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Tο ηχηρό μήνυμα 
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από την Amazon

Ελευθερία…
ή κορονοϊός;
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«Τ
ι είναι ένας ελεύθερος λαός;». Από τις πο-
λιτικές αναζητήσεις του καθηγητή Φιλο-
σοφίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Alain Renaut στο ομώνυμο «πόνημά» του των 249
σελίδων (εκδόσεις ΠΟΛΙΣ) μέχρι τη συζήτηση που
φουντώνει και πάλι στις μέρες μας με αφορμή την
πανδημία, το διαχρονικό και πάντα επίκαιρο ερώτη-
μα εξακολουθεί να μη βρίσκει πειστικές απαντήσεις. 

Την ώρα που το ένα μακάβριο ρεκόρ
θανάτων/κρουσμάτων σπάει καθημερινά το ένα με-
τά το άλλο, η κοινωνία παραμένει διχασμένη απέ-
ναντι σε έναν κοινό και ύπουλο εχθρό. Η ιστορία έχει
πάμπολλα εγκλήματα που έγιναν στο όνομα της
«ελευθερίας». Σήμερα αυτοί που επιμένουν να προ-

καλούν ρήγματα στο εμβολιαστικό τείχος, που είναι
η μόνη άμυνα που έχουμε, εκτός από το σύνδρομο
του «αυτοκτονικού ιδεασμού» από το οποίο διακα-
τέχονται, χωρίς να το θέλουν είναι δυνάμει φορείς
ενός ιού που μπορεί πολύ απλά να σκοτώσει τη μάνα
τους ή το παιδί τους ή εμάς. Το κάνουν ακούσια στο
όνομα τάχα των ανθρώπινων δικαιωμάτων… Ή
επειδή τους έχουν παρασύρει κάποιοι που «ξέρουν
από μέσα» ή επικοινωνούν συχνά με το υπερπέ-
ραν… Για να τελειώνουμε όμως με τα καλαμπούρια,
ελευθερία χωρίς ζωή δεν υπάρχει. Το ύψιστο, λοι-
πόν, ανθρώπινο δικαίωμα είναι η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής. Η αντίθετη πράξη είναι απλώς έγ-
κλημα. Το παραμύθι πρέπει να τελειώσει και ο δρά-

κος να πάει σπίτι του. Και οι «ψεκασμένοι» έχουν
ψυχή… αλλά να τη σώσουν με το εμβόλιο. Και στον
σεβαστό αγώνα τους για την υπεράσπιση της δικής
τους ελευθερίας να μην καταπατούν τον δικό μας
αγώνα για μια ζωή ελεύθερη χωρίς αυτόν τον κωλο-
κορονοϊό. Και όπως αναφέρει και πιο επιστημονικά
ο Alain Renaut, «το να είμαστε ελεύθεροι δεν συνί-
σταται απλώς και μόνο στην απελευθέρωση από κά-
ποια προσκόμματα (στην επιδίωξη ενός όποιου αν-
τικειμενικού σκοπού), αλλά απαιτεί να επιδιώξουμε
και να επιτύχουμε την πραγμάτωση ορισμένων σκο-
πών που προσδιορίζονται ρητά (και άρα θετικά) ως
σκοποί μέσω των οποίων ολοκληρώνεται η ανθρώ-
πινη ιδιότητά μας».
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Δ
εν βιάζεται η κυβέρνηση να
προχωρήσει με τα σενάρια επέ-
κτασης της υποχρεωτικότητας
που κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ,

χωρίς να έχει περάσει… ούτε μια εβδομά-
δα από την ανακοίνωση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για τους πολίτες άνω των 60
ετών. 

Αξίζει άλλωστε να θυμίσει κανείς ότι η
απόφαση, που ελήφθη με βάση τα στοι-
χεία από τις ΜΕΘ και τους θανάτους, θα
τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα Ιανουαρί-
ου, ενώ μόλις τώρα αποφασίστηκε να
ανοίξει η τρίτη δόση για όλους τους πολί-
τες νωρίτερα λόγω της μετάλλαξης Όμι-
κρον.

Τα περί επέκτασης της υποχρεωτικότη-
τας άφησε την Πέμπτη ανοιχτά ο Γιάννης
Οικονόμου, περισσότερο για να μην…
εκτεθεί, αν κάποια στιγμή γίνει. Και ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
όμως άφησε το πρωί της Παρασκευής
ανοιχτό το ενδεχόμενο (ΑΝΤ1), με δεδο-
μένο ότι και αυτός και ο Μάκης Βορίδης
είναι εκ των υπουργών-υπερμάχων της
σκέψης επέκτασης του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού.

Δεν υπάρχει απόφαση
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληρο-

φορίες της «Political», οριστική απόφαση
δεν υπάρχει και μιλάμε σε αυτήν τη φάση
για plan b. Εφόσον, δε, δρομολογηθεί κά-
τι, θα πρόκειται για ηλικιακή επέκταση και
όχι ανά κλάδους. Η εν λόγω συζήτηση
έχει γίνει και ξαναγίνει στο κυβερνητικό
επιτελείο τους προηγούμενους μήνες και
έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει μεγάλο νόημα στην κλαδική υπο-
χρεωτικότητα εκτός των υγειονομικών. Σε
κλάδους όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις και η
Αστυνομία, δε, θα δημιουργούσε καίριας
σημασίας για την ασφάλεια της χώρας κε-
νά, τα οποία δεν είναι εύκολο να πληρω-
θούν απλώς με ορισμένους αντικαταστά-
τες.

Υπό αυτό το πρίσμα, στην κυβέρνηση
δεν βιάζονται να προχωρήσουν σε απο-
φάσεις, βλέποντας την υποχρεωτικότητα
στους άνω των 60 ετών να αποδίδει. Όπως
αποκάλυψε χθες ο υπουργός Επικρατείας
Άκης Σκέρτσος, πάνω από 50.000 πολίτες
έχουν κλείσει ραντεβού από την Τρίτη, με
έναν ρυθμό άνω των 10.000 ραντεβού τη
μέρα. Είναι σαφές ότι δεν θα κλείσουν
ραντεβού και οι 520.000 ηλικιωμένοι που

δεν έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα, στην
κυβέρνηση όμως ελπίζουν για 250.000-
300.000 νέα ραντεβού προκειμένου να
θωρακιστούν και άλλοι συμπολίτες μας,
κυρίως οι επιφυλακτικοί.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ζήτημα
της υποχρεωτικότητας θα τεθεί στη Σύνο-
δο Κορυφής της ΕΕ σε δύο εβδομάδες, με
δεδομένη την κατεύθυνση της Ευρώπης
προς την υποχρεωτικότητα των εμβολια-
σμών, όπως έχει πει η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, ενώ και στη Γερμανία σκέφτονται
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό -μένει να
δούμε με τι εύρος- από τον Φεβρουάριο.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Στην κυβέρνηση δεν 
βιάζονται να προχωρήσουν
σε αποφάσεις κι αν 
δρομολογηθεί κάτι, 
θα αφορά ηλικίες και όχι
κλάδους εργαζομένων

