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Η
αποτύπωση της «εικόνας της στιγμής»,
όπως αρεσκόμαστε να χρησιμοποιούμε
οι δημοσιολογούντες για τα ευρήματα
μιας δημοσκόπησης, από την Interview,

που δημοσιεύεται σήμερα στην «Political», είναι
επί της ουσίας άλλο ένα καρέ ανάμεσα στα συνεχό-
μενα ενός φιλμ σε φωτογραφική μηχανή μιας άλ-
λης εποχής…

Όπως τα συνεχή «κλικ» απαθανατίζουν μικρές
λεπτομέρειες και διαφοροποιήσεις σε μια κίνηση,
κάπως έτσι λειτουργούν και οι δημοσκοπήσεις που
παρακολουθούν και καταγράφουν τα πολιτικά στιγ-
μιότυπα των τελευταίων δυόμισι ετών: Τη Νέα Δη-
μοκρατία να προηγείται με μεγάλες διαφορές, τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερέχει του Αλέξη Τσίπρα,
τα ποιοτικά στοιχεία να δείχνουν μια παγιωμένη θέ-
αση από την πλευρά των πολιτών, η οποία αλλάζει
ελάχιστα και συγκυριακά κατά τη χρονική στιγμή

της διενέργειας της έρευνας. Και στις πανελλαδι-
κές έρευνες και στις κατά τόπους, όπως αυτή που
διενήργησε στην Αττική η Interview.

Για παράδειγμα, στις πρώτες μετρήσεις της κοι-
νής γνώμης τον Σεπτέμβριο μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού και
λόγω του συναισθηματικού φορτίου από τις ακατά-
παυστες εικόνες της καταστροφής καταγράφηκε
το μεγαλύτερο κλείσιμο στην ψαλίδα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ,
που στις έρευνες μόλις δύο εταιρειών διαμορφω-
νόταν μικρότερη των δέκα μονάδων. Και στις επό-
μενες σφυγμομετρήσεις άρχιζε και πάλι να ανοί-
γει, έστω και οριακά.

Δύο λεπτομέρειες: η Νέα Δημοκρατία διατηρεί
το σημαντικό προβάδισμα «κουβαλώντας» το βά-
ρος δυόμισι χρόνων κυβερνητικής φθοράς, το με-
γαλύτερο εξ αυτών σε συνθήκες πανδημίας, lock-
down, ελέγχων και αναγκαίων περιορισμών για

τους πολίτες, δυσάρεστων αποφάσεων, πολύμη-
νων μέτρων στάσης εμπορίου κ.λπ. Και η Νέα Δη-
μοκρατία διατηρεί το σημαντικό προβάδισμα όχι
επειδή βγαίνει αλώβητη από όλες τις κυβερνητικές
«κακουχίες», τις δυσλειτουργίες του κρατικού μη-
χανισμού όπου «ζορίστηκε», όπως στην κακοκαι-
ρία του περσινού Μαρτίου ή στις πυρκαγιές του κα-
λοκαιριού, αλλά γιατί στην πτώση των δημοσκοπι-
κών ποσοστών της τη… συνοδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ!

Και αυτό είναι κάτι που δεν διαφεύγει της προσο-
χής των αναλυτών δημοσκοπήσεων που διαθέτει η
Κουμουνδούρου, οι οποίοι και reports εκπονούν
και στέλνουν στον πρόεδρο και παρατηρήσεις επί
των ποιοτικών χαρακτηριστικών καταθέτουν. Το
θέμα είναι αν λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσμα-
τά τους από μια ηγετική ομάδα που τις περισσότε-
ρες φορές «στρουθοκαμηλίζει» με τη γνωστή μη-
δενιστική αντιμετώπιση των δημοσκοπήσεων. 
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«Γραμμή άμυνας
τα αυστηρά τεστ
στα σύνορά μας»

Το μήνυμα του
πρωθυπουργού,
προσερχόμενου στη Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες, 
για τα εμβόλια και η ανησυχία
για την Όμικρον

Τ
ην ανάγκη επιτάχυνσης των εμ-
βολιασμών με την τρίτη δόση για
την αντιμετώπιση της μετάλλα-
ξης Όμικρον τόνισε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, τόσο προσερχόμενος στη
Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες όσο και
εντός αυτής, με δεδομένη τη ραγδαία τα-
χύτητα διάδοσης της νέας παραλλαγής
που τις επόμενες εβδομάδες θα χτυπήσει
πολύ πιο έντονα και την πόρτα της δικής
μας χώρας.

«Προφανώς υπάρχει έντονη ανησυχία
για την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον,
η οποία αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμ-
φάνισή της σε όλες τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες και για αυτό είναι επιβεβλημένο να
εντείνουμε την επιτάχυνση του εμβολια-
σμού, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφα-
ση στην τρίτη δόση, η οποία είναι η καλύ-
τερη γραμμή άμυνας την οποία διαθέτου-
με», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσο-
τάκης.

Να κερδηθεί χρόνος
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης

νέων μέτρων λόγω της μετάλλαξης Όμι-
κρον, μίλησε για αυξημένο τέστινγκ την
περίοδο των Χριστουγέννων, προκειμέ-
νου να κερδηθεί χρόνος και να έχουν εμ-
βολιαστεί περισσότεροι πολίτες μέχρι να
«χτυπήσει» η νέα παραλλαγή τη χώρα
μας. «Είναι ανησυχητικά όσα ξέρουμε για
την Όμικρον. Η μόνη απάντηση είναι η
επιτάχυνση των εμβολιασμών με την τρί-
τη δόση και στην Ελλάδα ήμασταν από τις
πρώτες χώρες που την ανοίξαμε για όλο
τον πληθυσμό. Αν χρειαστεί να λάβουμε
επιπλέον μέτρα όπως το πρόσθετο τέ-
στινγκ, πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστεί
στη χριστουγεννιάτικη περίοδο, για να
κερδίσουμε επιπλέον χρόνο για να εμβο-
λιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους. Είναι μια μάχη ενάντια στον
χρόνο, αλλά κάθε εβδομάδα που κερδί-
ζουμε πριν μας χτυπήσει η Όμικρον, είναι
κέρδος, γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που
θα ενισχυθεί». Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης
απέκρουσε και τις όποιες ενστάσεις
υπήρχαν από μέρους άλλων ευρωπαϊκών
χωρών για την επαναφορά των ελέγχων
στα σύνορα, κάτι που ήδη κάνουν αρκετές
χώρες, όπως η Ιταλία, αλλά και η Κύπρος. 

Κατά την παρέμβασή του στο εσωτερι-
κό της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εφη-

συχάζει με τη μετάλλαξη Όμικρον και ζή-
τησε πιο αυστηρές αναφορές για τη με-
τάλλαξη στα Συμπεράσματα. Τόνισε ότι τα
στοιχεία που έρχονται από το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι ανησυχητικά και υπο-
γράμμισε την ανάγκη, εκτός από τους εμ-
βολιασμούς με την ενισχυτική δόση, κατά
τη διάρκεια των γιορτών να διενεργούνται
τεστ, όπως αποφάσισε η Ελλάδα, αλλά και
η Ιταλία, που στήριξε την ίδια γραμμή,
προκειμένου να καθυστερήσει την έλευ-
ση της Όμικρον. Επισήμανε ακόμη τη ση-
μασία του εμβολιασμού των παιδιών. Μά-
λιστα, εντός της Συνόδου, η Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν έδειξε στους ηγέτες ένα
γράφημα που καταδεικνύει την ταχύτητα
διασποράς της Όμικρον, προκαλώντας
ένα… μίνι σοκ στην ομήγυρη.

Σχετικά με την ισχύ του ευρωπαϊκού πι-
στοποιητικού εμβολιασμού, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πρότεινε 6+1 μήνες, αντί για
6+3 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Βεβαίως, με τα ως τώρα δεδομένα,
φαίνεται πως θα περάσει η γραμμή της
Κομισιόν.

Ανάσες στον προϋπολογισμό
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προ-

ανήγγειλε νέα μέτρα ελάφρυνσης των
νοικοκυριών για τον περιορισμό των αυ-
ξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου,
αλλά και ειδικά μέτρα για τους αγρότες,
τονίζοντας ότι σχετικές ανακοινώσεις θα
κάνει στην ομιλία του για τον προϋπολο-
γισμό στη Βουλή.

«Υπάρχει έντονη ανησυχία για τις αυξή-
σεις των τιμών του φυσικού αερίου και θα
ζητήσουμε να εξεταστούν όλες οι επιλο-
γές ώστε να γίνουν παρεμβάσεις σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να συγ-
κρατηθούν οι αυξήσεις. Η ελληνική κυ-
βέρνηση θα εξακολουθεί να προνοεί
ώστε να περιορίζει στο μέτρο του εφικτού
τις αυξήσεις των τιμών και στους λογα-
ριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου
και θα λάβει ειδική πρόνοια για τους
αγρότες», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης,
φωτογραφίζοντας την αύξηση της επιδό-
τησης για το αέριο στο 30%, την αύξηση
της επιδότησης για το ρεύμα για τον Δε-
κέμβριο, αλλά και έναν πιο μόνιμο μηχα-
νισμό στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Η
έρευνα της Interview για λογαριασμό της «Politi-

cal» «ακτινογραφεί» τη μεγαλύτερη περιφέρεια της

χώρας, την Αττική, σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυ-

ρία. Από τη μια βρισκόμαστε ενόψει των γιορτών

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε ένα περιβάλλον που

επηρεάζεται από την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον, με

τους πολίτες να αξιολογούν και να κρίνουν τις κυβερνητικές

πρωτοβουλίες για την υγειονομική άμυνα της χώρας, καθώς

και τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την άλλη,

«χωνεύονται» οι ανατιμήσεις των προϊόντων από το καταναλω-

τικό κοινό και οι αυξήσεις στα πάγια έξοδα ενός νοικοκυριού,

απότοκα της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια και τις μεταφορές.

Επομένως, τα ευρήματα της Interview αποκτούν ιδιαίτερη

σημασία, υπό το πρίσμα ότι η κυβέρνηση και οι επιλογές της

έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες, κάτι που καταγρά-

φεται στη στατιστική έρευνα, όπως και τα κόμματα για τον τρό-

πο που ασκούν την αντιπολιτευτική κριτική τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυ-

ριακή είχαμε εθνικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» το

33,9% των ερωτηθέντων απαντά Νέα Δημοκρατία και το 24,2%

λέει ΣΥΡΙΖΑ. Η ανοδική τάση του Κινήματος Αλλαγής επιβε-

βαιώνεται στη δημοσκόπηση, καθώς συγκεντρώνει το 8,2% των

ερωτηθέντων, ποσοστό υψηλότερο του 5,44% που κατέγραψε

στις εθνικές εκλογές στην Αττική. 

Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
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Η ΝΔ καταγράφει 
μικρότερες 
απώλειες από 
τον ΣΥΡΙΖΑ 
σε σχέση με 
τις εκλογές 
του 2019

«Κρατάει» η Νέα Δημοκρατία
στην Περιφέρεια Αττικής 



Δημοφιλίες Α’ Αθηνών

Δημοφιλίες Β1 Βόρειου Τομέα

Δημοφιλίες Β2 Δυτικού Τομέα

Δημοφιλίες Β3 Νότιου Τομέα

Οι βουλευτές που έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους ως

υπουργοί προπορεύονται στις θετικές γνώμες των πολιτών στην

Α’ και τη Β’ Αθήνας των τριών τομέων. Ο Βασίλης Κικίλιας και ο

Κυριάκος Πιερρακάκης, το ενδεχόμενο καθόδου του οποίου εί-

ναι ισχυρό, προηγούνται στην Α’ Αθήνας. Οι τρεις υπουργοί του

Βόρειου Τομέα Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Κεραμέως ξεχω-

ρίζουν σε δημοφιλία, ενώ ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει πολύ

υψηλά ποσοστά θετικών γνωμών στον Νότιο Τομέα. Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης και Γιάννης Λοβέρδος σχεδόν ισοψηφούν σε θε-

τικές γνώμες πολιτών στον Δυτικό Τομέα. 

Πώς αξιολογούν τους «γαλάζιους» βουλευτές της Αθήνας 
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Ψηφοφόροι ΝΔ Εθνικών Εκλογών 2019

Ψηφοφόροι ΝΔ Εθνικών Εκλογών 2019

Ψηφοφόροι ΝΔ Εθνικών Εκλογών 2019

Ψηφοφόροι ΝΔ Εθνικών Εκλογών 2019



Ως απόδειξη επιτυχημένης παρουσίας στα υπουργεία όπου υπηρετούν ως

υφυπουργοί θεωρούνται τα ποσοστά υψηλής δημοφιλίας που συγκεντρώ-

νουν ο υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κατσαφάδος και η υφυπουργός Κοι-

νωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία προαλείφεται να είναι υπο-

ψήφια στις επόμενες εκλογές στην Α’ Πειραιά. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

προηγείται με βραχεία κεφαλή τού Γιάννη Τραγάκη στις θετικές απαντήσεις

των πολιτών στη Β’ Πειραιά. Μεγάλα ποσοστά θετικής γνώμης από τους πολί-

τες καταγράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην Α’ (Ανατολι-

κή) Αττικής και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας στη Β’ (πρώην

Δυτική) Αττικής.

Η χαρτογράφηση σε Πειραιά και «Υπόλοιπο»
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Δημοφιλίες Α’ Ανατολικής Αττικής Δημοφιλίες Β’ Δυτικής Αττικής

Δημοφιλίες Α Πειραιά Δημοφιλίες Β’ Πειραιά



ΕΡΕΥΝΑ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τι λένε για τον Γιώργο Πατούλη 
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Η εικόνα που έχετε για τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Πατούλη, είναι:

Θα λέγατε ότι με τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή 
τα πράγματα στην Περιφέρειά σας πάνε:

Πώς αξιολογείτε συνολικά το έργο του Περιφερειάρχη Αττικής
τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του;

Εταιρεία:
INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις

Ανάθεση: 
Εφημερίδα Political

Σκοπός της έρευνας: 
Αξιολόγηση περιφερειάρχη
Αττικής, δημοφιλία πολιτικών
της ΝΔ και πρόθεση ψήφου 
στο σύνολο της Αττικής

Τύπος: 
Ποσοτική

Μέθοδος δειγματοληψίας:
Στρωματοποιημένη, quotas
σύμφωνα με τον πληθυσμό της
κάθε εκλογικής περιφέρειας
(οκτώ εκλογικές περιφέρειες)

Μέθοδος συλλογής στοιχείων:
Τηλεφωνική, με τυχαία 
επιλογή τηλεφωνικών 
αριθμών και WEB (iCAWI), 
μέσω πρόσκλησης 
για συμμετοχή

Μέγεθος δείγματος: 
1.505 άτομα ηλικίας 17+

Στατιστικό σφάλμα: 
+/-3,5%, σε διάστημα 
εμπιστοσύνης 95%

Περιοχή: 
Περιφέρεια Αττικής

Ημερομηνία διεξαγωγής:
8/12/2021 έως 14/12/2021

Σταθμίσεις: 
Με βάση την ηλικία, το φύλο
και τα αποτελέσματα 
των εθνικών εκλογών του
2019 (σε επίπεδο διοικητικής
περιφέρειας)

Αρ. Μητρώου 
ΕΣΡ: 7 (επτά) / Μέλος ESOMAR

Ταυτότητα  
Έρευνας

Θετικό πρόσημο βάζουν οι πολίτες της Περιφέρειας Αττικής στον

Γιώργο Πατούλη αποτιμώντας το μέχρι τώρα έργο του αλλά και σε

σύγκριση με την προκάτοχό του Ρένα Δούρου. 
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της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Α
δοξο τέλος είχε άλλη μια προ-
σπάθεια της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να αξιοποιήσει πο-
λιτικά μια μελέτη δύο επιφα-

νών επιστημόνων, του καθηγητή της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ Σωτήρη Τσιόδρα
και του καθηγητή Δημόσιας Υγείας Θεό-
δωρου Λύτρα. Η μελέτη για τη θνητότητα
στις ΜΕΘ έγινε μείζον θέμα συζήτησης
και αντιπαράθεσης, με τον Αλέξη Τσίπρα
να επιτίθεται προσωπικά στον πρωθυ-
πουργό και να φτάνει να ζητεί ακόμα και
την παραίτησή του.

Η απάντηση ήρθε τόσο από τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε εκτε-
νή αναφορά στον κουρνιαχτό που έχει ση-
κώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από τον ίδιο τον
καθηγητή Τσιόδρα.

Ο πρωθυπουργός δεν ήξερε
Η κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο

ξεκαθάρισε ότι η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα
δεν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού,
δεν είχε παραδοθεί ούτε στον πρωθυ-
πουργό ούτε σε κανέναν συνεργάτη του
στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν από την επίση-
μη δημοσίευσή της.

Με το πρόσωπο του καθηγητή Τσιόδρα
να μπαίνει και πάλι στο στόχαστρο της αν-
τιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος ξεκαθάρισε χθες ότι είναι ο πιο στε-
νός και ο βασικός συνεργάτης του πρωθυ-
πουργού σε ό,τι αφορά την ομάδα επιστη-
μόνων και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποι-
ούνται η συνεργασία και η συνδρομή της

επιστημονικής κοινότητας στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. «Η κυβέρνηση τιμά
τη συνδρομή, τις γνώσεις. Ούτε μια στιγμή
δεν υπονόμευσε τον κ. Τσιόδρα. Άλλοι, επί
σειρά μηνών, αμφισβήτησαν την επιστη-
μονική του γνώση, την κατάρτισή του. Αμ-
φισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο προ-
σέγγιζε τη διαχείριση της πανδημίας και
τον υπονόμευαν ανοιχτά», τόνισε ο κ. Οι-
κονόμου.

«Προκαλεί θλίψη»
Η αξιωματική αντιπολίτευση «ανάγκα-

σε» έναν άνθρωπο που έχει βάλει πλάτη
όσο κανένας κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, τον ίδιο τον Σωτήρη Τσιόδρα, να
απαντήσει.

«Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί
πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας καθώς
και συνεχή εγρήγορση. Προξενεί μεγάλη
θλίψη σε έναν επιστήμονα αλλά και σε
έναν απλό πολίτη η χρήση παλαιότερης
επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολι-
τικής αντιπαράθεσης».

Με αυτές τις λέξεις, ο Σωτήρης Τσιό-
δρας άδειασε τον κ. Αλέξη Τσίπρα και με
τη συνέχεια της δήλωσής του να είναι αμι-
γώς επιστημονική έδειξε την προσήλωση
που έχει στην όσο το δυνατόν καλύτερη
διαχείριση αυτής της φονικής πανδημίας.

«Σώθηκαν ζωές»
«Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβε-

βαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προ-
ηγούμενες επιδημίες, αλλά και στην πα-
ρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες ΜΕΘ, και

την εξ αυτής προκαλούμενη αυξημένη
θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολ-
λαπλούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. αυξη-
μένη ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, βα-
ρύτητα νόσου), συνεχίζεται και σήμερα,
και αφορά στην πλειονότητά της ανεμβο-
λίαστους συμπολίτες μας. Πρόσφατες
αναλύσεις της επιστημονικής ομάδας του
ΕΟΔΥ έχουν αναδείξει περαιτέρω όφελος
του εμβολιασμού έναντι του νέου κορο-
νοϊού. Έως τις αρχές Δεκεμβρίου, οι αν-
θρώπινες ζωές που σώθηκαν χάρη στον
εμβολιασμό είναι περισσότερες από
15.000. Για αυτόν τον λόγο, επιθυμώ για
ακόμη μια φορά να τονίσω τη σημασία του
εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της

πανδημίας και την επακόλουθη μείωση
στην πίεση στο σύστημα υγείας. Ιδιαίτερη
σημασία στην παρούσα φάση έχει η τρίτη
δόση του εμβολίου, καθώς και η τήρηση
των υπόλοιπων μέτρων ατομικής προστα-
σίας ενόψει και της ανάδυσης της Όμι-
κρον παραλλαγής του ιού», τόνισε ο καθη-
γητής Τσιόδρας.

Μεγαλοπρεπές
άδειασμα από
τον Σ. Τσιόδρα!

Στο κενό η «επιχείρηση ΜΕΘ»
του ΣΥΡΙΖΑ - «Σταματήστε να
εργαλειοποιείτε την επιστήμη»,
δήλωσε ο καθηγητής

Πεπεισμένοι ότι θα αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από
την έκθεση Τσιόδρα - Λύτρα είναι στην Κουμουνδούρου,
καθώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνέχιζαν για δεύτερη
ημέρα να επιτίθενται σφόδρα στην κυβέρνηση με τις
«αποδείξεις» της κακής διαχείρισης της πανδημίας. 

«Αντί να απολογηθούν επιτίθενται στον Τσίπρα και τον
λένε πολιτικό ολετήρα. Ποιοι; Αυτοί που πέθανε κόσμος
εκτός ΜΕΘ και ήταν απλά Δευτέρα», τονίζουν πηγές του

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στο tweet του Αλέξη
Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναρτήσει «Μελέτη
Τσιόδρα-Λύτρα από 5/21: 87% αυξημένη θνητότητα
εκτός ΜΕΘ. 38,5% των θανάτων θα είχε αποφευχθεί αν
είχε θωρακιστεί το ΕΣΥ. Προφανώς τα γνώριζε ο κ. Μη-
τσοτάκης όταν μου απαντούσε στη Βουλή. Να τον πω
ψεύτη; Πολιτικό απατεώνα; Με 19.475 νεκρούς, τα λόγια

χάνουν το νόημά τους…».
«Επιλέγουν την επίθεση για να μην απολογηθούν, για

να καλύψουν τις ευθύνες τους, γιατί ήξεραν, δεν μπο-
ρούν να επικαλεστούν ότι δεν ήξεραν. Και όχι μόνο αυτό.
Δώσανε εντολή στα ΜΜΕ να παίζουν ρεπορτάζ με τίτλο
“ο Πολάκης καπελώνει Ξανθό και Τσίπρα”. Καταλαβαί-
νεις τι κάνουν. Αλλού η μπάλα…», αναφέρουν οι ίδιες
πηγές.

Επιμένουν στην Κουμουνδούρου για την «έκθετη κυβέρνηση» 



Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Θ
ύελλα πολιτικών αντιδράσεων
προκάλεσε στη Βουλή η φράση
του Παναγιώτη Κουρουμπλή ότι η
κυβέρνηση δολοφονεί τους αν-

θρώπους με την πολιτική της στις μονάδες
εντατικής θεραπείας, επικαλούμενος και
την έρευνα Τσιόδρα - Λύτρα και χρησιμο-
ποιώντας ως επιχείρημα την απώλεια ενός
φίλου του. Η αποκρουστική και χυδαία,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, απο-
στροφή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πυροδό-
τησε μεγάλη ένταση μέσα στην Ολομέλεια,
με τους βουλευτές της ΝΔ να τον καλούν να
ανακαλέσει και εκείνον να επιμένει στη
φρασεολογία του.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση των βουλευ-
τών της ΝΔ που βρίσκονταν στην Ολομέ-
λεια, με τον Γ. Κουμουτσάκο να κάνει λόγο
για αθλιότητες και ακραίο λαϊκισμό, αρνού-
μενος να συνεχίσει την ομιλία του, ενώ παρά
τις αποστάσεις που έλαβε ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρ-
λέτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε
προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα ή να τον δια-
γράψει ή να τον κάνει να ανακαλέσει. 

Αντίδραση Τασούλα
Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε για «ό,τι

χυδαιότερο και αποκρουστικότερο έχει
λεχθεί», που κινείται στα όρια της προτρο-
πής προς κάποιους έξαλλους εκτός του
Κοινοβουλίου να προβούν σε εγκληματικές
πράξεις. «Πυροδοτούμε κοινωνικό αυτομα-
τισμό μίσους κατά των αντιπροσώπων του
Κοινοβουλίου με όσα αποκρουστικά απηύ-
θυνε», είπε ο κ. Τασούλας και στάθηκε ιδι-
αίτερα στο γεγονός ότι, παρά τις συστάσεις,
δεν ανακάλεσε.

Ο Κ. Τασούλας απηύθυνε στον βουλευτή
μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπερι-
φορά, που συνεπάγεται αυτοδικαίως την
περικοπή του 1/4 της μηνιαίας βουλευτικής
αποζημίωσης του κ. Κουρουμπλή.

Πάντως, σαφείς αποστάσεις από την ανα-
φορά Κουρουμπλή κράτησαν τόσο ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πά-
νος Σκουρλέτης, ο οποίος χαρακτήρισε
«άστοχες και παρεξηγήσιμες» τέτοιου εί-
δους δηλώσεις, όσο και ο Νίκος Φίλης, λέ-
γοντας ότι δεν μας καλύπτουν όσα είπε στον
θυμό του ο κ. Κουρουμπλής, ο οποίος έχει
χάσει φίλους του από τον κορονοϊό.

Καταδίκασαν ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ 
Επισκίασε τη συζήτηση για τον κρατικό

προϋπολογισμό στη Βουλή η επιστημονική
μελέτη των καθηγητών Λύτρα και Τσιόδρα
για την ενδονοσοκομειακή θνητότητα ασθε-
νών Covid, παρά την έκκληση του διακεκρι-
μένου καθηγητή να μην εργαλειοποιείται
πολιτικά η έρευνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να κάνει μονοθεματι-
κή αντιπολίτευση στη συζήτηση για μια κο-
ρυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, εστία-
σε τις αιτιάσεις του στην κατάσταση στις
ΜΕΘ, με τον Α. Γεωργιάδη να περνά στην αν-
τεπίθεση, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εύ-
χεται η πανδημία να πάει άσχημα για να
κερδίσει σε ψήφους.

Τη σπίθα της σύγκρουσης άναβε σχεδόν
έπειτα από κάθε τοποθέτηση υπουργού ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Πάνος Σκουρλέτης,
ρωτώντας μονότονα κάθε υπουργό αν ο Κ.
Μητσοτάκης θα ανασκευάσει τη δήλωση
που είχε κάνει προ ημερών στη Βουλή για τη
θνητότητα εντός και εκτός ΜΕΘ. 

