμό ενδιαφέρον ξέ-
νων επενδυτών και κολοσσών της ναυπη-
γικής βιομηχανίας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Παναγιωτόπουλος επιχειρεί
να βάλει τέλος σε μια ιστορία
«τρέλας» που ταλαιπωρεί 
τις Ένοπλες Δυνάμεις εδώ 
και 20 χρόνια
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Στη Βουλή (ξανά) οι τορπίλες
Ευχάριστη έκπληξη
Στα «θετικά» της χθεσινής μέρας
πάντως αξίζει να συμπεριλάβουμε
την πρώτη βολή τορπίλης γυμνα-
σίων από αεροσκάφος P-3B έπειτα
από σχεδόν 20 χρόνια. Το αεροσκά-
φος ενδιάμεσης λύσης, το μοναδι-
κό Ρ-3 που πετάει αυτήν τη στιγμή,
συμμετείχε σε άσκηση του Πολεμι-
κού Ναυτικού μαζί με Μονάδες
Επιφανείας και Υποβρύχια του Στό-
λου. Τα νέα όμως δεν αφήνουν πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας, αφού το
συγκεκριμένο αεροσκάφος, το μο-
ναδικό που έχει παραδοθεί από το
πρόγραμμα MLU που είχε ξεκινή-
σει επί ΣΥΡΙΖΑ, έχει σχεδόν εξαντ-
λήσει τις ώρες πτήσης του, με απο-
τέλεσμα τα πληρώματα να κινδυ-
νεύουν να μείνουν χωρίς διαθέσι-
μο αεροσκάφος. Για τα υπόλοιπα
τέσσερα Ρ-3 ούτε λόγος, αφού αν
και η Lockheed Martin έχει συγ-
κεντρώσει όλα τα απαραίτητα υλικά
για την αναβάθμισή τους, η ΕΑΒ δεν
δείχνει ικανή να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα. Πληροφορίες μάλιστα
αναφέρουν ότι μόλις 56 εργαζόμε-
νοι έχουν μείνει να απασχολούνται
στο πρόγραμμα των Ρ-3, όταν για
κάθε αεροπλάνο απαιτούνται του-
λάχιστον διπλάσιοι. 



Θύμα αρνητή
γιατρού 60χρονη
ανεμβολίαστη

Σάλος έχει ξεσπάσει στον Βόλο με τον αρ-
νητή παθολόγο, που από τη μία μοίραζε συν-
ταγές για θεραπεία κατά του κορονοϊού σε
νοσούντες και από την άλλη τους συμβού-
λευε να αποφεύγουν τις νοσηλείες σε νοσο-
κομεία, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς
να μεταφερθούν ύστερα από πιέσεις των οι-
κογενειών τους την τελευταία στιγμή, χωρίς
όμως αποτέλεσμα.

Τελευταίο «θύμα», σύμφωνα με την κα-
ταγγελία του συζύγου της σε βάρος του, μια
60χρονη η οποία άφησε την τελευταία της
πνοή ύστερα από σοβαρές επιπλοκές του
ιού. Όπως αναφέρει ο σύζυγός της, ο συγκε-
κριμένος γιατρός απέτρεπε την 60χρονη
από το να μεταβεί στο νοσοκομείο και την
κρατούσε στο σπίτι, με αποτέλεσμα η υγεία
της συνεχώς να επιδεινώνεται. Τη μέρα, μά-
λιστα, που δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο,
ο γιατρός προκειμένου να της αλλάξει γνώ-
μη την επισκέφτηκε δύο φορές.

Ο σύζυγος της 60χρονης προχώρησε σε
έγγραφη καταγγελία για τον εν λόγω για-
τρό στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ο
οποίος, μάλιστα, το προηγούμενο διάστη-
μα εξέφραζε σε βίντεο αντιεπιστημονικές
τοποθετήσεις κατά του εμβολίου του κο-
ρονοϊού.

Για τον λόγο αυτό ο εισαγγελέας έχει ήδη
ζητήσει στοιχεία για τις τοποθετήσεις του
περί εμβολιασμού. Και υπάρχουν πολλά στο
διαδίκτυο, αρκεί κάποιος να πληκτρολογή-
σει το όνομά του. Ο ίδιος, μάλιστα, τον Ιούλιο
αναφέρθηκε σε εκείνους που έχει θεραπεύ-
σει τόσο από κοντά όσο και μέσω βιντεοκλή-
σεων από το κινητό του τηλέφωνο. 

Β
ρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο
σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της παν-
δημίας. Από τη μία καταγράφεται
αργή αλλά σταθερή βελτίωση της

επιδημιολογικής μας εικόνας, με μείωση
των νέων κρουσμάτων, από την άλλη υπάρ-
χει ο φόβος μήπως η υπερμεταδοτική πα-
ραλλαγή Όμικρον τα χαλάσει όλα, ειδικά τώ-
ρα που πλησιάζουν οι γιορτές.

Αυτή τη στιγμή, η μετάλλαξη Όμικρον δια-
γιγνώσκεται καθημερινά σε χιλιάδες Βρετα-
νούς και τα νέα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί
στα μεγαλύτερα επίπεδα από την αρχή της
πανδημίας. Η παθολόγος, καθηγήτρια Επι-
δημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτο-
πούλου εξηγεί τη σημασία των επόμενων
εβδομάδων για την αξιολόγηση της παρου-
σίας της Όμικρον στην Ελλάδα: «Είναι πολύ
σημαντική η παρακολούθηση των δεδομέ-
νων τις επόμενες δύο εβδομάδες, ώστε να
διαπιστωθεί κατά πόσο θα αυξηθούν οι θά-
νατοι σε ανεμβολίαστους αλλά και σε εμβο-
λιασμένους, και επομένως ποια είναι η βα-
ρύτητα της νόσησης από το στέλεχος “Ο”,
που αναμένεται να κυριαρχήσει τον επόμενο
μήνα σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το
ECDC». Η Όμικρον έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στο να σπεύσουν οι γονείς να εμβολιάσουν
τα παιδιά τους ηλικίας 5-11 ετών. 

«Τα εμβόλια σώζουν…»
«Η επέλαση του μεταλλαγμένου στελέ-

χους “Ο”, όπως και δυστυχώς η απώλεια νέ-
ων ανθρώπων ακόμη και εφήβων στη χώρα

μας, που μπορεί να μην είχαν κανένα προ-
διαθεσικό παράγοντα, μας υπενθυμίζουν
καθημερινά ότι κανένας δεν είναι άτρωτος
ως προς την Covid. Η χορήγηση δισεκατομ-
μυρίων δόσεων εμβολίων σε όλες τις χώρες,
από τις ηλικίες των 5 ετών και παραπάνω,
έχει δείξει μέχρι σήμερα ένα προφίλ μεγά-
λης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε
κάθε ηλικιακή ομάδα», τονίζει η κυρία Ψαλ-
τοπούλου.

Μια σοβαρή αύξηση του ιού στα λύματα ει-
δικά στην Αττική και την Κρήτη θα οδηγήσει
τους ειδικούς σε σαφή συμπεράσματα για
την Όμικρον στην Ελλάδα. Χθες, πάντως, κα-
ταγράφηκαν 6.424 νέα κρούσματα, 77 θάνα-
τοι και 661 διασωληνωμένοι, οι 545 από αυ-
τούς ανεμβολίαστοι. 

«Έσβησαν» 
10 ηλικιωμένοι
σε γηροκομείο
της Πάτρας
Δέκα θάνατοι ηλικιωμένων
από κορονοϊό καταγράφηκαν
πρόσφατα σε γνωστό γηροκο-
μείο στην Πάτρα, όπως ανέφε-
ρε ο αντιπεριφερειάρχης
Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονά-
νος. Από τους δέκα θανάτους
οι οκτώ ήταν από κορονοϊό και
οι άλλοι δύο ήταν περιπτώσεις
ανθρώπων που είχαν κολλήσει
κορονοϊό, αλλά κατέληξαν από
άλλο νόσημα που είχαν.
Από τους δέκα, οι επτά ήταν
ανεμβολίαστοι, ενώ όπως επε-
σήμανε ο κ. Μπονάνος έχει ζη-
τήσει την τήρηση του πρωτο-
κόλλου, την αυστηροποίησή
του και τη διενέργεια ελέγχων.
Σε ερώτηση αν έχουν εμβολια-
στεί οι εργαζόμενοι, ο κ. Μπο-
νάνος απάντησε: «Από τους
ελέγχους που έχουν γίνει σε
αυτούς που έχουν δηλωθεί στο
ΕΡΓΑΝΗ, ήταν εμβολιασμέ-
νοι». Και πρόσθεσε πως οι
έλεγχοι συνεχίζονται για τη
συγκεκριμένη μονάδα.
Από τις 19 Νοεμβρίου μέχρι
σήμερα, έχουν εμφανιστεί 29
κρούσματα στο γηροκομείο,
εργαζόμενοι και τρόφιμοι, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν πως
υπάρχουν ηλικιωμένοι που
νοσηλεύονται σε σοβαρή κα-
τάσταση στο νοσοκομείο.

Από τα λύματα θα
φανεί η εξάπλωση
της μετάλλαξης «Ο»
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kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας
του ΕΚΠΑ Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου εξηγεί γιατί είναι
κρίσιμη η επόμενη βδομάδα



Την άμεση κινητοποίηση της πολιτικής και φυσι-
κής ηγεσίας της ΕΛΑΣ προκάλεσαν οι καταγγε-
λίες συνδικαλιστών για περιπολικά-φαντάσμα-
τα και άδεια Αστυνομικά Τμήματα στη Δυτική
Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για το
αν ισχύουν και σε τι βαθμό οι καταγγελίες που έγι-
ναν από το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Δυτικής Αττικής.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση των συνδικαλιστών αστυνομι-

κών αναφέρει ότι «περιπολικά-φαντάσματα (ανύπαρ-
κτα) φαίνεται να περιπολούν κατά τις βραδινές

ώρες (22.00-6.00) σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής, με το πλήρωμά τους να αποτελείται από τον
βραδινό αξιωματικό υπηρεσίας του οικείου ΑΤ και

τον σκοπό καταστήματος, όπως αυτό αναγράφεται
σε καταστάσεις υπηρεσίας κάποιων υπηρεσιών. Επί-

σης, δίνεται προφορική εντολή στον βραδινό αξιωματικό
υπηρεσίας όπως αυτός με τη σειρά του δώσει ανάληψη υπηρε-
σίας εποχούμενης περιπολίας (ανύπαρκτη) στο κέντρο επιχει-

ρήσεων της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να μην αποτυπώνε-
ται η πρωτοφανής αυτή απάτη σε καταστάσεις της υπηρεσίας».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι καταγγελίες γίνονται σε μια πε-
ρίοδο που ο ίδιος ο υπουργός έχει εξαγγείλει ενίσχυση των
υπηρεσιών και των περιπολιών (ιδίως τις νυχτερινές ώρες) για
να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Για αυτό και
μόλις έγινε κοινωνός των καταγγελιών, ζήτησε την άμεση διε-
ρεύνηση και να του παρουσιάσουν την πλήρη εικόνα-διάταξη
δυνάμεων στην πολύπαθη Δυτική Αττική.

Παπ.

Σ
ε επτά συλλήψεις προχώρησαν οι
«Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο
μεγάλης έρευνας για την εξάρθρωση
κυκλώματος που φέρεται να εξέδιδε

και να διακινούσε πλαστές βεβαιώσεις ανα-
πηρίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους
συλληφθέντες είναι και πρώην υψηλόβαθμο
στέλεχος υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ στη
Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ένα στενό
συγγενικό του πρόσωπο. Όλα ξεκίνησαν έπει-
τα από πληροφορίες που έφτασαν στην Υπηρε-
σία Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι κύκλωμα  πα-
ραποιούσε ποσοστά αναπηρίας των εξετα-
σθέντων ασθενών στα ΚΕΠΑ, προκειμένου
αυτοί να πάρουν σύνταξη χωρίς να πληρούν τις
απαραίτητες από τον νόμο προϋποθέσεις. 

Εγκληματική οργάνωση
Σε βάρος των επτά συλληφθέντων σχηματί-

στηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης και για τα κατά περίσταση αδική-
ματα της δωροδοκίας - δωροληψίας, ψευδούς
βεβαίωσης, απάτης, παραβίασης και χρήσης
υπηρεσιακού απορρήτου, νόθευσης εγγρά-
φου, διακίνησης ναρκωτικών και εμπορίας
επιρροής.  Στη δικογραφία περιλαμβάνονται
62 άτομα, εκ των οποίων οι 29 είναι γιατροί.
Εμπλέκονται τουλάχιστον σε 97 περιπτώσεις
έκδοσης πλαστών βεβαιώσεων με δράση του-
λάχιστον από τον Μάιο του 2021 και η ταρίφα
τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούσε
από 400 και έφτανε μέχρι τις 2.000 ευρώ. 

Μεταξύ άλλων, μέλη του κυκλώματος -

κατόπιν χρηματισμού, σύμφωνα με τη δικο-
γραφία- φέρεται να «ψαλίδιζαν» χρέη που
προέρχονται από οφειλές στα ασφαλιστικά
ταμεία.

Ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, συνήγορος
υπεράσπισης του πρώην στελέχους του ΕΦ-
ΚΑ, έκανε λόγο για «πομφόλυξ που θα σκά-
σει». Πιο αναλυτικά, υποστήριξε ότι «είναι μια
ογκώδης δικογραφία που όσο όγκο έχει, τόση
έλλειψη ουσιαστικότητας έχει. Νομίζω ότι εί-
ναι μια πομφόλυξ που θα σκάσει την Παρα-
σκευή μετά τις απολογίες. Υποτίθεται ότι είναι
μια σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που
επηρέαζε τις ενστάσεις των πολιτών κατά του
ΙΚΑ και σκοπούσε να επηρεάσει τα αποτελέ-
σματα των αναπηρικών συντάξεων. Ούτε καν
σε χρηματικό ποσό αναφέρεται όλων αυτών
των πράξεων». Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Δεν

υπάρχουν πλαστές βεβαιώσεις αναπηρίας.
Δεν έχουν εκδοθεί. Εγώ απορώ γιατί έγινε τό-
σος θόρυβος. Για κάτι πλημμεληματάκια που
ενδεχομένως να υπάρχουν έγινε εγκληματική
οργάνωση». Να σημειώσουμε ότι οι κατηγο-
ρούμενοι οδηγήθηκαν σε εισαγγελέα και ανα-
κριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία
για να απολογηθούν στο τέλος της εβδομάδας.
Για την υπόθεση αναμένονται επίσημες ανα-
κοινώσεις από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ. 

ΣΣτις 18 Μαρτίου
το δικαστήριο 
για Φιλιππίδη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για
τη στιγμή που ο Πέτρος Φιλιππί-
δης θα καθίσει στο εδώλιο του
Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
της Αθήνας, καθώς η δίκη του
προσδιορίστηκε για τις 18 Μαρτί-
ου 2022. Υπενθυμίζεται ότι ο προ-
φυλακισμένος ηθοποιός θα λογο-
δοτήσει για έναν βιασμό που φέ-
ρεται να τελέσθηκε το 2008 και
δύο απόπειρες βιασμού το 2010
και το 2014. Η πρώτη γυναίκα κα-
ταγγέλλει τον Πέτρο Φιλιππίδη ότι
την παρέσυρε στο καμαρίνι του με
την πρόφαση ενός ρόλου και την
υποχρέωσε στη διενέργεια σε-
ξουαλικών πράξεων. Στο καμαρίνι
του καταγγέλλεται ότι παρέσυρε
το 2010 και τη δεύτερη συνάδελ-
φό του, προκειμένου να της δώσει
ένα διορθωμένο σενάριο του ρό-
λου της. Εκεί, σύμφωνα με τη
μαρτυρία της γυναίκας, αποπει-
ράθηκε να τη βιάσει. Η δεύτερη
γυναίκα που καταγγέλλει τον ηθο-
ποιό για απόπειρα βιασμού τον
Αύγουστο του 2014 υποστηρίζει
ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο αυ-
τοκίνητό του, την ώρα που θα την
επέστρεφε στο σπίτι της. 