Plan b και αν... η επέκταση 
της υποχρεωτικότητας

Πρεμιέρα με τα podcasts ο Μητσοτάκης
Στο πρώτο podcast, στο πλαίσιο του νέου διαύλου επικοινωνίας που άνοιξε
με την Κοινωνία των Πολιτών «Συναντήσεις και συζητήσεις με προσωπι-
κές διαδρομές», ο πρωθυπουργός συνάντησε την Άδα Σταματάτου, μια γυ-
ναίκα που μοιράζεται με θάρρος τις καθημερινές ιστορίες από τη ζωή της
με τον ενήλικο αυτιστικό γιο της. Αφορμή για την πρώτη αυτή «Συνάντη-
ση», η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. «Δεν είναι όλοι οι αυτιστι-
κοί “ο άνθρωπος της βροχής”. Δεν ήξερε κανένας πώς είναι η εικόνα ενός
αυτιστικού ενήλικα που περπατάει στον δρόμο. Οπότε εδώ εγώ χρησιμο-
ποίησα το παιδί μου και τα βίντεό του και τις φωτογραφίες του ώστε να δεί-
ξω γιατί μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Πώς είναι στον δρόμο, πώς περπα-
τάει, ποιες είναι οι κινήσεις του, ποιες είναι οι κραυγές που βγάζει, γιατί
συμπεριφέρεται περίεργα ένας άνθρωπος που είναι αυτιστικός στον δρό-
μο. Και η επιτυχία μου είναι ότι λαμβάνω μηνύματα από ανθρώπους που
μου λένε, είδα έναν Γιάννη σήμερα. Αυτή είναι η επιτυχία μου», εξηγεί η
Άδα Σταματάτου κατά τη συνομιλία της με τον πρωθυπουργό.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην υλοποίηση της
δέσμευσής του για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατό-
μων με αναπηρία. «Τονίζω την έμφαση στη λέξη “δικαιώματα”, το οποίο ξε-
διπλώνεται με πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες που λίγο-πολύ καλύπτουν
όλα τα υπουργεία με κάποιες αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει που μου
φαίνονταν τόσο προφανείς που αναρωτιέμαι γιατί δεν είχαν παρθεί νωρί-
τερα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Τα podcasts του κ.
Μητσοτάκη θα γίνονται σε μηνιαία βάση.



Ε
πενδύσεις στην πράξη και όχι
στα λόγια φέρνει η κυβέρνηση
στη χώρα. Η Ελλάδα μετατρέπε-
ται μάλιστα σε τεχνολογικό κόμ-

βο και μετά τη Microsoft και τη Pfizer άλ-
λος ένας κολοσσός στο είδος του, η Ama-
zon, επέλεξε τη χώρα μας για να εγκατα-
στήσει μία από τις έντεκα υποδομές που
σχεδιάζει να δημιουργήσει σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Και αυτή η κίνηση, όπως
έλεγαν κυβερνητικές πηγές στην «P», αν-
τικατοπτρίζει το μεγάλο επενδυτικό εν-
διαφέρον που προσελκύει πλέον η χώρα.

Για αυτήν τη σημαντική επένδυση του
βραχίονα της Amazon, της Amazon Web
Services, πέρασαν το κατώφλι του Μεγά-
ρου Μαξίμου χθες ανώτατα στελέχη της
εταιρείας για να επισφραγίσουν τη συμ-
φωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Σε αυτήν τη συνάντηση για την
επένδυση άνω των 200 εκατ. ευρώ τα στε-
λέχη του κολοσσού της τεχνολογίας δή-
λωσαν εντυπωσιασμένα από τα άλματα
που έχει κάνει η χώρα μας σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα.

Κόμβος για επενδύσεις 
Αυτό που αλλάζει στη χώρα είναι, πέρα

από τη δημιουργία θέσεων εργασίας πολύ
υψηλών προδιαγραφών, και η μετατροπή
της σε κόμβο για επενδύσεις υψηλής τε-
χνολογίας, ειδικά σε κέντρα δεδομένων.
Σημαντικοί και παγκόσμιοι «παίκτες» επι-
λέγουν την Ελλάδα για να έχουν μόνιμη
παρουσία. Όλα αυτά γίνονται παράλληλα
και με την ψηφιοποίηση του κράτους που

επιταχύνθηκε και λόγω της πανδημίας.
Στόχος, όπως τόνισε ο ίδιος ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, είναι να καθιερωθεί η Ελλά-
δα ως ένα κέντρο υποδοχής δεδομένων.
Μάλιστα, σημείωσε και άλλη μία παράμε-
τρο. Ότι η Ελλάδα καλεί τους λεγόμενους
«ψηφιακούς νομάδες» που θέλουν να ερ-
γαστούν από εδώ και τους παρέχει μέσω
των νέων τεχνολογιών τα κατάλληλα ερ-
γαλεία, έτσι ώστε να είναι σε άμεση επαφή
με κάθε γωνιά του πλανήτη.

Επένδυση 200 εκατ. ευρώ
Εταιρείες με παγκόσμιο αποτύπωμα

επιλέγουν την Ελλάδα για να κάνουν
στρατηγικές τοποθετήσεις σε υποδομές
οι οποίες θα στηρίξουν την Δ’ Βιομηχανική
Επανάσταση και την οικονομία τού αύριο.

Οι Τοπικές Ζώνες που δημιουργεί η A-
mazon Web Services παρέχουν υπηρε-

σίες που κάνουν όσους χρησιμοποιούν τις
ψηφιακές τεχνολογίες να τρέχουν με την
ταχύτητα του φωτός στον τομέα αυτό. Με-
ταξύ άλλων, μειώνουν τον χρόνο απόκρι-
σης εφαρμογών, προσφέρουν υπολογι-
στική ισχύ, ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο,
βάσεις δεδομένων και άλλες επιλεγμένες
υπηρεσίες μέσω υποδομών που εγκαθί-
στανται πολύ κοντά σε μεγάλα αστικά,
βιομηχανικά και τεχνολογικά κέντρα.

Έτσι, σε ελάχιστα χιλιοστά του δευτερο-
λέπτου διευκολύνουν δραστηριότητες
όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η
παραγωγή πολυμέσων, η ζωντανή ροή βίν-
τεο, το gaming υψηλών απαιτήσεων, οι
προσομοιώσεις, τα περιβάλλοντα επαυξη-
μένης και εικονικής πραγματικότητας και
η μηχανική μάθηση. Διευκολύνουν επίσης
καίριους τομείς εν μέσω πανδημίας, όπως
είναι η υγειονομική περίθαλψη.

Για να καταλάβει κανείς την επίδραση
αυτών των υπηρεσιών, αξίζει να σταθεί σε
όσα έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα
στη χώρα. Από την επιχείρηση εμβολια-
σμού που είναι όλη ψηφιακή και μέσω
των εργαλείων που παρέχονται από την
AWS όσο και όλο τον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό που επιχειρείται στις σχέσεις του
πολίτη με το Δημόσιο και μάλιστα με μι-
κρότερο κόστος, αφού τα περισσότερα
βρίσκονται στο λεγόμενο «υπολογιστικό
νέφος».