Ο Άδωνις
«Είστε η μοναδική αντιπολίτευση σε όλη

την Ευρώπη που το μοναδικό θέμα για το
οποίο αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση είναι

η πανδημία», απάντησε σε έντονο ύφος ο
Αδ. Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι
«χαίρεται με τη μετάλλαξη Όμικρον, ελπί-
ζοντας ότι έτσι θα ρίξει τον Μητσοτάκη».

Σε μια ψύχραιμη τοποθέτηση για την επι-
στημονική μελέτη, ο υπουργός Ανάπτυξης
ισχυρίστηκε ότι τα συμπεράσματά της δεν
τον εκπλήσσουν, καθώς περιγράφει δια-
χρονικά προβλήματα. Κάλεσε, δε, τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ να μην προκαλεί, διότι ανάλογες μελέτες
με τα ίδια συμπεράσματα μπορούν να εντο-
πιστούν και για τη δική του περίοδο διακυ-
βέρνησης. 
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Ο Κουρουμπλής
«δολοφόνησε»
την κοινή λογική

Καρατόμηση
από Τσίπρα
Οι ανοίκειες εκφράσεις του Πα-
ναγιώτη Κουρουμπλή τον έθε-
σαν εκτός ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ! Ο
Αλέξης Τσίπρας πληροφορήθη-
κε τα τεκταινόμενα στη Βουλή
στις Βρυξέλλες και αντέδρασε
άμεσα, θέτοντας τον βουλευτή
εκτός κοινοβουλευτικής ομά-
δας. Σε επιστολή του προς τον
πρόεδρο της Βουλής, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ενημέρωσε το Σώμα για την
απόφασή του. «Με την παρούσα
επιστολή σάς γνωστοποιώ ότι ο
βουλευτής κ. Κουρουμπλής Πα-
ναγιώτης τίθεται εκτός της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ». Σημειώνεται ότι η διαγρα-
φή Κουρουμπλή είναι η πρώτη
εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και μόλις δεύτερη στελέ-
χους, καθώς είχε προηγηθεί αυ-
τή του Σταύρου Κοντονή.

Θύελλα στη Βουλή από 
το παραλήρημα του πρώην
υπουργού - Τον άδειασαν
Σκουρλέτης και Φίλης 

Αποστάσεις 
από Γκάγκα 

Αποστάσεις από την εν λόγω
έρευνα αναφορικά με τους θανά-
τους εκτός ΜΕΘ κράτησε η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα. «Δεν υπάρχει τρόπος να
συγκρίνουμε τη θνητότητα», είπε η
κυρία Γκάγκα, διευκρινίζοντας με
ιατρικά δεδομένα ότι αυτή εξαρτά-
ται από την ηλικία, τη βαρύτητα της
κατάστασης του ασθενούς και τη
νοσηρότητα. Σημείωσε, δε, ότι οι
άνθρωποι που μένουν εκτός μονά-
δας είναι αυτοί που δεν μπορούν
να μετακινηθούν σε άλλες περιο-
χές και να μπουν σε ασθενοφόρα,
παραδεχόμενη ότι υπάρχει στενό-
τητα στα κρεβάτια, ωστόσο η διακί-
νηση ασθενών είναι γρήγορη και
γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει.

Σε άλλο σημείο, η κυρία Γκάγκα
παρατήρησε ότι «έχουμε κουρα-
στεί όλοι μας από την πανδημία,
εδώ και δύο χρόνια το σύστημα
πιέζεται και αυτό οδηγεί σε περαι-
τέρω κρούσματα». Είπε ότι «το σύ-
στημα Υγείας πιέζεται εδώ και δύο
χρόνια τώρα και όπως και όλος ο
κόσμος, όλοι έχουμε κουραστεί
και αυτό οδηγεί σε περισσότερα
κρούσματα». 



Εξεταστική:
Κατέρρευσε 
το αφήγημα 
του ΣΥΡΙΖΑ

Έπεσε η αυλαία στην εξεταστι-
κή επιτροπή της Βουλής επί της
πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για χειρα-
γώγηση δημοσκοπήσεων και μέ-
σων ενημέρωσης από τις καμπά-
νιες για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού, ενώ στις 18 Ιανουαρίου
θα δοθούν τα πορίσματα των κομ-
μάτων.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμε-
νες στη ΝΔ, με την κατάθεση του
Ζαχαρία Ζούπη της εταιρείας
OpinionΡoll κατέρρευσε σαν
χάρτινος πύργος το αφήγημα του
ΣΥΡΙΖΑ περί χειραγώγησης της
κοινής γνώμης, καθώς ο μάρτυ-
ρας αποδόμησε πλήρως το επι-
χείρημα περί «ακαταλληλότητας»
της OpinionPoll και αποκάλυψε
τα fake news που χρησιμοποίησε
η Κουμουνδούρου για να στήσει
το επικοινωνιακό της παιχνίδι.
Σύμφωνα με τη ΝΔ, ο μάρτυρας
γνωστοποίησε ότι η εταιρεία του
είχε πελάτη τον ισχυρό υπουργό
επί ΣΥΡΙΖΑ Χριστόφορο Βερναρ-
δάκη, ενώ διενήργησε δύο με-
τρήσεις για λογαριασμό της Κου-
μουνδούρου.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ζα-
χαρίας Ζούπης δικαίωσε πλήρως
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για
τη σύσταση της εξεταστικής, κα-
θώς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να
κινηθεί ούτε ποινικά ούτε αστικά
για ψευδομαρτυρία εναντίον του
αντιπροέδρου του ΣΕΔΕΑ Δημ.
Μαύρου, ο οποίος κατέθεσε ενόρ-
κως ότι από την επίμαχη δημο-
σκόπηση της 31ης/5/21 απουσία-
ζε η γνωστοποίηση του εντολέα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ10

Ε
να εργαλείο στρατηγικής σημα-
σίας για τη δραστική καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας και την
αναβάθμιση της ευρύτερης λει-

τουργίας του Δημοσίου, το Εθνικό Μητρώο
Διαδικασιών, παρουσίασε στους υπηρεσια-
κούς και γενικούς γραμματείς όλων των
υπουργείων ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επί της ουσίας, πρόκειται για το «βήμα»
που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό της
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς μέσα από αυ-
τό περιγράφονται όλες οι διαδικασίες του
ελληνικού Δημοσίου, τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά, το πότε αυτά δίνονται ψηφια-
κά ή φυσικά και πού.

«Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών είναι
για εμάς χωρίς υπερβολή ένα project στρα-
τηγικής σημασίας», τόνισε ο Κυριάκος
Πιερρακάκης, καθώς, όπως επισήμανε, για
πρώτη φορά το Δημόσιο θα καταγράψει πό-
σες είναι οι διοικητικές διαδικασίες, ποιες
είναι, πότε αλλάζουν, ποιος δεν τις τηρεί,
γιατί δεν τις τηρεί κ.ά.

Προσβάσιμο σε όλους
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι διαδικασίες

και η απλούστευσή τους μέσω της ψηφιο-
ποίησης είναι το μεγάλο ζητούμενο της
εποχής μας. «Αυτό όμως δεν μπορεί να γί-
νει χωρίς τους βασικούς πυλώνες, που εί-
ναι το ανθρώπινο δυναμικό - που είστε
εσείς», σημείωσε απευθυνόμενος στους
εκπροσώπους των υπουργείων και πρό-
σθεσε ότι «όχι απλώς θέλουμε να συμμετέ-
χετε, όχι απλώς σας ζητάμε να μας βοηθή-
σετε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
αλλά θέλω να το πιστέψετε γιατί είναι πραγ-
ματικά κάτι πάρα πολύ μεγάλο».

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών έχει ως
αποστολή να καταγράφει και να προτυπο-
ποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες του
Δημοσίου Τομέα, είτε αυτές είναι φυσικές
είτε ψηφιακές. Θα είναι δημόσια προσβά-
σιμο σε όλους, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και
οι δημόσιοι υπάλληλοι να βρίσκουν εύκολα
και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητι-
κών και ενεργειών που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση οποιασδήποτε διοικητικής
διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται
δραστικά η γραφειοκρατία που προκύπτει
από τον διαφορετικό τρόπο που εφαρμό-
ζουν την ίδια διαδικασία οι διάφορες υπη-
ρεσίες, χωρίς να είναι πλέον αναγκαίες ερ-
μηνείες ή εγκύκλιοι.

Μέχρι σήμερα στο Εθνικό Μητρώο Διαδι-
κασιών έχουν ενσωματωθεί 1.036 διαδικα-
σίες. Στόχος είναι το να τεθεί σε πιλοτική
λειτουργία μέσα στο α’ εξάμηνο του 2022,

έχοντας έως τότε διπλασιάσει τον συνολικό
αριθμό των δημοσιευμένων διαδικασιών.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών αποτε-
λεί, μαζί με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλού-
στευσης Διαδικασιών και το Παρατηρητή-
ριο Γραφειοκρατίας, την Εθνική Πολιτική
Διοικητικών Διαδικασιών, μια συνεκτική
δημόσια πολιτική για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του κράτους που στοχεύει στη
διαφάνεια, στην οικονομική ανάπτυξη και
στην αποτελεσματικότερη και φιλικότερη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Νέο ψηφιακό χτύπημα
στη γραφειοκρατία

Ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης παρουσίασε το
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Άλλο ένα μέτωπο άνοιξε ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή τα νέα έρ-
γα και ημέρες του πρώην αναπληρωτή υπουργού
Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, τα οποία
αποκάλυψε ο ίδιος!

Ο κ. Πολάκης σε κομματική εκδήλωση όχι
μόνο αποκάλυψε ότι προσπαθούσαν με τον αρ-
μόδιο υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και εισαγγε-
λείς να «δέσουν» τη σύζυγο του διοικητή της Τράπε-
ζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα με αφορμή την υπό-

θεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά θεωρεί ότι λειτούργησε θεσμι-
κά, όπως δήλωσε αμέσως μετά τον σάλο που προ-

κλήθηκε.
Η ΝΔ αντέδρασε έντονα κατηγορώντας τον

ΣΥΡΙΖΑ ότι ο βουλευτής του και alter ego του κ.
Τσίπρα αποκαλύπτει μια παρακρατική λειτουρ-

γία σαν να πρόκειται για κάτι απολύτως φυσιο-
λογικό. «Δείχνει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμ-

βανόταν και πώς αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη λειτουρ-
γία της δημοκρατίας, καθώς και τι ακριβώς εννοεί ο κ.

Τσίπρας με τον “έλεγχο των αρμών της εξουσίας”», τόνισε.
Και διερωτάται: «Πώς είναι δυνατόν εισαγγελείς να συ-
σκέπτονται για υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη
με υπουργούς;». Και καταλήγει: «Όσα λέει ο κ. Πολάκης
αποκαλύπτουν την ολοκληρωτική νοοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ
και τη διαρκή προσπάθεια να χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη
για τους πολιτικούς του στόχους. Ο κ. Κοντονής καλείται
να απαντήσει για όσα αποκαλύπτει ο κ. Πολάκης. Ο κ. Τσί-
πρας καλείται επίσης να πάρει θέση για την παρακρατική
λειτουργία επί των ημερών της διακυβέρνησής του».

Αυτοκαρφώθηκε ο Πολάκης λέγοντας ότι... συσκεπτόταν με εισαγγελείς
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Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στα
εθνικά συμφέροντα της χώ-
ρας, ο νέος πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής Νίκος

Ανδρουλάκης έκανε την πρώτη του επίση-
μη εμφάνιση στην προσύνοδο των Ευρω-
σοσιαλιστών (PES) στις Βρυξέλλες. Ο κ.
Ανδρουλάκης με σαφή και κατηγορηματι-
κό τρόπο αναφέρθηκε στο ζήτημα του εμ-
πάργκο όπλων προς την Τουρκία. Με
σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε στην από-
φαση της ισπανικής κυβέρνησης να προ-
χωρήσει σε συμφωνία εξοπλιστικών με
την Τουρκία, υπογραμμίζοντας με νόημα
πως δεν μπορεί κανένα ευρωπαϊκό κρά-
τος να συνεχίζει να την εξοπλίζει.

«Δεν μπορεί να μιλάμε για μια κοινή πο-
λιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και να υπάρχουν κράτη
που εξοπλίζουν έναν διεθνή ταραξία, ο
οποίος καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα
γειτονικών χωρών, όπως της Ελλάδας και
της Κύπρου και επίσης δημιουργεί πάρα
πολλά προβλήματα από τον Νότιο Καύκα-
σο έως τη Μέση Ανατολή», είπε χαρακτη-
ριστικά και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να
επανέλθουμε στην πρότασή μου, που
υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στον φάκελο εμπορίας οπλών
προς τρίτες χώρες, ότι δεν μπορεί κανένα
ευρωπαϊκό κράτος να συνεχίζει να εξο-
πλίζει την Τουρκία, όπως δυστυχώς έκανε
η Ισπανία πρόσφατα, επεκτείνοντας πα-
λαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης Ρα-
χόι ξανά με τον κ. Ερντογάν. Αυτό είναι
απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει,
διότι προκαλεί τον ελληνικό λαό».

Με τον Σολτς
Στο περιθώριο της συνόδου ο πρόεδρος

του ΚΙΝΑΛ είχε την ευκαιρία για ένα σύν-
τομο τετ α τετ με τον νέο καγκελάριο της
Γερμανίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνε-
χάρη τον Όλαφ Σολτς για την εκλογή του
και αντίστοιχα ο Όλαφ Σολτς για την εκλο-
γική του νίκη στις πρόσφατες εσωκομμα-
τικές διαδικασίες.

Κατά τη συνάντησή τους στο ετήσιο
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος (PES) στις Βρυξέλλες, η
επικεφαλής της Ομάδας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Περές
συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την
επιτυχία του στις εκλογές, ενώ και οι δύο
υπογράμμισαν τη σημασία της μεγάλης
συμμετοχής. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε
την άποψη ότι αυτή είναι μια μεγάλη ευ-

καιρία και πως είναι πολύ αισιόδοξος ότι η
παράταξη επιστρέφει. Οι δυο τους συμ-
φώνησαν για τη διεξαγωγή κοινής εκδή-

λωσης στην Ελλάδα το αμέσως επόμενο
διάστημα.

Παρατηρητής ο Αλέξης
Στο μεταξύ, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλά-

κης να είχε εποικοδομητικά τετ α τετ με
τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, δεν συνέ-
βη το ίδιο όμως και με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συμμετεί-
χε και αυτός στη σύνοδο ως παρατηρητής.
Οι δύο άντρες ταξίδεψαν με την ίδια πτήση
για Βρυξέλλες όπου, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αντάλλαξαν έναν τυπικό χαιρετι-
σμό και τίποτα περισσότερο. Ούτε όμως
και στο περιθώριο των εργασιών κατέστη
δυνατό να πουν «δυο κουβέντες παραπά-
νω», με αποτέλεσμα να είναι «δυο ξένοι…
στην ίδια σύνοδο». Αποτελεί γεγονός ότι η
συμμετοχή του κ. Τσίπρα στις συνόδους
του PES προκαλεί εκνευρισμό στο Κίνημα
Αλλαγής. Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά
είχε χρησιμοποιήσει σκληρή ρητορική,
αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητή-
σει τη διακοπή της παρουσίας του κ. Τσί-
πρα στις Συνόδους του PES.

Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου

του PES, ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η
προβολή βίντεο αφιερωμένο στη μνήμη
της Φώφης Γεννηματά. «Μετά τον πολιτι-
κό κόσμο της πατρίδας μας, σήμερα και οι
Ευρωπαίοι σοσιαλιστές τιμούν τη μνήμη
της προέδρου μας Φώφης Γεννηματά, που
έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά
μας», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Δεν είναι τιμή, δεν είναι μνήμη. Είναι η
ζωή μας όλη», ήταν τα φορτισμένα συναι-
σθηματικά λόγια με τα οποία συνόδευσε
την ανάρτηση με το σχετικό βίντεο στο
Twitter ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά
Ανδρέας Τσούνης. 

Έβγαλε στη σέντρα τους Ισπανούς

Καθημερινές
παρεμβάσεις
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την
επιστροφή του στην Αθήνα δεν
αφήνει τον χρόνο να πάει χαμένος,
ετοιμάζοντας καθημερινές
παρεμβάσεις που στοχεύουν στη
βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών. Σήμερα το πρωί θα
επισκεφτεί, μαζί με τον επικεφαλής
της ΚΟ Μιχάλη Κατρίνη, τον
υπεύθυνο Υγείας βουλευτή Ανδρέα
Πουλά και στελέχη του Κινήματος,
το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», όπου
θα συνομιλήσει με τη διοίκηση και
τους εργαζόμενους. Στις 13.00 θα
γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.

Στην προσύνοδο 
των Ευρωσοσιαλιστών 
ο Ανδρουλάκης μίλησε 
με σκληρή γλώσσα για 
τη συμφωνία εξοπλιστικών 
με την Τουρκία



του
Γεωργίου 

Μέργου

Ομότιμος καθηγητής
Οικονομικών στο 

Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, πρώην 

γενικός γραμματέας
υπουργείου 

Οικονομίας και 
Οικονομικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΘΕΣΕΙΣ12

Εμβόλια: Σωσίβια σωτηρίας ή σύγχρονα όπλα

Ε
ίμαστε λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα
και ο φόβος να μη νοσήσουμε από Covid-19
εξακολουθεί να υπάρχει. Η μετάλλαξη Όμι-

κρον απομάκρυνε την αισιοδοξία που είχαμε μόλις λί-
γους μήνες πριν, ότι δηλαδή πήραμε τη ζωή μας πίσω
και επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Τα εμβόλια εί-
ναι η μόνη ελπίδα που έχουμε, παρά το γεγονός ότι το
τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που ακούμε
ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και κάποιοι καταλή-
γουν. Ακόμα κι έτσι να είναι, σκέφτομαι ότι, όταν το
πλοίο βουλιάζει, το μόνο που έχεις είναι το σωσίβιο.
Κανείς δεν σου λέει ότι, αν βάλεις το σωσίβιο, είναι σί-
γουρο ότι θα σωθείς. Όμως το φοράς, γιατί είναι η μό-
νη σου ελπίδα. Έτσι και τα εμβόλια. Δεν έχουμε κάτι
άλλο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για να σωθούμε. Ο
παραλληλισμός, βέβαια, των εμβολίων με όπλο κατά
της πανδημίας που ακούγεται παντού με ευκολία,
μπορεί να μας οδηγήσει σε επικίνδυνες σκέψεις. Τα
όπλα δεν προστατεύουν, σκοτώνουν ανθρώπους και
την ίδια στιγμή κάνουν πλούσιες τις βιομηχανίες
όπλων και τις χώρες που τα παράγουν. Άρα δεν θα

ήθελα να σκέφτομαι τα εμβόλια ως όπλο, τα προτιμώ
ως σωσίβιο σωτηρίας. Η μετάλλαξη Όμικρον ακόμα
είναι σε φάση μελετών, προκειμένου να βγουν ασφα-
λή συμπεράσματα για το πόσο επιθετική είναι, για την
αντιμετώπισή της από το εμβόλιο, τη μεταδοτικότητα
και άλλα. 

Εν μέσω πανδημίας και γενικότερου αποσυντονι-
σμού του διεθνούς οικονομικού κλίματος, με σοβα-
ρότατη συνέπεια αυτή της παγκόσμιας ακρίβειας και
αύξησης του πληθωρισμού, η κυβέρνηση παρέμεινε
πιστή στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας με
το οποίο ενέταξε την οικονομική διπλωματία στο
ΥΠΕΞ κατά τους τελευταίους 22 μήνες. Το σχέδιο απέ-
δωσε, αφού αύξησε τις εξαγωγές, αύξησε τις ξένες
επενδύσεις και βελτίωσε την εικόνα της Ελλάδας ως
επενδυτικού προορισμού. Η συνολική αξία των εξα-
γωγών έφτασε, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2021, τα 32,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση 29%. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οι
καθαρές εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλ-
θαν σε 2,31 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 34% σε

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ταυτόχρο-
να, το Enterprise Greece οργάνωσε 39 δράσεις προ-
ώθησης επενδύσεων (φυσικές και ψηφιακές), ενώ
προώθησε προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων 24 μεγάλες επενδύσεις ύψους 4,8
δισ. ευρώ, οι οποίες δημιουργούν 3.335 θέσεις εργα-
σίας. Όσο για την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού
προορισμού, είναι πλέον γεγονός ότι έχει επιτευχθεί
ένα μεγάλο κομμάτι του «Repositioning Greece» και
έχει εγκαταλειφθεί το εχθρικό επενδυτικό κλίμα των
προηγούμενων ετών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέ-
ον ως αξιόπιστος συνομιλητής και ασφαλής επενδυτι-
κός προορισμός. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η
Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στους 10 ελκυστικότε-
ρους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς προορισμούς, με
προοπτική να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα
στην επόμενη τριετία. Έμπρακτα αυτό αποδεικνύεται
με την ψήφο εμπιστοσύνης που δόθηκε στην ελληνι-
κή οικονομία μέσα από τις σημαντικές επενδύσεις
των Microsoft, Pfizer, Volkswagen, CISCO και πρό-
σφατα της Amazon στη χώρα μας.

της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή-
Ραυτοπούλου

Αντιπρόεδρος 
ΕΟ & Κ. - Ζάππειο
Μέγαρο 
Οικονομολόγος,
ΜΒΑ
Πολιτευτής ΝΔ,
Βόρειος Τομέας
Β1 Αθηνών

Οι καινοτομίες του προϋπολογισμού του 2022 

Ο
προϋπολογισμός του 2022 εισάγει μια
σειρά καινοτομιών που αποσκοπούν
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας

του κράτους στη βάση δεικτών επίδοσης, στον
έλεγχο των δαπανών και εσόδων και στην αύ-
ξηση της διαθέσιμης πληροφόρησης και δια-
φάνειας. Στην κατεύθυνση αυτή, ο προϋπολογι-
σμός εισάγει τις εξής καινοτομίες. Πρώτον, θέ-
τει για πρώτη φορά στόχους επιδόσεων για
όλους τους φορείς δημοσίων δαπανών με δεί-
κτες μέτρησης του αποτελέσματος (KPIs, Key
Performance Indicators). Αν και οι συγκεκρι-
μένοι δείκτες είναι στη φάση αυτή πιλοτικού
χαρακτήρα, οδηγούν σε εξοικείωση των φορέ-
ων με τις διαδικασίες της στοχοθεσίας με βάση
δείκτες επιδόσεων και αυτό θα οδηγήσει με βε-
βαιότητα σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας
ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Δεύτερον, πα-
ρουσιάζεται η Λειτουργική Ταξινόμηση των δα-
πανών της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη δημοσιοποίηση της λειτουργι-
κής κατανομής των δαπανών, ώστε να υπάρχει
διαφάνεια και να είναι γνωστή η επίδοση όλων
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά τομέα
λειτουργίας του κράτους για όλους τους τομείς
πολιτικής. Τρίτον, παρουσιάζονται οι δείκτες
μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
συγκεκριμένων πολιτικών που σχετίζονται με
προγράμματα των φορέων, ως πρώτο βήμα για
τη σταδιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης του
Green Budgeting.

Οι καινοτομίες αυτές είναι εξαιρετικά σημαν-
τικές, γιατί η παγκόσμια εμπειρία έχει αποδεί-
ξει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή επιτυγχά-
νει όταν δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα, αλλά με

κριτήριο τη σκοπιμότητα της δαπάνης. Επίσης,
η εμπειρία έχει αποδείξει ότι υπάρχουν δυνα-
τότητες και εργαλεία που επιτρέπουν την αξιο-
λόγηση των δαπανών και τη δημιουργία δημο-
σιονομικού χώρου για την ενίσχυση αναπτυξια-
κών πολιτικών. Το πολύ γνωστό σε όλους ΜΠΔΣ
μπορεί και πρέπει να συμπληρωθεί με εργαλεία
και μεθόδους σε ένα «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Πολιτικής» (γνωστό ως Medi-
um Term Expenditure Framework, MTEF), που
έχει αναπτυχθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα
και το ΔΝΤ, και επιτρέπει στρατηγική προσέγγι-
ση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με στόχευ-
ση των δαπανών σε προτεραιότητες της κυβερ-
νητικής πολιτικής που εκφράζονται σε συγκε-
κριμένες δράσεις και παρακολουθούνται από
βασικούς δείκτες απόδοσης. Η καινοτομία αυτή
του προϋπολογισμού 2022, αν και πιλοτική, εί-
ναι εξαιρετικά σημαντική για την αναπτυξιακή
προοπτική της ελληνικής οικονομίας και τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημό-
σιου τομέα. 

Το στοίχημα για την επιτυχία της αναπτυξια-
κής στρατηγικής της χώρας μακροπρόθεσμα,
χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική προ-
σαρμογή, είναι η φορολογική ελάφρυνση της
οικονομίας με δημοσιονομική πειθαρχία αλλά
και με στοχευμένες πολιτικές. Ιδιαίτερα, το
στοίχημα είναι η βελτίωση της λειτουργίας του
κράτους και της ποιότητας των υπηρεσιών προς
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με εξοικονό-
μηση δαπανών. 