Έγιναν 7 συλλήψεις, ενώ 
στη δικογραφία περιλαμβάνονται
και 29 γιατροί - Από 400 
έως 2.000 ευρώ η ταρίφα

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Έδιναν αβέρτα πλαστές
βεβαιώσεις αναπηρίας
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Έρευνα με εντολή Θεοδωρικάκου για τα περιπολικά-φαντάσματα



της Εύης Πανταζοπούλου

Τ
ην πρώτη απόφαση για τη χρη-
ματοδότηση των πανεπιστη-
μίων, με ποσό ύψους 10 εκατ.
ευρώ, βάσει των νέων κριτη-

ρίων που έχει θέσει η Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), υπέ-
γραψε η ηγεσία του υπουργείου Παιδεί-
ας. Υπενθυμίζεται ότι, με το νέο σύστη-
μα, τα 22 ιδρύματα της χώρας θα λαμβά-
νουν το 80% της τακτικής χρηματοδότη-
σής τους σύμφωνα με συγκεκριμένα
αντικειμενικά κριτήρια, με στόχο την
κάλυψη των πραγματικών αναγκών
τους. Το υπόλοιπο 20% θα τους κατανέ-
μεται με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες
επιτευγμάτων, οι οποίοι θα περιγρά-
φονται μαζί με τις επιδόσεις τους σε αυ-
τά σε ετήσια έκθεση που θα υποβάλ-
λουν στην ΕΘΑΑΕ. 

Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης (1.354.697) και ακολουθούν το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (1.053.433 ευρώ),
το Πανεπιστήμιο Πατρών (790.818 ευ-
ρώ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(734.331 ευρώ) και το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής (717.484 ευρώ). Στον αντί-

ποδα, τελευταία στη λίστα βρίσκονται το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που θα λάβει
80.271 ευρώ, το Πολυτεχνείο Κρήτης
(130.812 ευρώ), το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας (177.389 ευρώ), το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο (197.209 ευρώ) και το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(203.155 ευρώ). 

Πόσα λεφτά θα λάβουν
Αναφορικά με το 80% της τακτικής

χρηματοδότησης των πανεπιστημίων,
αυτό κατανέμεται βάσει συγκεκριμένων
αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την
κάλυψη των πραγματικών αναγκών κά-
θε ιδρύματος. Θα συνυπολογίζονται ο
αριθμός των τμημάτων με συντελεστή
βαρύτητας 10%, ο συνολικός αριθμός
εγγεγραμμένων φοιτητών με 25%, η
διάρκεια των προγραμμάτων α’ κύκλου
σπουδών με 6%, οι απαιτήσεις σε εργα-
στηριακό εξοπλισμό με 15%, η γεωγρα-
φική διασπορά με 6%, το μόνιμο επιστη-
μονικό και διοικητικό προσωπικό με
15%, το έκτακτο προσωπικό και το κό-
στος λειτουργικών δαπανών με 15% και
η κατανομή του τακτικού προϋπολογι-
σμού του προηγούμενου οικονομικού
έτους με 8%. Σε βάθος τριετίας, η βαρύ-

τητα του τελευταίου κριτηρίου θα μηδε-
νιστεί, ενώ τυχόν ανακατανομή των συν-
τελεστών θα γίνεται με εισήγηση της
ΕΘΑΑΕ.

Με την ίδια απόφαση, χορηγούνται
επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, στα πανεπιστή-
μια, τα οποία θα εκταμιευθούν με την
ίδια ακριβώς κατανομή και αφορούν
δαπάνες ασφαλείας και προστασίας.
Όλα τα ιδρύματα (11 εξ αυτών το έχουν
ήδη πράξει) καλούνται να συστήσουν
Μονάδες Προστασίας και Ασφαλείας, οι
οποίες απαρτίζονται από διοικητικό
προσωπικό του εκάστοτε πανεπιστημί-
ου και λογοδοτούν στις πρυτανικές Αρ-
χές, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο θε-
σμός της Ομάδα Προστασίας Πανεπι-

στημιακών Ιδρυμάτων. Τέλος, στην από-
φαση του υπουργείου Παιδείας προ-
βλέπεται ότι η Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών θα εκταμιεύει το ποσό των
90.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργι-
κών δαπανών και η Ανωτάτη Σχολή Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης το ποσό των 78.289 ευρώ για τον
ίδιο λόγο.

Στο σκαμνί του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της
Αθήνας επρόκειτο να καθίσει χθες ο πρώην αρχηγός
της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος, ύστερα
από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του ο πραγμα-
τογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος, υποστηρίζοντας πως
επιχείρησε να παρέμβει στις έρευνές του προκειμένου
να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για τη φονική πυρκαγιά
στο Μάτι. Η υπόθεση, που έφτασε στο ακροατήριο με
απευθείας κλήση μετά την άσκηση δίωξης για παράβα-
ση καθήκοντος και απόπειρα παράνομης βίας σε βάρος
του κ. Ματθαιόπουλου, πήρε αναβολή για τις 7 Νοεμ-
βρίου 2022.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες
του πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου, ο οποίος είχε
διοριστεί από την Εισαγγελία της Αθήνας στο πλαίσιο

της εισαγγελικής έρευνας για την ανα-
ζήτηση ποινικών ευθυνών για την εθνική τρα-
γωδία με τους 102 νεκρούς. Ο καταγγέλλων υποστήριξε
ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να συγκαλύψει τους
υπεύθυνους για τους χειρισμούς το μοιραίο απόγευμα

της πυρκαγιάς, ενώ τον Μάρτιο του 2019 ο ίδιος κατέθε-
σε μήνυση, εξηγώντας ότι είχε γίνει στόχος δολιοφθο-
ράς εξαιτίας της οποίας κινδύνευσε η ζωή του.

Όπως περιγράφει στη μήνυση, «δέχθηκα τηλεφώνη-
μα από τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο
οποίος μου ζήτησε την επομένη να τον επισκεφθώ στο
γραφείο του στο ΕΣΚΕ, προκειμένου να συζητήσουμε
ένα σοβαρό ζήτημα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των
διαρκών επεμβάσεων και παρεμβάσεων στο έργο μου,
ήδη από την πρώτη στιγμή του διορισμού μου, με απεί-
λησε, προκαλώντας μου φόβο. Εκεί που ταράχθηκα πά-
ρα πολύ ήταν όταν γύρισε και μου είπε με στόμφο ότι αν
ύστερα από όλα αυτά δεν τον ακούσω, θα έρθει και το
“μεμονωμένο”. Η έκφραση αυτή θεωρούσα και θεωρώ
ότι αποτελεί απειλή για την ίδια μου τη ζωή».

Μάτι: Αναβλήθηκε το «σκαμνί» για τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής

Με τα νέα κριτήρια
χρηματοδότησης τα
πρώτα 10 εκατ. ευρώ
στα πανεπιστήμια

Υπεγράφη η απόφαση 
από το υπουργείο Παιδείας -
Πώς θα κατανεμηθεί 
το ποσό
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E
να ηχηρό ράπισμα για τη διοίκη-
ση του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ αλλά
και την ηγεσία του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης επεφύλασσε το Δι-
οικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο απο-
δέχτηκε την αίτηση της εταιρείας La Farm
και ανέστειλε την απόφαση του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ για οριστική ανάκληση και αφαί-
ρεση της πιστοποίησης της εταιρείας για
το προϊόν «ΦΕΤΑ ΠΟΠ».

Με την υπ’ αριθμόν 487/2021 απόφαση
του Θ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών αναστέλλεται η απόφαση του
ΕΛΓΟ, ο οποίος με fast track διαδικασίες
έσπευσε καταρχάς να ανακαλέσει προ-
σωρινά την πιστοποίηση της εταιρείας για
την παραγωγή φέτας και πριν προλάβουν
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αλλά και
να ενημερωθεί η εταιρεία για τη σε βάρος
της απόφαση προχώρησε και στην οριστι-
κή ανάκληση και αφαίρεση της πιστοποί-
ησης. Η χθεσινή απόφαση είναι η τρίτη δι-
καστική νίκη της εταιρείας ασφαλιστικών
μέτρων, καθώς είχαν προηγηθεί δύο προ-
σωρινές διαταγές υπέρ της La Garma και
κατά του ΕΛΓΟ. Η τρίτη δικαστική νίκη της
εταιρείας αποτελεί πρόκριμα για τα δικα-
στικά χρονικά και επιβεβαιώνει πλήρως
ότι συμμορφώθηκε και δεν αποτελεί κίν-
δυνο για το καταναλωτικό κοινό, όπως
ισχυριζόταν ο ΕΛΓΟ.

Αυτός ο πρωτοφανής «διασυρμός» ενός
δημόσιου ελεγκτικού οργανισμού έχει
ονοματεπώνυμα: τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο του ΕΛΓΟ Παναγιώτη Χατζηνικολά-
ου και τον γενικό διευθυντή του Δημ. Γα-
λαμάτη, οι οποίοι επέμειναν εμμονικά
στην παραδειγματική τιμωρία της ελληνι-
κής εταιρείας, όταν σε άλλες περιπτώσεις
αντίστοιχες παραβάσεις έπεσαν στα «μα-
λακά». Παράλληλα, παρέσυραν και την
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, και τον ίδιο τον υπουρ-
γό Σπ. Λιβανό, που προσέφεραν στήριξη
στη διοίκηση του Οργανισμού για μια από-
φαση που τελικά «έμπαζε» από παντού,
όπως διαπιστώνεται και από πλευράς τα-
κτικής δικαιοσύνης.

Διαφορετική αντιμετώπιση
Η «Political» με δημοσιεύματά της έχει

αναδείξει το ζήτημα, υπενθυμίζοντας το
χρονικό και ανάλογες περιπτώσεις εται-
ρειών, που με τα ίδια παραπτώματα έτυ-
χαν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης από την
ελεγκτική υπηρεσία του Γεωργικού Οργα-
νισμού. Στις αρχές του έτους οι υπηρεσίες
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
διαπιστώσαν παραβάσεις στην τρικαλινή

εταιρεία παραγωγής και διακίνησης φέ-
τας Όμηρος, καθώς διαπιστώθηκε ότι
παρτίδες προϊόντων για εξαγωγική δρα-
στηριότητα ήταν εκτός προδιαγραφών πα-
ραγωγής και πιστοποίησης ΠΟΠ, όπως
ορίζεται για τη φέτα. Στην εταιρεία επι-
βλήθηκε πρόστιμο 260.000 ευρώ έως την
τελική κύρωση.

Λίγους μήνες αργότερα, κατά τη διενέρ-
γεια ελέγχου στη φέτα μιας άλλης εταιρεί-
ας της περιοχής, της La Farm, διαπιστώ-
θηκε ακριβώς η ίδια παράβαση, η παρα-
γωγή της δηλαδή εκτός προδιαγραφών.
Και οι δύο εταιρείες είχαν παράξει φέτα
με αγελαδινό αντί πρόβειου και γίδινου
γάλακτος. Εδώ όμως ξετυλίγεται το κου-
βάρι της υποκειμενικότητας και μερολη-
πτικότητας. Στην περίπτωση της La Farm
επιβλήθηκε η βαρύτερη των ποινών, η
οριστική ανάκληση και αφαίρεση της πι-
στοποίησης παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Και
μάλιστα με δόσεις σαν τον... Κωτσόβολο:

Πρώτα προσωρινή ανάκληση και αφού
κερδίζει την προσωρινή διαταγή η La
Farm, βγαίνει από το τσεπάκι ο λαγός της
οριστικής ανάκλησης.

Παράγοντες της αγοράς είχαν μιλήσει
για στοχοποίηση της εταιρείας λόγω αντα-
γωνισμού. Η La Farm θεωρείται αυτήν τη
στιγμή ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φέτας
στην ελληνική αγορά με μεγάλες συνερ-
γασίες σε Γερμανία και Ολλανδία, ενώ
εφοδιάζει αποκλειστικά και την αλυσίδα
σουπερμάρκετ Lidl. 

Επιπλέον, 2.850 κτηνοτρόφοι συνερ-
γάζονται και ουσιαστικά ζουν από τη
συνεργασία τους με την εταιρεία, την
οποία θέλουν να «εξαερώσουν» από την
αγορά. Μήπως πίσω από όλο αυτό βρί-
σκονται κάποιοι που εποφθαλμιούν το
υψηλό μερίδιο της αγοράς που έχει η La
Farm, τον ανεφοδιασμό των Lidl με τα
σταθερά συμβόλαια ή την εξαγωγική
δραστηριότητα της εταιρείας;

Την ώρα που η La Farm, σύμφωνα με
πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο της
δικής της προσφυγής στα ένδικα μέσα
προκειμένου να διεκδικήσει αποζημιώ-
σεις με την αιτιολογία της αποθετικής ζη-
μίας, το ερώτημα προς την ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επα-
νέρχεται: Θα συνεχίσετε να στηρίζετε τη
διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, την ώρα
που αποφάσεις, παραλείψεις και εμμονές
της πληγώνουν το κύρος του Οργανισμού;
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Δικαίωση της La Farm και 
επιβεβαίωση της «Political»
από το Διοικητικό 
Εφετείο Αθηνών

Φέτα-φαρμάκι για τον ΕΛΓΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Δημοπρατείται
το «Μπράλος -
Άμφισσα»

«Με την επικείμενη δημοπράτηση
του “Μπράλος - Άμφισσα”, τμήματος
του διαγώνιου οδικού άξονα “Λαμία -
Ιτέα - Αντίρριο”, ετοιμαζόμαστε να προ-
σθέσουμε ένα ακόμη σημαντικό κομ-
μάτι στο συνολικό παζλ του οδικού δι-
κτύου της χώρας». Αυτό δήλωσε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστα Καραμανλής, ανακοινώνοντας
την έναρξη ενός ακόμα σημαντικού
οδικού έργου για την ηπειρωτική Ελλά-
δα.

Το «Μπράλος - Άμφισσα», μήκους
περίπου 25 χιλιομέτρων με δύο σήραγ-
γες, οκτώ γέφυρες και οκτώ ισόπεδους
κόμβους, αφορά την κατασκευή του
τμήματος από τον Μπράλο μέχρι την
αρχή της παράκαμψης Γραβιάς και από
τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη
έως την Άμφισσα. Ενδιάμεσα έχει ήδη
κατασκευαστεί η παράκαμψη της Γρα-
βιάς. Το μήκος της συνολικής διαδρο-
μής θα μειωθεί κατά τέσσερα χιλιόμε-
τρα.

Συνδέει την ΠΑΘΕ με την Ιονία Οδό.
Φέρνει πιο κοντά τη Νοτιοδυτική Ελλά-
δα με την Κεντρική Στερεά, τη Θεσσα-
λία και τη Μακεδονία. Μειώνει τον χρό-
νο της διαδρομής από Πάτρα και Αντίρ-
ριο έως τη Λαμία.

Το έργο θα επιτρέψει την ταχύτερη
μετακίνηση από τη Στερεά Ελλάδα και
τη Θεσσαλία απευθείας προς τη Δυτική
Ελλάδα. Αλλά και θα συνδέσει το λιμάνι
της Πάτρας με αυτό του Βόλου. Και θα
αναβαθμίσει τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρί-
ου, που θα μπορεί στο εξής να εξυπη-
ρετεί τρεις μείζονες οδικούς άξονες.

ΕΥΔΑΠ: Δεν πρόκειται να γίνει καμία αύξηση στο νερό

Του Ηλία Παλιαλέξη

Μ
ε 128 Τοπικά Πολεοδομικά
Σχέδια και 8 Ειδικά Πολεο-
δομικά Σχέδια ξεκινά ο δεύ-
τερος κύκλος του εμβλημα-

τικού για τη χώρα Προγράμματος Πολε-
οδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταν-
τίνος Δοξιάδης», με συνολικό προϋπο-
λογισμό 401,05 εκατ. ευρώ, όπως ανα-
κοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ, αρμόδιος
για τη Χωροταξία και το Αστικό Περιβάλ-
λον, Νίκος Ταγαράς. Ο β’ κύκλος περι-
λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Πε-
λοποννήσου, της Αττικής, της Κρήτης
καθώς και νησιά του Ιονίου και του Αι-
γαίου Πελάγους.