Οι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της
κρίσης αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο,
βλέποντας τις εξελίξεις αυτές, θέλουν να
επιστρέψουν για δύο λόγους: ο ένας είναι
γιατί είναι σκληρός ο ξεριζωμός και ο
δεύτερος γιατί με τις υψηλών προδιαγρα-
φών θέσεις εργασίας η χώρα γίνεται και
πάλι «φιλόξενη» για τα προσόντα τους.
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Επέλεξε τη χώρα μας 
για να εγκαταστήσει μία
από τις έντεκα υποδομές
που σχεδιάζει να 
δημιουργήσει σε 
ολόκληρη την Ευρώπη

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ψήφος εμπιστοσύνης
και από την Amazon
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«Άγρια Δύση» στην
«Αυγή», που 
εκπέμπει SOS
Γ

ια επιτελικό μπάχαλο κατηγορούν την κυβέρνηση,
ωστόσο τα του οίκου τους δεν πάνε καθόλου καλά. Με-
τά την πρόταση εθελούσιας εξόδου που παρουσιάστη-
κε στους εργαζόμενους της ιστορικής εφημερίδας

«Αυγή», τώρα οι υπεύθυνοι κοιτούν πώς θα το μαζέψουν, μιας
και οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και μαζικές. «Θα το πάρουν πί-
σω», λένε πηγές της Λεωνίδου, μιας και τους «την έχει πέσει» η
ΕΣΗΕΑ, ζητώντας γραπτές διευκρινίσεις και βασικά αλλαγές
στη νομική υπόσταση της πρότασης, αφού, όπως υποστηρίζουν
όλοι, εκτός από τον βασικό μέτοχο (που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ) στην
πρόταση δεν γίνεται πουθενά λόγος για τις παλιές οφειλές (άρα
θα τις χάσουν οι εργαζόμενοι;) και επίσης δεν υπάρχει σαφές
πλάνο βιωσιμότητας του Μέσου στο οποίο να αναγράφεται πόσοι
φεύγουν, πόσοι μένουν κ.λπ.

Μάλιστα, την Παρασκευή το πρωί δόθηκε στη δημοσιότητα η
ανακοίνωση των εργαζομένων της «Αυγής». Στην ανακοίνωση
σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι ζητούν την απόσυρση του προ-
γράμματος εθελούσιας εξόδου από τη διοίκηση «διότι δεν πα-
ρουσιάστηκε κανένα σχέδιο που να διασφαλίζει την επιβίωση
του καθημερινού και κυριακάτικου φύλλου», την εξασφάλιση
«εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δεδουλευμένα παλαιοτέρων
ετών, καθώς στη γραπτή δήλωση ένταξης στην εθελουσία δεν
αναφέρεται σε κανένα σημείο η καταβολή των οφειλών της εται-
ρείας προς τους εργαζόμενους» και κυρίως να καταθέσει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ (ως βασικός μέτοχος) το πλάνο του για το μέλλον της «Αυ-
γής». «Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλουμε το γεγονός της αιφνιδια-
στικής κατάθεσης της πρότασης για εθελουσία, χωρίς καμία
πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Το
“δόγμα του σοκ” δεν τιμά κανέναν από τους ιθύνοντες νόες του
προγράμματος, καθότι οι εργαζόμενοι έχουμε βάλει πραγματική
πλάτη για τη διάσωση της εφημερίδας, τόσο με την αποδοχή των
δύο συνεχόμενων μειώσεων στους μισθούς μας το 2014 και το
2017 όσο και με τη σύναψη συμφωνίας να μη διεκδικήσουμε
συλλογικά τις παλαιότερες οφειλές (σήμερα ύψους 600.000 ευ-
ρώ)», λένε οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κλείνουν την ανακοίνωσή
τους: «Επιφυλασσόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα πάλης
που έχουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικούν το δίκιο τους, σε πε-
ρίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Όπως και στην
περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων μας και βλαπτικής
μεταβολής των εργασιακών σχέσεων. Ο “αναγκαίος σεβασμός
στους εργαζόμενους” και η αναγνώριση “στην προσφορά τους
στην εφημερίδα” δεν μπορεί να είναι ξύλινες λέξεις. Ελπίζουμε
να μη χρειαστεί να ξανακάνουμε επίκαιρο το “ψυχή βαθιά” στα
γενέθλια των 70 χρόνων της ιστορικής εφημερίδας της Αριστε-
ράς και του τόπου».

Τα «καρφιά» Κοντονή
βρίσκουν τοίχο και στέκονται

Μύδρους εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής σε συνέντευξή του στο Πρώτο

Πρόγραμμα. Και τι δεν είπε ο άλλοτε Συριζαίος πολιτικός. Κατηγόρησε το κόμμα
για διγλωσσία στο θέμα της πανδημίας, πως κλείνει το μάτι σε όποιον βρει μπροστά

του, πως δεν κεφαλαιοποιεί τη φθορά της κυβέρνησης, αντιθέτως εισπράττει δημο-
σκοπική πτώση. Για τον Ανδρέα Ξανθό, βέβαια, είπε δυο καλές κουβέντες, αναφορικά
με τη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. 
Η περίπτωση Κοντονή πάντως έχει παρασκήνιο. Και για να μην έχει ακόμη συγχωρέσει
τον Καλογήρου και τον άλλο συνάδελφό του Τζανακόπουλο, η ιστορία μάλλον φτάνει
πίσω από το 2018…
Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τις καθημερινές συναντήσεις με
υγειονομικούς, με εκπρόσωπους φορέων, με εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους,

συνταξιούχους, ανέργους τόσο στις περιοδείες του όσο και στην Αθήνα, απλώ-
νοντας έτσι το αντιπολιτευτικό μέτωπο ενάντια στις λανθασμένες κινήσεις

της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας ακόμη τη μεγάλη
αποδοχή στον προοδευτικό κόσμο που ψηφίζει και στηρίζει τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, έχει στόχο να γειώσει το κόμμα μέσα στους κοινωνικούς
κόλπους και, όπως όλα δείχνουν, το καταφέρνει αποτε-

λεσματικά, φτάνοντας εκεί που τα στελέχη του
αδυνατούν να πλησιάσουν. 