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πα-
ρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού
με βάση δείκτες απόδοσης, όπως αυτοί τους

οποίους εισάγει ο προϋπολογισμός του 2022. 
Και αυτό είναι εφικτό, γιατί η τεχνολογική

πρόοδος το επιτρέπει και η ανάγκη ενίσχυσης
του ρυθμού ανάπτυξης το απαιτεί. Παραδείγμα-
τα υπάρχουν πολλά, από όλο τον κόσμο. Παρά
πολλές χώρες πέτυχαν δημοσιονομική εξυ-
γίανση με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις. Η εξοικονόμηση δαπα-
νών δεν σημαίνει μικρότερο κράτος. Σημαίνει
ικανότερο κράτος, αποτελεσματικότερο κρά-
τος, σημαίνει ισχυρότερη, καλύτερη και λιγότε-
ρο δαπανηρή διακυβέρνηση για τη χώρα. Η Ελ-
λάδα σήμερα για να εδραιώσει ισχυρή ανάπτυ-
ξη και να αφήσει πίσω της την κρίση, χωρίς να
διακινδυνεύσει μια αναιμική ανάπτυξη του 1-
2%, έχει μόνο μία επιλογή: δημοσιονομική πει-
θαρχία ώστε να υπάρξει χώρος για φορολογι-
κές ελαφρύνσεις και στόχευση της πολιτικής
ώστε να ενισχυθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.



Μ
αθαίνω ότι η
υπόθεση του re-
venge porn με
μεγάλο (αλλά όχι

μοναδικό) πρωταγωνιστή τον
Στάθη Παναγιωτόπουλο, έχει
μακριές ουρές και πολλά
(μπλεγμένα) πόδια. Τα νεότε-
ρα που σας έχω είναι «καυ-
τά»: Πρώτα απ’ όλα, ο εν λόγω
βρίσκεται σε όλο και πιο δει-
νή θέση καθημερινά. Και
μπορεί να το παίζει άνετος,
απολαμβάνοντας το κρασί του
με τη σύζυγό του, αλλά οι δι-
κές μου πληροφορίες είναι
ότι οι μέρες της ελευθερίας
του είναι μετρημένες. Ο σχε-
τικός φάκελος εμπλουτίζεται
καθημερινά από τις αρμόδιες Αρχές και είναι θέμα ολίγου
χρόνου να «δεθεί» ποινικά η υπόθεση. 

Δεύτερον, και εξίσου ενδιαφέρον, ο κ. Παναγιωτόπουλος
δεν είναι ο μόνος που κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα από την
ώρα που βγήκε στη δημοσιότητα η ιστορία. Ο πληροφοριοδό-
της μου επιμένει ότι το παρεάκι ήταν μεγάλο και εξαιρετικά

ζωηρό και ήδη ερευνώνται τα έργα και οι ημέρες του.
ΥΓ.: Το μόνο που ομολογώ ότι δεν δύναμαι να προβλέψω εί-

ναι αν η νέα παρέα του πρωταγωνιστή της χυδαιότητας και της
διαφθοράς θα περιλαμβάνει και τον Δ. Λιγνάδη. Θα εξαρτηθεί
από τη χωροταξία… Το μόνο βέβαιο είναι ότι έρχεται αυστη-
ροποίηση των ποινών για τέτοιες εμετικές συμπεριφορές.

Η πρόταση μομφής 
και ο δρόμος 
με τις λακκούβες

Μακάρι (για τον ΣΥΡΙΖΑ) να μην επιβε-
βαιωθούν οι φήμες που κυκλοφορούν
εσχάτως στο πολιτικό-δημοσιογραφικό
παρασκήνιο και θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα
να σκέφτεται πρόταση μομφής εναντίον
της κυβέρνησης για τη μελέτη Τσιόδρα -
Λύτρα. Διότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη
στιγμή να είναι «στριμωγμένη» και να
οφείλει καθαρές εξηγήσεις στην κοινή
γνώμη για τον χρόνο κατά τον οποίον ενη-
μερώθηκε για τα θλιβερά συμπεράσματα
της επιστημονικής έρευνας των δύο κα-
θηγητών, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι
την καπήλευση των νεκρών της πανδη-
μίας για μικροκομματικό όφελος, υπάρχει
τεράστια απόσταση. Και με πολλές λακ-
κούβες! Πάντως, στο Μαξίμου προετοιμά-
ζονται ήδη για την πιθανότητα να περά-
σουν όλο το Σ/Κ στη Βουλή…

Τώρα, είναι αργά,
Αλέξη…

Το ’λεγαν και το ξανάλεγαν στον Τσίπρα
κάποιοι προνοητικοί εκεί στην Κουμουν-
δούρου, να απομακρύνει όσο είναι καιρός
τον Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκείνος
τον χαβά του! Ο καιρός πέρναγε και ο
αψύς Κρητικός δεν έχανε ευκαιρία να τα
κάνει λίμπα. Τώρα, που σφίξανε και τα γά-
λατα με την εκλογή του 43χρονου Αν-
δρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ, ο αρχηγός φαίνεται
να το ξανασκέφτεται. Το τάιμινγκ όμως εί-
ναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην πολι-
τική. «Τώωωρα, είναι αργά, Αλέξη. Τον χά-
σαμε τον μεσαίο χώρο», απεφάνθη προ-
σφάτως πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ! Και
για να μην το ξεχάσω: Πού αποσκοπούσε,
άραγε, η κίνηση συνεργάτη πρώην υπουρ-
γού του κόμματος να ανεβάσει στο youtu-
be τα νέα σολαρίσματα Πολάκη; Μήπως
και δεν τα απολαύσουμε; 

Ανήκει στους
επιστήμονες που στα
πέτρινα χρόνια της

πανδημίας έχει σταθερή
θέση στα τηλεπαράθυρα,

οπότε η αναγνωρισιμότητά του έχει
χτυπήσει «ταβάνι». Τώρα, μαθαίνω ότι
σκέφτεται μπας και την κεφαλαιοποιήσει
ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία
στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας. Μην
πάνε και χαμένες οι (απλήρωτες)
εργατοώρες στα «παντζούρια»…

Το revenge porn, ο Στάθης, 
το παρεάκι και ο Λιγνάδης
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Και μιας και ο λόγος για τα νέα
σολαρίσματα του πολλά βαρύ
Κρητικού, μαθαίνω ότι παρά
την οργισμένη ανακοίνωση
που έβγαλαν εναντίον του, πί-
νουν στην υγειά του στη ΝΔ.
Τέτοια έκθεση, ούτε ο πιο δαι-
μόνιος δεξιός δεν θα μπορού-
σε να προκαλέσει στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μα, να παραδέχεται ανε-

ρυθρίαστα ο αθεόφοβος ότι
επί των κυβερνητικών ημε-
ρών του Αλέξη συμμετείχε σε
συσκέψεις μαζί με τον τότε
υπουργό Δικαιοσύνης Κοντο-
νή και εισαγγελείς για να «δέ-
σουν» τη σύζυγο του Στουρ-
νάρα; Προφανώς, όταν έβρε-
χε μυαλό στην Κρήτη, ο Πολά-
κης κρατούσε ομπρέλα!

Όταν έβρεχε μυαλό, ο Πολάκης κρατούσε ομπρέλα 

Πρώην υπουργός του Μητσοτάκη
σκέφτεται να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ

Υπήρξε από τα ηχηρά ονόματα του ΠΑΣΟΚ και θεωρήθηκε
μεγάλη μεταγραφή όταν ανέλαβε κρίσιμο υπουργικό θώκο
από τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυστυχώς
για τον ίδιον, οι επιδόσεις του στο νευραλγικό για την κοινω-
νία υπουργείο κρίθηκαν κατώτερες των προσδοκιών και
βρέθηκε εκτός κυβέρνησης στον τελευταίο ανασχηματισμό.
Τώρα, λένε οι πολιτικοί του φίλοι, σκέφτεται σοβαρά την πι-
θανότητα να επιστρέψει στον μητρικό του χώρο, γιατί «εκτι-
μά πολύ τον Νίκο Ανδρουλάκη». Απορία ψάλτου βηξ: Αυτός
τον εκτιμά ανάλογα;

Τα ρίγη αγωνίας των «γαλάζιων»
και τα τρία assets του Κυριάκου

Ρίγη αγωνίας αισθάνονται διάφοροι «γαλάζιοι» βουλευ-
τές τελευταίως. Σαν το μαρτύριο της σταγόνας περιμένουν
τη στιγμή που θα λήξει η εκκρεμότητα με τους τρεις εξω-
κοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς, οι
οποίοι οσονούπω θα αποφασίσουν οριστικά αν και πού θα
είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Καθώς κάποιοι
εξ αυτών είναι από τα βαριά assets της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, τυχόν κάθοδός τους είναι βέβαιο ότι θα αφήσει
κάποιους εκτός Βουλής την επόμενη τετραετία. Οπότε,
κουράγιο, παιδιά…



ΟΟ Στάθης Παναγιωτόπουλος
και οι Deep Purple
Ο κακός χαμός με την υπόθεση του Στάθη Πα-
ναγιωτόπουλου και το revenge porn. Είναι
πρώτο θέμα στα social media. Ψάχνοντας να
βρω με τι ασχολείται αυτός ο τύπος, διαπίστω-
σα μεταξύ άλλων ότι συνεργάζεται περιστα-
σιακά με το management του συγκροτήματος
Deep Purple και όπως ο ίδιος αναφέρει στο
βιογραφικό του, «όταν μεγαλώσω (αν μεγαλώ-
σω κι άλλο) θέλω να ασχοληθώ με το model-
ling. Αυτό είναι μία ελαφρώς σεξουαλική δρα-
στηριότητα με μοντέλες». Έχει μια εμμονή δη-
λαδή με τις μοντέλες… Τυχαίο;

Ο Ραγκούσης σε ρόλο…
πυροσβέστη

Ο Γιάννης Ραγκούσης σταμάτησε «αγανακτι-
σμένος» αντιεμβολιαστή που επιτέθηκε στον
βουλευτή της ΝΔ στη Β’ Πειραιά Δημήτρη
Μαρκόπουλο κατά τη διάρκεια του εορτασμού
στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου την περα-
σμένη Κυριακή. Ο συγκεκριμένος πολίτης,
προερχόμενος από την τοπική άκρα Αριστε-
ρά, επιτέθηκε με χυδαίες εκφράσεις κατά του
Μαρκόπουλου, απειλώντας μάλιστα να χειρο-
δικήσει. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια
περιφέρεια, Γιάννης Ραγκούσης, συγκράτη-
σε την κατάσταση, ενώ και αρκετοί πολίτες
αποδοκίμασαν την ακραία συμπεριφορά του
αντιεμβολιαστή…

Η ΔΕΗ δίνει ψήφο
εμπιστοσύνης σε γυναίκες 

Μιας και πιάσαμε τη ΔΕΗ, βγαίνουν και καλές
ειδήσεις. Στην υιοθέτηση της νομοθεσίας πε-
ρί αναλογικής συμμετοχής των γυναικών στα
διοικητικά συμβούλια των εταιρειών προχώ-
ρησε η ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης
γενικής συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε
η καθηγήτρια Χρηματοοικονομικών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιά Μαρία Ψυλλάκη ως ανε-
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της
εταιρείας. Η κυρία Ψυλλάκη αντικαθιστά τον
Γεώργιο Βενιέρη, του οποίου η θητεία δεν
ανανεώθηκε. Πρόκειται για τη δεύτερη γυναί-
κα στο ΔΣ της ΔΕΗ, μετά τη Δέσποινα Δοξάκη.
Η κυρία Ψυλλάκη θα έχει τριετή θητεία, μέχρι
τις 16 Δεκεμβρίου του 2024.

Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει ο
Σταύρος Κοντονής τους ισχυρισμούς Πολά-
κη για συνάντηση με εισαγγελικούς λει-
τουργούς και θέμα την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ
και τη σύζυγο του Γιάννη Στουρνάρα. Σιωπή
προσώρας από τον Αλέξη Τσίπρα για τα λε-
γόμενα του στενού του συνεργάτη. «Αδυνα-
τώ να παρακολουθήσω την τελευταία δήλω-
ση του πρώην αν. υπουργού Υγείας, στην
οποία αναφέρομαι ότι συμμετείχα σε συ-
νάντηση με εισαγγελικούς λειτουργούς,
σχετιζόμενη με την υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντονής.
«Ουδέποτε συναντήθηκα με εισαγγελικούς
λειτουργούς για την παραπάνω υπόθεση και
δεν γνωρίζω τι ενδεχομένως έχει διαμει-
φθεί μεταξύ εισαγγελέων (και ποιων;) και
του πρώην αν. υπουργού Υγείας».

Τι ακριβώς κάνει στο
ΥΠΑΑΤ ο συνδικαλιστής
Νίκος Κακαβάς, 
κύριε υπουργέ;

Τ
ο κακό, πλέον, έχει παραγίνει με τον κα-
κώς εννοούμενο συνδικαλισμό και με
τους «εργατοπατέρες» που η ελληνική

κοινωνία τούς πλήρωσε και τους πληρώνει
ακριβά. Ρωτάμε, λοιπόν, ευθέως τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανό:
Ο συνδικαλιστής της Ομοσπονδίας Γεωτεχνι-
κών Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Νίκος Κακαβάς τι
ακριβώς κάνει στο υπουργείο και του έχει δια-
τεθεί γραφείο και τηλέφωνο; Ποια είναι τα κα-
θήκοντά του στο υπουργείο, ώστε να δικαιολο-
γούνται οι παροχές που του έχουν δοθεί και
πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή οι πο-

λίτες; Μήπως ασχολείται με διαμεσολαβήσεις
σε θέματα του υπουργείου; Αλλιώς, ως προς τι
αυτές οι αδικαιολόγητες δαπάνες; Επιτέλους,
κάποια στιγμή θα πρέπει οι παράγοντες του
συνδικαλισμού -όχι όλοι, υπάρχουν πολλοί
που τιμούν και τον συνδικαλιστικό ρόλο τους
και σέβονται τον μισθό που εισπράττουν- να
καταλάβουν ότι έχουν και εργασιακές υποχρε-
ώσεις. Σύντομα θα επανέλθουμε.

Δύσκολη η πιστοποίηση
ιδιωτών στον ΕΦΚΑ 

Κατά τις προχθεσινές εξετάσεις για την ολο-
κλήρωση του β’ κύκλου πιστοποίησης από τον
ΕΦΚΑ, κατάφεραν να περάσουν μόλις 154 λο-
γιστές και δικηγόροι. Αφήστε, δηλαδή, που σε
αυτό τον κύκλο εξετάσεων, από τους συνολικά
1.200 αρχικά συμμετέχοντες, έλαβαν μέρος
μόλις 471. Επιπλέον, 233 λογιστές και 446 δικη-
γόροι ζήτησαν εξαίρεση και θα εξεταστούν σε
μελλοντικό κύκλο, ενώ 220 που είχαν αιτηθεί
αρχικά τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία δεν παρακολούθησαν καθόλου.
Πλέον, ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημέ-
νων λογιστών και δικηγόρων ανέρχεται σε 333,
καθώς κατά τον προηγούμενο κύκλο είχαν πι-
στοποιηθεί 179 επαγγελματίες.

Για να μη νομίζετε ότι μόνο
εμείς πληρώνουμε τους φου-
σκωμένους λογαριασμούς της
ΔΕΗ. Προκαταβολή ύψους

694,3 εκατ. ευρώ κατέβαλε το
υπουργείο Οικονομικών στη ΔΕΗ

για τη δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης για τη χρήση 2022. Η ΔΕΗ, μάλιστα, θα ενημε-
ρώνει στο τέλος κάθε μήνα τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονο-
μικών για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους εγ-
καίρως, ήτοι εντός δύο μηνών από τη λήξη της
προθεσμίας πληρωμής τους.
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Ο Κοντονής αδειάζει Πολάκη
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Ντένη Καρέλη
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Σκλιάς: Η εταιρεία μας 
δεν είχε εργαζόμενους
Γ

ελάει το σύμπαν με τις απαντήσεις που έδωσε στην εξεταστική ο εκπρόσω-
πος της Vox Pox Γιάννης Σκλιάς. Στα… σκοινιά τον έριξαν η βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα και ο Δημήτρης Μαρ-

κόπουλος κατά την εξέτασή του στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βου-
λής. «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι», επαναλάμβανε συνεχώς ερωτώμενος για την περι-
βόητη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε παραμονές των ευρωεκλογών και η οποία
έδειχνε «ντέρμπι» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. 

Η βουλευτής στρίμωξε άγρια με τις ερωτήσεις της τον μάρτυρα, αποκαλύπτοντας
την άρνηση της εταιρείας να δεχθεί έλεγχο από τον ΣΕΔΕΑ, χρησιμοποιώντας μάλι-
στα τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί. Κατηγόρησε, δε, τον Ηλία Νικολακόπουλο ότι
«έκανε πλάτες» στη Vox Pop, ώστε επί τέσσερις μήνες να μη γίνει έλεγχος, ο οποίος
εντέλει δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μολονότι υπήρχε σχετική καταγγελία. Η κυρία
Παπακώστα στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νη Ραγκούση, ο οποίος νωρίτερα είχε πλέξει το εγκώμιο της εταιρείας. Η καταπλη-
κτική απάντηση που έδωσε ο κ. Σκλιάς στον Δημήτρη Μαρκόπουλο είναι ότι η εται-
ρεία του δεν είχε υπαλλήλους! Τέλος, δεν περιγράφω άλλο…

Υπεγράφη η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την Πατρών - Πύργου
από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. «Χάθηκαν τόσα
χρόνια, από ένα καπρίτσιο του ΣΥΡΙΖΑ που έσπασε το έργο στα οκτώ, για τους
γνωστούς λόγους. Παρόλιγον να χαθεί και το ίδιο το έργο και να μην
κατασκευαστεί ποτέ. Όμως τα καταφέραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
υπουργός. «Ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου επιτέλους
ξεκινά, γίνεται πραγματικότητα. Για να φέρει τοπική ανάπτυξη, ακόμα
μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία μας, ταχύτερες και κυρίως ασφαλείς
μετακινήσεις. Όχι στα λόγια, στην πράξη», όπως είπε.
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Εμιράτα και ξερό ψωμί
Ρωτάω η αφελής: Υπάρχουν τρόποι με τους
οποίους μπορεί κάποιος να αποκτήσει φο-
ρολογική κατοικία στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα; Μα και βέβαια: Μέσω σύμβασης
εργασίας ή με την αγορά ακίνητης περιου-
σίας ή με την εγγραφή εταιρείας ελεύθε-
ρης ζώνης. Τι είναι πάλι τούτο; Με την
ίδρυση μιας εταιρείας ελεύθερης ζώνης
στα ΗΑΕ, τα αλλοδαπά άτομα μπορούν να
λάβουν άδειες διαμονής και πιστοποιητικά
φορολογικής διαμονής από τις αρχές των
ΗΑΕ. Οι εταιρείες FZ (free zone) απολαμ-
βάνουν πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία
εισοδήματος και εταιρειών, 100% ξένη
ιδιοκτησία, χωρίς περιορισμούς ανταλλα-
γής, δωρεάν επαναπατρισμό κερδών.
Ωραία πράγματα. Και πόσο διαρκεί η διαδι-
κασία; Η εταιρεία ελεύθερης ζώνης θα συ-
σταθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
υποβολή των σχετικών εγγράφων στην
ελεύθερη ζώνη. Μόλις συσταθεί η εται-
ρεία, πάμε σε αιτήσεις βίζας για τους ιδιο-
κτήτες, τα στελέχη της εταιρείας και τα μέ-
λη της οικογένειας. Το έχουν κάνει πολλοί
αυτό; Κάτι εκλεκτοί εφοπλιστές, όλοι κά-
τοικοι της Φουτζάιρα, δίπλα στο τέμενος
Αλ Μπαντίγια… 

Ας πάει και το
παλιάμπελο

Όταν έσκασε το σκάνδαλο το 2018, ο Δημή-
τρης είχε ζητήσει δανεικά από τον Μεξικανό
Andres Holzer Neumann. Κάτι ψιλά, 36,5
εκατομμύρια ευρώ, όχι πολλά. Μέχρι σήμερα
ο Μεξικανός δεν έχει δει ούτε σεντ από τον
Δημήτρη και τον Τζώρτζη. Έπρεπε να είχε
δώσει τουλάχιστον τα 14 εκατομμύρια πίσω ο
Δημήτρης Κουτσολιούτσος. Και κάπως έτσι
βγήκαν στο σφυρί οι βίλες στον Βόλο, στις
Σπέτσες και στην Κηφισιά.

Πού έχει χαθεί ο πρώην
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης;
Θα κατέβει στη Β’ Αθηνών με τη
ΝΔ; Δεν θα κατέβει; Εδώ που τα
λέμε, δεν τον άκουσα καθόλου
να πάρει θέση και για τα
εσωκομματικά του ΚΙΝΑΛ. Ούτε
στην προεκλογική περίοδο ούτε
μετά το αποτέλεσμα που έβγαλε
νικητή τον Ανδρουλάκη.

Η «Political»
ντύθηκε... 
Άγιος Βασίλης

Ολοκληρώθηκε ο μεγάλος διαγω-
νισμός της «Political» με αφορμή τα
γενέθλια ενός χρόνου για την εφη-
μερίδα μας. Μεγάλη νικήτρια του
δεύτερου δώρου ήταν η κυρία Κλαί-
ρη Γιανέλη, που κέρδισε το Sam-
sung Galaxy Z Flip 3. Το δώρο παρέ-
δωσε στην αναγνώστρια της εφημε-
ρίδας μας ο διευθυντής της κ. Γιάν-
νης Κορωναίος.

Πράσινο φως για τον σύγχρονο
αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου

Η χαρά του Αλεξιάδη για τον Ανδρουλάκη… 
Ο Τρύφων Αλεξιάδης του ΣΥΡΙΖΑ είναι, λέει,

ξετρελαμένος με την άνοδο του Ανδρουλάκη
στις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος τα λέει στις εκ-
πομπές που βγαίνει ως καλεσμένος. Δεν τον
πείραξε καθόλου που στο ερώτημα της ΚΑΠΑ
Research «Ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και
τον Νίκο Ανδρουλάκη, ποιον θεωρείτε καλύ-
τερο εκφραστή του χώρου της Κεντροαριστε-
ράς σήμερα;» το 51% επιλέγει τον Νίκο Αν-
δρουλάκη και το 35% τον Αλέξη Τσίπρα. Ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αυτό είναι πολύ θετικό, διότι το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ δη-
μιουργούν ένα ισχυρό μέτωπο κατά της κυβέρνησης. Ξέρω κι εγώ ένα με τον Τοτό,
αλλά δεν θα σας το πω τώρα.
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Σ
ημαντικά οφέλη για την ανα-
βάθμιση της αποτρεπτικής της
ικανότητας προσφέρει στην
Αθήνα η υπερψήφιση του νο-

μοσχεδίου για την Αμυντική και Διακοι-
νοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ - Ελ-
λάδας. Το διακομματικό νομοσχέδιο των
γερουσιαστών Ρούμπιο και Μενέντεζ
αποτελεί πλέον νόμο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών και σε συνάρτηση με τη Συμφω-
νία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από
λίγους μήνες, αποτελεί την επιβεβαίωση
όχι μόνο των άριστων διμερών σχέσεων
αλλά και της αποφασιστικότητας της
Ουάσιγκτον να ενισχύσει ουσιαστικά την
Αθήνα. 

Η σημαντικότερη από τις προβλέψεις
του νομοσχεδίου είναι η εξουσιοδότηση
που παρέχεται στον Αμερικανό πρόεδρο
για να επισπεύσει την παράδοση αερο-
σκαφών F-35 στην Ελλάδα, εφόσον η
χώρα μας προχωρήσει και επίσημα στην
παραγγελία τους. Πρακτικά, «υπόσχεται»
ότι, με τη μεσολάβηση του Τζο Μπάιντεν,
η Ελλάδα θα προηγηθεί άλλων χωρών
που έχουν ήδη παραγγείλει τα αεροσκά-
φη 5ης γενιάς. Πληροφορίες, μάλιστα,
αναφέρουν ότι είναι πιθανό το αίτημα της
Αθήνας για μία Μοίρα F-35 να μεταφέρει
ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
προσεχή επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μεγάλο

μέρος των κονδυλίων που προορίζονται
για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινήτρων
θα διατεθεί για να καλυφθούν οι αμυντι-
κές ανάγκες της Ελλάδας, ενώ η Αθήνα
θα λάβει ξεχωριστή χρηματοδότηση από
τις ΗΠΑ για την προμήθεια αμυντικού
υλικού και την παροχή εκπαίδευσης στα
στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων. Τέλος, προβλέπεται η υποστήριξη
των ΗΠΑ στην τριμερή πρωτοβουλία Ελ-
λάδας, Κύπρου, Ισραήλ ώστε το σχήμα

αυτό να αποκτήσει και κοινοβουλευτικό
βραχίονα, στον οποίο θα συμμετέχουν
έξι Αμερικανοί γερουσιαστές.

«Ανοίγει τις προοπτικές για την εμβά-
θυνση της αμυντικής μας συνεργασίας
σε επίπεδο που δεν υπάρχει αντίστοιχο
με καμία άλλη χώρα στην περιοχή μας»,
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σημειώνοντας ότι «με τον τρόπο
αυτό, αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά
ότι η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στις εξε-

λίξεις που αφορούν τη σταθερότητα στην
ευρύτερη περιοχή». 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στήριξη από ΗΠΑ και με τον νόμο

«Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη», απαντά το
υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, η οποία έκανε λό-
γο για μεροληπτική απόφαση των ελληνικών Αρχών με
αφορμή την καταδίκη δύο Τούρκων για υπόθεση κατα-
σκοπείας στη Ρόδο. «Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η
προσπάθεια ένα ζήτημα εσωτερικής έννομης τάξης να
αναχθεί σε διεθνές ζήτημα», διαμηνύουν διπλωματικές
πηγές στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί η οργισμένη ανακοί-
νωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την
οποία κατηγορούσε τη χώρα μας για δήθεν «καταπάτηση
όλων των βασικών αρχών του δικαίου» και υποστήριζε
ότι η υπόθεση στηρίχτηκε σε αβάσιμες κατηγορίες. 

Ο 36χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου
και ο 53χρονος μάγειρας πλοίου καταδικάστηκαν σε
ποινή φυλάκισης πέντε και τεσσάρων ετών αντίστοιχα,

με την κατηγορία της «προδοτικής κατασκοπείας».
Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους συνελήφθησαν τον περα-
σμένο Δεκέμβριο και, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο
36χρονος «στρατολόγησε» τον 53χρονο σε κοινωνική
εκδήλωση στη Ρόδο, όπου συμμετείχαν και άλλοι μου-
σουλμάνοι που ζουν στη Ρόδο και έχουν καταγωγή από
την Κομοτηνή.