Με τη συμβολή του ΤΕΕ, προβλέπει
καθορισμό των χρήσεων γης σε πάνω
από το 70% της χώρας, ενώ αφορά πάνω
από το 50% των συνολικών μελετών.

«Με αποφασιστικότητα εξελίσσουμε
τον πρωτόγνωρο και εμβληματικό -σε
έκταση, χρονικό πλαίσιο και προϋπολο-
γισμό- πολεοδομικό και χωροταξικό
σχεδιασμό της χώρας, μέσω χρηματοδό-
τησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, ώστε να μπει τάξη στον
χώρο, προστατεύοντας το περιβάλλον,
με την ισχυρή θεσμική θωράκιση από το
Συμβούλιο της Επικρατείας», δήλωσε ο
κ. Ταγαράς.

Μέτρα για την κλιματική κρίση
Σκοπός του προγράμματος είναι η τα-

χεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού
σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώ-
ρας -όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρ-
χει είτε είναι παρωχημένος- με ασφά-
λεια δικαίου, προστατεύοντας παράλλη-
λα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον,
και τη βιοποικιλότητα.

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες
ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης,
όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, πε-

ριοχές ανάπτυξης παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, πε-
ριοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα
μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρο-
να, προβλέπονται μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής κρίσης, για την
υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπει-
ών φυσικών και τεχνολογικών κατα-
στροφών.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας

Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης:
«Συνεχίζεται η προσπάθεια που έχει ξε-
κινήσει για τον καθορισμό των χρήσεων
γης σε πάνω από το 70% της χώρας, ώστε
να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός, η απλο-
ποίηση και η βέλτιστη οργάνωση του συ-
στήματος χωρικής διαχείρισης, ενώ γίνε-
ται προσπάθεια εξάλειψης των επικαλύ-
ψεων και των αντιφάσεων μεταξύ των
σχεδίων διαφορετικού επιπέδου».

Κατηγορηματικά αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αύξησης
στα τιμολόγια του νερού, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης,
από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπο Σαχί-
νη και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο
Τόσιο. Σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν, ανέλυσαν τον
στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την επόμενη δεκαε-
τία, ενώ έκαναν και έναν απολογισμό των πεπραγμένων.

Ξεκαθάρισαν ότι για την προσεχή δεκαετία η Αττική είναι
απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στη λειψυδρία χάρη στα
φράγματα του Μόρνου και του Εύηνου.

Επίσης, τόνισαν ότι για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί προτεραιότητα
η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, με κοινωνική ευαισθησία, ακολουθώντας αειφόρες
πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφαλίζοντας

την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ στόχος είναι η δυναμι-
κή ανάπτυξη της εταιρείας έχοντας στο επίκεντρο της στρα-
τηγικής της τους στόχους ESG (Environmental, Social, Go-
vernance). Ανέλυσαν το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών
και μείωσης πολυπλοκότητας της οργάνωσης, με ταυτόχρο-
νη μείωση λειτουργικού κόστους για τη δημιουργία υπερα-
ξίας για την κοινωνία. Τέλος, αναφέρθηκαν στην επιτάχυνση
των επενδύσεων και του ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδί-
ου, καθώς αναμένονται σημαντικές αναπτυξιακές πρωτο-
βουλίες τα προσεχή χρόνια, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με όχημα
και το σχέδιο «Ύδωρ 2.0». Προβλέπονται έργα μετασχηματι-
σμού (175 εκατ.), αποχέτευσης και ανακυκλωμένου νερού
στην Ανατολική Αττική (700 εκατ.) και αντικατάστασης δι-
κτύων νερού για μείωση διαρροών (200 εκατ.).

Ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
Νίκος Ταγαράς 
ανακοίνωσε 
την έναρξη 
του β’ κύκλου 
του προγράμματος 

Πολεοδομικός
σχεδιασμός στο
70% της χώρας



Χρηματοδότηση για συνέχιση 
των αρχαιολογικών ερευνών  

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η σύ-
ναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Δήμου Καλαμάτας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας
«ΦΑΡΙΣ» για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία
Θουρία Μεσσηνίας.
Στόχος είναι η ολοκλήρωση της ανασκαφής και η αξιοποίηση του αρ-
χαίου θεάτρου, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 90.000 ευρώ και προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του
Δήμου Καλαμάτας.

Φεστιβάλ ρομποτικής για μαθητές 
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με τον Εκπαι-

δευτικό Οργανισμό Eduact διοργανώνει φεστιβάλ ρομποτικής για
μαθητές και μαθήτριες του δήμου, ενθαρρύνοντάς τους να εμπλα-
κούν στα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά πεδία και παράλληλα να καλ-
λιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το πρόγραμ-
μα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού και του
γυμνασίου της πόλης και προβλέπεται η συμμετοχή 110 μαθητών. Η
προετοιμασία και η οργάνωση του προγράμματος θα γίνουν με κα-
θοδήγηση από την εκπαιδευτική ομάδα της Eduact σε συνεργασία
με τον δήμο και τους εκπαιδευτικούς.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε στη Λάρισα την
τοπική συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα QUALIFY Interreg Europe με
στόχο τη βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την αν-
ταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα. Συζητήθηκαν τα αποτελέσμα-
τα της διακρατικής συνάντησης που έλαβε χώρα στην
περιοχή από τις 25 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2021, κατά
τη διάρκεια της οποίας οι Ευρωπαίοι εταίροι επισκέ-
φτηκαν πρότυπες επιχειρήσεις της περιοχής και συνο-
μίλησαν με εκπροσώπους κλαδικών φορέων και επι-
χειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν και αυτοί από την
πλευρά τους όχι μόνο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τό-
σο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας για την προ-
ώθηση της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατρο-

φής.  Σύμφωνα με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων-Απασχόλησης-Εμπορίου,
Αθανάσιο Μόρα: «Τα τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα ή τα
προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ και
ΠΓΕ) αποτελούν τυπικό παράδειγμα της προσπάθειας
για τη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής ταυτότητας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας
έχει σημαίνοντα ρόλο στην εκπροσώπηση των θεσσαλι-
κών αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεων, καθώς
ανάμεσα στις λοιπές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει κα-
τά καιρούς, συγκαταλέγεται και η συμμετοχή της στην
Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα
Ονομασίας Προέλευσης (AREPO), μέσω της οποίας δί-
νεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάδειξης των προϊόν-
των ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα η έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ υπέρ της
ΔΕΥΑ Σύρου, ποσό το οποίο πρόκειται να δια-
τεθεί για την προμήθεια μονάδας αφαλάτω-
σης 340 m3/ημέρα. Η συγκεκριμένη μονάδα,
σε συνδυασμό με την ήδη δρομολογημένη
αγορά μιας δεύτερης μονάδας 600 m3/ημέ-
ρα, πρόκειται να δώσει αποτελεσματική λύση
στο πρόβλημα υδροδότησης της Σύρου, το
οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες οξύνεται σε
βαθμό μη ανταπόκρισης στις βασικές ανάγ-
κες. Ο δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Νικό-
λαος Λειβαδάρας ευχαρίστησε τον υπουργό,
καθώς όπως υποστήριξε «τήρησε τη δέσμευ-
σή του και ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά
μας, εξασφαλίζοντας για το νησί μας 150.000
ευρώ για την αγορά μιας ακόμη μονάδας αφα-
λάτωσης».

!Σύρος

Μονάδα αφαλάτωσης 

Νέες δράσεις για προώθηση της πιστοποίησης τοπικών προϊόντων 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ανάπλαση μοναστηριού
στον Δήμο Νεστορίου

Αίσιο τέλος είχε μια μακρόχρονη προσπά-
θεια για το Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου στο
Επταχώρι από τον Δήμο Νεστορίου. Η αρχή
έγινε την περίοδο
2011-2014 όταν
προετοιμάστηκε
η μελέτη του έρ-
γου αλλά τελικά
δεν εντάχθηκε
εκείνη την περίο-
δο, όμως από το
2019 η παρούσα
δημοτική αρχή συνέχισε την προσπάθεια, με
αποτέλεσμα να ενταχθεί τελικά από τη διαχει-
ριστική αρχή της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας στο
ΕΣΠΑ. Ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσ-
λιόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του,
αφού ένα πολύ σημαντικό έργο για τους δημό-
τες του Επταχωρίου αλλά και για όλο τον δήμο
παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά.

Θα φωτιστεί η πόλη της Άρτας  
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ήπειρος

2014-2020» εντάσσεται με απόφαση του περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη το έρ-
γο για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο
οδοφωτισμού της περιφερειακής οδού στον
αστικό ιστό της πόλης της Άρτας. Το έργο θα έχει
δαπάνη 2.992.600 ευρώ και φορέας υλοποίησης
είναι ο Δήμος Αρταίων. Στο πλαίσιο του έργου
προβλέπεται η εγκατάσταση νέου οδικού ηλε-
κτροφωτισμού επί των υφιστάμενων εκατέρω-
θεν πεζοδρομίων και παράπλευρων νησίδων σε
όλο το μήκος της περιφερειακής οδού (εθνική
οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων ΕΟ 05) από τον κόμ-
βο του πρώην στρατοπέδου Παπακώστα έως τον
κόμβο των Κωστακιών.
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Γ
ια το σημαντικό έργο που παρέχουν η
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(ΣΥΔ) «Μαρίσμη» και συνολικά οι 21

αντίστοιχες δομές οι οποίες χρηματοδοτούν-
ται από το ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ενημερώ-
θηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης κατά την επίσκεψή του στον χώρο της
δομής που λειτουργεί στην Ηλιούπολη. Από
την πλευρά του ο κ. Πατούλης, αφού συνεχά-
ρη όλο το στελεχιακό δυναμικό, δεσμεύθηκε
η χρηματοδότηση των δομών να συνεχιστεί
και τη νέα προγραμματική περίοδο, ενώ τόνι-
σε ότι θα ενισχυθούν επιπλέον δομές που
πληρούν τα κριτήρια. Προς την κατεύθυνση
αυτή, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα κατα-
σκευής νέων ΣΥΔ, με στόχο να συμβάλουν
στην ποιοτικότερη φιλοξενία και να καλύ-
ψουν μεγαλύτερο αριθμό αναγκών.

Όπως επισημάνθηκε, δέκα φορείς εντάχθη-
καν ήδη στο πρόγραμμα για την υλοποίηση και
λειτουργία 21 ΣΥΔ και ο συνολικός προϋπολο-
γισμός ένταξης των ανωτέρω πράξεων ανέρ-
χεται σε 9.318.350 ευρώ. Στόχος των ΣΥΔ είναι
η παροχή χώρων για τη μόνιμη διαβίωση-κα-
τοικία ατόμων με νοητική αναπηρία, με κατάλ-
ληλα οργανωμένη υποστήριξη εκ μέρους φο-
ρέα και υπηρεσιών για διαβίωση και φροντίδα
με υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δρα-
στηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης
και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και
αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανό-
μενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβα-
σης στην εργασία. Ωφελούμενα είναι άτομα με
ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση και άτομα
με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφα-
λική, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες.

Αποκτά εκτάσεις στην Πάρνηθα   
Στην οριστική κυριότητα του Δήμου Αχαρ-

νών περιήλθαν έπειτα από διαδικασίες ετών
και χωρίς κανένα αντάλλαγμα εκτάσεις
126.975 στρεμμάτων, στην Αγία Τριάδα και
στην Αμυγδαλέζα Πάρνηθας, όπου βρίσκεται
και το ξενοδοχείο «Κυκλάμινα», το οποίο
υπέστη σημαντικές ζημιές στη φωτιά του
2007 και από τότε παραμένει ερειπωμένο.
Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός, «ο δήμος είχε καταστήσει σαφή, από την πρώτη στιγμή, τη βούλησή του να επισπευ-
σθούν οι διαδικασίες των υποθέσεων που εκκρεμούν χρόνια και επιπλέον να αποκτήσει τις
εκτάσεις και τα κτίσματα που, αν και βρίσκονται στη γεωγραφική του κυριότητα, ανήκουν
σε άλλους φορείς του Δημοσίου». Σημειώνεται ότι με τη νέα τους μορφή τα «Κυκλάμινα»
αναμένεται να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον δήμο και να συμβάλουν
στην ανάπτυξη της πόλης.

Αρμοδιότητες
Δημοτικής
Αστυνομίας 
σε διοικητικούς  

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών που αναμένεται να ψη-
φιστεί αυτήν την εβδομάδα, εισάγε-
ται ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία
της Δημοτικής Αστυνομίας. Συγκε-
κριμένα δίνεται δυνατότητα σε δή-
μους, όπου δεν έχει συσταθεί Δημο-
τική Αστυνομία ή δεν έχει στελεχω-
θεί με προσωπικό, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, να ανατίθε-
ται σε κλάδους υπαλλήλων διοικητι-
κού ο έλεγχος της τήρησης των δια-
τάξεων που αφορούν την ελεγχόμε-
νη στάθμευση οχημάτων. Η αρμοδιό-
τητα αυτή θα παύει κατόπιν στελέχω-
σης της εκάστοτε Δημοτικής Αστυ-
νομίας, με την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,
με τη ρύθμιση αυτήν «αντιμετωπίζε-
ται το ανακύπτον, από την ελλιπή στε-
λέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας,
ζήτημα ελέγχου τήρησης των διατά-
ξεων που αφορούν την ελεγχόμενη
στάθμευση».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
υπάρχει δυσαρέσκεια, όχι
μόνο από αντιπολιτευόμενους
αλλά ακόμη και από τον δή-
μαρχο, για… αποτυχημένη
χριστουγεννιάτικη εκδήλω-
ση; Βλέπετε, η γιορτή ήταν
αφιερωμένη κυρίως στα παι-
διά, αλλά όπως διαπίστωσαν
με λύπη τους ακόμη και οι δι-
οικούντες, τελικά δεν παρευ-
ρέθηκε κανένα παιδί της πό-
λης… Και όπως είναι φυσικό,
η πολιτική ηγεσία πολιτισμού
βρέθηκε σε… δύσκολη θέση! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πέφτει άσφαλτος  
Ξεκινά άμεσα, μετά και την υπογρα-
φή της σχετικής σύμβασης από τον
δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη, η
ασφαλτόστρωση 5.700 μέτρων αγρο-
τικών οδών με στόχο την εύκολη
πρόσβαση των αγροτών στη γη τους. 
Το έργο ύψους 315.000 ευρώ χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος: «Είναι ένα
σημαντικό βήμα προς όφελος συνο-
λικά όλου του δήμου. Επιτρέψτε μου
να θυμίσω πως, από την πρώτη μέρα
που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έχω
μεριμνήσει για την αποκατάσταση
μέγιστου τμήματος των αγροτικών
οδών για την εξυπηρέτηση και των
κατοίκων των εκτός σχεδίου περιο-
χών». 

Θεσμός το 
Zografou City Run

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρο-
μέων κάθε ηλικίας, ολοκληρώθηκε με
μεγάλη επιτυχία και παρά τις εξαιρετι-
κά δύσκολες καιρικές συνθήκες ο
αγώνας δρόμου Zografou City Run,
που πραγματοποιήθηκε φέτος για δεύ-
τερη φορά στον Δήμο Ζωγράφου και
ήταν αφιερωμένος στον Σύλλογο Γονέ-
ων και Κηδεμόνων Παιδιών με νεο-
πλασματικές παθήσεις «Πίστη». Το
σύνθημα εκκίνησης για τη διαδρομή
των 5 χλμ έδωσε ο δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας, με τους δρομείς
να ξεχύνονται στους δρόμους της πό-
λης. Όπως τόνισε αργότερα: «Ο δήμος
θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το
Zografou City Run που τείνει να γίνει
θεσμός για την πόλη μας. Ευελπιστού-
με ότι θα καταφέρουμε αυτός ο αγώ-
νας δρόμου να μεγαλώσει και να εξε-
λιχθεί σε ένα σημαντικό αθλητικό γε-
γονός όχι μόνο για την πόλη μας αλλά
και για όλη την Αττική». 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Χρηματοδότηση σε δομές 
ατόμων με νοητική υστέρηση



Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη
ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 39χρονος που συνελήφθη
την ώρα που μαχαίρωνε την 38χρονη συγκάτοικό του στο
διαμέρισμα όπου έμεναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού τους το πρωί του
περασμένου Σαββάτου. Στην απολογία του στην ανακρί-
τρια αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει την 38χρο-
νη, υποστηρίζοντας ότι την τραυμάτισε εξαιτίας ενός κα-
βγά, από τον οποίο... ξέφυγε.