Στα «κάγκελα» οι εργαζόμενοι,
ζητούν την απόσυρση 

του προγράμματος εθελούσιας
εξόδου από τη διοίκηση
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Το ΚΙΝΑΛ δυναμικά στις κάλπες

Α
πό την ανατολή του ηλίου στις 7.00
και για δώδεκα ώρες μέχρι τις 19.00
(εκτός απροόπτου) μέλη και φίλοι
του ΚΙΝΑΛ αλλά και απλοί πολίτες

θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εσωκομ-
ματικές εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας
του Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα με τις
πρώτες εκτιμήσεις, η αγωνία των ενδιαφερο-
μένων θα μετριαστεί ή θα χτυπήσει κόκκινο
μια ώρα αφότου κλείσουν οι κάλπες, καθώς
τότε πιστεύουν ότι θα υπάρχει μια πρώτη ει-
κόνα για το περίπου 10%. Στην περίπτωση που
η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων είναι
«ψήφο - ψήφο», η εκλογική βραδιά θα εξε-
λιχθεί σε θρίλερ και ασφαλή αποτελέσματα
θα αναμένονται μετά τα μεσάνυχτα. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, στο πρώτο δίωρο μετά το
κλείσιμο της κάλπης θα γνωρίζουμε το δίδυ-
μο του δεύτερου γύρου.

Στις εκλογές ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι
του Κινήματος Αλλαγής. Δικαίωμα ψήφου με
βάση τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού
έχουν όσοι είναι μέλη ή φίλοι του Κινήματος
Αλλαγής ή όσοι εγγραφούν μέλη ή φίλοι κατά
τη μέρα της ψηφοφορίας.

Η πιστοποίηση
Όσοι είναι γεννηθέντες έως 31/12/2004, εί-

ναι εγγεγραμμένοι στους Εθνικούς Εκλογι-
κούς Καταλόγους και ο χειριστής του tablet,
πληκτρολογώντας τα στοιχεία ταυτοποίησης
που απαιτεί το πληροφοριακό σύστημα του
υπουργείου Εσωτερικών, αναζητά τον εκλογι-
κό αριθμό, με τον οποίο και πιστοποιείται ο

ψηφοφόρος. Για την ταυτοποίησή του μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν αστυνομική ταυτό-
τητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Όσοι
είναι γεννηθέντες το 2005 (είναι δηλαδή 16
ετών) για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου θα
πρέπει, εκτός από την ταυτότητα και την αίτη-
ση εγγραφής μέλους ή φίλου, να καταθέσουν
υποχρεωτικά και εκτυπωμένο από την εφαρ-

μογή της ΗΔΙΚΑ πιστοποιημένο ΑΜΚΑ.
Οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, εκτός
από το έντυπο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή
διαβατήριο), θα πρέπει απαραίτητα, εκτός από
την αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου, να κα-
ταθέσουν και πιστοποιητικό ΑΜΚΑ από την
εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ. Οι αλλοδαποί που μέ-

νουν στη χώρα μας υποχρεωτικά θα πρέπει να
έχουν διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ
στη χώρα μας, πιστοποιητικό ΑΜΚΑ από την
εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και απαραίτητα, αν δεν
είναι μέλη του Κινήματος, να καταθέσουν αί-
τηση εγγραφής μέλους ή φίλου του Κινήμα-
τος. Στο εκλογικό κέντρο του Απόδημου δι-
καίωμα ψήφου θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμ-
μένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, οι
οποίοι θα πιστοποιούνται με την ίδια διαδικα-
σία που θα γίνεται η πιστοποίηση στα εκλογι-
κά τμήματα του εσωτερικού και απαραίτητα,
αν δεν είναι μέλη ή φίλοι, θα καταθέτουν συμ-
πληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου.

Με 3 ευρώ
Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των εξό-

δων των εκλογικών διαδικασιών υποχρεωτι-
κά όλοι οι ψηφοφόροι καταθέτουν το ποσό
των 3 ευρώ (την 5η Δεκεμβρίου μόνο), το
οποίο εισπράττεται από τον γραμματέα της
Εφορευτικής Επιτροπής. Για να αποφευχθούν
ο συνωστισμός τη μέρα των εκλογών και κα-
θυστερήσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης
εγγραφής μέλους ή φίλου, η αίτηση έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλ-
λαγής και συνίστανται για όσους δεν είναι μέ-
λη του Κινήματος η εκτύπωσή της και η συμ-
πλήρωσή της προτού προσέλθουν οι ψηφο-
φόροι στα εκλογικά τμήματα.

Με το βλέμμα στην κυπριακή ΑΟΖ και τη Θράκη η Ουάσιγκτον
Ως προοίμιο ενός πολύ «θερμού» χειμώνα στην Ανατολική

Μεσόγειο ερμηνεύουν Αθήνα και Λευκωσία την οργισμένη
αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά την
απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αδειοδοτήσει και
το τεμάχιο 5 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για
έρευνες της κοινοπραξίας ExxonMobil - Qatar Petroleum. Η
Άγκυρα, που έχει επανειλημμένως απειλήσει με «απαντή-
σεις» στο πεδίο και μπαράζ γεωτρήσεων στην περιοχή, «βα-
φτίζει» τώρα «τουρκική» υφαλοκρηπίδα ολόκληρο το δυτικό
τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, αξιώνοντας το πάγωμα όλων των
ερευνών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμ-

βουλίου της Κύπρου για την έκδοση άδειας εξορυκτικών
δραστηριοτήτων στο τεμάχιο 5 σε Αμερικανούς και Καταρια-
νούς, που προκάλεσε νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα. Το
βλέμμα της Ουάσιγκτον, εκτός από την κυπριακή ΑΟΖ, είναι
στραμμένο και στη Θράκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η με-
γαλύτερη μεταστάθμευση αμερικανικών δυνάμεων που έχει
γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια τεράστια πολεμική μηχανή, απο-
τελούμενη από 1.200 ελικόπτερα, άρματα μάχης, πυροβόλα
και στρατιωτικά οχήματα, μεταφέρεται μέσω της «Σούδας
του Βορρά» σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευ-
ρώπης. «Η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο», τόνισε ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, o οποί-
ος παρακολούθησε την τελετή άφιξης των δυνάμεων στην
Αλεξανδρούπολη και διεμήνυσε ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί
κανέναν, αλλά δεν της αρέσει και να απειλείται και για αυτό
έχουμε κάνει τα κουμάντα μας». «Μια ισχυρή και πιο ασφα-
λής Ελλάδα εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα στην
περιοχή», υπογράμμισε ο Τζέφρι Πάιατ και συμπλήρωσε ότι
«η εμβάθυνση και η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας
μεταξύ των εθνών μας δεν ωφελούν απλώς αλλά καθιστούν
πιο ικανό και το ΝΑΤΟ». 