«Μου είπε να καταγράφω τις κινήσεις του στρατού, τον
αριθμό των πλοίων και τα πλοία που είναι στο λιμάνι και
αν υπάρχουν ελικόπτερα πάνω σε αυτά. Δεν μιλούσαμε
στο τηλέφωνο, συναντιόμασταν κάθε φορά που είχα ρε-
πό στο Ενυδρείο σε διάφορα καφέ. Για να κλείνουμε τα
ραντεβού, μιλούσαμε στο What’s app και σε άλλες
εφαρμογές», κατέθεσε ο 52χρονος μουσουλμάνος
στους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας, σύμφωνα

με πληροφορίες. Η «αθόρυβη» παρουσία του, ως μέ-
λους πληρώματος πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο
Ρόδος-Κω-Καστελόριζο και η δυνατότητα να βρίσκεται
κοντά σε παρέες στρατιωτικών που πηγαίνουν στις θέ-
σεις υπηρεσίας τους στα ακριτικά νησιά χωρίς να κινεί
υποψίες, τον έκαναν «πολύτιμο» στα μάτια του στρατο-
λογητή του. Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι ήταν και το αδύνα-
το σημείο στην ολιγόμηνη δράση του, καθώς, σύμφωνα
με πληροφορίες, λόγω υπερβάλλοντος ζήλου προσέγγι-
ζε όλο και περισσότερο παρέες στρατιωτικών και προ-
σπαθούσε να ανοίξει συζήτηση μαζί τους. «Δεν το έκανα
για τα λεφτά. Το έκανα για τη μητέρα πατρίδα», είπε ο
Μποσταντζί στους αστυνομικούς, ο οποίος δεν θέλησε
να αξιοποιήσει και το δικαίωμά του για παρουσία δικη-
γόρου, επιλέγοντας να «τα πει όλα» στις Αρχές.

Απόπειρα εργαλειοποίησης στην υπόθεση κατασκοπείας από την Άγκυρα 

Σημαντική αναβάθμιση του ρόλου
της Ελλάδας μετά την
υπερψήφιση του νομοσχεδίου
των Ρούμπιο και Μενέντεζ



Ε
ντυπωσίασαν τους αξιολογητές
του ΝΑΤΟ τα στελέχη του Ειδι-
κού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών
(ΕΤΑ), που όχι μόνο πιστοποι-

ήθηκαν στα πρότυπα της Συμμαχίας, αλλά
πλέον κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυ-
φαία τμήματα ειδικών επιχειρήσεων δί-
πλα στους Αμερικανούς Navy Seals, την
ομάδα Delta και τη βρετανική SAS.

Έπειτα από μια επίπονη και απαιτητική
«διαβολοβδομάδα», το ΕΤΑ κρίθηκε
«Combat Ready», δηλαδή «ετοιμοπόλε-
μο», με τους αξιολογητές του Στρατηγείου
Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων του
ΝΑΤΟ και τους επιτελείς του ΓΕΕΘΑ και
των Γενικών Επιτελείων όλων των κλάδων
να χαρακτηρίζουν την απόδοσή του «εξαι-
ρετική». Και δεν θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά άλλωστε, αφού τα τελευταία
χρόνια το ΕΤΑ έχει αποδείξει τόσο σε
εθνικό όσο και σε διασυμμαχικό επίπεδο
ότι διαθέτει και το προσωπικό και τα «ερ-
γαλεία» για να φέρει σε πέρας την απο-
στολή του κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες.

Αξιολόγηση
Το ΕΤΑ μπήκε στο «μικροσκόπιο» του

τμήματος αξιολογήσεων της Συμμαχίας,
που μέτρησε κυριολεκτικά τα πάντα: χρό-
νους αντίδρασης, σχεδιασμό και εκτέλεση

επιχειρήσεων, την εφαρμογή διαδικασιών
και πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα πρότυ-
πα του ΝΑΤΟ. Τα σενάρια που κλήθηκαν
να αντιμετωπίσουν τα στελέχη του ΕΤΑ
ήταν βγαλμένα από τις σύγχρονες προ-
κλήσεις ασφαλείας που αναδύονται στο
διεθνές περιβάλλον και στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
περιλάμβαναν όλες τις μορφές ειδικών
επιχειρήσεων και ανορθόδοξου πολέμου.

Πειθαρχία
Η αποστολή του ΕΤΑ ξεκίνησε με το

τμήμα να εγκαταλείπει τη βάση του στο
Μεγάλο Πεύκο και να αναπτύσσεται σε
περιοχή της Στερεάς Ελλάδας με σκοπό
την άμεση αντίδραση σε κατάσταση κρί-
σης. Οι αξιολογητές παρακολουθούσαν
στενά όλες τις ενέργειες, καταγράφοντας
τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Έλληνες
κομάντος, την ταχύτητα, την πειθαρχία,
τους αυτοματισμούς, τον εξοπλισμό και τη
διαδικασία εκτέλεσης των αντικειμένων
τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. Παράλλη-

λα, στο κέντρο επιχειρήσεων έφτανε ει-
κόνα από τις αποστολές σε πραγματικό
χρόνο, την οποία, εκτός από τους αξιολο-
γητές, παρακολουθούσε και ο διοικητής
της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επι-
χειρήσεων, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσι-
τσικώστας.

Ο εξοπλισμός
Η μονάδα κατάφερε να αποσπάσει πολύ

υψηλές βαθμολογίες, αποδεικνύοντας ότι
δεν βρίσκεται τυχαία στην ελίτ των ειδικών
επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Τους αξιολογητές
εντυπωσίασε και ο εξοπλισμός του ΕΤΑ,
που περιλαμβάνει βαρύ φορητό οπλισμό,
οχήματα παντός εδάφους, μικροκάμερες,
σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα και dro-
nes. Η διάκριση φανερώνει το υψηλό επί-
πεδο της εκπαίδευσης και του επαγγελμα-
τισμού του ΕΤΑ και αντανακλά τη μακρο-
χρόνια προσπάθεια του επιτελείου για την
αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατο-
τήτων των ειδικών επιχειρήσεων, που λει-
τουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος των
Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα, η Ελλά-
δα ανταποκρίνεται και με το παραπάνω
στην υλοποίηση των στόχων που θέτει η
Συμμαχία αλλά και των εθνικών στόχων για
τη συγκρότηση μιας Σύνθετης Διοίκησης
Ειδικών Επιχειρήσεων με χερσαίο, ναυτικό
και αεροπορικό σκέλος.

Στο ΕΤΑ, για τη διαδικασία αξιολόγη-
σης, προσκολλήθηκε και ο Ειδικός Λόχος
Αντιμετώπισης Πυρηνικής - Βιολογικής -
Χημικής Άμυνας, ο οποίος είναι πλήρως
οργανωμένος και εξοπλισμένος με σύγ-
χρονα υλικά, όπως προβλέπουν τα διεθνή
πρότυπα. Τις δυνατότητες του λόχου για
άμεση απόκριση και αντιμετώπιση κρίσε-
ων παρακολούθησαν και αξιωματικοί από
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Χαϊδάρι
Αττικής. Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο
των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων και περιλάμβανε την
επίδειξη υλικών και μέσων του ΕΔΛΟ, κα-
θώς και άσκηση αντιμετώπισης περιστα-
τικού Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής
άμυνας με τη συμμετοχή ομάδων ανί-
χνευσης, ταυτοποίησης, απολύμανσης
και υγειονομικής περίθαλψης.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι άνδρες του ΕΤΑ
κατατάσσονται επάξια δίπλα
στους Αμερικανούς Navy
Seals, την ομάδα Delta 
και τη βρετανική SAS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL AΜΥΝΑ17

Τα ελληνικά κομάντα
κατέκτησαν το ΝΑΤΟ



της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

H
χώρα βρίσκεται σε αργή απο-
κλιμάκωση της πανδημίας με
μείωση των κρουσμάτων, όμως
παραμένει υψηλό το επιδημικό

φορτίο στη μία από τις τρεις περιφερει-
ακές ενότητες της χώρας που είναι σε βα-
θύ κόκκινο. Σε Λακωνία, Λασίθι και Λευ-
κάδα παρατηρείται αύξηση νέων κρου-
σμάτων, ενώ περιοχές όπως οι Σποράδες,
η Καβάλα, η Λήμνος και η Ευρυτανία πα-
ρουσιάζουν αρκετά μεγάλο αριθμό νέων
κρουσμάτων στις ηλικίες 43-45, που ση-
μαίνει πως μπορεί να δούμε νέες νοση-
λείες σε αυτές τις περιοχές. 

Το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστι-
κών τεστ είναι χαμηλό στο 1,48%, όμως η
Όμικρον οδηγεί τους επιστήμονες σε εγρή-
γορση για τα πιθανά της αποτελέσματα που
ίσως δούμε μέσα στις γιορτές. 

Για αυτό και η καθηγήτρια Παιδιατρικής
Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε στη χθεσινή
ενημέρωση την ανάγκη να γίνονται self
tests και κατά τη διάρκεια των εορτών, αλ-
λά και να επισπευσθεί η γ’ δόση. 

Πάντως ο εμβολιασμός πηγαίνει καλά
ειδικά στους εφήβους, έτσι ένα στα δύο
παιδιά ηλικίας 15-17 ετών έχει εμβολια-
στεί ενώ σε πολλές περιφερειακές ενότη-
τες τα παιδιά του λυκείου είναι εμβολια-
σμένα στο 70%. 

Μάλιστα στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές ειδι-
κά της Αττικής είναι εμβολιασμένοι σε πο-
σοστό 100%. Οι έφηβοι και λόγω των συ-
χνών self tests παρουσιάζουν μείωση στα
κρούσματά τους για τρίτη συνεχόμενη
εβδομάδα.

Στη χώρα καταγράφηκαν χθες 4.696 νέα
κρούσματα, 96 θάνατοι και 692 διασωλη-
νωμένοι, από τους οποίους οι 570 είναι
ανεμβολίαστοι. Τα 1.464 εντοπίστηκαν στην
Αττική και τα 797 στη Θεσσαλονίκη. 

Στα 14 τα κρούσματα της μετάλλαξης
Στα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος μέ-

σα από τη γονιδιωματική ανάλυση τα στοι-
χεία έδειξαν πως εντοπίζονται στη χώρα 14
στελέχη που αφορούν το στέλεχος Όμι-
κρον. Τρία εισαγόμενα κρούσματα στις πε-
ριφερειακές ενότητες του Λασιθίου, του
Κεντρικού Τομέα Αθηνών και του Ηρακλεί-
ου και σε έντεκα εγχώρια κρούσματα στις
περιφερειακές ενότητες του Λασιθίου (7),
της Λακωνίας (3) και του Ηρακλείου (1). 

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα διευκρίνισε την τελική ταξιδιωτική
οδηγία ενόψει τον εορτών για τον περιορι-

σμό της διασποράς και της Όμικρον και
αφορά άτομα άνω των 5 ετών που εισέρ-
χονται στη χώρα από την Κυριακή, με μο-
ριακό τεστ PCR 72 ωρών πριν από την επι-
βίβαση στην πτήση ή με rapid 24 ωρών σε
περίπτωση που λόγω εορτών δεν υπάρ-
χουν ανοιχτά διαγνωστικά κέντρα. 

Σε ό,τι αφορά τον απόηχο της έκθεσης
Τσιόδρα - Λύτρα, η κυρία Γκάγκα τόνισε
πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πίεση δια-
σωληνωμένων ασθενών εκτός ΜΕΘ, που
προωθούνται όμως στις ΜΕΘ με μέσο χρό-
νο τη μία μέρα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη
και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο. Η ανα-
πληρώτρια υπουργός συμπλήρωσε ότι οι
πιθανότητες να φτάσει στη ΜΕΘ ένας εμ-
βολιασμένος είναι 20 φορές λιγότερες από
ό,τι για έναν ανεμβολίαστο.

Ελπίδα για το χάπι της Pfizer
Η τελευταία ανάλυση της εταιρείας Pfi-

zer έδειξε ότι το αντιιικό χάπι Paxlovid
μειώνει τις νοσηλείες και τους θανάτους
για άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβα-
ρή νόσο. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλι-
νικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κα-
ταγράφουν τα νεότερα δεδομένα που δεί-
χνουν ότι η αποτελεσματικότητα του φαρ-
μάκου στη μείωση των νοσηλειών και των
θανάτων άγγιξε το 90% όταν δόθηκε τρεις
με πέντε μέρες από την έναρξη των συμ-
πτωμάτων. Μάλιστα τα πρώτα στοιχεία
δείχνουν μια αποτελεσματικότητα και
έναντι του στελέχους Όμικρον. Η εμφάνι-
ση του νέου στελέχους έχει αυξήσει τις
ανάγκες για θεραπευτικές επιλογές για
όσους έρθουν σε επαφή με τον ιό, και η
έγκριση του φαρμάκου αυτού θα το καθι-
στά ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα κατά
της πανδημίας. 

Δύο αντιιικά φάρμακα σε μορφή χαπιού
των Pfizer και Merck έχουν καταθέσει

στοιχεία στον FDA για έγκριση, και η επί-
σημη απόφαση αναμένεται έως το τέλος
του έτους. Τα πρώτα δεδομένα για το στέ-
λεχος Όμικρον δείχνουν τη γρήγορη επι-
κράτησή του στη Νότια Αφρική και σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει ήδη
ανιχνευθεί σε 31 πολιτείες των ΗΠΑ, με
κάποια πρώτα στοιχεία να δείχνουν πιθα-
νή ανθεκτικότητα του στελέχους σε μονο-
κλωνικά αντισώματα που έχουν ήδη εγ-
κριθεί. 
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H τρίτη δόση των εμβολίων κατά του κορονοϊού παρέχει ση-
μαντική αύξηση της ανοσιακής προστασίας στους πλήρως
εμβολιασμένους έναντι του κινδύνου βαριάς νόσου, νοση-
λείας και θανάτου, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τις αναμνη-
στικές δόσεις με mRNA εμβόλια (Pfizer/BioNTech και Mo-
derna).
Αυτό επιβεβαιώνει μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική
έρευνα, η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα σχετικά με την
επίδραση της τρίτης δόσης επτά εμβολίων (εξετάστηκαν επί-
σης τα εμβόλια AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax,
Valneva και Curevac ως ενισχυτικές δόσεις). Τι δείχνει η
βρετανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό
«The Lancet»: Όσοι έκαναν εμβόλιο Pfizer ύστερα από δύο
δόσεις AstraZeneca (κάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους
και στην Ελλάδα), έναν μήνα μετά είχαν επίπεδα αντισωμά-

των περίπου 25 φορές υψηλότερα. Όσοι έκαναν ξανά Pfizer
ύστερα από δύο δόσεις Pfizer, είχαν αύξηση αντισωμάτων
κατά τουλάχιστον 8 φορές.
Η πιο ισχυρή ενισχυτική πλήρης δόση ήταν με εμβόλιο Mo-
derna: όταν αυτό έγινε ύστερα από δύο δόσεις AstraZeneca,
αύξησε τα αντισώματα κατά 32 φορές.
Όταν έγινε ύστερα από δύο δόσεις Pfizer, αύξησε τα αντισώ-
ματα κατά 11 φορές (σε μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων η
Ελλάδα, η ενισχυτική δόση Moderna είναι μισή).
Επίσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ενισχυτική δόση με
Pfizer θα μπορούσε να είναι ακόμη και μισή, αφού διαπιστώ-
θηκε ότι η μισή τρίτη δόση Pfizer αυξάνει τα επίπεδα αντισω-
μάτων κατά σχεδόν 17 φορές σε όσους είχαν πλήρως εμβο-
λιαστεί με AstraZeneca και κατά 6 τουλάχιστον φορές σε
όσους πριν είχαν κάνει δύο δόσεις επίσης Pfizer.

Αττική: 100% εμβολιασμένη η Γ’ Λυκείου

«Ασπίδα» για την Όμικρον 
η 3η δόση - Βλέπουν πιθανή
ανθεκτικότητα του στελέχους
σε μονοκλωνικά αντισώματα

Ποιο εμβόλιο κάνει έως και 32 φορές περισσότερα αντισώματα με την αναμνηστική



Δ
εν έχουν τέλος οι τραγικές απο-
καλύψεις για τον 59χρονο μη-
τροκτόνο από το χωριό Κοσμάτι
στα Γρεβενά. Ο εν λόγω κρατεί-

ται από την ΕΛΑΣ, καθώς κατηγορείται ότι
δολοφόνησε με τα ίδια του τα χέρια την
85χρονη μητέρα του. Ωστόσο, όπως προ-
έκυψε από την προανακριτική διαδικασία,
είναι ο ίδιος άνθρωπος που το μακρινό
1993 είχε δολοφονήσει με τον ίδιο τρόπο
και τη γιαγιά του!

Ο 59χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας είπε προανακριτικά ότι σκότω-
σε τη μητέρα του επειδή... έκαψε το φαγη-
τό. Η αποκάλυψη της δολοφονίας έγινε

από τον υπεύθυνο γραφείου τελετών, στον
οποίο απευθύνθηκε ο μητροκτόνος, υπο-
στηρίζοντας ότι είχε βρει την ηλικιωμένη
γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι της. Η συμπε-
ριφορά του όμως, σε συνδυασμό με κά-
ποιες ενδείξεις στη σορό της άτυχης γυ-
ναίκας, έκανε τον υπεύθυνο του γραφείου
τελετών να απευθυνθεί στην ΕΛΑΣ, με
τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να τον
καλούν για ανωμοτί κατάθεση και να τον
θέτουν υπό κράτηση. Μάλιστα, ένας από
αυτούς θυμήθηκε και τη δολοφονία της
γιαγιάς του το μακρινό 1993, όταν ο δρά-
στης ήταν τότε 28 ετών και είχε χαρακτηρι-
στεί άτομο που χρήζει εγκλεισμού σε ψυ-
χιατρικό ίδρυμα.

Όταν ο ιατροδικαστής εξέτασε τη σορό
της 85χρονης, διαπίστωσε ότι ο θάνατός
της είχε επέλθει από ασφυξία, πιθανότατα
με κάποιο μαξιλάρι που έφραξε τις ανα-
πνευστικές οδούς! Αμέσως ενημερώθηκε
ο εισαγγελέας και διέταξε τη σύλληψη του
59χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε
την πράξη του. Σε βάρος του σχηματίστηκε

δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση, οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρε-
βενών και διατάχθηκαν ψυχιατρική εξέτα-
ση και σχηματισμός έκθεσης πραγματο-
γνωμοσύνης. Αυτό προκειμένου να απο-
φασιστεί η ποινική διαχείρισή του, αν δη-
λαδή θα προφυλακιστεί ή θα οδηγηθεί σε
ψυχιατρείο. Αξίζει, τέλος, να σημειώσου-
με ότι ο μητροκτόνος είχε κατά το παρελ-
θόν εκτίσει και ποινή φυλάκισης στο κατά-
στημα κράτησης Λάρισας χωρίς κανείς
από το χωριό να θυμάται πότε αποφυλακί-
στηκε και υπό ποιες συνθήκες επέστρεψε
στο σπίτι.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ19

Πρώτα βίασε και μετά
έπνιξε τη μητέρα του

Συνελήφθη και πάλι 
ο Φουρθιώτης
Νέοι μπελάδες για τον Μένιο Φουρθιώτη,
ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμ-
πτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίω-
ξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής στο
Περιστέρι και εν συνεχεία οδηγήθηκε στη
ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φουρ-
θιώτης κατηγορείται για παραβίαση προ-
σωπικών δεδομένων, συκοφαντική δυ-
σφήμηση και παράνομη χρήση υπηρεσια-
κού απορρήτου. Προηγήθηκε μήνυση ατό-
μου που είχε καταθέσει στην Ασφάλεια
πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας, με
τα Μέσα που διευθύνει ο πάλαι ποτέ πα-
ρουσιαστής να δίνουν τα στοιχεία του στη
δημοσιότητα. Να θυμίσουμε ότι είχε αφε-
θεί προσωρινά ελεύθερος με περιοριστι-
κούς όρους, ενώ κατά τη σύλληψή του
χρησιμοποιούσε βοήθημα για το περπάτη-
μα λόγω του ατυχήματος που προ μηνών
είχε.

Τσίμπησαν μέλος του
PKK με 23 κιλά ηρωίνης
Χειροπέδες σε έναν 42χρονο Κούρδο
τουρκικής καταγωγής -μέλος του ΡΚΚ-
πέρασαν αστυνομικοί έπειτα από έλεγχο
στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, καθώς
εντοπίστηκε να μεταφέρει περισσότερα
από 23 κιλά ηρωίνης. Ο 42χρονος είχε δια-
φύγει από τη γειτονική χώρα, καθώς αντι-
μετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή σε
τρομοκρατική οργάνωση. Μαζί του ήταν
και μία 32χρονη γυναίκα από την Αλβανία,
με τη συνήγορο υπεράσπισης του Κούρ-
δου να αποδίδει σε αυτήν τα ναρκωτικά.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμέ-
νη ποσότητα ηρωίνης -έπειτα από νόθευ-
ση- κοστίζει στις πιάτσες πάνω από 1,7
εκατ. ευρώ! 

Κύκλωμα αναβολικών: Έρευνες μαζί με ΗΠΑ για τον Σλοβένο «εγκέφαλο»
«Το κάναμε για τα λεφτά, ήταν πολύ μεγάλο το οικο-

νομικό όφελος». Αυτό φέρεται να κατέθεσε στην
ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ο
63χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Εξάρχεια, ο
οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στο τεράστιο κύκλω-
μα διακίνησης αναβολικών που «ξήλωσε» η Δίωξη
Ναρκωτικών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν προανακριτικά και
οι δύο ακόμη συνεργοί του (ανδρόγυνο από τη Βουλγαρία)
που συνελήφθησαν, καθώς φερόταν να υποστήριξαν ότι
κέρδιζαν περίπου 4.000 ευρώ τον μήνα. Το ζευγάρι των
Βούλγαρων ήταν υπεύθυνο για την παραλαβή, την αποθή-
κευση και στη συνέχεια την αποστολή μέσω ταχυδρομι-

κών δεμάτων των παράνομων χαπιών και δισκίων.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλληφθέν-

τες εκμεταλλεύτηκαν τα μέτρα που ήταν σε ισχύ για τον
κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας, καθώς το αστυνο-
μικό προσωπικό ήταν φορτωμένο μεταξύ άλλων και με
τους ελέγχους, έτσι ώστε να κινούνται ανενόχλητοι, ενώ
χαρακτηρίζονται «επαγγελματίες». 

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται -σε συνεργασία με τις αμε-
ρικανικές Αρχές- οι έρευνες για τον Σλοβένο, ο οποίος
φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος και ο
οποίος για την ώρα διαφεύγει της σύλληψης. Όσα χάπια
(κυρίως ηρεμιστικά) δεν μπορούσε να βρει μόνος του τα
προμηθευόταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον φαρ-

μακοποιό των Εξαρχείων.
Μάλιστα, το δίκτυο που έχει στήσει του επιτρέπει να

«ξεγλιστρά», παρά το γεγονός ότι καταζητείται διεθνώς
για διακίνηση αναβολικών και άλλων παράνομων σκευα-
σμάτων σε Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σερ-
βία, Σλοβακία, ΗΠΑ, Καναδά, Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνω-
μένο Βασίλειο και Ελβετία. Τέλος, η εξάρθρωση του κυ-
κλώματος έγινε στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης
«Shield II» υπό τη Europol, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλ-
ληφθεί 544 άτομα σε 26 χώρες του κόσμου και έχουν κα-
τασχεθεί παραποιημένα φάρμακα και ουσίες ντόπινγκ
αξίας 63 εκατ. ευρώ.

Κώστας Παπαδόπουλος

Ο 59χρονος ψυχάκιας 
από τα Γρεβενά είχε
δολοφονήσει τo 1993 
και τη γιαγιά του 



της Εύης Πανταζοπούλου

Ε
κτακτη επιχορήγηση, συνολι-
κού ύψους 20 εκ. ευρώ, θα λά-
βουν τα πανεπιστήμια της χώ-
ρας ενώ θα κατανεμηθούν και

400 θέσεις μελών ΔΕΠ, με απόφαση της
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Η
έκτακτη επιχορήγηση κάθε ιδρύματος
αφορά κατά το 50% την κάλυψη λειτουργι-
κών δαπανών και κατά 50% την περαιτέρω
υποστήριξή του ως προς την υλοποίηση
των υποχρεώσεών του για την κάλυψη
δαπανών ασφάλειας και προστασίας,
όπως η εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμε-
νης πρόσβασης και η εκπόνηση σχεδίων
ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι την υλοποίηση
του θεσμού της πανεπιστημιακής αστυνο-
μίας, την επόμενη χρονιά εκτός απρο-
όπτου, τα ιδρύματα πρέπει να μεριμνήσουν
για την ασφάλεια και την προστασία τους.
Ήδη, 11 ΑΕΙ έχουν ιδρύσει Μονάδες Ασφά-
λειας και Προστασίας, οι οποίες υπάγονται
στη διοίκηση του εκάστοτε ιδρύματος,
ωστόσο θα πρέπει και τα υπόλοιπα να κινη-
θούν στην κατεύθυνση αυτήν.

Σύμφωνα με την απόφαση για την έκτα-
κτη χρηματοδότηση, όπως και η τακτική,
δίνεται πλέον στη βάση αντικειμενικών
κριτηρίων που έχει εισηγηθεί στο υπουρ-
γείο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης και λαμβάνουν υπ’ όψιν, μεταξύ άλ-
λων, τον αριθμό των φοιτητών, τον αριθμό
των τμημάτων και τη γεωγραφική διασπο-
ρά του ιδρύματος.