Αντίθετα, η γυναίκα μέσω της συνηγόρου της ανέφερε
ότι ο 39χρονος προσπάθησε να τη βιάσει και για αυτό της

έσκισε τα ρούχα, προκαλώντας την αντίδρασή της κι έτσι
εκείνη κάλεσε την αστυνομία. Το έγκλημα αποφεύχθηκε
κυριολεκτικά στο παρά... ένα, όταν οι αστυνομικοί εισέ-
βαλαν στο διαμέρισμα ακούγοντας τα ουρλιαχτά της γυ-
ναίκας και τα κλάματα του παιδιού, ακινητοποιώντας τον
39χρονο.

Η γυναίκα στην κατάθεσή της είπε ότι έχουν πάψει εδώ
και χρόνια να είναι σύντροφοι, απλώς έμεναν μαζί λόγω
του παιδιού τους, το οποίο αντιμετωπίζει κινητικά προ-
βλήματα. Ο 39χρονος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις
διωκτικές αρχές για υποθέσεις κλοπών και ληστειών.

Βέβαια, έως τότε αρκετοί θα κάθονται
σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς κανείς
δεν γνωρίζει ποιοι θα παραμείνουν στις
θέσεις τους ως αντιδήμαρχοι ή ως εντε-
ταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Θεσσα-
λονίκης και ποιοι θα αντικατασταθούν.

Πέρα από το ότι κανείς δεν ξέρει αν θα
μείνει, είναι και οι υποψήφιοι «μνηστή-
ρες» που επιθυμούν να πάρουν μια θέ-
ση. Οι οποίοι με τη σειρά τους περιμέ-
νουν να ακούσουν τις ανακοινώσεις του
δημάρχου.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται αντιδήμαρχοι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το brunch στο
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο

Στο χριστουγεννιάτικο brunch
φιλανθρωπικού χαρακτήρα που
διοργάνωσε το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
έδωσε το «παρών» ο Θεόδωρος
Καράογλου. Μάλιστα, ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
μάς υπενθύμισε πως οφείλουμε
να είμαστε εδώ για τους συμπο-
λίτες μας που έχουν ανάγκη. Η
εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία
και αυτό αποτυπώθηκε στα έσο-
δα που συγκεντρώθηκαν και δια-
τέθηκαν για τη στήριξη του Συν-
δέσμου Φίλων Ιδρύματος Άγιος
Παντελεήμων «Είμαι Εδώ».

Μετά τις γιορτές
οι ανακοινώσεις
των αλλαγών

Τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν
να στενεύουν και μέσα στις επόμε-
νες μέρες ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας καλείται
να ανακοινώσει τις όποιες αλλαγές
στο σχήμα διοίκησής του, οι οποίες
θα γίνουν γνωστές μετά τις γιορτές
των Χριστουγέννων, ίσως και της
Πρωτοχρονιάς. Πάντως, όλα θα ξε-
καθαρίσουν πριν από τις 9 Ιανουα-
ρίου 2022, όταν θα γίνουν εκλογές
για τη θέση του προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης
και των προέδρων Οικονομικής
Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής.

Έπεσαν οι τζίφρες
για Πυλαία 
και Χορτιάτη
Έπεσαν οι υπογραφές για τη
συντήρηση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του Δήμου Πυλαίας -
Χορτιάτη, συνολικού προϋπολο-
γισμού 550.000 ευρώ. Ο δήμαρ-
χος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και η
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλο-
νίκης Βούλα Πατουλίδου υπέ-
γραψαν ώστε να γίνουν εργασίες
σε γήπεδα ποδοσφαίρου, μπά-
σκετ και τένις. «Κάθε φορά που
βάζω μια υπογραφή για αθλητικά
έργα, η μικρή Βουλίτσα μέσα
μου χοροπηδάει από τη χαρά
της», σχολίασε η Ολυμπιονίκης
της Βαρκελώνης.

Πίσω από τα κάγκελα βρέθηκε ο 39χρονος
που πήγε να μαχαιρώσει τη σύντροφό του

Εγκώμια από Τζιτζικώστα
για το έργο Χαριστέα

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας μιλά
για το έργο που ανέλαβε εδώ και έναν χρόνο ο Άγγε-
λος Χαριστέας στην αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Το ίδιο έκανε και στη διάρκεια της πα-
ρουσίασης της ΖΩΗBOT, του ρομπότ που «γεννήθη-
κε» για να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν
μια πρώτη επαφή με τη ρομποτική και τον προγραμ-
ματισμό.

Το «δεκάρι» και ο... φορ
Βέβαια, και ο
Χαριστέας μό-
νο αγνώμων
δεν είναι…
Αναγνωρίζει
την ευκαιρία
που του δόθηκε
από τον περι-
φερειάρχη και
εργάζεται
σκληρά να τον
δικαιώσει σε αυτό το νέο «γήπεδο». Οι σχέσεις
άλλωστε των δύο είναι εξαιρετικές και άκρως
εποικοδομητικές. Αν το λέγαμε σε ποδοσφαιρική
διάλεκτο, ο Τζιτζικώστας είναι το «δεκάρι» που
τροφοδοτεί τον σέντερ φορ για να σκοράρει η
ομάδα ψηφιακά!

Η τελευταία συνεδρίαση
του έτους

Με διπλή συνεδρίαση θα αποχαιρετήσουν το 2021
οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, πιο συγκεκριμένα
στις 27 Δεκεμβρίου, θα κληθούν να καθίσουν στα
έδρανα έπειτα από πρόσκληση που τους απέστειλε ο
πρόεδρος του Σώματος Πέτρος Λεκάκης. Και μάλι-
στα θα συζητήσουν -αρχικά- σε ειδική συνεδρίαση
για τον προϋπολογισμό του 2022 και ακολούθως για
τα τακτικά θέματα που απασχολούν την πόλη.

Πρώτο βήμα για
την ανάπλαση
του παραλιακού μετώπου

«Πέρασε» και από το δημοτικό συμβούλιο του Δή-
μου Θεσσαλονίκης το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
για την ενοποίηση, ανάπλαση και ανάδειξη του πα-
ραλιακού μετώπου, το οποίο εκτείνεται σε μια έκτα-
ση 40 χιλιομέτρων από το Καλοχώρι έως το Αγγελο-
χώρι. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η
οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο
του 2022, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας ενημερώνει τους δήμους
που έχουν εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο για την
υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου για την πόλη.
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Τα κρούσματα της υπερμεταδοτικής παραλλαγής Όμι-
κρον αυξάνονται ραγδαία, διαψεύδοντας τις ελπίδες για μια
πιο «φυσιολογική» εορταστική περίοδο φέτος, καθώς ανα-
βιώνουν σε όλη την Ευρώπη οι περιορισμοί ενόψει Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς. Η Γερμανία μπαίνει σε καθεστώς
«light lockdown», ενώ Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο μαται-
ώνουν τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι και 8 εκατομμύρια Ιταλοί
ακυρώνουν τις διακοπές τους.

Από την 28η Δεκεμβρίου οι Γερμανοί θα μπορούν να συ-
ναντώνται ιδιωτικά -είτε σε κλειστό είτε σε ανοιχτό χώρο-
έως 10 άτομα το πολύ, εμβολιασμένα ή μη. Τα μεγάλα υπαί-
θρια πρωτοχρονιάτικα πάρτι, σαν αυτό στην Πύλη του Βραν-
δεμβούργου, αναμένεται να ακυρωθούν, ενώ κλειστά θα πα-
ραμείνουν τα μεγάλα νυχτερινά κλαμπ. Αθλητικοί και πολιτι-
στικοί χώροι θα λειτουργήσουν στο 30%-50% της χωρητικό-

τητας και μόνο για εμβολιασμένους ή ιαθέντες και χρήση
μάσκας. Οι αγώνες ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές συ-
ναντήσεις θα διεξάγονται ξανά χωρίς φιλάθλους.

Σε μίνι lockdown, αρχής γενομένης από την Τρίτη 28 Δε-
κεμβρίου, προσανατολίζεται και η βρετανική κυβέρνηση. Το
σενάριο που προκρίνεται κάνει λόγο για ένα σύντομο και με-
ρικό lockdown δύο εβδομάδων, έως τις 11 Ιανουαρίου, με
απαγόρευση συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους. Αυτό ση-
μαίνει ότι παμπ και εστιατόρια θα μπορούν να λειτουργούν
σε ανοικτούς χώρους, αλλά και πάλι με μέχρι έξι άτομα ανά
τραπέζι και μόνο από δύο νοικοκυριά.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ανακοίνωσε ότι μα-
ταιώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πλατεία Τρα-
φάλγκαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το Λονδίνο ακο-
λουθεί έτσι το παράδειγμα του Παρισιού, το οποίο αποφάσι-

σε την περασμένη εβδομάδα τη ματαίωση της ρίψης πυρο-
τεχνημάτων και των συναυλιών στη λεωφόρο των Ηλυσίων
Πεδίων.

Στην Ιταλία οι πολίτες ακυρώνουν μαζικά τις χριστουγεν-
νιάτικες διακοπές τους. Οκτώ εκατομμύρια Ιταλοί πήραν αυ-
τή την απόφαση, ενώ η περιφέρεια της Ρώμης ετοιμάζεται
να εγκρίνει μέτρο που θα καθιστά και πάλι υποχρεωτική τη
χρήση της μάσκας σε ανοικτούς χώρους. Το μέτρο αναμένε-
ται να ισχύσει από αύριο, ενώ ανάλογη απόφαση μπορεί να
ληφθεί μέσα στην εβδομάδα για ολόκληρη τη χώρα.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι το ευρωπαϊκό ψηφιακό
πιστοποιητικό Covid της ΕΕ θα έχει ισχύ εννέα μηνών (ακρι-
βώς 270 ημερών) για τους σκοπούς των ταξιδιών εντός της
ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα είναι δεσμευτικοί για τα 27 κράτη-
μέλη της ΕΕ από την 1η Φεβρουαρίου.
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Χωρίς υπαίθρια πάρτι και μόνοι στο σπίτι τα Χριστούγεννα οι Ευρωπαίοι

Τ
α σκαμπανεβάσματα της τουρκι-
κής λίρας συνεχίζονται, με απο-
τέλεσμα να έχει δημιουργηθεί
πανικός στους πολίτες, την ώρα

που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει
στην καταστροφική πολιτική της μεί-
ωσης των επιτοκίων.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν χθες
στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος από
πανικόβλητους Τούρκους, οι οποίοι επι-
χειρούν να προστατεύσουν τις οικονο-
μίες τους.

Νωρίτερα ο Ερντογάν απευθύνθηκε
στον λαό με διάγγελμα διάρκειας 52 λε-
πτών, όπου, ανάμεσα σε άλλα, ξεκαθάρι-
σε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την πο-
ρεία της μείωσης των επιτοκίων, αλλά ως
μουσουλμάνος θα συνεχίσει να κάνει
αυτά που ορίζει η θρησκεία, επικαλού-
μενος τις αρχές του Ισλάμ, που απαγο-
ρεύει τον τοκισμό, για να δικαιολογήσει
την πολιτική του.

«Ως μουσουλμάνος θα κάνω ό,τι με
προστάζει η θρησκεία. Αν το θέλει ο Θε-
ός, ο πληθωρισμός θα μειωθεί», είπε. Η
δήλωση περί εφαρμογής του ισλαμικού
νόμου στην οικονομία προκάλεσε νέο

κύμα πανικού, με πολλούς Τούρκους πο-
λίτες να σηκώνουν τις οικονομίες τους
από τις τράπεζες.

Ενδεικτικό της οικονομικής κρίσης εί-
ναι ότι η αγορά γέμισε με τα σπάνια χαρ-
τονομίσματα των 200 λιρών, που όταν
πρωτοεκδόθηκαν είχαν ισοτιμία 110 ευ-
ρώ, ενώ σήμερα αξίζουν μόλις 8-9 ευρώ.

Τη Δευτέρα η λίρα υποτιμήθηκε κά-
ποια στιγμή κατά 11%, με πολύ κόσμο να
χάνει τα χρήματά του και τον Ερντογάν να
τα βάζει με τους επιχειρηματίες, λέγον-
τας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνουν ο πό-
νος και το ντέρτι του τουρκικού λαού
«μεζές» στους παγκόσμιους βαρόνους
του κεφαλαίου. Απάντησε μέσω των δη-
λώσεων αυτών στην έκκληση που του
απηύθυνε ο σύνδεσμος των Τούρκων
επιχειρηματιών να αναλάβει επείγουσα

δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Ο Ερντογάν επιτέθηκε και στην Ένωση

των Τούρκων Επιχειρηματιών και Βιομη-
χάνων, λέγοντας ότι θέλουν να ανατρέ-
ψουν την κυβέρνησή του. «Εσείς και τώ-
ρα κάνετε λογαριασμούς για το πώς θα
ανατρέψετε αυτή την κυβέρνηση. Μην
έχετε ελπίδες, όλα αυτά είναι όνειρα,
όνειρα. Θα περιμένετε τον Ιούνιο του
2023», είπε χαρακτηριστικά.

Αψηφώντας την ορθόδοξη οικονομική
θεωρία, ο Ερντογάν διατείνεται πως η
μείωση των επιτοκίων τονώνει την παρα-
γωγή και τις εξαγωγές. Κατά την επιθυ-
μία του, η τουρκική κεντρική τράπεζα
μειώνει συνεχώς τα επιτόκια με κινήσεις
που έχουν εξανεμίσει περισσότερα από
3 δισ. δολάρια από τα ισχνά αποθεματικά
της.

Με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει
το 21%, αν και στην πραγματικότητα κινεί-
ται γύρω στο 58%, εκατομμύρια Τούρκοι
δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον ούτε
τα βασικά αγαθά, ενώ το εθνικό νόμισμα
έχει χάσει το 57% της αξίας του έναντι του
δολαρίου από την αρχή του 2021. Οι τιμές
βασικών προϊόντων, όπως το ηλιέλαιο,
έχουν εκτιναχθεί κατά 50% σε διάστημα
ενός έτους.

Ουρές στα ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος - «Αν το θέλει 
το Ισλάμ, ο πληθωρισμός 
θα μειωθεί», λέει ο «σουλτάνος»

Η λίρα καταρρέει
και ο Ερντογάν 
τον... χαβά του



Τ
η δημιουργία ιστότοπου παροχής
δημόσιων πληροφοριών σχετικά
με την κατάσταση οχημάτων για
τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυ-

κλοφορίας στην Ελλάδα προβλέπει από-
φαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου
Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) δημιουργείται ειδικός
ιστότοπος, όπου παρέχονται δημόσιες
πληροφορίες (open data) με βάση μόνο
τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων
στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ, σχετικά
με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας
των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την
τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους,
τυχόν δήλωσή τους ως απολεσθέντων ή
κλαπέντων, καθώς και τα χαρακτηριστικά
των οχημάτων. 