Σταύρος Ιωαννίδης

Στις εκλογές ψηφίζουν 
τα μέλη και οι φίλοι του
Κινήματος Αλλαγής, ενώ
έχουν δικαίωμα και όσοι
εγγραφούν κατά τη μέρα 
της ψηφοφορίας

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Πού θα ψηφίσουν οι υποψήφιοι 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ψηφίσει στις 9.30 στο Δημοτικό Αθλητικό & Πνευμα-
τικό Κέντρο Ηρακλείου (Ν. Ξυλούρη και Φουμ).
Ο Γιώργος Παπανδρέου περίπου στις 10 στο 10ο Γυμνάσιο Καλλιθέας (Ελ. Βενι-
ζέλου 175).
Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα ψηφίσει στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο Μεταμόρ-
φωσης (Γκινοσάτη και Πλαστήρα 2).
Ο Παύλος Γερουλάνος στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδη-
μίας 50, στις 11. 
Ο Παύλος Χρηστίδης στην οδό Λιοσίων στο Μεταξουργείο.
Ο Χάρης Καστανίδης στις 11.30 στο νεοκλασικό κτίριο του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, στη Βασιλίσσης Όλγας και 25ης Μαρτίου.
Ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά θα είναι το κλίμα στο 10ο Γυμνάσιο Καλλι-
θέας (Ελ. Βενιζέλου 175), όπου θα ψηφίσουν ο σύζυγος και τα παιδιά της Φώ-
φης Γεννηματά. 



Ω
ρες πλέον πριν ανοίξουν οι
κάλπες για τις εσωκομματικές
εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής,
ο Ανδρέας Λοβέρδος, βου-

λευτής και ένα από τα φαβορί στην
κούρσα της διαδοχής, ξεδιπλώνει τις
σκέψεις και το όραμά του. Δεν μασάει τα
λόγια του και με τη σειρά του δίνει απαν-
τήσεις για όλους και για όλα.

Τώρα που έχει αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για την εκλογική διαδικασία,
γιατί θα πρέπει οι πολίτες να προτιμή-
σουν τη δική σας υποψηφιότητα;
Είμαι ρεαλιστής και ειλικρινής, ανα-

γνωρίζω ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύον-
ται τους πολιτικούς, καταλογίζοντάς
τους ψεύδος και νοοτροπία κατεστημέ-
νων μηχανισμών. Για αυτό μιλάω για το
ΠΑΣΟΚ της κοινωνίας και απευθύνομαι
σε 11 εκατομμύρια Έλληνες, στο εθνικό
ακροατήριο. Ζητώ τη μαζική συμμετοχή
των πολιτών για να τσακίσουμε τους
κομματικούς μηχανισμούς και στη συ-
νέχεια τη γραφειοκρατία, που καταδυ-
ναστεύουν το πολιτικό σκηνικό και τα-
πεινώνουν τους πολίτες. Μιλάω για την
αλλαγή ως αλήθεια και όχι ως σύνθημα
ευκαιρίας. Μπορούμε να γίνουμε εμείς
ο προοδευτικός πρωταγωνιστής που
αναζητά η χώρα. Το δήλωσα από την
πρώτη στιγμή, είμαι υποψήφιος γιατί πι-
στεύω ότι μπορώ να εγγυηθώ το μέλλον
της παράταξης, έχω υποσχεθεί υπερδιπλασιασμό
των ποσοστών και μπορώ να συμβάλω στο μέλλον
της πατρίδας, έχω διακηρύξει ότι ο πατριωτικός χα-
ρακτήρας του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτος.

Πώς απαντάτε στις καταγγελίες συνυποψηφίων
σας για μεταφερόμενους ψηφοφόρους από άλλα
κόμματα;
Δεν συμμερίζομαι τις καταγγελίες. Αντιθέτως,

προσωπικά καλοδέχομαι όλους τους συμπολίτες
μας που θα έρθουν στις κάλπες μας και θα συμμετέ-
χουν στη γιορτή της Δημοκρατίας την Κυριακή. Εί-
μαστε η πρώτη παράταξη στην Ελλάδα που από το
2004 έχει ανοικτές διαδικασίες. Ποιο είναι το νόημα
των ανοικτών, αν θέλαμε περιχαράκωση σε όσους
μας ψηφίζουν μέχρι τώρα; Υπάρχουν κάποιοι που
θέλουν ένα μικρό ΚΙΝΑΛ; Να μας το πουν. Γιατί όποι-
ος φοβάται το παραβάν θέλει μικρό ΚΙΝΑΛ. Το μικρό
ΚΙΝΑΛ όμως σκοτώνει το μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Όραμά
μου είναι ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, μια μεγάλη Δημοκρα-
τική Παράταξη του Κέντρου και της Κεντροαριστε-
ράς. Για αυτό άλλωστε και έθεσα υποψηφιότητα. Για
να κάνουμε την παράταξη μεγάλη ξανά. Και για αυ-
τούς ακριβώς τους λόγους απευθύνομαι στο εθνικό

ακροατήριο. Να νικήσει η κοινωνία και όχι οι κομμα-
τικοί μηχανισμοί.

Η αυτόνομη πορεία του κόμματος αποτελεί μονό-
δρομο για τη δική σας ηγεσία;
Καταλαβαίνω το ερώτημα και αναγνωρίζω από

πού εκπορεύεται. Είναι τα χαμηλά ποσοστά της κάλ-
πης του 2019 που σας οδηγούν σε αυτή την ερώτηση.
Δεν γίνεται το ίδιο ερώτημα ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε
στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε.
Είμαστε έτοιμοι. Στις επόμενες εθνικές εκλογές ο
ελληνικός λαός θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε τρία
και όχι σε δύο προγράμματα. Και το δικό μας θα είναι
το καλύτερο, γιατί εμείς είμαστε η φωνή της μεσαίας
τάξης. Στόχος μου είναι να γίνουμε δύναμη εξουσίας
και όταν αυτό συμβεί, για αυτά θα ερωτώνται άλλοι.
Πάμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Γίνεται!

Γιατί και από ποιους επιχειρήθηκε να χρεωθεί
στη δική σας υποψηφιότητα η «στροφή προς τη
Δεξιά»;
Ο μόνος που το τόλμησε δημοσίως και μάλιστα

αποδίδοντάς μου φράση που ουδέποτε είπα είναι ο
κ. Τσίπρας. Κατανοώ τον πανικό του. Γνωρίζει πολύ
καλά τι θα συμβεί όταν το ΠΑΣΟΚ γίνει δύναμη εξου-

σίας. Καθαρές κουβέντες:
σενάριο συντηρητικής δια-
κυβέρνησης ούτε η Νέα Δη-
μοκρατία θέτει, που έχει δη-
λώσει διά στόματος πρωθυ-
πουργού ότι θα επιδιώξει
άμεσα και αμέσως αυτοδυ-
ναμία, ούτε κυρίως και πρω-
τίστως κανένας από εμάς
τους έξι διεκδικητές της
ηγεσίας της παράταξης. 