«Σεβασμός στον φορολογούμενο»
Ως προς τις 400 θέσεις μελών ΔΕΠ, η ει-

σήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης προς την ηγεσία του υπουργεί-
ου Παιδείας, η οποία έγινε δεκτή, ήταν το
65% των 400 θέσεων, δηλαδή 260 θέσεις,
να κατανεμηθούν αναλογικά με τις αφυ-
πηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021 και το υπόλοιπο 35%, δηλαδή
140 θέσεις, να κατανεμηθούν με αντικει-
μενικά κριτήρια, όπως είχαν εφαρμοστεί
και το προηγούμενο έτος. 

Ενδεικτικά, η κυρία Κεραμέως σημεί-
ωσε ότι «στηρίζουμε έμπρακτα τα ιδρύ-
ματά μας με οικονομικούς και ανθρώπι-
νους πόρους, στηρίζουμε τη λειτουργία
και την ασφάλειά τους. Και το κάνουμε όχι

αυθαίρετα όπως γινόταν πριν από τη δια-
κυβέρνησή μας, αλλά στη βάση αντικει-
μενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων που
έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης, με σεβασμό στα ίδια τα
ιδρύματα και τον φορολογούμενο πολίτη.
Έτσι, προκρίνουμε τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση των διαθέσιμων πόρων και τη διαφά-
νεια στην κατανομή, κάνοντας ένα ακόμη
βήμα επιπλέον των όσων προβλέπει ο νό-
μος για την τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
εφαρμόζοντάς τον και κατά την έκτακτη».
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«Ένεση» 20 εκατ. ευρώ
στα πανεπιστήμια...

Κεραμέως: «Με αντικειμενικά
κριτήρια η έκτακτη
επιχορήγηση» -
Δημιουργούνται και 400 
νέες θέσεις καθηγητών

«Ψευτογιατρός»
«Πήρε 50.000 και
έδινε στο παιδί
τσάγια και χυμούς»
Για έναν «απατεώνα με ευρύ φά-
σμα δράσης» έκαναν λόγο οι μάρ-
τυρες που κατέθεσαν στη δίκη του
«ψευτογιατρού» στο Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο της Αθήνας.
Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση
γυναίκας που νόσησε από καρκίνο
του μαστού και κατέθεσε πως
ύστερα από υπέρηχο ο «ψευτογια-
τρός» της είπε: «Λήξη συναγερ-
μού, φιλενάδα! Αυτό που έχεις δεν
είναι καρκίνος, είναι πήγματα γα-
λακτοφόρου αδένα επειδή δεν
έχεις θηλάσει. Σ’ το λέω για να μη
σε βάλουν κάτω και σε χειρουργή-
σουν». Σύμφωνα με όσα περιέγρα-
ψε, ο 48χρονος «ψευτογιατρός»
της ζητούσε χρήματα τα οποία
εκείνη δεν είχε να του δώσει.
Πλήρη ίαση υποσχέθηκε ο «Dr
Kontos» και στον πατέρα ανήλικου
αγοριού, το οποίο διαγνώστηκε στα
8 του χρόνια με μυϊκή δυστροφία.
«Συνολικά μας πήρε πάνω από
50.000 ευρώ. Μας έδινε τσάγια,
χυμούς κ.λπ. και επέμενε να κό-
ψουμε θεραπεία με κορτιζόνη».
Τη δική της εμπειρία κατέθεσε και
μια συγγενής θύματος, η οποία
ανέφερε ότι ο καρκινοπαθής γαμ-
πρός της πείσθηκε από τον κατη-
γορούμενο να σταματήσει τις χη-
μειοθεραπείες και να πίνει 14-15
περίπου φορές την ημέρα βότανα
και έλαια που εκείνος του χορη-
γούσε. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο
γαμπρός της γνώρισε τον «ψευτο-
γιατρό» από τον πνευματικό του
στο Άγιον Όρος. «Σταμάτησε τις
χημειοθεραπείες λόγω της γνωρι-
μίας με τον βοτανολόγο. Ο Κοντο-
στάθης ερχόταν και στο νοσοκο-
μείο για να μιλήσει με τον γιατρό
και εκεί του έβαζε ενέσεις μέσα
στον ορό».



του Κώστα Παππά 

Τ
ην έντονη αντίδραση της ευρω-
βουλευτού της ΝΔ Άννας-Μισέλ
Ασημακοπούλου, αλλά και άλ-
λων ευρωβουλευτών, έφερε το

θέμα της επικαιροποίησης εσωτερικού
οδηγού της Ένωσης υπό τις οδηγίες της
επιτρόπου Χέλενα Ντάλι, η οποία ασχολή-
θηκε με τις προσφωνήσεις και τις ευχές
που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι και στε-
λέχη της ΕΕ. Μεταξύ αυτών η κυρία Ντάλι
ζητούσε αντί της ευχής «Καλά Χριστού-
γεννα» να χρησιμοποιείται η φράση «Κα-
λές γιορτές» και αντί της προσφώνησης
«κυρίες και κύριοι» να προτιμάται η φρά-
ση «αγαπητοί συνάδελφοι». Υπενθυμίζε-
ται ότι το προτεινόμενο από τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κείμενο, με
τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση
μιας ουδέτερης ως προς το φύλο, την κα-
ταγωγή και το θρήσκευμα γλώσσας, προ-
κάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, οδηγώντας
στην απόσυρσή του.

Δικαίωμα
Το δικαίωμα, λοιπόν, των Ευρωπαίων

πολιτών να λένε «Καλά Χριστούγεννα»
υπερασπίστηκε στην ομιλία της στην Ολο-
μέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η
ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Άν-
να-Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο
της συζήτησης με θέμα «Κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη συμπεριληπτική γλώσσα στα επίσημα
έγγραφα της ΕΕ».

Η κυρία Ασημακοπούλου μίλησε στην
«Political» και αναφέρθηκε σε αυτή την
ακραία απαίτηση από την πλευρά της επι-
τρόπου Ντάλι. Αρχικά η κυρία Ασημακο-
πούλου εξήγησε: «Αναμέναμε να εκδοθεί
ένας οδηγός που αφορά τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας των ευρωπαϊκών
οργάνων και ειδικά της Επιτροπής. Ο στό-
χος της άσκησης που έκαναν οι υπηρεσίες
της επιτρόπου Ντάλι ήταν να επικαιροποι-
ήσουν τον οδηγό, ούτως ώστε να συνάδει
με την προώθηση της ισότητας και του σε-
βασμού της διαφορετικότητας. Κυκλοφό-
ρησε, λοιπόν, ένα απόσπασμα του οδηγού

και εκεί αναφερόταν ότι “καλό είναι να μη
λέτε, κυρίες και κύριοι, να λέτε, αγαπητοί
συνάδελφοι”». 

Τουίταρε και ο Σχοινάς
Σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές ευχές

και την παραίνεση να σταματήσει η ευχή
«Καλά Χριστούγεννα», η ευρωβουλευτής
της ΝΔ αναφερόμενη στο πνεύμα των
οδηγιών της επιτρόπου Ντάλι σημείωσε:
«Πιο συγκεκριμένα για τα θρησκευτικά, η
οδηγία ανέφερε ότι, επειδή δεν είναι όλοι
το ίδιο, “καλό είναι να μη λέτε, καλά Χρι-
στούγεννα, αλλά να λέτε, καλές γιορτές,
γενικώς”. Αυτό προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις από πολλούς». 

Η κυρία Ασημακοπούλου ανέφερε επί-
σης: «Αντέδρασαν πολλοί ευρωβουλευτές
και η επίτροπος Ντάλι τελικά απέσυρε αυ-
τές τις οδηγίες. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊ-

κό Κόμμα ζητήσαμε να μπει αυτό το θέμα
στην Ολομέλεια. Το εντυπωσιακό είναι ότι
στη συζήτηση αυτή η επίτροπος δεν ήρθε
ούτε καν να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Στη συζήτηση παρευρέθηκε ο κ. Σχοινάς,
ο οποίος είχε αντιδράσει σε όλα αυτά. Η
κυρία Ντάλι, όμως, κρύφτηκε. Δεν ανέλα-
βε καν την ευθύνη για το ατόπημα ή να ζη-
τήσει συγγνώμη».

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ τόνισε επί-
σης: «Οι τοποθετήσεις στη συζήτηση αυτή
ήταν όλες στο ίδιο πνεύμα με τη δική μου.
Υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους να
εμφανιστεί η απόλυτη ισοπέδωση των πα-
ραδόσεων, της ιστορίας και της ταυτότη-
τας γενικότερα της Ευρώπης. Δεν μπο-
ρούμε, λοιπόν, να τα δεχτούμε αυτά. Δεν
χρειάζεται να ισοπεδώσουμε την ταυτότη-
τά μας για να σεβαστούμε κάτι άλλο».

Η ευρωβουλευτής σημείωσε ακόμα εν-

δεικτικά: «Όταν, λοιπόν, κάποιος το πάει
στο ένα άκρο, είναι προφανές ότι θα ακου-
στούν οι φωνές, οι οποίες είναι στο άλλο
άκρο. Όχι μόνο δεν βοηθάνε αυτές οι φω-
νές στην κατεύθυνση του σεβασμού και
της ισότητας, αλλά κάνουν ζημιά. Είναι
σαν ένα εκκρεμές, όταν το σπρώχνεις σε
μια κατεύθυνση, θα πάει στην άλλη για να
ισορροπήσει».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ21

Έντονη αντίδραση 
της ευρωβουλευτού της ΝΔ
στην καθοδήγηση 
της επιτρόπου Χέλενα Ντάλι
για τις ευχές και τις
προσφωνήσεις

Καλά 
Χριστούγεννα 
και σε 
όποιον 
αρέσει…

Α Ν Ν Α - Μ Ι Σ Ε Λ  Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Με ισχαιμικό επεισόδιο στην Αθήνα ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος
Στην Αθήνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο τέως βασιλιάς Κων-

σταντίνος, έπειτα από ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη στο σπίτι
όπου διαμένει στην Ερμιονίδα Αργολίδας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα argolikeseidhseis, ο τέως
μονάρχης μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου,
όπου μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, η κατά-
σταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε. 

Αργά το βράδυ της Τετάρτης ξεκίνησε με ασθενοφόρο του Κέν-
τρου Υγείας και λίγο έξω από την Επίδαυρο τον παρέλαβε ασθε-

νοφόρο ιδιωτικού θεραπευτηρίου για τη μεταφορά του στην Αθή-
να. Στο πλευρό του τέως μονάρχη από την πρώτη στιγμή της νέας
περιπέτειας της υγείας του βρίσκονται συνεχώς ο γιος του Νικό-
λαος και η σύζυγός του Άννα-Μαρία.

Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία και το τε-
λευταίο διάστημα είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η
κλονισμένη υγεία του απασχόλησε την επικαιρότητα και στο πα-
ρελθόν, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάστηκε να
νοσηλευθεί για τέσσερις μέρες σε νοσοκομείο.



Ξεκίνησαν τα έργα 
στις πληγείσες περιοχές 

Με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε μικρό χρονικό διά-
στημα έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες παρεμβάσεις του Δήμου Ανδρα-
βίδας-Κυλλήνης στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τα πρόσφατα
πλημμυρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, στη Βάρδα γίνονται εργασίες
διάνοιξης και καθαρισμού του ποταμού που περνά κάτω από την πόλη.
Παράλληλα, θα εκπονηθεί σύντομα υδρολογική μελέτη για να αντιμε-
τωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην περιο-
χή. Ακολουθεί η βελτίωση της οδοποιίας στον δρόμο στα Μελίσσια, κα-
θώς και στον Άγιο Χαράλαμπο προς Μπόρσι και Νησί, ενώ έχουν ξεκι-
νήσει οι εργασίες για να αποκατασταθεί η ύδρευση στον Άγιο Χαρά-
λαμπο, στη Μέλισσα και στα Μελίσσια.

«Λίφτινγκ» σε Μάνδρα 
και Κουτσόχερο της Λάρισας

Ένα γενναίο «λίφτινγκ» ξεκινά ο Δήμος Λαρισαίων στα χωριά
Μάνδρα και Κουτσόχερο, της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας. Ειδι-
κότερα, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης υπέγρα-
ψε σύμβαση με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για έργα
οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού ύψους 250.000 ευρώ, τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου. Περιλαμβάνουν εργασίες καθαιρέσε-
ων των υπαρχόντων πεζοδρομίων, σκυροδετήσεων, πλακοστρώ-
σεων, φρεζαρίσματος ασφαλτικού τάπητα και οδοστρωσίας, ηλε-
κτροφωτισμού κ.ά.

Ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά πρότζεκτ της
νέας εποχής προσδιόρισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
για την ενοποίηση, την ανάπλαση και την ανάδειξη
του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι έως το
Αγγελοχώρι, το οποίο προχωρά με πρωτοβουλία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για τις λεπτομέρειες που αφορούν το σχέδιο ενοποί-
ησης αυτής της παράκτιας ζώνης των 40 χιλιομέτρων
ενημερώθηκε στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης το
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης από τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώ-
στα. Αναφερόμενος στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
για το παραλιακό μέτωπο, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
μίλησε για έναν στόχο οραματικό, μεγαλεπήβολο αλ-

λά συγχρόνως και απαιτητικό, τονίζοντας ότι το πρό-
τζεκτ αυτό «είναι ικανό να μετασχηματίσει τη Θεσσα-
λονίκη σε μια περιοχή, όπου η γεωγραφία, η φύση
και η ιστορία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο αξιοποι-
ήσιμο πλεονέκτημα». Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζι-
κώστας επεσήμανε ότι πρόκειται για το έργο «που θα
επιτρέψει σε όλους μας -κράτος, πολίτες, επιχειρη-
ματίες, φορείς- να γνωρίζουμε ανά μέτρο ποιες μπο-
ρεί να είναι οι χρήσεις και οι δυνατότητες ανάπλασης
και ανάδειξης». Στα 40 χιλιόμετρα της παράκτιας ζώ-
νης, όπως ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, θα δοθεί η δυ-
νατότητα να αναπτυχθούν ήπιες επιχειρηματικές,
αθλητικές και πολιτιστικές χρήσεις, ενώ σε όλο το
μήκος θα διαμορφωθεί μια περιπατητική και ποδη-
λατική διαδρομή.

Να εξαιρεθούν από τα διόδια της Ιό-
νιας οδού οι κάτοικοι του Δήμου ΙΠ Με-
σολογγίου αλλά και όσοι εργαζόμενοι
Αιτωλοακαρνάνες μετακινούνται μέσω
της Ιόνιας οδού προκειμένου να μετα-
βούν στις εργασίες τους, σε σχολικές
μονάδες ή στις οικίες τους, έως ότου
αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην πα-
λαιά εθνική οδό ζητά ο δήμαρχος ΙΠ Με-
σολογγίου Κώστας Λύρος, τόσο με επι-
στολή όσο και με επαφές που είχε στην
Αθήνα με τους αρμόδιους υπουργούς.
Ειδικότερα όπως αναφέρει ο κ. Λύρος,
«μετά την πρόσφατη κακοκαιρία η πα-
λαιά εθνική οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων,
στο ύψος του Ευήνου, έχει διακοπεί, με
αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο να είναι
απροσπέλαστο και πλέον η κίνηση των
οχημάτων γίνεται μόνο μέσω της Ιόνιας
οδού. Έτσι, οι δημότες επωμίζονται ένα
επιπλέον κόστος, αυτό των διοδίων, όταν
μάλιστα αρκετοί εξ αυτών έχουν χάσει
και τις περιουσίες τους, λόγω της κακο-
καιρίας».

!Εξαίρεση από 
τα διόδια 

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά πρότζεκτ στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δωρεάν οι δράσεις 
στον «Μύλο των Ξωτικών»

Η μεγάλη γιορ-
τή των Χριστου-
γέννων στα Τρί-
καλα ξεκίνησε!
Οι φιλοξενούμε-
νοι στα Τρίκαλα,
από κάθε γωνιά
της χώρας, ζουν
ήδη στον ρυθμό
των Χριστουγέν-
νων και του… πε-

ριβάλλοντος, στην προστασία του οποίου είναι αφιε-
ρωμένος ο φετινός Μύλος. Όπως ενημερώνει ο δή-
μαρχος και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και μέλημα για τον άνθρωπο, η είσοδος στον Μύλο,
στο πάρκο Ματσόπουλου, είναι και φέτος δωρεάν!
Όπως δωρεάν είναι και η επίσκεψη σε μια σειρά από
δράσεις, που δίνουν χαρά και γνώση, που προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν, να δουν, να
διασκεδάσουν, να αποκτήσουν ξανά την αισιοδοξία.

Προχωρά το Open Mall Ορεστιάδας
Ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης υπέ-

γραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου
για την ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπο-
ρικό κέντρο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 812.000 ευ-
ρώ. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Ορεστιά-
δας αποτελεί έναν από τους πρώτους δήμους της χώρας
που προχωρά στην υλοποίηση του κατασκευαστικού
τμήματος του συνολικού έργου κάνοντας ακόμη ένα
βήμα για την ανάδειξη και αναβάθμιση του εμπορικού
κέντρου της πόλης, προς όφελος τόσο των δημοτών όσο
και του εμπορικού και επιχειρηματικού κλάδου που
δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η χρηματοδότηση του έρ-
γου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



Μ
ετά την κατ’ ιδίαν ενημέρωση σε
δημάρχους και περιφερειάρχες, ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-

ρίδης ανακοίνωσε και από το βήμα της Βου-
λής την τρίμηνη παράταση για τους «συμβα-
σιούχους Covid». Συγκεκριμένα, κατά την
ομιλία του για τον προϋπολογισμό και απαν-
τώντας σε σχετική αναφορά της βουλευτού
του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελίας Λια-
κούλη, ο Μάκης Βορίδης ανακοίνωσε ότι θα
φέρει στο σώμα τροπολογία που θα δίνει πα-
ράταση έως τις 31 Μαρτίου 2022 για τους
συμβασιούχους που προσελήφθησαν στους
ΟΤΑ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της
πανδημίας. Σημείωσε ωστόσο ότι όταν τελει-
ώσει η πανδημία θα λήξουν και οι σχετικές

συμβάσεις. Όπως είπε ο κ. Βορίδης, η τρο-
πολογία αυτή θα ενταχθεί στο «ερανιστικό»
νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί στις 21 Δεκεμ-
βρίου 2021.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε αναφορά
και στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για την
οποία τόνισε ότι υπάρχει συνολική μεσοσταθ-
μική αύξηση 4,5% στον προϋπολογισμό του
υπουργείου Εσωτερικών, και ότι οι μεταβιβά-
σεις στους ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι 2,7%-3% και
στους ΟΤΑ Β’ βαθμού στο 8%. «Η αντιπολίτευ-
ση μας μιλά για “ψίχουλα”, δηλαδή για τα 100
εκατ. πρόσθετα, που δόθηκαν στους ΟΤΑ για
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τους
δήμους, και τα 50 εκατ. πρόσθετα για τις κα-
ταστροφές», είπε ο κ. Βορίδης.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
από την Περιφέρεια Αττικής    

Η Περιφέρεια Αττικής γιορτάζει
φέτος τη λάμψη των Χριστουγέν-
νων και τον ερχομό του νέου έτους
με την υλοποίηση ενός πλούσιου
προγράμματος χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων με μουσική, παιδικές
παραστάσεις και σόου που θα διαρ-
κέσουν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου
2022. Με στόχο να χαρίσει μοναδι-
κές στιγμές σε μικρούς και μεγά-
λους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, μετατρέπει από σήμερα Παρασκευή
17 Δεκεμβρίου το Πεδίον του Άρεως σε ένα φωτεινό και λαμπερό χριστουγεννιάτικο θεμα-
τικό πάρκο. Επιπλέον στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στήνεται ένα πλωτό
χριστουγεννιάτικό χωριό στη μεγαλύτερη λίμνη, όπου θα δίδεται η δυνατότητα στους πολί-
τες να απολαύσουν δωρεάν βαρκάδα. Παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν βόλτα με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι στο πάρκο καθώς και σειρά εκδηλώ-
σεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

Ζητά το κλείσιμο
της δομής 

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Για-
σημάκης με την ευκαιρία της επί-
σκεψης του υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Νότη Μηταράκη στη
δομή της Μαλακάσας, τόνισε στον
υπουργό και στους συνεργάτες του
τα μεγάλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν και την επιβάρυνση που
δέχεται η περιοχή της Μαλακάσας,
ζητώντας με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο την άμεση απομάκρυνση των
μεταναστών και το κλείσιμο της δο-
μής. Όπως επισήμανε ο κ. Γιασημά-
κης: «Ζητάμε από την Πολιτεία και
τον υπουργό τη σταδιακή απομά-
κρυνση των μεταναστών και κάποια
στιγμή στο άμεσο μέλλον να κλεί-
σουν και οι δομές. Η δομή της Μαλα-
κάσας έχει μία ιδιαιτερότητα που
δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλη-
μα. Βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό
της Μαλακάσας. Είναι στα 500 μέτρα
και δημιουργούνται μεγάλα προ-
βλήματα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες, να μην έρθουν άλλοι
μετανάστες και σταδιακά να κλείσει
η δομή».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση κατηγορεί τον
δήμαρχο ότι έφερε για ψήφι-
ση το ίδιο τεχνικό πρόγραμμα,
αντιγράφοντας το περσινό και
το προπέρσινο; Μάλιστα τον
κατηγορούν ότι όρισε και τη
συνεδρίαση σε ακατάλληλη
ώρα, προκειμένου να μην
μπορεί να συμμετάσχει η αν-
τιπολίτευση και να αποφύγει
την κατακραυγή για την… αν-
τιγραφή. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ένα σημαντικό
αναπτυξιακό
εργαλείο 
Υπογράφηκε στα γραφεία του Συνδέ-
σμου Δήμων Νότιας Αθήνας (ΣΥΔΝΑ)
σύμβαση για τη δημιουργία Κέντρου
Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ)
σε συνεργασία με την ανάδοχο κοινο-
πραξία των εταιρειών ICAP Advisory
AE και Grant Thornton Business Solu-
tions. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρημα-
τικότητας εντάσσεται στην ευρύτερη
στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΣΥΔΝΑ για
την υποστήριξη των επιχειρήσεων της
περιοχής των Δήμων Καλλιθέας, Πα-
λαιού Φαλήρου και Αλίμου με στόχο τη
βελτίωση της λειτουργίας τους, την
ανάπτυξη και την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητάς τους. 
Η λειτουργία του ΚΣΕ θα στηρίξει την
τοπική επιχειρηματικότητα με δωρεάν
παροχή επιχειρηματικών εργαλείων
όπως συμβουλευτική, υποστήριξη
στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία και επιχειρηματικό και επενδυ-
τικό σχεδιασμό. Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 4.400.000 ευρώ.

Εκπαιδευτικά-
διαδικτυακά
εργαστήρια 
για παιδιά   

Δύο χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτι-
κά διαδικτυακά εργαστήρια, για παιδιά
ηλικίας 8-12 ετών, διοργανώνει η Βο-
ρέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμα-
ρουσίου στο πλαίσιο ανάπτυξης της
παιδικής και εφηβικής φιλαναγνω-
σίας, που αφορούν τον μήνα Δεκέμ-
βριο. Συγκεκριμένα πρόκειται για το
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και την Τρίτη
28 Δεκεμβρίου 2021. Στόχος είναι μέ-
σα από αυτά τα εργαστήρια η Βορέειος
Βιβλιοθήκη να ενισχύσει την όμορφη
και δημιουργική σχέση που έχει ανα-
πτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων της βι-
βλιοθήκης και των παιδιών της πόλης.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Θόδω-
ρος Αμπατζόγλου: «Τα συγκεκριμένα
διαδικτυακά προγράμματα προσφέ-
ρουν μια εναλλακτική μαθησιακή, δια-
σκεδαστική εμπειρία, η οποία ανα-
βαθμίζει το επίπεδο σκέψης των μι-
κρών μας φίλων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Και επίσημα τρίμηνη παράταση
για «συμβασιούχους Covid»
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Ο Αρχιεπίσκοπος στην πρεμιέρα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη»
Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημέ-

νη», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρέστη ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Παρευρέθη-
καν, επίσης, υπουργοί, βουλευτές, άνθρωποι των γραμμάτων
και των τεχνών. Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2022 θα είναι αφιε-
ρωμένο από την Εκκλησία της Ελλάδος στην επέτειο συμπλή-
ρωσης 100 ετών από τον ξεριζωμό των Μικρασιατών Ελλήνων

και γενικότερα στην Ιστορία του Ελληνισμού της Μικράς
Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης.

Η ταινία αυτή παρουσιάζει την ιστορία μιας αρχόντισσας της
Σμύρνης, που ζει στη χρυσή εποχή της κοσμοπολίτικης πό-
λης, όταν ήταν για όλους το «μαργαριτάρι της Ανατολής», ο
«παράδεισος της Ιωνίας» και η πόλη των απίστων για τους
Οθωμανούς.

Συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας κ. Θεόδωρο είχε ο Αρχιε-
πίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμος στην Αρχιεπισκοπή
Αθηνών. Τη συνάντηση των δύο προ-
καθημένων απασχόλησε μεταξύ των
άλλων η κατάσταση των Ελλήνων της
Αφρικής μέσα στην πανδημία. Ο κ.
Θεόδωρος ευχαρίστησε την Εκκλη-

σία της Ελλάδος για τη βοήθεια και τη
στήριξη που προσφέρει στο Πατριαρ-
χείο Αλεξανδρείας. Μίλησε για την
πρόσφατη ιεραποστολή του στην
Ουγκάντα, στην Τανζανία και στη Νό-
τια Αφρική και έκανε λόγο για το ελ-
ληνικό στοιχείο που υπάρχει εκεί. Μί-
λησε για την κατάσταση της φονικής
πανδημίας και τις πολλές απώλειες

σε αυτές τις χώρες, υπογραμμίζοντας
πως βρέθηκε εκεί για να τονίσει πως
είναι πλησίον τους. Από την πλευρά
του ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Είναι
πολλά εκείνα τα οποία μας συνδέουν,
αλλά κυρίως η ιεραποστολή, η προ-
σπάθεια να ανταποκριθούμε στις με-
γάλες ανάγκες που έχει το Πατριαρ-
χείο Αλεξανδρείας».