Σε σχέση με τη διαδικασία και τις λεπτο-
μέρειες χορήγησης των στοιχείων μη-
τρώου οχημάτων, προβλέπεται πως η ΑΑ-
ΔΕ θα πρέπει να διαθέτει στην Ενιαία Ψη-

φιακή Πύλη τα δεδομένα του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Οχημάτων που αφο-
ρούν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήμα-
τος, τα χαρακτηριστικά του οχήματος (εν-
δεικτικά, χρώμα, κατασκευαστής και τύ-
πος), την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας
αυτού, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλι-
σής του, και την τυχόν δήλωσή του ως
«απολεσθέν» ή «κλαπέν για το σύνο-
λο των οχημάτων» για τα οποία έχει
εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην
Ελλάδα από τις υπηρεσίες του
υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών. Όπως ξεκαθαρίζεται,
«δεν θα αποστέλλονται προς δη-
μοσίευση στοιχεία ταυτότητας των
ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων
ούτε στοιχεία οφειλών από τέλη κυκλο-
φορίας». Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
(gov.gr-ΕΨΠ) παρουσιάζονται οι ακόλου-
θες πληροφορίες:

• Πληροφορία για την κατάσταση του
οχήματος, ενδεικτικά σε «κλοπή», «κίνη-
ση» ή «ακινησία», καθώς και ημερομηνία
που τέθηκε σε ακινησία.

• Πληροφορία για την κατάσταση ασφά-
λισής του, αν είναι «ασφαλισμένο» ή
«ανασφάλιστο», και στην περίπτωση που
είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και
ώρα έναρξης και λήξης ασφάλισης.

• Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδει-
κτικά, χρώμα, κατασκευαστής και τύπος.

Η ΑΑΔΕ θα χορηγεί τα στοιχεία του
Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων

προς δημοσίευση στον ειδικό ιστότοπο
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες
θα πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν θα
απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματο-

ποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλο-
φορίας του οχήματος ως αυτό εμφανίζε-
ται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τι προβλέπει η απόφαση 
του διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργου Πιτσιλή

«Μεγάλος Αδελφός»
για ανασφάλιστα και
σε ακινησία οχήματα

Με επιπλέον 27,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
«Ελλάδα 2.0» ενισχύεται άμεσα η δράση «Ερευνώ - Δημι-
ουργώ - Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β’ κύκλος, Παρέμβαση II «Συμ-
πράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης
είναι 27,8 εκατ. ευρώ και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανέρχε-
ται σε 24,72 εκατ. ευρώ.

Φορέας υλοποίησης της δράσης έχει ορισθεί η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους το-
μείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). Απευθύνεται αποκλειστικά στους δυνητικούς
δικαιούχους 36 έργων της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ
2014-2020. Οι προτάσεις αυτές, αν και είχαν αξιολογηθεί με
πολύ υψηλή βαθμολογία και θεωρούνται άριστες, δεν χρη-
ματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης δήλωσε: «Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καταφέρνει και στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης
να είναι από τα πρώτα υπουργεία, όπως ακριβώς καταφέ-
ραμε να πρωταγωνιστήσουμε στην απορρόφηση των πόρων
του ΕΣΠΑ. Μέσα στο 2021 προχωράμε στην προκήρυξη για
τους δυνητικούς δικαιούχους 36 έργων της προγραμματι-

κής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 έτσι ώστε όλες οι ώριμες
προτάσεις να χρηματοδοτηθούν κανονικά. Συνεχίζουμε με
τον ίδιο ρυθμό». Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας επεσήμανε: «Πή-
ραμε συνειδητή απόφαση να αξιοποιήσουμε άμεσα τους
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να χρηματοδοτήσου-
με ερευνητικές προτάσεις οι οποίες είχαν αξιολογηθεί με
πολύ υψηλή βαθμολογία αλλά δεν είχαν χρηματοδοτηθεί
επειδή είχε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Με αυτόν τον
τρόπο επιβραβεύουμε την επιστημονική αριστεία και στη-
ρίζουμε έμπρακτα την επιστημονική και επιχειρηματική
καινοτομία».

Κονδύλι 27,8 εκατ. για έρευνα και καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης



Π
ολύτιμο στήριγμα για τη συγκρά-
τηση του ελλείμματος στο ισοζύ-
γιο πληρωμών αποτελούν οι
τουριστικές εισπράξεις, οι οποί-

ες περιόρισαν τη μεγάλη επιβάρυνση που
δημιούργησαν οι ακριβότερες εισαγωγές
καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις και
οι εξαγωγές συνέβαλαν έτσι ώστε το έλ-
λειμμα του ισοζυγίου συναλλαγών να μει-
ωθεί στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρί-
ου 2021 κατά 2,7 δισ. ευρώ και να διαμορ-
φωθεί στα 6,4 δισ. ευρώ. Οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις διαμορφώθηκαν στα 10,2 δισ. ευ-
ρώ, ενώ από τις μεταφορές στα 15,2 δισ. ευ-
ρώ έναντι 4,2 και 11,8 δισ. ευρώ κατά το αν-
τίστοιχο περυσινό διάστημα. Από την άλλη
πλευρά, οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώ-
θηκαν στα 23,5 δισ. ευρώ και οι εξαγωγές
καυσίμων 8,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι υψηλές
τιμές της ενέργειας κατέστησαν ακριβότε-
ρες τις εισαγωγές καυσίμων, για τις οποίες
δαπανήθηκε το ποσό των 12,1 δισ. ευρώ
έναντι 7,6 δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο πε-
ρυσινό δεκάμηνο. Επιπλέον, οι εισαγωγές
αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων έφτα-
σαν στα 40 δισ. ευρώ. Από τα στοιχεία προ-
κύπτει αύξηση του ελλείμματος του ισοζυ-
γίου συναλλαγών τον Οκτώβριο λόγω των

αυξημένων τιμών των εισαγωγών.
Οι τουριστικές εισπράξεις κατά σχεδόν 6

δισ. ευρώ στο δεκάμηνο συνέβαλαν καθο-
ριστικά στην αύξηση του πλεονάσματος του
ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία όμως αντι-
σταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του
πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών.
Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξή-
θηκαν κατά 93,8% και οι σχετικές εισπρά-
ξεις κατά 142% σε σχέση με την ίδια περίο-
δο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 46%
και το 58% των αντίστοιχων επιπέδων του
2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφο-

ρές παρουσίασαν μείωση κατά 9,7%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου

2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύ-
σεων, σημειώθηκε αύξηση κατά 860 εκατ.
ευρώ, ενώ στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου
σημειώθηκε αύξηση των τοποθετήσεων
κατά 1,7 δισ. ευρώ σε ομόλογα και μετοχές
στο εξωτερικό. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρο-
νικό διάστημα το πλεόνασμα του ισοζυγίου
κεφαλαίων κατέγραψε αύξηση κατά 1,3
δισ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του
2020 και διαμορφώθηκε στα 3,1 δισ. ευρώ.
Τον περασμένο Οκτώβριο το έλλειμμα του
συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών και κεφαλαίων, το οποίο αντιστοιχεί
στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματο-
δότηση από το εξωτερικό, αυξήθηκε σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και
τελικώς διαμορφώθηκε στα 884 εκατ. ευ-
ρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίο-
δο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου το έλλειμμα
του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020,
από 7,3 δισ. ευρώ σε 3,3 δισ. ευρώ. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ση-
μείωσαν αύξηση στα 12,3 δισ. ευρώ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προς νέες επενδύσεις
στην Ελλάδα 6 στις
10 γερμανικές
επιχειρήσεις

Οι 6 στις 10 γερμανικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εμφανί-
ζονται θετικές στην αύξηση των επενδύσε-
ών τους στην Ελλάδα μέσα στο 2022. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Γερ-
μανίας, στην οποία συμμετείχε και το Ελλη-
νογερμανικό Επιμελητήριο. Σύμφωνα με
την έρευνα, το 2022 προδιαγράφεται επεν-
δυτικά ως μια ακόμη παραγωγική χρονιά,
με τις γερμανικές επιχειρήσεις να ενι-
σχύουν την κεφαλαιακή τους παρουσία
στην Ελλάδα αλλά και τις θέσεις εργασίας
που υποστηρίζουν. Το 52% των εταιρειών
δηλώνει ότι είναι σε καλύτερη οικονομική
θέση φέτος, το 73% αισιοδοξεί για την εξέλι-
ξη των μεγεθών τους, το 50% εμφανίζεται
αισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας,
ενώ το 61% αναμένει αύξηση των επενδύσε-
ών τους στην Ελλάδα. Τέλος, το 46% των
εταιρειών προβλέπει αύξηση των θέσεων
εργασίας. Τέλος, οι εταιρείες προβληματί-
ζονται από τις τιμές των εμπορευμάτων, το
κόστος της ενέργειας, το πλαίσιο της οικο-
νομικής πολιτικής και την έλλειψη δεξιοτή-
των στην αγορά εργασίας.

Διπλασιασμός τζίρου
σε καταλύματα και
εστίαση τον Οκτώβριο

Η παράταση της τουριστικής περιόδου
συσσώρευσε «λίπος» στις επιχειρήσεις κα-
ταλυμάτων και εστίασης τον Οκτώβριο,
οδηγώντας σε διπλασιασμό του τζίρου
τους, κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί
σωτήριο για τους προσεχείς δύσκολους
μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, τον Οκτώβριο ο τζίρος
αυξήθηκε στα 482,519 εκατ. ευρώ έναντι
234,34 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό
μήνα, σημειώνοντας αύξηση κατά 105,9%! Η
μεγαλύτερη αύξηση τζίρου στα καταλύματα
σημειώθηκε κατά 431,9% στη Ζάκυνθο. Στον
κλάδο της εστίασης ο τζίρος αυξήθηκε με
σαφώς μικρότερες ταχύτητες, καθώς ανήλ-
θε στα 142,57 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 31,1% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο περυσινό μήνα. Μεγάλος κερδισμέ-
νος ήταν η Σαντορίνη, όπου οι επιχειρήσεις
εστίασης αύξησαν τον τζίρο τους κατά
236%. Αντιθέτως, μείωση κατά 16,3% σημεί-
ωσε ο τζίρος στη Χαλκιδική.
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Μειώθηκε το έλλειμμα στο
ισοζύγιο πληρωμών -
Στήριγμα και από τις
εξαγωγές

Φρένο από τουρισμό στο... 
αυξημένο κόστος καυσίμων

Φυσικό αέριο: 20%
πάνω μέσα σε μία
μέρα οι τιμές στην ΕΕ
Εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα, με άνοδο πάνω από 20%
μέσα σε λίγες ώρες, οι τιμές του
ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά
την αντιστροφή της ροής ρωσικού
αερίου που ρέει πλέον από τη Γερ-
μανία προς Πολωνία και όχι αντί-
στροφα, σύμφωνα με τον πάροχο
δικτύου Gascade. «Η αλλαγή στις
ροές πιθανότατα ανακλά χαμηλό-
τερες παραγγελίες από Γερμα-
νούς αγοραστές λόγω της εορτα-
στικής περιόδου», δήλωσε η Katja
Yafimava, ανώτερη ερευνήτρια
στο Ινστιτούτο Ενεργειακών Με-
λετών της Οξφόρδης, σύμφωνα με
το Bloomberg.



Μ
ένουν μόλις επτά συνε-
δριάσεις για τη λήξη της
χρηματιστηριακής χρο-

νιάς και σύμφωνα με τα τελευταία
δεδομένα, ακόμα και η επιστροφή
υψηλότερα των 900 μονάδων δεν
φαίνεται να αποτελεί εύκολο εγ-
χείρημα, ιδιαίτερα αν διατηρηθεί
το επιφυλακτικό κλίμα στις διε-
θνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης
έχασε και τη στήριξη στις 882 μο-
νάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομά-
δων), με τις αμέσως επόμενες να
εντοπίζονται στις 874, 869 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών), 864 και 823
μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 888
(απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 895
(διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90
ημερών), 900, 905, 909 (gap), 912,
927, 934 και 950 μονάδες. Παρελθόν αποτελεί και η στήριξη των 2.126 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) για τον δείκτη
υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αν παραμείνει χαμηλότερα από το εν λόγω επίπεδο, πιθανότατα θα ανοίξει ο δρόμος προς τις 2.095
(εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.079 μονάδες. Οι αντιστάσεις ορίζονται στις 2.145-2.152 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60, 90 ημερών
και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 2.167, 2.175, 2.181, 2.200, 2.238 και 2.240 μονάδες.

O ΟΠΑΠ σαρώνει τα βραβεία
ψηφιακής καινοτομίας

Δυναμικά «παρών» στη νέα ψηφιακή εποχή
δηλώνει ο ΟΠΑΠ με πλήθος σημαντικών δια-
κρίσεων στους μεγαλύτερους θεσμούς επι-
βράβευσης της ψηφιακής καινοτομίας στη χώ-
ρα. Τα έργα και οι πρωτοβουλίες για τον ψηφια-
κό μετασχη-
ματισμό της
εταιρείας κα-
τέκτησαν συ-
νολικά 9 κο-
ρυφαία βρα-
βεία στα «Mo-
bile Excellen-
ce Awards», «Hellenic Innovation Awards»,
«e-Volution Awards» και «BITE Awards». Μά-
λιστα, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε ως «Mobile Brand
of the Year», ενώ απέσπασε τη διάκριση «Top
H.I. Award for Innovative Company» και «Plati-
num» βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Και-
νοτομία», ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε δεκάδες
ελληνικές εταιρείες από όλους τους κλάδους.
Η αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων τεχνολο-
γιών, με γνώμονα τη διάθεση καλύτερων λύσε-
ων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, απο-
τελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέ-
ας επιχειρηματικής στρατηγικής «Fast For-
ward» που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ.

Trastor: Έκδοση ομολογιακού 
έως 65,2 εκατ. ευρώ

Στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους
έως και 65.200.000 ευρώ προχώρησε η Trastor
AEEAΠ. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρό-
σωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η τράπεζα
Eurobank ΑΕ. Η κάλυψη του ομολογιακού δα-
νείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από
την τράπεζα Eurobank ΑΕ. Μέρος του δανείου,
ήτοι ποσό έως και 43.200.000 ευρώ, θα χρησι-
μοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμε-
νου τραπεζικού δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο
θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου της εταιρείας.

Εγκαίνια στο My market της Ομόνοιας
και δύο σημαντικές ανακαινίσεις

Ένα νέο κατάστημα στο Ιστορικό Κέντρο της
Αθήνας και δύο εκτεταμένες ανακαινίσεις σε
δύο από τα μεγαλύτερα καταστήματα της αλυ-
σίδας, ανακοίνωσε η Mymarket στα πλαίσια
του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για το
2021. Το My market στο Ολυμπιακό Χωριό και
το My market στην οδό Φαρσάλων στη Λάρισα,
αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, πως υποδέχονται
πλέον τους πελάτες τους σε ανανεωμένους χώ-
ρους γεμάτους έμπνευση, ευεξία και φυσικά
εναρμονισμένους με τις αρχές βιώσιμης ανά-
πτυξης που εδώ και χρόνια εφαρμόζει η αλυσί-
δα σε όλο της το δίκτυο. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Tο fund Blantyre Capital του Μουμπασίρ Μουκαντάμ (Mubashir
Mukadam) διαπραγματευόταν με την Τράπεζα Πειραιώς την ανά-
ληψη της πολυετούς διαχείρισης μη κύριων συμμετοχών του πι-
στωτικού ιδρύματος. Τελικά τη Δευτέρα η διοίκηση της Τράπεζας
Πειραιώς προχώρησε στις σχετικές ανακοινώσεις και αποκάλυ-
ψε μια σύνθετη συναλλαγή, που θα επιτρέψει στην τράπεζα να
μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της, ενισχύοντας
τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 70 μονάδες
βάσης. Καθοριστική συμβολή στην επίτευξη αυτής της συμφω-
νίας -ως ο άνθρωπος που έτρεξε αφενός όλες τις διαπραγματεύ-
σεις, αφετέρου τη γραφειοκρατική δουλειά- έχει ο πολύπειρος
financier Χρήστος Βλάχος, ο οποίος είναι senior advisor της

Blantyre Capital Limited. Ο κ. Βλάχος, με πλούσια προϋπηρεσία σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς και μη ομίλους, συ-
νεργάσθηκε στενότατα με τον CEO της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου για να αποκρυσταλλωθεί η σχετική συμφωνία.