Πώς κρίνετε την έως τώρα
διακυβέρνηση της χώρας
από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη; 

Η κυβέρνηση, έπειτα από
δυόμισι χρόνια από την
εκλογή της, έχει αποδείξει
ότι περιορίζεται σε βαρύ-
γδουπους μεταρρυθμιστι-
κούς τίτλους, αλλά όταν φτά-
νουμε στο διά ταύτα, η απο-
τελεσματικότητα και το χει-
ροπιαστό έργο είναι πολύ
κατώτερα των περιστάσεων
και των απαιτήσεων του πο-
λίτη. Η πανδημία είχε σε με-
γάλο βαθμό σκεπάσει τις
αστοχίες, αλλά τώρα πέφτει
φως και όλοι διαπιστώνουμε
τα προβλήματα. Γενικότερα
στην πανδημία είναι μια
άτολμη και καθυστερημένη
κυβέρνηση. Όσα κάνει τα
κάνει μισά και αργά (πχ υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός).
Και όσα δεν κάνει τα απαριθ-

μούμε στην καθημερινότητά μας (τι έκανε για τη
γραφειοκρατία, για τις φυσικές καταστροφές, για
την αξιολόγηση;). Από εμένα λαϊκισμό και ισοπέδω-
ση μην περιμένετε. Αλλά η αρρυθμία, η προσκόλλη-
ση στη γραφειοκρατία και τελικά η απραξία της πα-
ρούσας κυβέρνησης καταγράφονται στην καθημερι-
νότητα του πολίτη. Είμαστε εδώ για να τα αναδείξου-
με και να κάνουμε υπεύθυνες και σοβαρές αντιπρο-
τάσεις.

Θεωρείτε ότι η ενότητα του κόμματος είναι δεδο-
μένη για την επόμενη μέρα, όποιος και αν βρί-
σκεται στο πηδάλιο του Κινήματος; 
Έχω πολύ δυνατό βιογραφικό ενότητας. Έχω στη-

ρίξει όλους τους προέδρους της παράταξης με πίστη
και αφοσίωση. Η ενότητα της παράταξης ωστόσο δεν
κινδυνεύει από την επόμενη μέρα, αλλά καθορίζεται
από τον τρόπο που πολιτευόμαστε την προηγουμένη,
δηλαδή σήμερα. Είναι διαχρονική επιλογή και από-
φασή μου να μην καλλιεργώ αντιπαλότητες και εχ-
θροπάθεια. Να μιλώ μόνο πολιτικά και όχι προσωπι-
κά, όσο και αν προκαλούμαι. Με τη στάση μου συμ-
βάλλω ήδη στη μετεκλογική ενότητα. Πιστεύω στη
συλλογικότητα, την οποία και θα υποστηρίξω ατα-
λάντευτα από όποια θέση και αν βρεθώ. Α
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«Όποιος φοβάται
το παραβάν θέλει
μικρό ΚΙΝΑΛ»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Δ
ύο μέρες προτού ολοκληρωθεί
η πρώτη πράξη του προεκλογι-
κού θρίλερ για την ανάδειξη
της ηγεσίας του Κινήματος Αλ-

λαγής, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρου-
λάκης και ένα από τα φαβορί της εκλογι-
κής κούρσας ανοίγει σήμερα τα χαρτιά
του στην «Political», μιλώντας για όλους
και για όλα.

Την ώρα που η εκλογική διαδικασία
φτάνει στην τελική ευθεία, γιατί οι πο-
λίτες θα πρέπει να σας επιβραβεύσουν
με την ψήφο τους;
Είμαι υποψήφιος γιατί πιστεύω ότι μπο-

ρώ να εγγυηθώ την ενότητα και την προ-
οπτική του Κινήματός μας, με ένα κόμμα
ανανεωμένο σε ανθρώπους, ιδέες, οργά-
νωση και με πολιτική αυτονομία. Χωρίς
αλαζονεία, δημαγωγία ή μόνιμες καρέ-
κλες. Ένα κίνημα που θα εμπιστευτεί η
ελληνική κοινωνία ως το στήριγμά της για
να κοιτάξει ξανά ψηλά με ελπίδα. Ένα Κί-
νημα που κοιτά μπροστά και δεν διχάζεται
ξανά από το χθες. Τώρα που οι ιδέες της
Σοσιαλδημοκρατίας επανέρχονται δυνα-
μικά στο προσκήνιο, οι πολίτες αναζητούν
ένα ισχυρό κράτος και μια βιώσιμη παρα-
γωγική οικονομία για να στηρίξουν τις
ζωές τους. Αυτό το παράθυρο ελπίδας μό-
νο το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής μπο-
ρούν να το ανοίξουν για όλους.

Ποιες θα είναι οι τρεις πρώτες αποφά-
σεις σας, αν εκλεγείτε;
Η 5η και η 12η Δεκεμβρίου είναι η αφε-

τηρία μιας νέας αρχής για την παράταξή
μας. Οραματίζομαι ένα κόμμα σύγχρονο
και θεσμικό, όπου τα μέλη και οι φίλοι μας
δεν θα είναι απλοί παρατηρητές αλλά
ενεργοί συμμέτοχοι στις αποφάσεις μας.
Όχι ένα κόμμα ουρανοκατέβατων ή εκλε-

κτών του εκάστοτε αρχηγού. Είμαι απο-
φασισμένος να χτίσουμε ξανά ένα κίνημα
βάσης μαζί με μέλη και φίλους που θα
συμμετάσχουν στις εσωκομματικές εκλο-
γές για να φέρουμε κοντά μας δημιουργι-
κές κοινωνικές δυνάμεις. Από την επόμε-
νη μέρα θα προχωρήσουμε με αυτοοργά-
νωση από τη βάση, με περιφερειακές
συνδιασκέψεις με την Αυτοδιοίκηση, τα
επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς και
την κοινωνία των πολιτών για να φτιάξου-
με ένα πρόγραμμα περιφερειακής ανά-
πτυξης που θα είναι η αιχμή μας στις εθνι-
κές εκλογές. Θα ακολουθήσει το συνέ-
δριο που θα είναι μια πολιτική διαδικασία
και όχι μια μάχη μηχανισμών με συμβιβα-
σμούς κορυφής. Εκεί θα τιμήσουμε και τα
σύμβολά μας, όπως αρμόζει στην ιστορία
μας αλλά και στο μέλλον μας. 

Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξουν «πο-
λιτικές σπέκουλες» με σκοπό να επη-
ρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα; 
Η ανοιχτή κάλπη δεν σημαίνει ότι είναι

διάτρητη. Εννοώ ότι το κάλεσμα συμμετο-
χής δεν αφορά οργανωμένα μέλη άλλων
κομμάτων, που θα ψηφίσουν και μετά θα
εξαφανιστούν από τις οργανώσεις και το
κόμμα. Αντιθέτως, αφορά κάθε πολίτη
που μοιράζεται μαζί μας κοινές αρχές και
αξίες, θέλει να δώσει πνοή στη δημοκρα-
τική παράταξη και θέλει να έρθει κοντά
μας να χτίσουμε μια νέα σχέση αξιοπι-
στίας. Τους καλώ να έρθουν να επιβεβαι-
ώσουμε στην κάλπη αυτό το νέο ξεκίνημα

και τους υπόσχομαι ότι δεν θα διαψεύσω
την εμπιστοσύνη τους. 