Συνάντηση Ιερώνυμου - Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Άνευ κόστους ο διορισμός ιερέων

Γράφει ο Κώστας Παππάς

Μ
ετά την έντονη παραφιλολο-
γία που αναπτύχθηκε τις προ-
ηγούμενες ημέρες περί
πρόσληψης 4.000 κληρικών,

η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και η τοποθέ-
τηση του Αρχιεπισκόπου έθεσαν την
πραγματική του διάσταση, που αφορά την
επικαιροποίηση του νόμου του 1945, η
οποία δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

Μιλώντας στην «Political» o εκπρόσω-
πος Τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρι-
κών Ελλάδας π. Γεώργιος Κωνσταντίνου
ανέφερε για το θέμα: «Από το 1945 και
μετά έχουν αλλάξει πολλά. Ανάμεσα σε
αυτά ο πληθυσμός της Ελλάδας, άρα και
οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν
νέες εφημεριακές θέσεις, ώστε να εξυ-
πηρετούνται οι πολίτες που είναι παράλ-
ληλα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο
νόμος του 1945 προέβλεπε ότι θα υπάρ-
ξουν αυτές οι 6.000 θέσεις κληρικών για
εκείνη την εποχή. Αυτές οι θέσεις που
δημιουργήθηκαν στη συνέχεια ήταν κατ’
εφαρμογήν του νόμου, αλλά δεν είναι
άκυρες θέσεις. 

Έγιναν με φύλλα Εφημερίδας της Κυ-
βερνήσεως, κανονικοί διορισμοί. Μιλάμε
λοιπόν για θέσεις που υπάρχουν ήδη, που
δεν θεσπίζονται τώρα και δεν θα γίνουν
προσλήψεις κληρικών τώρα». Ο π. Γεώρ-
γιος συμπλήρωσε ακόμα: «Πολλές από

αυτές τις θέσεις είναι κενές και η κάλυψή
τους γίνεται με την ετήσια παροχή, μέσα
στα μνημονιακά χρόνια, 180 με 200 κληρι-
κούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μι-
λάμε για την Εκκλησία της Ελλάδος, τις
Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου που ανή-
κουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και
την ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης.
Αυτό είναι αδύνατο να καλύψει τις ανάγ-
κες και πολλοί κάτοικοι χωριών της παρα-
μεθορίου στερούνται έστω την κυριακάτι-
κη Θεία Λειτουργία». 

Ο π. Γεώργιος τόνισε ακόμα: «Όπως έχει
το δικαίωμα ο πολίτης να έχει τον γιατρό
του, τον δάσκαλο, έτσι έχει και το δικαίω-

μα για τα θρησκευτικά του καθήκοντα να
έχει τον ιερέα του. Από την πλευρά της Εκ-
κλησίας ζητήθηκε η επικαιροποίηση του
νόμου του 1945, η παραπληροφόρηση
όμως έφερε κάποιους να μιλάνε για νέους
διορισμούς. Ο κρατικός προϋπολογισμός
δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ από
την επικαιροποίηση των θέσεων». Ο εκ-
πρόσωπος του ΙΣΚΕ σημείωσε ακόμα: «Οι
θέσεις της Εκκλησίας ακούστηκαν από
τον πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του
στη Σύνοδο. Από τον καλόπιστο ακροατή
αυτών των θέσεων σε οποιονδήποτε πολι-

τικό σχηματισμό και αν ανήκει αναγνωρί-
ζεται αυτό το δίκαιο. Τη νομοθεσία την κά-
νει το κράτος, όχι η Εκκλησία, άρα αυτό θα
πρέπει να την τακτοποιήσει».

Δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό, γιατί
πρόκειται για επικαιροποίηση
θέσεων και όχι προσλήψεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ιερού Συνδέ-
σμου Κληρικών Ελλάδας π. Γεώργιος
Κωνσταντίνου



Πείνα και καταπίεση για τον λαό στο εσωτερι-
κό, απειλές για πυρηνική επίθεση στο εξωτερι-
κό. Ο «παράφρων της Ασίας», όπως είναι γνω-
στός ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έκλεισε χθες 10 χρόνια
στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, κατέχοντας
ένα φρικτό ρεκόρ: από το 2011 εκτιμάται ότι συ-
νολικά έχουν εκτελεστεί από το καθεστώς του
340 άτομα - ανάμεσά τους ο θείος και ο ετερο-
θαλής αδελφός του Κιμ.

Με έξι πυρηνικές δοκιμές από το 2006, ο
37χρονος ηγέτης της σταλινιστικής Βόρειας Κο-
ρέας θέλει να αναγνωριστεί η χώρα του σε de
facto ατομική δύναμη, ενισχύοντας μεταξύ άλ-
λων και την εσωτερική νομιμότητα του καθεστώ-
τος του. Η απειλητική ρητορική είναι σήμα κατα-
τεθέν του Κιμ. Ο σκληρός δικτάτορας με τη γε-
λοία φιγούρα μιλάει συχνά για «πύρινη κόλαση»
που θα αφανίσει τον ιμπεριαλιστή εχθρό, τις

ΗΠΑ και τον «λακέ» των Αμερικάνων, τη Νότια
Κορέα.

Η οικονομία της Βόρειας Κορέας φυτοζωεί
εδώ και δεκαετίες και ο πληθυσμός της χώρας
υποφέρει από χρόνιες ελλείψεις τροφίμων. «Ο
Κιμ δεν μπορεί να θρέψει τους ανθρώπους, αλλά
είναι ικανός να διατηρήσει στη ζωή το πολιτικό
καθεστώς με τα όπλα του», εκτιμά η Σου Κιμ,
αναλύτρια στο Rand Corporation. 

Ε
ν μέσω νέων ψυχροπολεμικών
εντάσεων με τη Δύση, ο Βλαντί-
μιρ Πούτιν επιδιώκει να συμπή-
ξει -ως αντίβαρο- κοινό μέτωπο

με την Κίνα. Να γιατί μίλησε για «υποδειγ-
ματική συνεννόηση» μετά την τηλεδιάσκε-
ψη που είχε την Τετάρτη με τον πρόεδρο
της Λαϊκής Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Γεωστρατηγική, οικονομία και ενέργεια
ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών των
δύο ηγετών, με τον Πούτιν να χαρακτηρίζει
σε διθυραμβικούς τόνους τις διμερείς
σχέσεις ως «το αληθινό υπόδειγμα της
διακρατικής συνεργασίας στον 21ο αι-
ώνα». Οι δύο χώρες δεν έχουν υπογράψει
αμυντικό σύμφωνο, αλλά, κατά δήλωση
του Κινέζου προέδρου, «η σχέση είναι τό-
σο στενή και αποτελεσματική που υπερ-
βαίνει ακόμη και μια συμμαχία».

Ο φιλικός τόνος της βιντεοδιάσκεψης,
που μεταδόθηκε εν μέρει από τη ρωσική
τηλεόραση, έρχεται σε αντίθεση με την
ομοβροντία των επικρίσεων των Δυτικών
έναντι της Μόσχας, την οποία υποπτεύον-
ται ότι ετοιμάζει εισβολή στην Ανατολική

Ουκρανία, αλλά και του Πεκίνου λόγω της
καταστολής στο Χονγκ Κονγκ και της μου-
σουλμανικής μειονότητας στην επαρχία
Σιντζιάνγκ.

Πούτιν και Σι εξέφρασαν επίσης την
«αρνητική άποψή τους» για τη δημιουργία
νέων στρατιωτικών συμμαχιών, όπως η
σύμπραξη AUKUS ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη
Βρετανία και την Αυστραλία. Η βιντεοδιά-
σκεψη Πούτιν - Σι δείχνει την εγγύτητά
τους, ιδιαίτερα υπό το φως των λιγότερο
φιλικών συναντήσεων που είχαν τις τελευ-
ταίες εβδομάδες ο Ρώσος και ο Κινέζος
ηγέτης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.

Επίσης, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι θα συ-
ναντηθεί «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον
Σι τον Φεβρουάριο στο Πεκίνο, με την ευ-
καιρία της έναρξης των Χειμερινών Ολυμ-
πιακών Αγώνων (4-20 Φεβρουαρίου) που
μποϊκοτάρουν οι ΗΠΑ. Η Ρωσία βρίσκεται
στο στόχαστρο των Δυτικών λόγω της με-
γάλης συγκέντρωσης στρατιωτών της στα
σύνορα με την Ουκρανία, που προκαλεί
φόβους για επικείμενη εισβολή.

Η Μόσχα δηλώνει αντίθετα ότι αισθάνε-
ται πως απειλείται από την αυξημένη στρα-
τιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολι-
κή Ευρώπη. Η Κίνα επικρίνεται συχνά από
την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της
για την Ταϊβάν, τη μεταχείριση της μου-
σουλμανκής μειονότητας των Ουιγούρων
και για τον περιορισμό των πολιτικών
ελευθεριών στο ημιαυτόνομο έδαφος του
Χονγκ Κονγκ. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν
πάντως ότι το κοινό μέτωπο Ρωσίας - Κί-
νας έχει όρια. Η Κίνα δεν αναγνώρισε ποτέ
την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία
ούτε η Ρωσία συμφωνεί με τις επεκτατικές
διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική
Θάλασσα. 

ΜΜακρόν: «Δεν
είμαι πρόεδρος
των πλουσίων»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος
ελπίζει να κερδίσει μια δεύτερη
συνεχόμενη θητεία στις
εκλογές της άνοιξης,
επιχείρησε να αποτινάξει την
ταμπέλα του «προέδρου των
πλουσίων», που του
προσάπτουν οι επικριτές του.
«Οι αξίες μου δεν είναι εκείνες
ενός προέδρου των πλουσίων»,
τόνισε σε συνέντευξη που
παραχώρησε στα τηλεοπτικά
κανάλια TF1 και LCI. «Έμαθα
(σ.σ.: από την πανδημία) και
είμαι πιο ευαίσθητος σε κάποια
πράγματα απ’ ό,τι ήμουν
προηγουμένως», πρόσθεσε,
εξηγώντας ότι, για παράδειγμα,
είναι σαφές ότι τα γαλλικά
νοσοκομεία χρειάζονται
βοήθεια και αναδιοργάνωση.
Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
μέχρι πρότινος ότι ο Μακρόν θα
ερχόταν πρώτος στον α’ γύρο
των εκλογών τον Απρίλιο και
στη συνέχεια θα κέρδιζε τον
αντίπαλό του, όποιος και αν
ήταν αυτός. Τώρα όμως
φαίνεται ότι η υποψήφια
πρόεδρος της Δεξιάς Βαλερί
Πεκρές έχει κάποια πιθανότητα
να φτάσει στον δεύτερο γύρο
και να νικήσει τον Μακρόν.

ΤΙ αποφάσισαν Πούτιν και Σι -
Στο επίκεντρο των συνομιλιών
τους η γεωστρατηγική, η
οικονομία και η ενέργεια

Ο «παράφρων της Ασίας» έκλεισε 10 χρόνια στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας

Κοινό μέτωπο Ρωσίας - Κίνας
εν μέσω εντάσεων με τη Δύση
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Δ
ιπλό είναι το στοίχημα που
καλούνται να κερδίσουν οι
ελληνικές τράπεζες το 2022.
Από τη μία πλευρά θα πρέπει

να μειώσουν τον δείκτη των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων σε ποσοστό κάτω του
10% και από την άλλη να δράσουν υπο-
στηρικτικά και αποτελεσματικά, ώστε τα
κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης να
φθάσουν στις επιχειρήσεις και την
πραγματική οικονομία. 

Τραπεζικοί παράγοντες θεωρούν ότι
μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μεί-
ωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων σε ποσοστό κάτω του 10%
εντός της επόμενης χρονιάς. Ήδη η Eu-
robank έχει καταφέρει να πιάσει τον
στόχο και αναμένεται πως και τα υπόλοι-
πα τραπεζικά ιδρύματα να το πετύχουν
το επόμενο διάστημα. 

Ταμείο Ανάκαμψης 
Αναφορικά με τα κεφάλαια του Ταμεί-

ου τα οποία διαμορφώνονται σε 12 δισ.
δανεισμό και 18 δισ. επιχορηγήσεις, θα
εξυπηρετήσουν ένα επενδυτικό καλάθι
ύψους 37 δισ. ευρώ. Με βάση αυτό θα
απαιτηθούν νέα δάνεια ύψους περίπου
18-20 δισ. ευρώ μέσα σε μια περίοδο
τριετίας. Σε αυτό το ποσό εκτιμάται πως

θα μοχλευθούν περίπου άλλα 5 δισ. ευ-
ρώ που θα δημιουργήσει το Ταμείο Ανά-
καμψης ως χρηματοδοτικές ανάγκες. Το
παραπάνω μείγμα θα δημιουργήσει νέες
καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες στο
σύνολο της οικονομίας,  συνολικού
ύψους 9-10 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η συνο-
λική καθαρή πιστωτική επέκταση στην
τριετία 2022-2024 υπολογίζεται μεταξύ
33 και 35 δισ. ευρώ.

Ενίσχυση κεφαλαίων και περικοπή
κόστους

Αυτά είναι τα κεφάλαια που θα μοιρα-
στούν οι ελληνικές τράπεζες, με τις τέσ-
σερις συστημικές να διεκδικούν μερίδιο
περί το 25% η καθεμία. Ήδη οι συστημι-
κές τράπεζες έχουν προετοιμαστεί προς
αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας έρθει σε
επαφή με τους πελάτες τους οι οποίοι
διαθέτουν σημαντικά projects προς χρη-
ματοδότηση.

Παράλληλα οι τράπεζες θα συνεχί-
σουν να ενισχύουν τα κεφάλαιά τους.
Φέτος οι συστημικές τράπεζες σήκω-
σαν περισσότερα και από 7 δισ. ευρώ
με αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις
ομολόγων. Και τη νέα χρονιά τα τραπε-
ζικά ιδρύματα θα χτυπήσουν την πόρτα
των αγορών, με δεδομένο μάλιστα πως
τα επιτόκια παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα. 

Δυναμική θα είναι η παρέμβαση των
τραπεζών και στο μέτωπο της μείωσης
του κόστους. Βασική παράμετρο αποτε-
λούν τα προγράμματα εθελούσιας, μέσω
των οποίων μειώνονται σημαντικά οι δα-

πάνες προσωπικού. Επίσης θα συνεχι-
στεί η συρρίκνωση των καταστημάτων
αλλά και η περαιτέρω ψηφιοποίηση ερ-
γασιών που θα οδηγήσουν σε επιπλέον
περικοπή του κόστους.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«Κλειδί» οι τιτλοποιήσεις 
Βασικό εργαλείο για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων είναι οι τιτλοποιήσεις
στις οποίες προχώρησε ο κλάδος. Προφανώς στην κατεύθυνση αυτή
λειτούργησαν υποστηρικτικά ο Ηρακλής Ι και ο Ηρακλής ΙΙ. Η απελευθέρωση
των ισολογισμών από τα «κόκκινα» δάνεια αποδεσμεύει νέα ρευστότητα, νέα
κεφάλαια προς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, και καθιστά πιο ισχυρές τις
τράπεζες, καθώς δεσμεύουν λιγότερα κεφάλαια σε προβλέψεις και διατηρούν
υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα.
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Μονοψήφιο ποσοστό
«κόκκινων» δανείων - Μεγάλη
ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης

Το διπλό στοίχημα
των ελληνικών
τραπεζών το ’22

Στα 109,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς την εφορία στο τέλος Οκτωβρίου, αυξη-
μένες κατά 409 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
Από τα 109,4 δισ. ευρώ του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέ-
ους τα 24,99 δισ. ευρώ κρίνονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Τα νέα χρέη προς την εφορία ανήλθαν στο 10μηνο του
2021 σε 4,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 408 εκατ. ευρώ
αφορούν χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μόνον τον

Οκτώβριο. Σημαντική αύξηση εμφάνισε το πλήθος των φο-
ρολογουμένων με υποχρεώσεις προς την εφορία. Έφτασαν
στο τέλος Οκτωβρίου σε 4.292.632 ΑΦΜ, από 3.656.672 στο
τέλος Σεπτεμβρίου, ήτοι αυξήθηκαν κατά 635.960 ΑΦΜ ή
κατά 17,39%.

Στο τέλος Οκτωβρίου 1.320.959 φορολογούμενοι ήταν
αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, από
1.315.665 τον Σεπτέμβριο. Οι δε οφειλέτες στους οποίους

δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανήλ-
θαν σε 1.892.272 ΑΦΜ, από 1.861.939 τον Σεπτέμβριο. 

Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα
δείχνουν μικρή πρόοδο στην ικανοποίηση αιτημάτων
επιστροφής ΦΠΑ μέσα σε 90 ημέρες. Συγκεκριμένα οι
επιστροφές ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ ανήλθαν στο τρίτο τρίμη-
νο 2021 στα 425 εκατ. ευρώ, με τη διεκπεραίωση 7.217
αιτημάτων.

Στα 109,8 δισ. ευρώ ανήλθαν τα «φέσια» προς την εφορία



Λαγκάρντ: «Ομπρέλα»
προστασίας στα
ελληνικά ομόλογα

Στήριξη ακόμη και αν έρθει ο κόσμος…
ανάποδα θα παράσχει στους ελληνικούς
κρατικούς τίτλους η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ
μπορεί να ανακοίνωσε χθες το τέλος του
έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων
λόγω της πανδημίας τον προσεχή Μάρτιο,
ωστόσο, έκανε ειδική αναφορά για την Ελ-
λάδα, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης και
προαναγγέλλοντας επί της ουσίας τη στήρι-
ξη των ελληνικών τίτλων με κάποιον…
εναλλακτικό τρόπο. Ως γνωστόν, η χώρα μας
δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και
ως εκ τούτου, ο μόνος τρόπος στήριξης εί-
ναι αυτός μέσω της αγοράς τίτλων από την
ΕΚΤ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί τις δε-
σμεύσεις της μεταμνημονιακής εποπτείας. 

Οι θετικές αξιολογήσεις από τους δανει-
στές και η προοπτική αποπληρωμής του τε-
λευταίου μέρους του δανείου του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με τη
συγκράτηση του κόστους δανεισμού σε χα-
μηλά επίπεδα στη δευτερογενή αγορά, δη-
μιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε η ΕΚΤ
να αγοράσει με... κλειστά μάτια τους ελλη-
νικούς τίτλους. Η χθεσινή παρέμβαση της
Κριστίν Λαγκάρντ είχε προεξοφληθεί από
τους επενδυτές, οδηγώντας το επιτόκιο του
10ετούς ομολόγου στο 1,10% με το περιθώ-
ριο (spread) έναντι του γερμανικού τίτλου
να διαμορφώνεται στο 1,70%.

Ο περιορισμός των αγορών ομολόγων
από την ΕΚΤ κρίθηκε επιβεβλημένος από το
διοικητικό συμβούλιο, ώστε να συγκρατη-
θεί το ανοδικό ράλι του πληθωρισμού. Ταυ-
τόχρονα, η Κριστίν Λαγκάρντ επεσήμανε ότι
θα υπάρξει ευελιξία στις επανεπενδύσεις
αν δημιουργηθεί πρόβλημα στις αγορές λό-
γω έξαρσης της πανδημίας. Αυτό σημαίνει
ότι μπορούν να γίνονται αγορές ελληνικών
ομολόγων επιπλέον της αξίας που επανε-
πενδύεται στη λήξη τους.

Τ
α πλήρη στοιχεία της σύμβα-
σης των εργαζομένων θα είναι
πλέον διαθέσιμα στο… κινητό
τηλέφωνο, μέσω του νέου συ-

στήματος myergani, το οποίο αποτελεί
τον προάγγελο της ψηφιακής κάρτας. 

Η καινούργια υπηρεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων myergani.gov.gr τέθηκε χθες σε
πιλοτική λειτουργία και όπως δήλωσε ο
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, «κάθε
εργαζόμενος θα μπορεί να δει ο ίδιος
όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του για
εκείνον». Ειδικότερα, η αναζήτηση των
πληροφοριών στο myergani.gov.gr από
τον εργαζόμενο γίνεται μέσα από 3 βα-
σικές επιλογές: 

11. Με την επιλογή «Οι Εργοδότες
μου» μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες
τις σχέσεις εργασίας με τους εργοδότες
που έχει απασχοληθεί (εφόσον έχουν
δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Επίσης μπο-
ρεί να δει τα τελευταία καταγεγραμμένα
στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης,
όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣ ΕΡ-
ΓΑΝΗ από τις δηλώσεις των υπόχρεων
εργοδοτών. 

2. Με την επιλογή «Δηλώσεις» μπο-
ρεί να αναζητήσει όλες τις δηλώσεις
(έντυπα) που έχουν υποβληθεί στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες του, ταξι-
νομημένες στις παρακάτω κατηγορίες:
Έναρξη/Λήξη Απασχόλησης, Μεταβο-

λές Απασχόλησης (υπερωρίες, υπε-
ρεργασία, τηλεργασία), Άδειες, Ειδικά
Καθεστώτα Απασχόλησης, Μέτρα Co-
vid-19 και Λοιπά. 

3. Με την επιλογή «Πληρωμές Covid-
19» έχει πρόσβαση σε όλες τις πληρω-
μές που έχει λάβει από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στο πλαίσιο των μέτρων Covid-19.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η υλοποί-
ηση της ψηφιακής κάρτας, η εφαρμογή
της οποίας θα ξεκινήσει από μεγάλες
επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν
συστήματα ωρομέτρησης για τους ερ-
γαζομένους, συνήθως ηλεκτρονικά, και
θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη την αγο-
ρά. Η διαδικασία υλοποίησης του μέ-
τρου θα είναι η εξής:

Α. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022
θα είναι έτοιμος ο ηλεκτρονικός εγκέ-
φαλος της κάρτας εργασίας, δηλαδή το
ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο θα υπο-
δέχεται τις πληροφορίες που θα κατα-
χωρίζουν ψηφιακά τόσο οι εργαζόμενοι
όσο και οι εργοδότες. Παράλληλα, κα-
ταργείται μια σειρά γραφειοκρατικών
διαδικασιών με στόχο τη διευκόλυνση

εργαζομένων και επιχειρήσεων. 
Β. Εντός του πρώτου εξαμήνου του

2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της
ψηφιακής κάρτας εργασίας με παρα-
κολούθηση της πραγματικής απασχό-
λησης σε συγκεκριμένους κλάδους
της οικονομίας, όπως είναι οι τράπε-
ζες και τα σουπερμάρκετ. Θα ακολου-
θήσουν γρήγορα και οι άλλες επιχει-
ρήσεις, μεγαλύτερες και μικρότερες. 

Γ. Η ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι απα-
ραίτητα μια κάρτα σε φυσική μορφή
όπως αυτές που διαθέτουν ήδη σήμερα
πολλές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν
συστήματα ωρομέτρησης του χρόνου
εργασίας. Μπορεί να είναι μια εφαρμο-
γή στο κινητό και ένα πρόγραμμα στους
υπολογιστές της επιχείρησης, διασυν-
δεδεμένα αμφότερα με το Πληροφο-
ριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Τα συστήματα
ωρομέτρησης όπου υπάρχουν θα δια-
τηρηθούν και θα διασυνδεθούν με το
νέο σύστημα, προκειμένου να λειτουρ-
γήσουν με ψηφιακό τρόπο. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι φέρνει για τους
εργαζομένους το νέο σύστημα
myergani που ανακοίνωσε 
ο υπουργός Εργασίας 
Κώστας Χατζηδάκης 

Αντίστροφη μέτρηση για
ψηφιακή κάρτα εργασίας
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Σ
ε στάση αναμονής οι traders στο ελλη-
νικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν φαί-
νεται πως μπορεί να αντιδράσει, καθώς

η συνεχιζόμενη απαξίωση συναλλαγών και
ενδιαφέροντος επιδεινώνει το κλίμα. Δέκα
συνεδριάσεις απομένουν για τη λήξη της χρη-
ματιστηριακής χρονιάς και η προσοχή είναι
στραμμένη και στο μέτωπο της πανδημίας. Ο
Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 17 συνεδριά-
σεις με κλεισίματα χαμηλότερα των 900 μο-
νάδων και με βάση τα τελευταία δεδομένα,
όλο και περισσότεροι αναλυτές αναπροσαρ-
μόζουν τις εκτιμήσεις τους για ένα «year end
rally» και μεταφέρουν τις προσδοκίες τους
στις αρχές του νέου χρόνου, για ένα «January effect». Μάλιστα, φαίνεται πως οι διαχειριστές εκτιμούν πως καλό θα είναι οι ενεργοί
κωδικοί να αυξήσουν σταδιακά τη ρευστότητα στα χαρτοφυλάκιά τους, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να επιδεινώνεται η κατάσταση στα μέ-
τωπα της πανδημίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτός και αν οι Κεντρικές Τράπεζες επιφυλάσσουν κάποια «εορταστικά δώρα»
για τις αγορές. Η τεχνική εικόνα στο ΧΑ δεν είναι με το μέρος των αισιόδοξων, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι με αυτή τη συναλ-
λακτική δραστηριότητα και όσο ο Γενικός Δείκτης κωλυσιεργεί χαμηλότερα των 900 - 908 μονάδων, τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση
της βραχυπρόθεσμης τάσης τον έχουν οι «sellers».