Σημαντικά βήματα προς την πράσινη ανάπτυξη κάνει η ΕΥΔΑΠ με
την εταιρεία να εντάσσει στην πράξη τα κριτήρια ESG στο πλάνο
ανάπτυξής της. Έτσι, το νέο κτίριο της ΕΥΔΑΠ στο οποίο αναμένε-
ται να φιλοξενηθούν όλες οι διοικητικές της υπηρεσίες θα είναι
πλήρως βιοκλιματικό, αξιοποιώντας τις τελευταίες πράσινες τε-
χνολογίες με στόχο να φέρει στην εταιρεία εξοικονόμηση της τά-
ξης του 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, η εταιρεία φλερτά-
ρει με την έκδοση πράσινου ομολόγου, με τη διοίκηση Σαχίνη να
δίνει μεγάλο βάρος στην κατάταξη της ΕΥΔΑΠ στους σχετικούς
δείκτες αειφορίας, ώστε να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς
όρους χρηματοδότησης. Είναι προφανές πλέον ότι η ΕΥΔΑΠ «τρέ-
χει» με νέες ταχύτητες, λειτουργώντας με όρους μιας σύγχρονης
και εξόχως ανταγωνιστικής επιχείρησης.

H πράσινη ΕΥΔΑΠ

Το deal Πειραιώς - Blantyre

ΧΑ: Δύσκολη η επιστροφή στις 900 μονάδες
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Γ
ια πέμπτη συνεχή χρονιά, η KPMG International
πραγματοποίησε τη δράση Global Cyber Day
(Ημέρες για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο),

σε 60 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, τη μεγαλύτερη
διοργάνωση στην ιστορία του προγράμματος μέχρι σή-
μερα. Η κοινωνική πρωτοβουλία, την οποία έχουν ανα-
λάβει επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας της KPMG,
έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους νέους ανθρώπους
για τη σπουδαιότητα της κυβερνοασφάλειας και τους
κινδύνους του διαδικτύου, ως μέρος της δέσμευσης του
παγκόσμιου οργανισμού να ενισχύει τις κοινότητες στις
οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες μέλη της KPMG.
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα KPMG Global Cyber Day κα-
τάφερε να ενημερώσει στο διάστημα του Ευρωπαϊκού
Μήνα Κυβερνοασφάλειας περισσότερους από 1.400 μα-
θητές σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σπά-
ζοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 960 μαθητών για
το οποίο η εταιρεία βραβεύθηκε στα Hellenic Responsi-
ble Business Awards το 2019.

Διεθνής αναγνώριση για τη SKY express

Μέλος του ΔΣ της ERA εξελέγη η SKΥ express στην
πρώτη διά ζώσης μετά την πανδημία γενική
συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25
Νοεμβρίου στο Λονδίνο. Πρόκειται για μια
σημαντική διεθνή αναγνώριση της δυναμικής
πορείας της εταιρείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Αποτελεί παράλληλα έναν σημαντικό δίαυλο
επικοινωνίας των θέσεων της ελληνικής και
κυπριακής αγοράς αερομεταφορών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Η χρονική στιγμή της εκλογής
της SKY express είναι κομβικής σημασίας, καθώς
συμπίπτει με σημαντικές εξελίξεις στις
αερομεταφορές και τη μεγάλη συζήτηση που
βρίσκεται σε εξέλιξη αναφορικά με τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη βιωσιμότητα.

Intracom Telecom: Επεκτείνει 
το δίκτυο της TeraGo στον Καναδά

Η Intracom Te-
lecom ανακοίνω-
σε τη διάθεση στην
TeraGo, κορυφαίο
πάροχο λύσεων
ασύρματων δι-
κτύων για επιχει-
ρήσεις στον Κανα-
δά, των προηγμέ-
νων ασύρματων συστημάτων WiBAS™ G5 evo-BS και
WiBAS™ G5 Connect+ στα 24 GHz. Η TeraGo επέλεξε το
WiBAS™ G5 με γνώμονα τον στρατηγικό της σχεδιασμό
για εμπορική διάθεση της σταθερής ασύρματης πρό-
σβασης (FWA) στον Καναδά, εκμεταλλευόμενη το αδει-
οδοτημένο φάσμα mmWave. Χάρις στο WiBAS™ G5, η
TeraGo θα παρέχει ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρε-
σίες στους συνδρομητές της. Επίσης, η TeraGo, ως ο με-
γαλύτερος κάτοχος του φάσματος mmWave στον Κανα-
δά, και αξιοποιώντας την πολυσημειακή (PtMP) τεχνο-
λογία WiBAS™ G5, θα επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει
για ακόμα πυκνότερο δίκτυο πρόσβασης υπερυψηλών
ταχυτήτων.

National Energy: Εξασφαλίζει
χρηματοδότηση 60 εκατ. μέσω Πειραιώς

Τη σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 60
εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε η Na-
tional Energy, αναφορικά με τη χρηματοδότηση του σχε-
διασμού, προμήθειας και εγκατάστασης ομάδας επτά
Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΦΣ) Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας συνολικής ισχύος 60.30 MWp. Η χρηματοδότη-
ση περιλαμβάνει τα έργα δικτύου διασύνδεσης αυτών κα-
θώς και την επέκταση υφιστάμενου υποσταθμού ανύψω-
σης τάσης 33/150 kV με την προσθήκη νέου μετασχηματι-
στή ισχύος 90/110 MVA. Η National Energy, ακολουθών-
τας τη σταδιακή εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου ΦΣ 275
MWp, ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατασκευή και σύνδεση
24 MWp, όπως ανακοίνωσε στις 29 Ιουλίου 2021. Με τη
σύνδεση των επιπλέον 60 MWp, το μεικτό χαρτοφυλάκιο
λειτουργούντων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων της
εταιρείας θα φτάσει τα 151 MW στην Ελλάδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Tο Epsilon Digital επέλεξε η Revoil
H Revoil επέλεξε το Epsilon Digital, την αυτο-

ματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφα-
λή, SaaS, υπηρεσία πιστοποιημένου Παρόχου
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Ομίλου Epsilon
Net. H λύση παρέχει απευθείας σύνδεση με την
ΑΑΔΕ και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση της
Revoil στον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Το δί-
κτυο πρατηρίων Revoil αναπτύσσεται δυναμικά
με οδηγό πάντοτε την ποιότητα, τις προσιτές τιμές
και την άριστη εξυπηρέτηση. Το Epsilon Digital
αποτελεί ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν
τη σχετική αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων ως λογισμικό παρόχου ηλε-
κτρονικής τιμολόγησης. Η λύση επιτυγχάνει την
αυθεντικοποίηση, την αποδοχή και την αρχειοθέ-
τηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποι-
ημένες διαδικασίες διαβίβασης παραστατικών
πωλήσεων στην ΑΑΔΕ και στους τελικούς λήπτες,
προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία χρήστη,
μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον. 

Καταθέσεις με κριτήρια ESG 
από τη Eurobank

Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα
που εισάγει στην ελληνική αγορά την προθεσμια-
κή κατάθεση ESG Deposits, μια καινοτόμα, σύγ-
χρονη, καταθετική λύση για επιχειρήσεις με ESG
προσανατολισμό, που επιθυμούν να τοποθετή-
σουν τη ρευστότητά τους σε καταθετικά προϊόντα,
τα κεφάλαια των οποίων θα αξιοποιούνται για τη
χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων και έρ-
γων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο αυτό, η τράπεζα ολοκλήρωσε τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της πρώτης της προθε-
σμιακής κατάθεσης ESG Deposits και, εντός ορι-
σμένου χρόνου, 50 ελληνικές επιχειρήσεις-πελά-
τες της εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους υπερκα-
λύπτοντας κατά 2 φορές τον στόχο των 200 εκατ.
ευρώ. Με τα κεφάλαια των 200 εκατ. ευρώ που
συγκεντρώθηκαν, η Eurobank σχεδιάζει να χρη-
ματοδοτήσει αειφόρες επενδύσεις και έργα που
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζει.

Ο Όμιλος Fais συστήνει τη RAND Boats
Ο Όμιλος Fais, με ηγετική θέση στην εγχώρια

αγορά, διευρύνει τις επιχειρηματικές του δραστη-
ριότητες και συστήνει για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα τη RAND Boats, μοντέρνα εταιρεία παραγωγής
καινοτόμων και σύγχρονων αθλητικών σκαφών. Ο
όμιλος με τις συνεργασίες του συνεχίζει να επε-
κτείνει το portfolio των εμπορικών του σημάτων
και στέκεται δίπλα στους καταναλωτές, δίνοντάς
τους premium επιλογές με μια μεγάλη ποικιλία
τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά,
ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη τους. Πλέον ταυτί-
ζεται και με τη ναυσιπλοΐα, στο πιο ιδανικό μέρος
του κόσμου για την εν λόγω δραστηριότητα, την
Ελλάδα, με σκάφη από τη RAND για μοναδικές
στιγμές και αποδράσεις στη θάλασσα.
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Προσφορά KPMG σε
100.000 νέους σε 60 χώρες
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Η «κατάρα των Χριστουγέννων» εμφανί-
στηκε και πάλι στο ΟΑΚΑ, όπως και τα τε-
λευταία 11 χρόνια, και υποχρέωσε την ΑΕΚ
σε ήττα, 1-2 αυτή τη φορά από τον ΟΦΗ. Η
Ένωση δεν έχει καταφέρει να νικήσει περι-
μένοντας τα Χριστούγεννα από το 2009,
όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα. Μιλάμε
για την παρουσία της στη Super League 1
και όχι όταν αγωνιζόταν στις μικρότερες
κατηγορίες, λόγω υποχρεωτικού υποβιβα-
σμού. H Ένωση μετράει πέντε ήττες και έξι
ισοπαλίες σε έντεκα ματς στη Super
League 1 έχοντας πετύχει μόλις 6 γκολ,
ενώ έχει δεχτεί 13, χωρίς μάλιστα να έχει
δώσει κάποιο μεγάλο ντέρμπι τις μέρες αυ-
τές. Ακόμη και τη χρονιά που κατέκτησε το
πρωτάθλημα (2017-18) είχε απώλεια, μέ-
νοντας στο 0-0 με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Προπονητές όπως οι Μπάγεβιτς, Χιμένεθ
(δις), Κωστένογλου, Λίνεν, Πογέτ, Μοράις,
Ουζουνίδης και Καρέρα (δις), αλλά ούτε ο

Αργύρης Γιαννίκης, φέτος κόντρα με τον
ΟΦΗ, κατάφεραν να σπάσουν την κατάρα
των Χριστουγέννων. 

Κάθε ήττα είναι επώδυνη, αλλά αυτή από
τον ΟΦΗ μπορεί να αποβεί και καθοριστική
στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, καθότι η
Ένωση απομακρύνθηκε κατά 11 βαθμούς
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και την πλη-
σίασε στους δυο βαθμούς ο ΠΑΟΚ, νικητής
3-2 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Και
επειδή ΑΕΚ και εσωστρέφεια είναι…
«αδέλφια δίδυμα», άρχισαν και πάλι οι
γκρίνιες, πως χάθηκε και φέτος το τρένο
του πρωταθλητισμού. Κι ενώ η ΑΕΚ έχει κα-
ταληφθεί από κατήφεια, ο ΟΦΗ, που πέτυχε
αυτήν τη δίκαιη νίκη και μάλιστα με ανα-
τροπή, παίζει δυνατά για να μπει στην εξάδα
των play offs, για τον τίτλο του πρωταθλητή
και τα τέσσερα εισιτήρια για το Conference
League. Υποψήφιοι είναι, πλέον, ο Παναθη-
ναϊκός, που νίκησε 2-0 στη Λεωφόρο τον

ΠΑΣ (επίσης είναι σε αυτό το γκρουπ) και ο
Άρης, νικητής 1-0 του Ιωνικού στο Χαριλά-
ου. Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης
έχουν κερδίσει 27 βαθμούς στο γήπεδο, αλ-
λά τους αφαιρέθηκαν 6, λόγω της τιμωρίας
τους για πλαστογραφία του δελτίου του
Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ.

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η «κατάρα των Χριστουγέννων»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 15 αγώνες

Ολυμπιακός ...............41

ΑΕΚ.............................30

ΠΑΟΚ .........................28

Παναθηναϊκός (14) ....23

ΠΑΣ Γιάννινα ..............22

ΟΦΗ (14) .....................22

Άρης............................ 21

Αστέρας Τρ. ................17

Παναιτωλικός ............15

Βόλος (14) ..................15

Ιωνικός ....................... 14

Λαμία ..........................11

Ατρόμητος ..................9

Απόλλων Σμ. (12) .......7

Η Ένωση τις γιορτές
2009: Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ 2-0

2010: Ηρακλής - ΑΕΚ 2-0
2011: Ατρόμητος - ΑΕΚ 1-0
2012: ΑΕΚ - Ατρόμητος 1-1

2015: ΑΕΚ - Λεβαδειακός 1-2
2016: ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
2017: ΑΕΚ - Απόλλων Σμ. 0-0

2018: ΑΕΛ - ΑΕΚ 0-0
2019: Λαμία - ΑΕΚ 0-0
2020: ΑΕΚ - Βόλος 2-2

Για 11 χρόνια δεν κερδίζει
παιχνίδι την παραμονή, 
-11 βαθμοί 
από τον Ολυμπιακό



Η
κυβέρνηση προσανατολίζεται
στη δραματική μείωση της πλη-
ρότητας των γηπέδων, μετά τα

τελευταία, άκρως ανησυχητικά νέα για
τη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμι-
κρον, που είναι κατά οκτώ φορές μεγα-
λύτερη από αυτή της Δέλτα. Ήταν περί-
που αναμενόμενο ότι θα μειωθεί η πλη-
ρότητα των γηπέδων, που σήμερα φτά-
νει στο 90%, ενώ την εποχή που ξανά-
νοιξαν τα γήπεδα είχε μόλις 10% και η
«Political» το είχε επισημάνει ότι πρό-
κειται για αναπόφευκτο μέτρο, για δυο
λόγους. Ο ένας είναι πως οι θεατές στην
κερκίδα δεν φορούν τις μάσκες τους στη συντριπτική τους πλειονότητα. Αυτά τα περί «ατομικής ευθύνης» δεν
ισχύουν, αδιάψευστος μάρτυρας η τηλεόραση. Κι επιπλέον, όπως αποκάλυψε η «Political», οι έλεγχοι στις θύ-
ρες των γηπέδων είναι από πλημμελείς έως ανύπαρκτοι, διότι και το κρατικό προσωπικό δεν επαρκεί, ούτε και
οι ΠΑΕ έχουν τη δυνατότητα ελέγχου, αλλά και σε πολλά ματς έγινε και βίαιη εισβολή. Έτσι, λογικά, η κυβέρνη-
ση οδεύει προς τη μείωση της πληρότητας, διότι οι έλεγχοι καθίστανται εφικτοί.

Μειώνεται η πληρότητα στα γήπεδα Η Πόρτο έκλεψε από την
Μπενφίκα τον… μάντη

Είναι από τα απίστευτα σημεία των καιρών. Η
Πόρτο έκανε μεγάλη μεταγραφή στην Πορτογα-
λία, πήρε από την Μπενφίκα τον Μανταένα Αρό-
σο. Τι είναι ο… κύριος: Μάντης και μάγος! Προ-
βλέπει το μέλλον. Τον είχε τόσα χρόνια η Μπενφί-
κα και η Πόρτο τού πρόσφερε 15.000 ευρώ τον
μήνα και τον πήρε στο «Ντραγκάο». Ο Μανταένα
είχε προβλέψει ότι τον τίτλο πέρυσι θα τον έπαιρ-
νε η Σπόρτινγκ, όπως και έγινε.

Όλοι οι Αντετοκούνμπο
στην Εθνική!

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο της Βιλερμπάν έδω-
σε την είδηση. Στο Eurobasket 2022 θα είναι στη
διάθεση της Εθνικής όλα τα αδέρφια: Και ο Γιάν-
νης με τον Θανάση και ο Άλεξ (2,03) των Ρά-

πτορς. Σχετικά, είπε: «Καθόμασταν με-
ρικές φορές όλοι μαζί στον καναπέ
και λέγαμε τι ωραίο θα ήταν να παί-
ζαμε όλοι για την Εθνική και να

κερδίζαμε ένα μετάλλιο για την Ελ-
λάδα». 