Εκτιμάτε ότι αν εκλεγείτε θα καταφέ-
ρετε να ανταποκριθείτε εξίσου καλά
και ως πρόεδρος και ως ευρωβουλευ-
τής, ειδικά σε μια τόσο απαιτητική πε-
ρίοδο για τη χώρα και το κόμμα; 
Διάφοροι αναμοχλεύουν ένα πλεονέ-

κτημα που το παρουσιάζουν ως μειονέ-
κτημα, πολύ δε περισσότερο όταν οι εθνι-
κές εκλογές θα γίνουν σε λίγους μήνες. Το
κάνω λοιπόν σαφές και από εδώ: σκο-
πεύω να είμαι πανταχού παρών και να δί-
νω μάχες για την πατρίδα μου και το Κίνη-
μά μας. Στο γραφείο μου στη Βουλή, στο
κόμμα μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
για να ξαναστήσουμε οργανώσεις και δί-
κτυα. Εκεί εξάλλου είναι και το ζητούμε-
νο, να χτίσουμε νέους δεσμούς με την
κοινωνία και από κόμμα στελεχών να γί-
νουμε κόμμα βάσης. Τις ελάχιστες μέρες
που θα βρίσκομαι στην Ευρωβουλή θα
υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της πατρί-
δας με καίριες παρεμβάσεις για την αξιο-
ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δια-
χείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων,
την κλιματική κρίση, το Προσφυγικό. Ξα-
ναλέω, θα είμαι παντού παρών, δεν θα
αφήσω καμία ευκαιρία αναξιοποίητη για
να κάνω την παράταξη αξιόπιστη και δυ-
νατή εντός και εκτός συνόρων.

Η επιστροφή στα ιστορικά σύμβολα
του Κινήματος έχει «περάσει» στην

ατζέντα όλων των υποψηφίων. Δε-
σμεύεστε και εσείς για την ολική επα-
ναφορά τους;
Οραματίζομαι ένα σύγχρονο σοσιαλδη-

μοκρατικό κόμμα, το οποίο δεν θα φοβά-
ται για τα σύμβολά του. Δεν ξέρω κανέναν
να έφυγε από το κόμμα μας επειδή δεν
του άρεσε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ, ξέρω όμως
πάρα πολλούς που πληγώθηκαν από κα-
θεστωτισμούς και αλαζονείες. Μπορούμε
λοιπόν να κρατήσουμε τα σύμβολα, τα
ονόματα, την ιστορία μας, αλλά να αλλά-
ξουμε ό,τι πλήγωσε τον ελληνικό λαό και
τον έκανε να μας γυρίσει την πλάτη. Αυτό
που δεσμεύομαι είναι ότι θα αγωνιστώ για
να καταφέρουμε όλοι αυτό που μέχρι
πρότινος φαινόταν ακατόρθωτο: να ξανα-
κάνουμε το ΠΑΣΟΚ μεγάλο. 

Όταν η κάλπη θα έχει βγάλει τον νέο
πρόεδρο του κόμματος, θεωρείτε ότι η
ενότητα θα είναι δεδομένη, όποιος και
αν κρατήσει το πηδάλιο;
Η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για

να ανακάμψει το κόμμα μας. Δεν μιλάω
για την ενότητα στα λόγια ως ευχολόγιο. Η
ενότητα που χρειαζόμαστε είναι πολιτική,
αξιακή και ηθική. Για να έχουμε ενότητα
θέσεων και κοινού προσανατολισμού
πρέπει να κοιτάμε όλοι προς την ίδια κα-
τεύθυνση και να δίνουμε τις μάχες για το
καλό της παράταξης και της κοινωνίας.
Με διάλογο, σύνθεση και ανοιχτά μυαλά.
Θα αξιοποιήσω κάθε στέλεχος που θέλει
να προσφέρει. Θα ανοίξω τις πόρτες του
κόμματος σε κάθε προοδευτικό πολίτη
που θέλει να αγωνιστεί μαζί μας. 

Νίκος Ανδρουλάκης 
υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 

«Σκοπεύω να 
είμαι πανταχού
παρών... »

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 



ΠΠοινική δίωξη στους...
αυτόχθονες ιθαγενείς
Κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος απήγ-
γειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο εμφα-
νιζόμενων διαχειριστών της ιστοσελίδας
« Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς», στην
οποία, μεταξύ άλλων, προτείνονται τρόποι αν-
τίδρασης κατά των μέτρων για την πανδημία
και επί αποφάσεων που αφορούν «τις ζωές
και την περιουσία μας». Η ποινική δίωξη σε
βάρος των δύο προσώπων αφορά τα αδικήμα-
τα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της
διέγερσης σε ανυπακοή, με βάση στοιχεία
που απέστειλε στην Εισαγγελία η Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος.

Έκτακτες εκπομπές της ΕΡΤ
για τις κάλπες στο ΚΙΝΑΛ

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 5 Δεκεμ-
βρίου η δημόσια τηλεόραση με ενημερωτικές
εκπομπές αλλά και με έκτακτα δελτία θα με-
ταφέρει όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα
από τα εκλογικά κέντρα στην Αθήνα και σε
ολόκληρη τη χώρα αλλά και τα επιτελεία των
έξι υποψηφίων. Τα παρασκήνια, οι πληροφο-
ρίες, το κλίμα, καθώς και η ροή των αποτελε-
σμάτων όταν κλείσουν οι κάλπες, μόνο στο
πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Και
επειδή οι ειδήσεις δεν σταματούν, τη σκυτάλη
θα πάρει στις 23.30 η έκτακτη ενημερωτική
εκπομπή που θα παρουσιάσει και θα συντονί-
σει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Σταυρούλα Χρι-
στοφιλέα.

Η αγγλική έκδοση 
της ΑΑΔΕ

Ο Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι έτοιμος
να βγάλει και στην αγγλική έκδοση το site της
ΑΑΔΕ. Ο στόχος ήταν να είναι έτοιμο μέσα στο
2021, όμως δυστυχώς λόγω της πανδημίας
δεν πρόλαβε να το υλοποιήσει. Μέσα στο 2022
όμως το όλο εγχείρημα θα είναι έτοιμο… Γιατί
το κάνει αυτό; Διότι στη χώρα μας υπάρχουν
πλέον πολλοί ξένοι επενδυτές που πρέπει να
ενημερώνονται για τις δράσεις και τις φορο-
λογικές αλλαγές.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος το έριξε στη συγ-
γραφή και αυτοτρολάρεται. Το βιβλίο του φέ-
ρει τον τίτλο «Το κόκκινο σακίδιο». Στο βι-
βλίο του ο κ. Τσακαλώτος βρίσκει αφορμή να
«ανοίξει» το κόκκινο σακίδιο που τόσο συζη-
τήθηκε την περίοδο των μνημονίων και να
μας κάνει σημαντικές, όπως αναφέρει, απο-
καλύψεις τόσο για την πολιτική όσο και για
τον πολιτισμό, την οικονομία και, φυσικά,
όλα αυτά με τη δική του κριτική ματιά.