ΕΤΕ: Ολοκληρώνεται 
η συμφωνία με EVO Payments 

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να
κλειδώσει η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με
την ΕVO Payments για την απόκτηση του τομέα
του acquiring των καρτών. Με το συγκεκριμένο
deal ολοκληρώνεται η πρώτη φάση πώλησης του
κλάδου των POS στους ξένους μεγάλους «παί-
κτες» της αγοράς, που πρώτη άνοιξε η Τράπεζα
Πειραιώς ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να
αποεπενδύσει από τον τομέα αποδοχής καρτών
και εκκαθάρισης συναλλαγών, για να υπογράψει
στη συνέχεια συμφωνία με τη Euronet World-
wide, με το τίμημα της εξαγοράς στα 300 εκατ.
ευρώ. Όπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς,
η πώληση του τομέα του acquiring των καρτών
δεν γίνεται για λόγους ενίσχυσης κεφαλαίων, αλ-
λά η αξία της συμφωνίας με της ΕVO Payments
έγκειται στη σημασία που έχει η συμμαχία μαζί
της, καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύ-
τερους παίκτες σε αυτόν τον τομέα.

Τη ΔΕΗ πιστοποίησε η TÜV Hellas
Η TÜV Hellas (TÜV NORD) επιθεώρησε και πι-

στοποίησε τον κλάδο Εκπαίδευσης της Διεύ-
θυνσης Προσλήψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευ-
σης της ΔΕΗ, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της
συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς
η TÜV Hellas (TÜV NORD) έχει πιστοποιήσει μια
σειρά από διαδικασίες αλλά και εγκαταστάσεις
της ΔΕΗ σε προγενέστερο χρόνο. Συγκεκριμέ-
να, η TÜV Hellas (TÜV NORD) ολοκλήρωσε τις
επιθεωρήσεις και απένειμε πιστοποιητικά στον
κλάδο Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλή-
ψεων, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ,
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015
για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO
27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών.

Witside: Ολοκλήρωσε έργο 
για ΚΡΙ-ΚΡΙ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε έργο πρόβλεψης
ζήτησης από την ομάδα της Witside για την ΚΡΙ-
ΚΡΙ. Σκοπός του έργου, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, ήταν η πρόβλεψη της ζήτησης των
προϊόντων ΚΡΙ-ΚΡΙ με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια και η βελτίωση της παραγωγικότητας
των Planners. Με την υποστήριξη των συμβού-
λων της Witside, η ΚΡΙ-ΚΡΙ πέτυχε ακριβέστερες
προβλέψεις συνδυάζοντας δεδομένα πωλήσεων
(sell-in και sell-out), δεδομένα προωθητικών
ενεργειών, συμβάντα έλλειψης αποθεμάτων, εν-
δείξεις θερμοκρασίας κ.ά. Πέτυχε, επίσης, ση-
μαντική βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω
της αυτοματοποίησης στη διασύνδεση και τον
μετασχηματισμό των δεδομένων. Για την επίτευ-
ξη αυτού, επιλέχθηκε το Forecast Pro, μέλος του
οικοσυστήματος λύσεων της Witside.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στο πλαίσιο επιτάχυνσης των ενεργειών για την ολοκλήρωση του
έργου «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης -
τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπι-
σμένα τμήματα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας»
(ΑΣ 717/2014), παραδόθηκαν στον ΟΣΕ για χρήση 190 χλμ. γραμμής
στο βόρειο τμήμα του άξονα, πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα σι-
δηροδρομικά συστήματα. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 09/12/2021
και την Παρασκευή 10/12/2021 μετά τη διεξαγωγή με επιτυχία των
προβλεπόμενων δοκιμών, διενεργήθηκαν οι διοικητικές παραλα-
βές προς χρήση, με την υπογραφή πρωτοκόλλων μεταξύ της ΕΡΓΟ-
ΣΕ ΑΕ, του ΟΣΕ ΑΕ και της αναδόχου «Κοινοπραξίας Τομή ΑΒΕΤΕ -
Alstom Transport SA», των συστημάτων σηματοδότησης του τμή-

ματος ΤΧ1 (Θεσσαλονίκη) - Στρυμόνας - Προμαχώνας και του συστήματος τηλεδιοίκησης για το σύνολο του άξονα Πλατύ - ΤΧ1 -
Προμαχώνας και ΤΧ1 - ΤΧ5, ήτοι συνολικού μήκους περίπου 190 χιλιομέτρων σιδηροδρομικού άξονα.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλλαντοβιομηχανία Κρεατοβιομη-
χανία και Χοιροτροφική Εταιρεία Ρεθύμνου ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε προς το
επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και
Λειτουργίας Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθη-
νών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) που πραγματοποιήθηκε την
1η/12/2021, αποφασίστηκε η διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών
των μετοχών της εταιρείας σε εφαρμογή των παρ. 2 (α) του άρθρου 2.6.12.
του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επειδή τελεί σε αναστολή
διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προ-
οπτική επαναδιαπραγμάτευσης των μετόχων της, όπως επιβεβαιώθηκε
κατόπιν επικοινωνίας και με την εταιρεία. Ως ημερομηνία αφαίρεσης των
μετοχών της εταιρείας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών είχε οριστεί η Πέμπτη 16/12/2021.

Διαγράφονται από το ΧΑ οι μετοχές της Creta Farms

ΕΡΓΟΣΕ: Στην τελική ευθεία τα έργα «Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας»

Σε αναμονή οι traders, «αγκάθι»
ο τζίρος στο χρηματιστήριο
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H
Wind Eλλάς αυτήν τη γιορτινή περίοδο δίνει σε
όλους τους συνδρομητές της τη δυνατότητα να
ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τους αγαπη-

μένους τους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να απο-
λαύσουν επικοινωνία, συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία
χωρίς περιορισμούς, καθώς και επιλογές για τα πιο συ-
ναρπαστικά δώρα. Με την εορταστική προσφορά της
Wind όλοι οι συνδρομητές της μπορούν να ευχηθούν
στους αγαπημένους τους με όποιον τρόπο και όσο θέ-
λουν, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ ομιλίας
και data, καθώς τα παίρνουν και τα δύο απεριόριστα και
εντελώς δωρεάν, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η
εταιρεία. Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί οποι-
αδήποτε στιγμή έως και τις 2 Ιανουαρίου 2022. Από τη
στιγμή της ενεργοποίησης και για τις επόμενες δέκα
ημέρες, όλοι οι συνδρομητές συμβολαίου Wind, ιδιώτες
και επιχειρήσεις, θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα
data δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες
του δικτύου 4G και 5G (αφορά τη χρήση 5G συσκευής πι-
στοποιημένης στο δίκτυο Wind). Τα δώρα και οι εκπλή-
ξεις συνεχίζονται και με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE,
καθώς οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν το δώρο
που θέλουν για αυτά τα Χριστούγεννα, μέσα από τις εξής
επιλογές: ένα smartphone Xiaomi 11 Lite 5G, δύο s-
martphone Samsung Galaxy A12s, ένα Nintendo
Switch ή ένα e-scooter Lancia Ypsilon.

Δύο βραβεία για την Attica Group 
Η Attica Group, μητρική εταιρεία των Superfast Fer-

ries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways, με ιδιαίτε-
ρη ικανοποίηση ανακοινώνει τη διάκρισή της με δύο
βραβεία στα «Greek Hospitality Awards 2021», τα οποία
διοργανώθηκαν για 6η συνεχή χρονιά από την Ethos Me-
dia. Στην επίσημη ανακοίνωση των νικητών που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η Attica
Group τιμήθηκε με τα ακόλουθα βραβεία: Χρυσό Βρα-
βείο στην κατηγορία «Best Greek Coastal Shipping
Company» και Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Best
Digital Advertising and Performance Campaign».

Η Attica Group για μία ακόμη χρονιά διακρίθηκε ως ο
κορυφαίος όμιλος ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, διατηρών-
τας την ηγετική θέση της στην Ελλάδα και στην Ευρώπη,
και ταυτόχρονα επιβραβεύθηκε για την επιλογή της να
επιστρατεύσει και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας (digi-
tal media) για τη δυναμική προώθηση των υπηρεσιών
της, αποκτώντας ηγετική παρουσία στον τομέα της ψη-
φιακής επικοινωνίας.

Χήτος: Ανέλαβε την εμπορία-διακίνηση
των Green Cola

Η Χήτος ΑΒΕΕ, διευρύνοντας το portfolio της και
ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στην εγ-
χώρια αγορά, αναλαμβάνει την εμπορία και διακίνηση
του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της
Green Cola Hellas AE, από 1η Ιανουαρίου του 2022.

Η Green Cola αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εται-
ρεία, με βάση παραγωγής την Αττική και την Ορεστιά-
δα. Ιδρύθηκε το 2012 και εισήγαγε στην ελληνική αγο-
ρά την «πράσινη πλευρά των αναψυκτικών», με την
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, με στέβια και φυ-
σικά συστατικά. Η εταιρεία άλλαξε τα δεδομένα στην
κατηγορία των αναψυκτικών, απευθυνόμενη σε
όσους αναζητούσαν ένα προϊόν με αληθινή γεύση,
φυσικά συστατικά και ελάχιστη θερμιδική επιβάρυν-
ση. Πλέον, τα προϊόντα της Green Cola, Green Flavors
και Green Mocktails βρίσκονται σταθερά στις πρώτες
θέσεις των προτιμήσεων των καταναλωτών, ενώ εξά-
γονται και παράγονται σε 30 ακόμη χώρες στην Ευρώ-
πη, την Ασία και την Αμερική.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Energean αυξάνει την παραγωγή
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο

Τα σχέδια της Energean για την αύξηση της πα-
ραγωγής φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα που
διαθέτει στην περιοχή της Μεσογείου συζήτησαν
τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στο Κάιρο ο υπουργός
Πετρελαίου και Ορυκτών
Πόρων της Αιγύπτου
Tarek El Molla και ο CEO
του ομίλου Energean Μα-
θιός Ρήγας. Στη διάρκεια
της συνάντησης, συζητή-
θηκε το σχέδιο της En-
ergean να συνδέσει τα
κοιτάσματα φυσικού αερί-
ου North Idku και North El Amriya με τις υφιστά-
μενες εγκαταστάσεις παραγωγής στο Abu Qir, στη
θαλάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ο κ. El Molla
τόνισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και
συντονισμού ανάμεσα στο υπουργείο και τις διε-
θνείς εταιρείες που έχουν παραγωγή στη χώρα,
ώστε να επιταχύνεται η υλοποίηση νέων επενδύ-
σεων, με στόχο την αύξηση των αποθεμάτων και
της παραγωγής της Αιγύπτου.

Νέα ιστοσελίδα για τον όμιλο ELTON
Τη νέα ιστοσελίδα του Ομίλου ELTON παρου-

σίασε χθες η εισηγμένη. «Η νέα ιστοσελίδα»,
όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνω-
ση, «αντανακλά τον αναπτυξιακό δυναμισμό αλλά
και τη στιβαρότητα όσων μαζί έχουμε χτίσει. Όλοι
μας στην ELTON πιστεύουμε ότι η νέα ιστοσελίδα
θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αλλά και σημείο
αναφοράς στην επικοινωνία μας, παρέχοντας
πληροφορίες για τον πλούτο προϊόντων και λύσε-
ων που προσφέρουμε αλλά και για την πορεία και
τις δράσεις της εταιρείας μας. Αναμφίβολα είναι ο
καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε την επέ-
τειο για τα σαράντα χρόνια της ELTON και να ανοί-
ξουμε έναν νέο κύκλο δημιουργίας». Η ηλεκτρο-
νική διεύθυνση της νέας ιστοσελίδας είναι
www.elton-group.com/el για την ελληνική έκδο-
ση και www.elton-group.com για την αγγλική έκ-
δοση.

Entersoft: Δημιουργεί Κέντρο
Ανάπτυξης Λογισμικού στην Πάτρα

Τη δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης και Υλο-
ποίησης Λογισμικού σε συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο Πατρών ξεκινά από τις αρχές του 2022
η Entersoft. Αναμένεται να δημιουργήσει, στην
πρώτη φάση, περί τις 60 νέες θέσεις εργασίας
στην περιοχή. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
της Πάτρας επεκτείνεται και σε άλλο επίπεδα:
προγραμματίζονται κοινές δράσεις σε υπάρχον-
τα και νέα ακαδημαϊκά προγράμματα του Ακα-
δημαϊκού Ιδρύματος, πρακτική άσκηση φοιτη-
τών του σε τομείς συναφείς με τις δραστηριότη-
τες της Entersoft, συνεργασία σε ερευνητικά έρ-
γα κοινού ενδιαφέροντος και δημοσιεύσεις.
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και ομιλία σε όλους
τους συνδρομητές 
από τη Wind



Ο
Κώστας Μανωλάς είναι πλέον παίκτης του Ολυμ-
πιακού, «στα λιμάνια των φάρων οι ριπές ανάψα-
νε φωτιές», που λέει και το τραγούδι. Έπειτα από
επτά χρόνια στην Ιταλία, όπου δόξασε και δοξά-

στηκε με τις φανέλες της Ρόμα και της Νάπολι, ο 30χρονος
στόπερ θα φορέσει και πάλι την ερυθρόλευκη, γιατί «οι πυ-
ξίδες δείχνουν πάντα τον βοριά», που λέει το ίδιο τραγούδι.
Μπορεί να έφυγε από τον Ολυμπιακό το 2014 για άλλες πο-
λιτείες ερωτικές (με το ποδόσφαιρο) και να γεύτηκε λυτρω-
τικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες (έπαιξε εκεί όπου «αγίασε»
ο Μαραντόνα), αλλά η πυξίδα του ήταν το λιμάνι του Πειραιά
για να κλείσει εκεί την καριέρα του. Ήρθε, υπόγραψε, απο-
θεώθηκε και τα υπόλοιπα... στο γήπεδο. Μαζί με τον Παπα-
σταθόπουλο και τον Σισέ συνθέτουν πλέον ένα τρίο διεθνών
προδιαγραφών. Ο Ολυμπιακός αμυντικά δεν θα είναι το λι-
μάνι της αγωνίας στα ευρωπαϊκά ματς.

Ο Μανωλάς ήρθε προχθές στην Ελλάδα, είχε μάλιστα
και ένα επεισόδιο στο αεροδρόμιο, όταν του απαγορεύτη-
κε η έξοδος καθότι είχε μαζί του 40.000 ευρώ, περισσότε-
ρα από το επιτρεπόμενο. Πήρε άλλο αεροπλάνο, πέταξε,
αφίχθη. Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και
σαν τον «Αλχημιστή» του Κοέλιο, αφού έκανε τον κύκλο
του, ξανάρθε στο «σημείο μηδέν», εκεί όπου συνήθως
βρίσκεται η ευτυχία. Το καλοκαίρι του 2014 ο Κώστας Μα-
νωλάς πήρε μεταγραφή για τη Ρόμα με το ποσό 15 εκατ.
ευρώ, κάτι λιγότερο απ’ όσο είχε στοιχίσει η μετακίνηση
του Παναγιώτη Ρέτσου στη Λεβερκούζεν. Στην «αιώνια

πόλη» έμεινε για πέντε ολόκληρα χρόνια, πήρε όλη την
αύρα της παρέας του Φραντζέσκο Τότι, δάκρυσε και αυ-
τός όταν 80.000 τιφόζι τον αποθέωσαν στο «αντίο» του
από το ποδόσφαιρο. Στους «τζιαλορόσι» έπαιξε 206 ματς
και πέτυχε οκτώ γκολ. Το 2019 ο Έλληνας στόπερ κατέβη-
κε προς τον νότο, τη Νάπολι, με 36 εκατ. ευρώ κόστος με-
ταγραφής και συμβόλαιο 4,5 εκατ. ευρώ ετήσιων απολα-
βών. Εκεί συνάντησε όλο το μπλε της θάλασσας, με τη θεϊ-
κή μορφή του Ντιέγκο να αυξάνει τη διαστολή της συναι-
σθηματικής του σφαίρας. Έπαιξε 75 ματς, πέτυχε τέσσε-
ρα γκολ και μετά άρχισαν οι νοσταλγίες. Η πόρτα του
Ολυμπιακού ήταν πάντα ανοιχτή, ο ίδιος το ’χε δηλώσει
πως αν επέστρεφε θα ήταν μόνο για τον Πειραιά και δεν
χρειάστηκε να συζητήσει για περισσότερο από δέκα λε-
πτά με τον Μαρινάκη. Σε δυο σεζόν στον Ολυμπιακό είχε
74 ματς και οκτώ γκολ.
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Μανωλάς στο λιμάνι της ευτυχίας

Επέστρεψε στον Ολυμπιακό, 
«των φάρων οι ριπές ανάψανε φωτιές»

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



Στη φετινή EuroLeague Ολυμ-
πιακός και Παναθηναϊκός διάγουν
βίους αντίθετους. Οι «ερυθρόλευ-
κοι», μετά το εκπληκτικό μπάσκετ
που έπαιξαν και ισοπέδωσαν 83-60
την Μπάγερν στο ΣΕΦ, έχουν συν-
τελεστή 10-5 σε νίκες-ήττες, την
ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός, μετά
την ήττα του 75-54 από την Αρμάνι
στο Μιλάνο, είχε 4-11, πριν από το
χθεσινοβραδινό ματς με την Μπαρ-
τσελόνα στο ΟΑΚΑ. Η παρηγοριά
του Παναθηναϊκού είναι ότι κέρδι-
σε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στην ελ-
ληνική Basket League. Με τη νίκη
του επί των Βαυαρών ο Ολυμπιακός
έχει το απόλυτο 8Χ8 στο ΣΕΦ, ο Πα-
ναθηναϊκός το απόλυτο των ηττών
9Χ9 εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός
θεωρείται ένα από τα φαβορί για το

Final-4, έστω και αν ακόμα είναι
νωρίς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται
στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο
Παναθηναϊκός είναι προτελευταίος
και καλύτερος μόνο της λιθουανι-
κής Ζαλγκίρις. Όσον αφορά τα μπά-

τζετ αμοιβών των παικτών, ο Ολυμ-
πιακός έχει 8 εκατ. ευρώ και ο Πα-
ναθηναϊκός 5 εκατ. ευρώ. Και για
να έχουμε μια τάξη μεγέθους, ο Μί-
ροτιτς στην Μπαρτσελόνα παίρνει 7
εκατ. ευρώ!

Ολυμπιακός, ΠΑΟ, η διαφορά στο μπάτζετ Υποβιβασμός 
για τη Σαλερνιτάνα

Η νεοφώτιστη στη Serie A, Σαλερνιτάνα, κινδυ-
νεύει να αποβληθεί από το ιταλικό πρωτάθλημα
μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο λόγος είναι
πως ο ιδιοκτήτης της, Κλαούντιο Λοτίτο, είναι πα-
ράλληλα και το «αφεντικό» της Λάτσιο, κάτι που
απαγορεύεται από τους σχετικούς κανονισμούς.
Για να γλιτώσει τον υποβιβασμό, θα πρέπει να
βρεθεί αγοραστής έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άρχισε προπονήσεις 
ο Τσιτσιπάς

Στο Ντουμπάι άρχισε την προετοιμασία του ο
Στέφανος Τσιτσιπάς ενόψει του αυστραλιανού

Open που θα γίνει στη Μελβούρνη με ημέρα
έναρξης τη 17η Ιανουαρίου. Όπως είναι
γνωστό, ο Τσιτσιπάς υποβλήθηκε σε
επέμβαση στον αγκώνα από τον γιατρό

του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ιταλία. Δήλω-
σε ότι αισθάνεται καλά και έτοιμος για νέ-

ες διακρίσεις. Ο Τσιτσιπάς είναι το Νο4 της
παγκόσμιας κατάταξης.

«Θετικοί» Μόντριτς,
Μαρτσέλο και… άλλοι

Μέγα πρόβλημα ενόψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο
Κροάτης Λούκα Μόντριτς και ο Βραζιλιάνος Μαρ-
τσέλο δεν είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές της
που νόσησαν από τον κορονοϊό αλλά πολύ περισ-
σότεροι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανι-
κού Τύπου. Αναφέρεται, ακόμα, ότι η Ρεάλ θα
προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και σύμφωνα με
τις προβλέψεις, θα αναβληθούν τα δύο επόμενα
παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
με 19 κρούσματα!

Χαμός γίνεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με
την αγγλική εφημερίδα «Telegraph» να αποκα-
λύπτει ότι συνολικά 19 μέλη της, με τους περισσό-
τερους να είναι ποδοσφαιριστές, έχουν προσβλη-
θεί από κορονοϊό! Αυτός ήταν ο λόγος που ανα-
βλήθηκε το παιχνίδι της με την Μπρέντφορντ, αυ-
τός και που δεν θα γίνει το επόμενο ματς με την
Μπράιτον αύριο, Σάββατο. 

Βοτανικός 38.000 θέσεων
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, αν η
γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη αποφασίσει περί
τα μέσα Φεβρουαρίου να φύγει από την ιστορική
Λεωφόρο, θα είναι χωρητικότητας 38.000 θεατών.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης, τον προσεχή μήνα θα αρχίσει η
δημοπράτηση του έργου. Μέσα στον Δεκέμβριο ο
Ερασιτέχνης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Συγκίνηση 
για Αγουέρο
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Σε μια συγκινητική ημέρα στη Βαρκελώνη, όπου παρευρέθηκε και ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο
διεθνής Αργεντινός φορ Σέρχιο Κουν Αγουέρο στα 33 του χρόνια ανακοίνωσε ότι σταματάει
το ποδόσφαιρο λόγω καρδιακών προβλημάτων. Πήγε στην Μπαρτσελόνα για να παίξει δίπλα
στον κολλητό του Λίο Μέσι, αλλά αυτός είχε φύγει για την Παρί Σεν Ζερμέν. Στη Μάντσεστερ
Σίτι ο Αγουέρο έπαιξε 11 χρόνια και σε 390 συμμετοχές πέτυχε 260 γκολ και έγινε ο πρώτος
σκόρερ της όλων των εποχών.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Ν
έα καταγγελία πρώην εργαζομένης στο
«Ράδιο Αρβύλα» καίει τον Στάθη Πανα-
γιωτόπουλο. Η Chrysa Dotsa -όπως εί-
ναι το όνομά της στο Facebook- ισχυρί-

σθηκε πως υπήρξε θύμα παρενόχλησης από τον δη-
μοσιογράφο, αποκαλύπτοντας απρεπείς συμπερι-
φορές του «γλοιώδους παρενοχλητή» στο παρασκή-
νιο της εκπομπής. Παρότι ο λογαριασμός της είναι
«κλειδωμένος», η μακροσκελής ανάρτησή της έγινε
viral στο διαδίκτυο με την ίδια να «καρφώνει» στον
τοίχο την τηλεοπτική παρέα του Αντώνη Κανάκη, δη-
λώνοντας πως όλοι τους γνώριζαν!

«Σαν πρώην εργαζόμενη στο “Ράδιο Αρβύλα” θα
τα πω, γιατί σαν γυναίκα τα έχω πει πολλάκις. Ας δε-
χτούμε ότι οι υπόλοιποι τρεις του πάνελ δεν ήξεραν
ότι ο τέταρτος ανεβάζει στο ίντερνετ προσωπικές
στιγμές άλλων ανθρώπων, εν αγνοία τους. Θέλω
όμως, σαν άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί τους,
να πω τι ήξεραν. Ήξεραν ότι ο εν λόγω τύπος είναι
ένας γλοιώδης παρενοχλητής. Ήξεραν ότι την πέ-
φτει σε ό,τι κινείται, προχωρώντας άμεσα και σε κι-
νήσεις-χοντράδες αν τυχόν η εκάστοτε κοπέλα προ-
σπαθούσε να αρνηθεί με ευγενικό τρόπο. 

Ήξεραν όλοι ότι παρενοχλούσε τα κορίτσια στο
γραφείο, στο στούντιο. Φαίνεται στην ίδια την εκ-
πομπή όλα αυτά τα χρόνια πως είναι αποδεκτό από
τους υπόλοιπους το γλοιώδες πέσιμό του σε συνερ-
γάτιδες και καλεσμένες μουσικούς», έγραψε στη
δημόσια καταγγελία της, διαψεύδοντας ευθέως
τους ισχυρισμούς της τηλεοπτικής τριάδας που δή-
λωσαν στον αέρα άγνοια.

Η Chrysa Dotsa αποκάλυψε πως υπήρξε και η ίδια
θύμα παρενόχλησης του Στάθη Παναγιωτόπουλου:
«Με προσκάλεσε μέσα στο στούντιο την ώρα της ρα-
διοφωνικής του εκπομπής για να μου την πέσει εν-
τός και εκτός αέρα. Μου έφερε λουλούδια “από τον

κήπο της μητέρας του”, στα καλά καθούμενα και
μπροστά στους συναδέρφους μου στη συντακτική
ομάδα της “Αρβύλας”. Όταν παραιτήθηκα από την
“Αρβύλα”, με πλησίασε για να μου τάξει άλλη δου-
λειά και όταν δέχτηκα να συναντηθούμε μου είπε
έξω από τα δόντια ότι θα χρειαστεί πρώτα “να περά-
σω από το σπίτι του για να μου δείξει τη συλλογή με
τα CD του”. 

Όταν έφυγα αηδιασμένη από εκείνη τη συνάντη-
ση, φυσικά δεν πτοήθηκε, μου έστελνε μηνύματα για
χρόνια στα οποία ποτέ δεν ανταποκρινόμουν, δεν εί-
χε καμία σημασία για τον “Σκύλο”. Το τελευταίο, μου
το έστειλε πριν 4 περίπου χρόνια (8 χρόνια από την
τελευταία φορά που τον είδα!), για να με ενημερώ-
σει, έτσι στο άσχετο, για τις επιδόσεις του στον στο-
ματικό έρωτα. “ Έλα μωρέ, έτσι είναι ο Στάθης”. Με
ανοχή, λοξές ματιές και σιωπηλή συγκάλυψη, έτσι
συνέπλεαν με τον γυμνοσάλιαγκα οι υπόλοιποι».