Ο ΠΑΟΚ πήρε 
μεγάλο «λαγωνικό»

Ο ΠΑΟΚ γύρισε σελίδα. Κατάφερε να πάρει για
τεχνικό διευθυντή τον Πορτογάλο Ζοζέ Μπότο
από την ουκρανική Σαχτάρ. Πρόκειται για έναν τε-
ράστιο κυνηγό ταλέντων, με δεκαετή θητεία και
στην Μπενφίκα. Αυτός ανακάλυψε τον Ντι Μαρία,
τον Όμπλακ, τον Σόλομον, τον Φρεντ και άλλα με-
γάλα ονόματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα στην
ποδοσφαιρική μεταπρατική. 

Ο Κορακάκης αντικατέστησε
τον Παράσχο

Ο Γιώργος Κορακάκης είναι ο νέος τεχνικός του
Ατρομήτου στη θέση του Γιώργου Παράσχου, που
απολύθηκε μετά και την ήττα 2-1 από τον Παναιτω-
λικό στο Αγρίνιο. Πριν από δυο αγωνιστικές ο Κο-
ρακάκης είχε κάτσει στον πάγκο του Ατρομήτου (ο
Παράσχος είχε νοσήσει) και πιστώθηκε τη μεγάλη
νίκη 2-0 επί του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Μετά τον αγώνα Τότεναμ - Λίβερπουλ 2-2, ο Γερμανός τε-
χνικός των φιλοξενουμένων Γιούργκεν Κλοπ επιτέθηκε
στον διαιτητή του ματς κατά πρόσωπο. «Δεν έχω πρόβλημα
με συναδέλφους σου, μόνο με εσένα, δεν έχεις παίξει ποδό-
σφαιρο στη ζωή σου», είπε χαρακτηριστικά μετά το σφύριγ-
μα της λήξης, περιμένοντάς τον μάλιστα στη φυσούνα. Ο δι-
αιτητής απέβαλε δίκαια τον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ, όχι
όμως και τον Κέιν της Τότεναμ.

Κύπελλο: 
Σε κίνδυνο 
ο Ολυμπιακός

Οι επαναληπτικοί αγώνες της 3ης φάσης των «16» του Κυπέλλου γίνονται σήμερα. Σε κίνδυνο ο
Ολυμπιακός, που έχασε 3-2 στο πρώτο ματς από τον Λεβαδειακό. Το πρόγραμμα: Σήμερα, 15.00:
Αναγέννηση Καρδίτσας - Άγιος Νικόλαος (1-0), ΟΦΗ - Άρης (1-3). 17.00: Παναιτωλικός - Νίκη Βόλου
(1-0), ΠΑΟΚ - Λάρισα (1-1), 19.00: Ολυμπιακός - Λεβαδειακός (2-3). Αύριο, 17.00: Ιωνικός - Λαμία
(0-2), Βόλος - Παναθηναϊκός (1-2), 19.00: Κηφισιά - ΑΕΚ (0-4). Όλα τα ματς στην Cosmote TV.
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«Δεν έχεις παίξει μπάλα στη ζωή σου»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
αυτοκτονία του μεγαλοεπιχειρηματία Κυ-
ριάκου Μαμιδάκη το 2016 στη βίλα του στον
Διόνυσο, με ένα περίστροφο Luger, έγινε
έμμεσα η αφετηρία για μια ταινία-έπος,

αφιερωμένη στη θρυλική ελληνική πετρελαϊκή οικο-
γένεια της Jetoil.

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και με παραγωγό
τον γόνο Κώστα Μαμιδάκη, το χολιγουντιανών προδια-
γραφών φιλμ του Κώστα Χαραλάμπους που προβάλλε-
ται αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους, ξετυλί-
γει το νήμα της διαδρομής της άλλοτε φτωχής φαμί-
λιας από το χωριό Ανώσκελη Χανίων προς την παντο-
δυναμία και τον πλούτο.

Ο εμπνευστής και οικονομικός επενδυτής (γιος του
Κοσμά Μαμιδάκη) λέγεται πως παρέδωσε στον πολυ-
βραβευμένο σκηνοθέτη ένα αρχικό χειρόγραφο στο
οποίο, όπως αναφέρεται, καταγράφει άγνωστες ιστο-
ρίες, κόντρες, συμφωνίες και προσωπικά του βιώματα
από το εσωτερικό της πανίσχυρης οικογένειάς του, εκ-
φράζοντας τη δική του θέση και ματιά. Ο Κώστας Χα-
ραλάμπους το αξιοποίησε, δραματοποίησε τα γεγονό-
τα και με ένα πολυπληθέστατο καστ 86 σημαντικών
ηθοποιών και 600 κομπάρσων,ξεκίνησε γυρίσματα το
2018. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Τάσος
Νούσιας, Ερρίκος Λίτσης, Στεφανία Γουλιώτη και Μαί-
ρη Σταυρακέλλη.

Η ταινία «Luger» (από το ομώνυμο γερμανικό πιστό-
λι) έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες, ωστόσο το
στόρι δεν βρήκε σύμφωνα κάποια μέλη, όπως τον Νίκο
Μαμιδάκη, αδελφό του αυτόχειρα, ο οποίος κατέστησε
σαφές πως διαφοροποιείται από όσα διαδραματίζονται
στο μεγάλο πανί. Για αυτό και στο σενάριο δεν αναφέ-
ρεται πουθενά το όνομα «Μαμιδάκης», έχει αντικατα-
σταθεί με το «Αγγελιδάκης». 

«Η οικογένεια Αλεξάνδρου Μαμιδάκη (μέλος της
οποίας αποτελεί και ο αείμνηστος Κυριάκος Μαμιδά-

κης) ουδεμία σχέση έχει με την παραγωγή της ταινίας
“Luger”, δεν συμμετείχε με οιονδήποτε τρόπο στη συγ-
γραφή του σεναρίου και στην υλοποίησή του, δεν πα-
ρείχε κανένα στοιχείο στους άμεσα εμπλεκόμενους με
την ταινία φορείς (παραγωγή, σκηνοθεσία κ.λπ.) και
δεν επιθυμεί να συνδέεται το όνομά της, αλλά και η
ιστορία της με την ταινία αυτή», ανέφερε ο επιχειρημα-
τίας στην επιστολή του.

Το στόρι της ταινίας αναφέρει: Ορεινή Κρήτη, 1958.
Η οικογένεια Αγγελιδάκη, μια συνηθισμένη, φτωχή
εργατική οικογένεια της εποχής, προσπαθεί να ανέλ-
θει κοινωνικά. Η ενασχόλησή της με το εμπόριο πετρε-
λαίου θα αποτελέσει το εφαλτήριό της για την απόκτη-
ση τεράστιου πλούτου και υπέρμετρης κοινωνικής
ανόδου. Ο απότομος πλουτισμός όμως θα επηρεάσει
καταλυτικά τα μέλη της οικογένειας. Ακολουθώντας
την οικογένεια Αγγελιδάκη σε βάθος 25 χρόνων, θα ξε-
τυλιχθεί ένα κουβάρι περίπλοκων σχέσεων και λεπτών
ισορροπιών, με τη σταδιακή αποξένωσή τους να τους
στιγματίζει βαθιά.

Τα γεγονότα της ταινίας εκτυλίσσονται μετά την Κα-
τοχή, μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80
και το μήνυμα είναι σαφές: Το χρήμα δεν φέρνει την
ευτυχία.

• Φουλ ερωτευμένος ο Βασίλης
Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή.
«Όταν βγαίνω με τη Δέσποινα, είμαι
100% ελεύθερος, δεν με νοιάζει τί-
ποτα», παραδέχτηκε.

• Θλίψη για την Ευγενία Σα-
μαρά μετά τον αιφνίδιο θά-
νατο του μπαμπά της.

• 280.000 ευρώ κοστίζει το κάθε
επεισόδιο του «J2US» όπως αποκά-
λυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

• Γυναίκα επιχειρηματίας
μήνυσε πρώην σύντροφό
της και γνωστό πανελίστα
τηλεοπτικής εκπομπής, με
την κατηγορία πως όταν χώ-
ρισαν εκείνος έδειξε προ-
σωπικές της στιγμές στον
νυν σύντροφό της.

• «Η Βανδή κάνει εμένα, τι να την
πάρουμε;» ήταν η απάντηση της Άν-
νας Βίσση όταν της προτάθηκε, πριν
από χρόνια, να συνεργαστεί με το
Δεσποινάκι!

• Έφυγε από τη ζωή σε ηλι-
κία 87 ετών ο ηθοποιός Ορ-
φέας Ζάχος.

• Αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνι-
κο οι «διάσημοι» του «Survivor».

• Διαδικτυακή έκκληση του
Σπύρου Μπιμπίλα για τον
οδηγό αυτοκινήτου που
τραυμάτισε φίλο του και τον
άφησε αβοήθητο.

• Η Κυβέλη Χατζηευστρατίου είναι
η νικήτρια του «GNTM 4».

• Μία ημέρα μετά τον τελικό
του ριάλιτι μοντέλων, το Star
πρόβαλε τρέιλερ για τον
επόμενο κύκλο!

Η οικογένεια 
Μαμιδάκη έγινε ταινία

Το φιλμ ξετυλίγει το νήμα 
της διαδρομής τής άλλοτε φτωχής
φαμίλιας από το χωριό Ανώσκελη
Χανίων προς την παντοδυναμία 
και τον πλούτο



Στις γυναικείες 
φυλακές Θήβας

Πρωτόγνωρη εμπειρία για τη Μαρία Μπακο-
δήμου. Η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το Κατά-
στημα Κράτησης Γυναικών Θήβας, καλεσμένη
του φορέα «Επάνοδος» και συγκλονισμένη με
μια απίθανη τοιχογραφία, έγραψε: «Είναι τόσα
αυτά που μπορείς να νιώσεις, να καταλάβεις και
να δεις σε μια φυλακή. Όπως αυτόν τον τοίχο πί-
σω μου που ζωγράφισε μια ταλαντούχα κρατού-
μενη. Γιατί τα κορίτσια είναι στα κελιά κι ονει-
ρεύονται ballrooms με ιππότες και πριγκίπισ-
σες. Γιατί ακόμα και στη φυλακή τα κορίτσια εί-
ναι Κορίτσια».

Ακόμα ένα μετάλλιο!

Σαρώνει η Ασημίνα Ιγγλέζου στις αθλητικές
διοργανώσεις. Η πρώην «Survivor» πήρε μέ-
ρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορειβατι-
κού σκι και κατέκτησε την τρίτη θέση, πανη-
γυρίζοντας για την επιτυχία της. «Η Βασιλίτσα
φιλοξένησε με απόλυτη επιτυχία όλη την προ-
σπάθεια και ετοιμάζεται για μεγάλη συνέχεια.
Ευχαριστώ τον Πλάτωνα Αρώνη που μου μί-
λησε για το ορειβατικό σκι και με παρότρυνε.
Τίποτα δεν έρχεται τυχαία στη ζωή μας, μη
φοβάσαι να τολμήσεις ακόμη κι αν μοιάζει
πολύ μακρινό από εσένα».

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, παρότι
κρατά την προσωπική της ζωή
μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας, τελικά υπέκυψε στον πει-
ρασμό των social media με αφορ-
μή τα γενέθλια της κόρης της. Δη-
μοσιεύοντας μια throwback φω-
τογραφία τους, η γλυκιά μαμά ευ-
χήθηκε: «Στην πανέμορφη Αντι-
γόνη μου, που σήμερα έχει γενέ-
θλια, εύχομαι μια ζωή γεμάτη χα-
ρά και γεμάτη φως! Να σε χαίρο-
μαι, αγαπημένο μου κορίτσι!».

Μαμά και κόρη
είναι ολόιδιες

Ξεπάγιασε για μια
φωτογραφία!

Τ
ο ταξιδάκι αναψυχής στο χριστουγεννιάτικα στολισμένο Ρό-
τερνταμ μάλλον δεν πήγε τόσο καλά όσο σχεδίαζε η Βίκυ Χα-
τζηβασιλείου. Από χθες ισχύει γενικό lockdown στη χώρα,

για τον περιορισμό των κρουσμάτων του κορονοϊού, με την παρου-
σιάστρια να τα… ψέλνει στον Ολλανδό πρωθυπουργό. «Ανοικτά μό-
νο τα καταστήματα με είδη πρώτης ανάγκης. Ενώ μόλις λίγους μή-
νες πριν οι πάντες εδώ κυκλοφορούσαν οπουδήποτε, ανεξέλεγκτα
και κυρίως ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ! Τι περίμενε, δηλαδή, ο κύριος Mark
Rutte; Όταν ελλείπει η κοινή λογική την ώρα της ηρεμίας, θα απο-
φασίσει ο πανικός την ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι δυνατόν να
οδηγείς μια ολόκληρη χώρα 17.500.000 κατοίκων σε ακρότητες, εί-
τε προς ασυδοσία είτε προς εγκλωβισμό σε διάστημα ενός μηνός!
Μήπως, κύριε Rutte, να επανασυνδεθείτε με το router της κοινής
λογικής;» έγραψε στον λογαριασμό της η Βίκυ Χατζηβασιλείου. 

Με live ο νέος χρόνος
Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα υποδεχτεί τον νέο χρόνο η
Κατερίνα Στανίση, παρέα με τον Βασίλη Τερλέγκα και τον
Ανδρέα Στάμο! Το λαϊκό σχήμα θα εμφανισθεί την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλο κέντρο διασκέδασης της
πόλης, σε ένα extra long πρόγραμμα τραγουδώντας τις
χρυσές επιτυχίες τους, ώστε η αλλαγή να τους βρει όλους με
κέφια και χαμόγελα.

Μπρος στα κάλλη τι είναι το χιόνι; Αυτό σκέφτη-
κε η Ιωάννα Τούνη που βγήκε στο κρύο, φορών-
τας μικροσκοπικό top, για να ανακοινώσει μέσω
Instagram την άφιξή της στην κατάλευκη Αρά-
χοβα. Η influencer και ο σύντροφός της Δημή-
τρης Αλεξάνδρου επέλεξαν τον κοσμοπολίτικο
χειμερινό προορισμό για τα Χριστούγεννα, με
την ίδια να παραδέχεται στη λεζάντα: «Η χαρά
του παιδιού κι εννοείται ξεπάγιασα».
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Την πρόλαβε
το lockdown



O
σοι έχουν προσβληθεί από Covid-19 ακόμα
και ήπια, ξέρουν πως η πλήρης ανάρρωσή
τους ξεπερνά και τις 14 μέρες. Πολλοί περι-
γράφουν long covid συμπτώματα, δηλαδή

συμπτώματα που διαρκούν και έναν μήνα μετά τη νό-
σηση σε διάφορα όργανα του σώματος ή και στην ψυ-
χική τους υγεία. Ο γενικός οικογενειακός γιατρός και
γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Γενι-
κής/Οικογενειακής Ιατρικής Ευάγγελος Φραγκούλης
μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές για ανάρρωση με εύ-
κολο τρόπο και λιγότερες επιπτώσεις. «Καθώς αναρ-
ρώνετε από Covid-19, μπορεί να αντιμετωπίζετε τις
επιπτώσεις του ιού στο σώμα και στον νου, με ορισμέ-
νες από αυτές να διαρκούν περισσότερο από άλλες.

Το σώμα σας χρειάζεται ενέργεια, πρωτεΐνες, βιτα-
μίνες και ιχνοστοιχεία για να ανακάμψει. Είναι πιθανό
να έχετε χάσει μυϊκή μάζα κατά τη διάρκεια της νόση-
σης. Η ελαχιστοποίηση της απώλειας βάρους και η
ανάκτηση της μυϊκής μάζας είναι σημαντικές για την
ανάρρωσή σας. Η ικανοποιητική πρόσληψη πλού-
σιων σε πρωτεΐνες και ενέργεια τροφών υποστηρίζει
την αναδόμηση των μυών, τη διατήρηση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και την αύξηση των επιπέδων
ενέργειάς σας. 

Επιλέξτε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες (κρέας,
ψάρι, αυγά, τυρί, φασόλια και φακές) και τροφές
πλούσιες σε ενέργεια. Διατηρηθείτε καλά ενυδατω-
μένοι πίνοντας πολλά υγρά. Επιλέξτε ροφήματα με
βάση το γάλα, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη.

Φτιάξτε το πιάτο σας έτσι ώστε το μισό να περιλαμβά-
νει σαλάτα, το ένα τέταρτο πρωτεΐνη και το υπόλοιπο
υδατάνθρακες. Λήψη συμπληρώματος πολυβιταμι-
νών και ιχνοστοιχείων συστήνεται μόνο εάν τρώτε μι-
κρές ποσότητες τροφής ή δεν μπορείτε να φάτε όλες
τις συνιστώμενες ομάδες τροφίμων. 

Εάν δεν περνάτε τακτικά χρόνο στην ύπαιθρο, εί-
στε άνω των 65 ετών ή έχετε σκούρο δέρμα, το σώμα
σας μπορεί να μην παράγει αρκετή βιταμίνη D και να
χρειάζεστε καθημερινή λήψη συμπληρώματος βι-
ταμίνης D.

Διαταραχές στον ύπνο εμφανίζονται συχνά σε
ασθενείς που αναρρώνουν από Covid. Δυνατόν να
δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν ή να παραμείνουν
κοιμισμένοι, ξυπνούν νωρίτερα από το συνηθισμένο
και δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν ή ξυπνούν νιώ-
θοντας κουρασμένοι σαν να μην έχουν κοιμηθεί κα-
θόλου. Για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, μπορείτε να
υιοθετήσετε κάποιες καλές πρακτικές: Το απόγευμα
αποφύγετε την καφεΐνη, τη νικοτίνη και το αλκοόλ.
Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και την έντονη άσκηση
εντός δύο ωρών πριν από τον ύπνο. Διώξτε τις οθόνες
από την κρεβατοκάμαρα. Έπειτα από μια περίοδο
ασθένειας και αδράνειας, οι μύες σας είναι αδύναμοι
και η φυσική σας κατάσταση χειρότερη. Είναι σημαν-
τικό να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο δρα-
στηριότητας».
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kpapakosto@yahoo.gr

Χρήσιμες συμβουλές 
για αποκατάσταση με εύκολο 
τρόπο και λιγότερες επιπτώσεις

Ο ρόλος της άσκησης
«Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε σε
σωματική δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερα
είναι τα οφέλη για την υγεία», τονίζει ο κ.
Φραγκούλης. Το επίπεδο της άσκησης μπο-
ρεί να ξεκινήσει σταδιακά. Ο γιατρός μάς
προτείνει να κάνουμε κάθε μέρα λίγα πράγ-
ματα, να ξεκουραζόμαστε μεταξύ των δρα-
στηριοτήτων μας και να μειώνουμε τον χρό-
νο που καθόμαστε. «Επιχειρήστε να σηκώ-
νεστε κάθε ώρα και να βαδίζετε επί τόπου.
Βάλτε μικρούς στόχους κάθε μέρα. Εντάξτε
έναν καθημερινό περίπατο στην καθημερι-
νότητάς σας. Μην ανησυχείτε αν χρειαστεί
να σταματήσετε για να ξεκουραστείτε, κα-
θώς είναι φυσιολογικό στη φάση της ανάρ-
ρωσης. Ένα στατικό ποδήλατο στο σπίτι εί-
ναι μια καλή εναλλακτική για το περπάτημα,
ιδιαίτερα τις βροχερές μέρες», καταλήγει ο
γιατρός.

Ευάγγελος Φραγκούλης, 
γενικός οικογενειακός γιατρός,
γενικός γραμματέας της 
Ελληνικής Ένωσης Γενικής/
Οικογενειακής Ιατρικής 

Ανάρρωση ύστερα από Covid



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)
Τη νοητική ανησυχία, τις πολλές συζητήσεις
και τη γεμάτη υποχρεώσεις καθημερινότητά
σας θα πολλαπλασιάσει αυτή η Πανσέληνος.
Δεν αποκλείεται να αναζητήσετε μια νέα εργα-
σία, κάνοντας αυτή την περίοδο κάποιες και-
νούργιες συναντήσεις και συνεντεύξεις με
άτομα-κλειδιά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οικονομικά θέματα θα έρθουν στο προσκήνιο,
με έναν θετικό τρόπο θα απολαύσετε μια στιγ-
μή που θα σημαίνει μια ευκαιρία ή μια καλή
συμφωνία, όπως επίσης και μια αύξηση. Μπο-
ρεί επίσης να έχετε μια σημαντική γνωριμία
και να νιώσετε ικανοποίηση και σιγουριά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο σας κάνει
πρωταγωνιστές λίγο πριν αλλάξει το 2021.
Ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα είστε
περισσότερο αποδέκτες της επιρροής αυτής
της Πανσελήνου. Κάποιοι από εσάς θα έχετε
σημαντικό λόγο να νιώθετε πολύ καλά λόγω
κάποιου γεγονότος που έχει συμβεί.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος θα διογκώσει τις ψυχολογικές
σας μεταπτώσεις με πολλές σκέψεις και ανη-
συχίες. Θα σας δείξει επίσης τρόπους να
απαλλαγείτε από καταστάσεις που σας δημι-
ουργούν κακή διάθεση και ο κύριος λόγος εί-
ναι οι λάθος άνθρωποι που έχετε εμπιστευτεί. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή για εσάς η
Πανσέληνος του Δεκέμβρη. Το φεγγάρι αυτό
ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων σας, τις φι-
λίες σας και τις σχέσεις σας γενικότερα. Ίσως
να γνωρίσετε κάποιο σημαντικό πρόσωπο μέ-
σα από το φιλικό σας περιβάλλον. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Πανσέληνος επηρεάζει την καριέρα σας, την
κοινωνική σας εικόνα αλλά και την οικογένειά
σας. Ίσως είστε πολύ απασχολημένοι με τα
επαγγελματικά σας και στερείτε από τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα την παρουσία σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια πολύ θετική Πανσέληνος προς εσάς, που
θα σας δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθή-
κες να σκεφτείτε μια μετακίνηση, να γίνετε πιο
δεκτικοί στις αλλαγές. Νομικές υποθέσεις,
σπουδές και επικοινωνία με άτομα που μέ-
νουν αρκετά μακριά από εσάς θα σας απασχο-
λήσουν περισσότερο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Τα οικονομικά σας θα πρωταγωνιστήσουν αυ-
τή την περίοδο, όπου θα ολοκληρώσετε κά-
ποια θέματα που αφορούν την εφορία, τα κλη-
ρονομικά και τα χρήματα που διαχειρίζεστε
και με κάποιο άλλο πρόσωπο. Η Πανσέληνος
σήμερα θα φωτίσει τα συναισθήματά σας, βά-
ζοντας χαρά στις σχέσεις σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Απέναντι από το δικό σας ζώδιο πραγματοποι-
είται η Πανσέληνος, όπου μπαίνουν σε προτε-
ραιότητα οι σημαντικές σας σχέσεις. Γενικότε-
ρα θα έχετε την επιθυμία να επικοινωνήσετε
και να εκφράσετε τα συναισθήματά σας με τα
άτομα που έχετε επιλέξει να είστε μαζί. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Πανσέληνος απορροφά μεγάλο μέρος της
ενέργειάς σας, οπότε καλό είναι να ασχολη-
θείτε περισσότερο με την υγεία σας και να
αποφύγετε να κάνετε κάποια πράγματα που
βλάπτουν τη γενικότερη φυσική σας κατά-
σταση. Μην υπερβάλλετε με τη διατροφή σας,
ίσως κάτι δεν κάνετε σωστά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μία πολύ θετική Πανσέληνος, κυρίως για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου, όπου νιώθετε γεμάτοι
από ενέργεια και δημιουργικότητα. Η έκφρασή
σας έχει έντονη επιρροή στους άλλους, που αυ-
τό σημαίνει ότι δεν θα περνάτε απαρατήρητοι.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Επηρεάζεστε σήμερα από την Πανσέληνο στον
άξονα καριέρα - οικογένεια. Οι οικογενειακές
σας υποθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπου
είναι καιρός να συζητήσετε και να πάρετε κάποι-
ες αποφάσεις, ακόμη και αν δεν είστε απόλυτα
έτοιμοι για αυτό. Επαγγελματικές ευκαιρίες θα
παρουσιαστούν και φροντίστε να μην τις χάσετε.
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Ητελευταία Πανσέληνος του 2021
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 27
μοίρες του άξονα Διδύμων - Τοξότη.
Ήταν μια στιγμή που ολοκληρώθηκαν

καταστάσεις πάνω σε επικοινωνιακά θέματα,
μετακινήσεις, ταξίδια, το περιβάλλον που ζούμε,
υποθέσεις με στενούς συγγενείς, εκπαίδευση -
γενικότερα αντιπροσωπεύει τα νεαρά άτομα.
Πάντα μια Πανσέληνος είναι το αποτέλεσμα
μιας κατάστασης που ξεκινά με τη Νέα Σελήνη.
Στην προκειμένη περίπτωση Νέα Σελήνη είχαμε
στις 4/12, όπου ήταν και έκλειψη Ηλίου. Το
γεμάτο φεγγάρι θα κάνει μία πολύ θετική όψη
με τον Δία, όπου είναι η πιο αισιόδοξη στιγμή
πριν μας εγκαταλείψει το 2021. Πιο αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια…



Η
παρέμβαση του πρωθυπουργού στο
Υπουργικό Συμβούλιο, με την οποία
απέρριψε τις εισηγήσεις για υπο-
χρεωτικά rapid tests στους εμβολια-

σμένους και μάλιστα με δικά τους έξοδα, ήταν
απολύτως λογική και θα έλεγε κανείς και ανα-
μενόμενη για όσους ξέρουν τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη.

Και αυτό για έναν και μόνο λόγο. Δεν είναι
δυνατόν να εξισώνονται οι εμβολιασμένοι με
τους ανεμβολίαστους. Γιατί η εισήγηση που
υπήρχε εκεί οδηγούσε. Τους έβαζε όλους στο
ίδιο «τσουβάλι». Και αυτό όχι μόνο δεν θα ήταν
δίκαιο, αλλά στην πράξη θα θόλωνε το μήνυμα
που εναγωνίως στέλνει εδώ και μήνες προς
τους ανεμβολίαστους.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι η Όμικρον προ-
ελαύνει και κανένα μέτρο δεν φαίνεται ικανό
να την ανακόψει πλην του εμβολίου, όλοι ανέ-
μεναν από το Υπουργικό Συμβούλιο κάποια μέ-
τρα που θα προσέφεραν ασφάλεια και μια κά-
ποια μεγαλύτερη σιγουριά στο σύνολο της κοι-
νωνίας.

Μέχρι σήμερα η παρούσα κυβέρνηση και ο
πρωθυπουργός μάς έχουν εκπλήξει ευχάρι-
στα, λαμβάνοντας επώδυνα μέτρα, τα οποία μά-
λιστα υπήρξαν πρωτοπόρα σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Μέτρα που έπειτα από καιρό υιοθέτη-
σαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί αντελή-
φθησαν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε δί-
κιο όταν τα ελάμβανε.

Η εντύπωση ωστόσο που δημιουργείται τις
τελευταίες μέρες είναι ότι η κυβέρνηση διστά-
ζει. Και μπορεί αυτό να μην ανταποκρίνεται

στην πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς αυτή η
εικόνα δημιουργείται.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.
3 του Συντάγματος, έχει καθήκον και υποχρέω-
ση να λαμβάνει μέτρα που θα διασφαλίζουν την
υγεία του κοινωνικού συνόλου. Αν μέσα σε αυ-
τά τα περιλαμβάνεται και η επέκταση της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολίου, η κυβέρνηση δεν
πρέπει να διστάσει. Πρέπει να πράξει το καθή-
κον της. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν
υπάρχει πολιτικό κόστος. Και το κόστος της αν-
θρώπινης ζωής, έστω και μίας, δεν μπορεί να
υπολογιστεί ούτε σε ευρώ ούτε σε καμία άλλη
νομισματική μονάδα. Άλλωστε, η ίδια η κυβέρ-
νηση αυτό μας έλεγε από την αρχή της πανδη-
μίας. Ότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης
ζωής όλων των υπολοίπων.

Ο πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τις ειση-
γήσεις για rapid test και στους εμβολιασμέ-
νους, είπε ότι επιλέγει να εμπιστευτεί τους Έλ-
ληνες. Σωστά το λέει. Και ξέρει ότι το φιλότιμο
είναι λέξη ελληνική. Ωστόσο, εδώ δεν τίθεται
ζήτημα φιλότιμου. Ο ιός κινείται και μεταλλάσ-
σεται μεταξύ εκείνων που έχουν επιλέξει να
μην κάνουν το εμβόλιο και να γράψουν -μέχρι
σήμερα- στα παλαιότερα των υποδημάτων τους
τις εκκλήσεις της Πολιτείας αλλά και να θέσουν
σε θανάσιμο κίνδυνο τους συνανθρώπους τους
και κυρίως τους οικείους τους. Αυτοί οι άνθρω-
ποι λοιπόν, που συνειδητά αρνούνται να εμβο-
λιαστούν, δεν θα επηρεαστούν από καμία έκ-
κληση του πρωθυπουργού και από κανένα φι-
λότιμο, γιατί απλούστατα είτε δεν διαθέτουν εί-
τε το χρησιμοποιούν αλά καρτ.

Μόνο η υποχρεωτικότητα μπορεί να λειτουρ-
γήσει σε ορισμένους από τους συμπολίτες μας.

Και η υποχρεωτικότητα, όπως έχει επιβληθεί
για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές, θα έπρε-
πε να έχει επιβληθεί και για τους αστυνομι-
κούς, τους λιμενικούς, τους στρατιωτικούς,
όλους τους ένστολους και όλους τους εργαζό-
μενους στο Δημόσιο. Δεν μπορεί το κράτος να
ζητάει από τον πολίτη να είναι εμβολιασμένος
και εκείνοι που το ίδιο το κράτος πληρώνει με
τα χρήματα των φορολογουμένων να είναι
ανεμβολίαστοι.

Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά πρέπει
να καταλάβουμε όλοι ότι σε έκτακτες συνθή-
κες, όπως αυτές που ζούμε, λαμβάνονται και
έκτακτα μέτρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
όλοι ότι βρισκόμαστε σε έναν ιδιότυπο πόλεμο
με έναν εχθρό που υποτάσσεται μόνο σε ένα
όπλο. Στο εμβόλιο. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.

Μπορεί να μετρούν σε μεγάλο βαθμό και η
μάσκα και η έλλειψη συνωστισμού και το συνε-
χές πλύσιμο των χεριών, αλλά πάντα κάτι ξε-
φεύγει και γίνεται το κακό.

Μόνο το εμβόλιο σώζει. Και μόνο με το εμβό-
λιο μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια μορ-
φή κανονικότητας. Αν δεν το αντιληφθούμε οι
πάντες, τότε θα συνεχίσουμε να θρηνούμε θύ-
ματα. Και πρώτη από όλους θα πρέπει να συνει-
δητοποιήσει η κυβέρνηση ότι δεν έχει άλλη λύ-
ση από την επιβολή εκτάκτων μέτρων που θα
ισχύσουν παντού. Σε χώρους εστίασης, δια-
σκέδασης και θρησκευτικής λατρείας. Η ευθύ-
νη βρίσκεται στα δικά της χέρια και όχι στο φι-
λότιμο των πολιτών. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ώρες ευθύνης

Η υποχρεωτικό-
τητα, όπως έχει

επιβληθεί για
τους ιατρούς και

τους νοσηλευτές,
θα έπρεπε να

έχει επιβληθεί σε
όλους τους

ένστολους και
τους

εργαζόμενους
στο Δημόσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL #ELLI34