Το τελευταίο 24ωρο έγινε γνωστό πως τη στιγμή
τής on air ανακοίνωσης του Αντώνη Κανάκη για την
απομάκρυνση του Στάθη Παναγιωτόπουλου από την
εκπομπή, ο νιόπαντρος δημοσιογράφος έτρωγε με
τη σύζυγό του σε ρεστοράν της Θεσσαλονίκης. Λόγω
των εξελίξεων, ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 πως το
«Ράδιο Αρβύλα» σταματάει προσωρινά, δίνοντας
ραντεβού για το νέο έτος.

• Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Άγριες Μέλισσες» Μαρία Κίτσου
δήλωσε ενοχλημένη για ψευδές δη-
μοσίευμα που αφορά την προσωπική
της ζωή, αποκαλύπτοντας πως θα κι-
νηθεί νομικά.

• Ο παλαίμαχος διεθνής
μπασκετμπολίστας Γιάννης
Γιαννούλης και η Ολυμπιο-
νίκης Φανή Χαλκιά μπαί-
νουν στο ριάλιτι «Φάρμα».

• Η Κατερίνα Καινούργιου θα εμφα-
νισθεί ως γκεστ στη σειρά του Alpha
«Άσε μας ρε μάνα».

• «Into Your Heart» είναι ο
τίτλος της νέας εκπομπής
του Γιώργου Μαυρίδη στο
Open, με προγραμματισμέ-
νη πρεμιέρα την παραμονή
των Χριστουγέννων.

• Μπορεί να χώρισαν πριν από χρό-
νια, αλλά η Βίκυ Κάβουρα μάλλον
δεν έχει ξεπεράσει τον Νίκο Οικονο-
μόπουλο. Παραδέχτηκε πως θα του
έδινε μια δεύτερη ευκαιρία.

• Φουλ ερωτευμένη η Νατά-
σα Ράγιου με τον σύντροφό
της Τζιοβάνι. «Είναι ο Ιταλός
τυφώνας που μπήκε στη ζωή
μου» δήλωσε!

• Από το 1995 ο Αλέξης Γεωργούλης
δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του!

• Σε απελπιστική οικονομι-
κή κατάσταση βρίσκεται ο
Πέτρος Φιλιππίδης, λόγω
δανείου ύψους 1.000.000
ευρώ, όπως αποκαλύφθηκε
στο «Πρωινό».

• Ο Κωνσταντίνος Βασάλος θέλει να
επιστρέψει στο «Survivor». «Θα
μπορούσα να πάω ως βοηθός του
Λιανού», αποκάλυψε!

• Το «Καλό Μεσημεράκι» θα
διακόψει τις live εκπομπές
μέσα στις γιορτές, με τον Νί-
κο Μουτσινά να κάνει διακο-
πές διαρκείας.

«Ήξεραν όλοι ότι 
ο Παναγιωτόπουλος
παρενοχλούσε»

Καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη 
των «Ράδιο Αρβύλα» - «Με ανοχή,
λοξές ματιές και σιωπηλή
συγκάλυψη, έτσι συνέπλεαν με τον
γυμνοσάλιαγκα οι υπόλοιποι», λέει



Ξανά παιδί!

Στο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Τεχνόπολης
η Μελίνα Ασλανίδου έγινε ξανά παιδί! Αγόρασε
μαλλί της γριάς, συστήθηκε στον Άγιο Βασίλη
και ταξίδεψε με τις μελωδίες των εορτών, ανα-
κοινώνοντας: «Φέτος, αποφάσισα να κάνω κι
εγώ ένα δώρο στον εαυτό μου… την ευτυχία
μου! Δεν έχει να κάνει με το πόσα χρόνια έχουν
περάσει από εκείνο το παιδάκι που ήμασταν κά-
ποτε αλλά με το ποσό καλά το κρατήσαμε μέσα
μας και δεν το αφήσαμε να φύγει ποτέ».

Η Αμάντα πάει Eurovision

Η 24χρονη Αμάντα Γεωργιάδη θα εκπροσω-
πήσει την Ελλάδα στον 66ο Διαγωνισμό Τρα-
γουδιού. Γεννημένη στα Γιάννενα και μεγαλω-
μένη στη Νορβηγία, η Amanda Tenfjord, όπως
είναι γνωστή στη χώρα της, κέρδισε το «χρυσό»
εισιτήριο για τη Eurovision που θα διεξαχθεί
τον ερχόμενο Μάιο στο Τορίνο της Ιταλίας. Η
επιτροπή αξιολόγησης της ΕΡΤ άκουσε περισ-
σότερα από 40 τραγούδια που κατέθεσαν 26
καλλιτέχνες και δύο γκρουπ, δίνοντας ομόφω-
να το χρίσμα στη φοιτήτρια Ιατρικής και πολυ-
βραβευμένη μουσικό.

Τούρτες, δώρα, χαμόγελα και
happy birthday πάρτι για τα
γενέθλια των δίδυμων αγοριών
της Καλομοίρας. Ο Δημήτρης και
ο Νίκος έκλεισαν τα 9 με τη
γλυκιά μαμά να τους εύχεται:
«Χρόνια πολλά στα δίδυμα
αγόρια μου! Ειλικρινά δεν μπορώ
να πιστέψω ότι είστε εννέα! Η
ζωή σας να είναι πάντα γεμάτη
χαρά, ευτυχία και αγάπη. Μου
αρέσει να είμαι η μαμά σας».

Τα δίδυμα 
είχαν γενέθλια

Προσφορά αγάπης

Δ
άκρυα συγκίνησης για τη Θεοδώρα Βουτσά. Η κόρη του αεί-
μνηστου κωμικού ηθοποιού Κώστα Βουτσά, με αφορμή την
πρεμιέρα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», αποκάλυ-

ψε στο Instagram: «Η τελευταία ταινία του μπαμπά. Η τελευταία φο-
ρά που γράφεται το όνομά του στο πανί. Η τελευταία φορά που είδα
τα μάτια του ανοιχτά ήταν με τη Μιμή Ντενίση στο Αττικόν, στην εν-
τατική. Την πήρα τηλέφωνο και σε λίγες ώρες ήταν εκεί, να μας
βοηθήσει να τον ξυπνήσουμε. Σταθήκαμε δίπλα του. Η Μιμή του λέ-
ει πόσο τον αγαπάει και πως είναι έτοιμοι για το πρώτο πλάνο και
πως τον περιμένουν όλοι στο συνεργείο. Και πρώτη φορά όσο ήταν
στην εντατική, ανοίγει τα μάτια του και μας κοιτάει. Είδαμε το γαλα-
ζοπράσινο των ματιών του για τελευταία φορά», έγραψε η ηθοποι-
ός, δίνοντας συγχαρητήρια στη Μιμή Ντενίση.

Ο ερωτευμένος Στράτος
Χειμερινό ταξιδάκι στην Παύλιανη για το ζεύγος Τζώρτζογλου.
Ο γνωστός ηθοποιός με τη σύζυγό του Σοφία Μαργιόλα,
μαγεμένοι με την ομορφιά του γραφικού χωριού, αντάλλαξαν
ένα παθιασμένο φιλί στο διάσημο γεφυράκι, με τον
πρωταγωνιστή να εξομολογείται: «Ένα φιλί που θα ηχεί για
πάντα στην καρδιά μου. Με το Σοφάκι μου, την ψυχή μου. Εκεί
που η μουσική γεφυρώνει, στη γέφυρα που μουσικώνει!».

Ο Χάρης Σιανίδης και οι διάσημοι φίλοι του πα-
ρευρέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ της
Εθελοντικής Ένωσης Ζωόφιλων Πετρούπολης,
χαρίζοντας αγκαλιές, φιλιά και παιχνίδια στα
αδέσποτα σκυλάκια! Οι Τζόυς Ευείδη, Αλεξάν-
δρα Παναγιώταρου, Βίκυ Χατζηβασιλείου και
Αννίτα Ναθαναήλ ανταποκρίθηκαν με χαρά στο
κάλεσμα του prman, ο οποίος έγραψε συγκινη-
μένος στο Ιnstagram: «Σας ευχαριστώ όλους
που γίνατε μια αλυσίδα γι’ αυτό τον τόσο σημαν-
τικό σκοπό!».
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Ο τελευταίος τίτλος



O
ταν τρώτε και μετά νιώθετε το περιεχό-
μενο του στομάχου να ανεβαίνει στον οι-
σοφάγο, τότε βιώνετε γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση. Πρόκειται για το φαι-

νόμενο κατά το οποίο ο μυϊκός δακτύλιος που
υπάρχει στο κάτω μέρος του οισοφάγου και εμπο-
δίζει την παλινδρόμηση της τροφής από το στομάχι
για κάποιο λόγο δεν κλείνει εντελώς, με αποτέλε-
σμα το περιεχόμενο του στομάχου να μπορεί να επι-
στρέψει στον οισοφάγο. 

«Συχνά συνυπάρχει με διαφραγματοκήλη, κατά
την οποία τμήμα ή ολόκληρο το στομάχι εισέρχεται
από το οισοφαγικό τρήμα ή από άλλα ελλείμματα
του διαφράγματος στον θώρακα, προκαλώντας
χρόνια ή οξέα προβλήματα», εξηγεί ο δρ Ιωάννης
Κοζαδίνος, διευθυντής της Α’ Ρομποτικής Χειρουρ-
γικής Κλινικής. 

Εκτός από τη διαφραγματοκήλη, άλλοι αιτιολογι-
κοί παράγοντες γνωστοί σήμερα είναι η παχυσαρκία,
το κάπνισμα, η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών
(λιπαρές τροφές, τηγανητά, καυτερές τροφές) και
ποτών, η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, η κατανά-
λωση μεγάλων γευμάτων σε συνδυασμό με κατάκλι-
ση αμέσως μετά το φαγητό, η λήψη συγκεκριμένων
φαρμάκων (π.χ. αντιχολινεργικά, ανταγωνιστές β-
υποδοχέων, βρογχοδιασταλτικά, ανταγωνιστές διαύ-
λων ασβεστίου, ντοπαμινεργικά φάρμακα, προγε-
στερόνη κ.ά.). 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: οπισθοστερνικό
καύσο, όξινες αναγωγές, πόνο στον στόμαχο ή οπι-
σθοστερνικά, επιμένοντα πόνο στον λαιμό, βράγχος
φωνής ή λαρυγγίτιδα, χρόνιο βήχα, άσθμα αρχόμενο
σε μεγάλη ηλικία, άσθμα κυρίως τις βραδινές ώρες
και συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού, αίσθημα ξέ-

νου σώματος στον λαιμό, κακή στοματική υγιεινή. Οι
πιθανές επιπλοκές από τη γαστροοισοφαγική παλιν-
δρόμηση μπορεί να αφορούν μόνο τον ίδιο τον οισο-
φάγο ή και γειτονικά όργανα όπως, π.χ., την καρδιά
(καρδιακά ενοχλήματα). 

Οι συνήθεις επιπλοκές είναι:Δημιουργία φλεγμο-
νής (οισοφαγίτιδα) και ελκών στον οισοφάγο, δημι-
ουργία στενώσεων οισοφάγου εξαιτίας της επούλω-
σης των ελκών, φλεγμονή λάρυγγα με βράγχος φω-
νής λόγω οιδήματος των φωνητικών χορδών, χρό-
νιες αλλοιώσεις στον πνεύμονα έως και πνευμονική

ίνωση ή βρογχεκτασίες, ανάπτυξη οισοφάγου Bar-
rett, ανάπτυξη καρκίνου του οισοφάγου. Ο οισοφά-
γος Barrett είναι η κατάσταση κατά την οποία ο εσω-
τερικός χιτώνας του οισοφάγου υφίσταται αλλαγές.
Συγκεκριμένα, μεταπλάσσεται, προκειμένου να προ-
στατευτεί από την επίθεση του όξινου γαστρικού
υγρού που παλινδρομεί. Όμως, κάθε βεβιασμένη
αλλαγή στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος μπο-
ρεί να οδηγήσει σε δυσπλασία. 

Σε ήπια συμπτωματολογία και εφόσον δεν απο-
δειχθεί η συνύπαρξη διαφραγματοκήλης, η αντιμε-
τώπιση έγκειται σε συντηρητικά μέτρα, μέτρα δηλα-
δή που αφορούν αλλαγές του τρόπου ζωής της/του
ασθενούς όπως η απώλεια βάρους, το ανασήκωμα
του μαξιλαριού στο κρεβάτι, η αποφυγή φαγητών
που προκαλούν όξινες παλινδρομήσεις. 

Σε μέτρια και σοβαρή συμπτωματολογία συστήνε-
ται η λήψη φαρμάκων, ενώ ο γιατρός θα αποφασίσει
βάσει εξετάσεων τη χειρουργική αντιμετώπιση. Η
αποκατάσταση, χειρουργικά, της σωστής ανατομίας
της περιοχής οδηγεί σε εξαφάνιση των συμπτωμά-
των και οριστική ανακούφιση του ασθενούς. Η πιο
κοινή αντιπαλινδρομική επέμβαση είναι η θολοπλα-
στική κατά Nissen, που γίνεται πλέον λαπαροσκοπι-
κά ή ρομποτικά.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ανάμεσα στους αιτιολογικούς 
παράγοντες η παχυσαρκία, 
το κάπνισμα και η κατανάλωση 
συγκεκριμένων τροφών και ποτών

Διάγνωση της νόσου
Το ιστορικό και τα συμπτώματα του ασθενούς
οδηγούν με μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση
της νόσου. Ο περαιτέρω διαγνωστικός έλεγ-
χος στόχο έχει να αποκλείσει άλλα προβλή-
ματα που μπορεί να «μιμούνται» την παλιν-
δρόμηση και να καθορίσει την έκταση και τη
βαρύτητα της νόσου. Μπορεί να περιλαμβά-
νει: Οισοφαγογαστροσκόπηση: για την επι-
σκόπηση βλαβών στον οισοφάγο και την
άμεση επισκόπηση του κάτω οισοφαγικού
σφιγκτήρα, Μανομετρία οισοφάγου: για τη
μελέτη των πιέσεων του κάτω οισοφαγικού
σφιγκτήρα, pHμετρία οισοφάγου: είναι η
εξέταση εκλογής, αυτή που θα επιβεβαιώσει
την παλινδρόμηση του όξινου περιεχομένου
του στομάχου προς τον οισοφάγο, Αξονική
τομογραφία: για τυχόν συνυπάρχουσα δια-
φραγματοκήλη.
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Συμπτώματα και θεραπεία

δρ Ιωάννης Κοζαδίνος, 
διευθυντής της Α’ Ρομποτικής
Χειρουργικής Κλινικής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης, πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου
σας, περνά στο ζώδιο του Τοξότη, όπου θα
σας βοηθήσει να βρείτε και πάλι την αισιό-
δοξη πλευρά σας. Ίσως μάλιστα να μπορέ-
σετε να αναλάβετε ένα νέο εργασιακό μον-
τέλο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Άρης εγκαταλείπει από σήμερα το ζώδιο
του Σκορπιού, μια θέση που σας είχε ταλαι-
πωρήσει αρκετά κυρίως στις σχέσεις σας
με τους άλλους. Η γιορτινή περίοδος ξεκι-
νά με κάποια εξτρά έξοδα, αλλά σίγουρα θα
είστε καλά μέσα από αυτό.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης παίρνει στη νέα του θέση μια όψη
αντίθεσης με το δικό σας ζώδιο. Το επόμε-
νο διάστημα λοιπόν ενδέχεται να κάνετε
αρκετές εκρήξεις θυμού με πρόσωπα ση-
μαντικά για εσάς. Οι οικονομικές εκκρεμό-
τητες μπαίνουν σιγά σιγά σε σειρά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με την είσοδο του Άρη στον έκτο τομέα σας
τα επαγγελματικά θέματα γίνονται αρκετά
έντονα για εσάς. Ο Ερμής, επίσης στο ζώ-
διο του Αιγόκερου, αναμφίβολα θέτει την
επικοινωνία σημαντικό γεγονός που θα
εξελίξει τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η νέα πλανητική μετακίνηση του Άρη στον
Τοξότη θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για
εσάς να γεμίσετε αισιοδοξία, να γίνετε πιο
δημιουργικοί, να χαρείτε την προσωπική
σας ζωή. Η Σελήνη επίσης σήμερα από τον
Κριό σάς γεμίζει με θετική ενέργεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η μετακίνηση του
Άρη στον τέταρτο τομέα σας ανοίγει το κε-
φάλαιο «οικογένεια». Οι οικογενειακές
υποχρεώσεις λοιπόν θα σας ακολουθούν
το επόμενο διάστημα, αλλά θα έχετε επίσης
μια αρκετά καλή συναισθηματική περίοδο,
γεμάτη αλληλοκατανόηση. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η είσοδος του Άρη στον Τοξότη σάς κάνει αρ-
κετά κοινωνικούς και ανήσυχους πνευματι-
κά. Η Σελήνη σήμερα απέναντι από το δικό
σας ζώδιο ανανεώνει τη συναισθηματική σας
ζωή και εστιάζετε την προσοχή σας σε ένα
συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Από σήμερα οι ενέργειες αλλάζουν και εσείς
με τη μετακίνηση του Άρη στον Τοξότη αφήνε-
τε πίσω τους εκνευρισμούς και την κακή διά-
θεση. Κάτι που θα πρέπει να προσέξετε είναι η
τάση που θα έχετε το επόμενο διάστημα να κά-
νετε παραπάνω έξοδα, ενώ θα προκύψουν κά-
ποιες έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η εβδομάδα αυτή είναι αρκετά σημαντική για
εσάς και ξεκινώντας βλέπουμε ότι οι ενέρ-
γειες έχουν μια μετατόπιση και πάλι στο δικό
σας ζώδιο με τη μετακίνηση του Άρη στο
πρώτο πενθήμερό σας. Γίνεστε πιο εξω-
στρεφείς και αφήνετε πίσω τον εσωτερικό
πόλεμο που είχατε λόγω πολλών ζητημάτων
που δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η είσοδος του Ερμή στο δικό σας ζώδιο θα εί-
ναι ένα δυνατό κανάλι επικοινωνίας με τους
άλλους, κυρίως για εσάς που βρίσκεστε στο
πρώτο πενθήμερο. Σήμερα επίσης ο Άρης περ-
νά στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, όπου θα
έχετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε οικογενει-
ακές υποθέσεις αλλά και συναισθηματικές.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ίσως να μην είστε στην καλύτερη στιγμή σας,
αλλά σίγουρα θα αναζητήσετε περισσότερο
χρόνο για να βρεθείτε κοντά με φιλικά σας
πρόσωπα. Η επικοινωνία σας θα έχει μια πιο
κρυφή διεργασία ή θα δημιουργηθούν κατα-
στάσεις που δεν θα επιθυμείτε να τις μοιρα-
στείτε με τους άλλους.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η επαγγελματική σας πορεία αρχίζει σταδια-
κά να γίνεται πιο απαιτητική, ενώ χρειάζεται
προσοχή η κοινωνική σας εικόνα, όπου για
κάποιον λόγο λειτουργείτε παρορμητικά και
γρήγορα χωρίς να σκεφτείτε τις επιπτώσεις.
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ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Κριού, ενώ συναντά σε όψη τριγώνου τον Ήλιο
μια στιγμή μέσα στη μέρα που ισορροπούν τα
συναισθήματά μας. Συνεχίζει η Αφροδίτη και ο

Πλούτωνας να έχουν μεταξύ τους όψη συνόδου και ο
Άρης μετακινείται στο ζώδιο του Τοξότη έπειτα από μια
πολύ έντονη περίοδο στο ζώδιο του Σκορπιού. Ο Ερμής
επίσης περνά στο ζώδιο του Αιγόκερου, μια θέση αρκετά
ρεαλιστική, που αποζητά συζητήσεις που στρέφονται
πάνω σε λογικά πλαίσια. Αυτή την περίοδο θα υπάρξουν
πολλές εργασιακές συζητήσεις και ανακατατάξεις στα
ζώδια της Γης. Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια... 

..



Α
ς επιχειρήσουμε να βάλουμε λίγο τη
σκέψη μας σε τάξη, γιατί χάνεται η
ουσία μέσα στον ορυμαγδό των αντι-
παραθέσεων. Η επιστημονική μελέτη

των κ.κ. Τσιόδρα και Λύτρα για τις ΜΕΘ και τον
κορονοϊό έγινε τον Μάιο. Για τη δημοσίευσή της
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία μέ-
σα από επιστημονικό περιοδικό και η ενημέρω-
ση του αρμοδίου υπουργείου Υγείας γύρω στο
φθινόπωρο. Τα, δε, συμπεράσματά της ήταν τα
προφανή: ότι στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού έχεις
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσεις από
ό,τι στη ΜΕΘ, π.χ., του Πύργου.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός κα-
λούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης να δώσει, εφόσον είχε, στοιχεία για τις
ΜΕΘ. Από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης και από τη
μη ανταπόκριση του κ. Τσίπρα στην πρόκληση
του πρωθυπουργού, είναι σαφές ότι ούτε ο
ένας ούτε ο άλλος γνώριζαν το περιεχόμενο της
έρευνας. Και πάντως, σίγουρα δεν το γνώριζε ο
πρωθυπουργός ο οποίος εγκαλείτο από τον κ.
Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες επιβεβαί-
ωσε ότι δεν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού
και δεν είχε παραδοθεί ούτε στον ίδιο τον κ.
Μητσοτάκη ούτε σε κανέναν συνεργάτη του στο
Μέγαρο Μαξίμου πριν από την επίσημη δημο-
σίευσή της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πόρισμα της
έρευνας είχε κατατεθεί στο υπουργείο Υγείας σε
επίπεδο γενικού γραμματέα.

Ο κοινός νους, όμως, μέχρις εδώ, διαπιστώνει
δύο μεγάλα λάθη που θα έπρεπε να έχουν απο-
φευχθεί:

Πρώτον, όποιος κι αν έκανε τέτοιου είδους
έρευνα ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να αναμένει
ότι τα αποτελέσματά της θα γινόντουσαν αντικεί-
μενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όποια κι αν
ήταν. Ό,τι κι αν έλεγε η έκθεση. Είναι κάτι που σε
καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο, σε αυτήν
τη χώρα, δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Γιατί
όταν υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που
κάνει πολιτική με τους νεκρούς, τότε είναι βέ-
βαιο ότι μια τέτοια έρευνα θα την εκλάβει ως
«σανίδα σωτηρίας». Μια ανεύθυνη αντιπολίτευ-
ση και την επιστήμη αλλά και τους νεκρούς θα
εργαλειοποιήσει, γιατί έχει αποδείξει ότι δεν ορ-
ρωδεί προ ουδενός.

Δεύτερον, τα αποτελέσματα της έρευνας δό-
θηκαν, λέγεται, σε κάποιο γραφείο γενικού
γραμματέα στο υπουργείο Υγείας. Ο δε κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι ο πρωθυπουρ-
γός δεν είχε ενημερωθεί. Μα, πραγματικά, πι-
στεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ένας επιστή-
μονας που έχει το πλεονέκτημα να μιλάει όποτε
είναι αναγκαίο με τον πρωθυπουργό, δεν τον εί-
χε ενημερώσει; Κι όμως η αντίδραση του κ. Μη-
τσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή αυτό δείχνει.
Γιατί αν είχε ενημερωθεί, η λογική λέει ότι θα εί-
χε απαντήσει διαφορετικά στον κ. Τσίπρα. Όπως
επίσης η λογική λέει ότι οι δύο αναγνωρισμένοι
και έγκριτοι επιστήμονες έπρεπε να ενημερώ-
σουν την κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο για τα
αποτελέσματα της έρευνάς τους. Και τότε, είναι
βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος με κάθε
τρόπο και μέσον αποδεικνύει την υπευθυνότητά
του ως πολιτικός ηγέτης, θα τους είχε συστήσει
να προχωρήσουν και στη διατύπωση προτάσεων
για την επίλυση του προβλήματος.

Είναι προφανές ότι δεν έγινε τίποτε από όλα
αυτά.

Ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας, είναι
σαφές ότι από αυτήν προκύπτει εκείνο που
όλοι γνωρίζαμε. Πως τα νοσοκομεία της επαρ-
χίας -τουλάχιστον όσα δεν είναι πανεπιστημια-
κά- δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγ-
κες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας.
Πόσες ζωές, αλήθεια, χάθηκαν επειδή ένα νο-
σοκομείο της περιφέρειας δεν είχε κάποιον
εξειδικευμένο γιατρό ή ένα συγκεκριμένο μη-
χάνημα;

Ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια: Δεν υπήρχε
λόγος να δοθούν επιχειρήματα -έστω και έωλα-
στον κ. Τσίπρα, στον οποίον ο εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου καταλόγισε ότι «κανιβαλίζει μια
μελέτη για να τη φέρει στα δικά του μέτρα».

Από την άλλη, εκείνο που θα πρέπει να απαν-
τηθεί είναι αν και ποιοι είχαν ενημερωθεί για
την έρευνα; Και αν κάποιοι δεν ενημέρωσαν,
ως όφειλαν, δεν πρέπει να περάσει έτσι. Γιατί η
χαλαρότητα προκαλεί δυσλειτουργίες. Και οι
δυσλειτουργίες προκαλούν σύγχυση, ενίοτε
και οργή στους καταταλαιπωρημένους πολίτες.
Αν, φυσικά, μιλάμε απλώς για χαλαρότητα και
όχι για δυνατότητα αντίληψης της σημασίας της
έρευνας και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίο-
δο, οπότε τα πράγματα αποκτούν άλλη, πολύ
μεγαλύτερη, διάσταση.

ΥΓ.: Καλό θα ήταν, πάντως, η κυβέρνηση να
καλέσει τους δύο έγκριτους επιστήμονες να
υποβάλουν και συγκεκριμένες προτάσεις για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επι-
σήμαναν. Διότι, σε διαφορετική περίπτωση, η
γεύση που μένει είναι στυφή.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Γεύση στυφή...

Ως προς το
αποτέλεσμα της

έρευνας είναι
σαφές ότι από

αυτήν προκύπτει
εκείνο που όλοι
γνωρίζαμε. Πως

τα νοσοκομεία
της επαρχίας δεν

μπορούν να
ανταποκριθούν

στις ανάγκες της
πανδημίας
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