Ο Μητσοτάκης 
και ο Μόσιαλος 

Π
λην του Σωτήρη Τσιόδρα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με
άλλους λοιμωξιολόγους ή καθηγητές της

Ιατρικής. Έχει, για παράδειγμα, ιδιαίτερη σημασία
ο κατηγορηματικός τόνος με τον οποίο απάντησε
ο πρωθυπουργός στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντάς
του ότι «προφανώς και διαφωνεί» με τις απόψεις
του Ηλία Μόσιαλου. «Δεν καταλαβαίνω την κριτι-
κή που ασκείται για τα SMS. Γιατί είναι κακό να
υπενθυμίσω σε κάποιον ότι έχει ανοίξει η τρίτη
δόση για να το κάνει το εμβόλιο;», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Προφανώς παίρνει αποστάσεις από
τον Μόσιαλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τον
απαλλάξει από τα καθήκοντά του. 

Για να ξέρετε: Έμαθα από καλή
πηγή ότι έχει πέσει σύρμα να
μην ασχοληθεί κανείς δεξιός
με τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ και

να μην υποστηρίξει κανέναν εκ
των υποψηφίων, ούτε επίσημα ού-

τε ανεπίσημα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τι ση-
μαίνει αυτό…
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Ο Μπογδάνος 
στο… περίμενε

Αίφνης θυμήθηκα την περίπτωση του Κωνσταν-
τίνου Μπογδάνου, με τον οποίο είχα προσφάτως μια
σύντομη συζήτηση. «Κάνε υπομονή, βρε Κωνσταν-
τίνε, ο χρόνος είναι γιατρός, επουλώνει όλες τις
πληγές, θα δεις…», του είπα φιλικά, θέλοντας να
του χρυσώσω το χάπι για την αποπομπή του από την
ΚΟ της ΝΔ… «Και ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω να
ξαναγυρίσω; Ή πιστεύεις ότι θα περιμένω για κάναν
αιώνα;». Ομολογώ ότι με σόκαρε, αλλά δεν ήθελε
να επεκταθούμε περισσότερο…

Τι κρύβει το σακίδιο 
του Ευκλείδη; 

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Στη Ρωσία με καπέλα καουμπόικα 

Σ
τα αξιοσημείωτα της επίσκεψης
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στη Ρω-
σία ήταν η εμφάνισή του με κα-

πέλο άγριας Δύσης και η επίσκεψή του
στο Μαυσωλείο του Λένιν. Από τον
Μιλτιάδη επηρεάστηκε και ο έτερος
υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος,
ο οποίος βρισκόταν και αυτός στην
αποστολή της Μόσχας και φόρεσε και
αυτός ένα καουμπόικο καπέλο και, μά-
λιστα, έβγαλαν και τις σχετικές φωτο-
γραφίες. Τολμηρούς τους βρίσκω…
Στα θετικά της επίσκεψης είναι ότι η
ελληνική αποστολή στη Ρωσία έγινε
δεκτή σε θερμό κλίμα με τελικό επι-
στέγασμα την υπογραφή πρωτοκόλλου
συνεργασίας των δύο χωρών σε μία
σειρά από τομείς με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για τη χώρα μας. Μεταφορές,
τουρισμός, ενέργεια, έρευνα και τε-
χνολογία και φορολογική τεχνολογική
συνεργασία ήταν το κύριο μενού της
συνεργασίας…

Συνέντευξη ΓΑΠ στο περιοδικό του Λιβάνη 
«Ούτε με ΣΥΡΙΖΑ ούτε με ΝΔ μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν υφίσταται αξιακή σύγκλι-

ση», λέει ο Γιώργος Παπανδρέου σε συνέντευξή του στα «Επίκαιρα» που κυκλοφορούν, το πε-
ριοδικό που εκδίδει ο Ηλίας Λιβάνης, γιος του Αντώνη Λιβάνη, του στενότερου συνεργάτη του
πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου και επί σειρά ετών διευθυντή του γραφείου του. Στη συνέν-
τευξη που δίνει στο περιοδικό, το οποίο την εποχή της εισόδου στα μνημόνια είχε ασκήσει σε
βάρος του σκληρή κριτική, με αποτέλεσμα να «χαλάσουν» οι σχέσεις των δυο οικογενειών, ο
πρώην πρωθυπουργός έρχεται να απαντήσει για εκείνη την εποχή. «Πήραμε σκληρές αποφά-
σεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον της χώρας. Σηκώσαμε την ευθύνη παρά τις σειρήνες που
πρότειναν ανεδαφικά σενάρια και που θα οδηγούσαν τη χώρα στην ολοκληρωτική καταστρο-
φή», απαντά σήμερα ο ΓΑΠ.
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Έξαλλη η
δημοσιογράφος 
Μαρία Δεναξά 
Πυρ και μανία είναι η δημοσιογράφος Μα-
ρία Δεναξά, της οποίας το όνομα έχει εμφα-
νιστεί στη λίστα των ανθρώπων που πρότει-
νε το ΜέΡα25 να εμφανιστούν ως μάρτυρες
στην Εξεταστική. Συγκεκριμένα, η Μαρία
Δεναξά γράφει στο Twitter: «Με έκπληξη
πληροφορήθηκα από φίλους στην Ελλάδα
ότι το όνομά μου βρίσκεται σε λίστα προτει-
νόμενων μαρτύρων της Εξεταστικής Επι-
τροπής της Βουλής, που διερευνά τη λίστα
Πέτσα και την OpinionPoll. Γεγονός για το
οποίο ουδέποτε ενημερώθηκα και συναί-
νεσα. Επιπροσθέτως, πρόκειται για μια
υπόθεση με την οποία δεν έχω ασχοληθεί.
Ζητώ την άμεση επανόρθωση εκ μέρους
του πολιτικού κόμματος και δημοσίευση
της δήλωσής μου από τα ΜΜΕ που αναπα-
ρήγαγαν τη σχετική ανακοίνωση. Ουδέποτε
υπήρξα μέλος κόμματος και ούτε το επιθυ-
μώ. Όπως επίσης δεν επιθυμώ η φωνή μου
να συνδεθεί με κανέναν πολιτικό σχηματι-
σμό. Για εμένα αυτό είναι θέμα αρχής, δη-
μοσιογραφικής δεοντολογίας, ανεξαρτη-
σίας και συνείδησης!».

Κυκλοφορεί εντόνως ότι η Κου-
μουνδούρου προωθεί στα τηλε-
οπτικά πάνελ συγκεκριμένα
στελέχη, μεταξύ των οποίων τον
τομεάρχη Ανάπτυξης Αλέξη Χα-
ρίτση, την τομεάρχη Οικονομι-
κών Έφη Αχτσιόγλου και τον το-
μεάρχη Εσωτερικών Κώστα Ζα-
χαριάδη. Παράλληλα, προσπα-
θεί να βγάλει στο «κουρμπέτι»
τον τομεάρχη Μετανάστευσης
Γιώργο Ψυχογιό, ενώ γίνονται
προσπάθειες για την επανεμφά-
νιση του πρώην Ποταμίσιου
Σπύρου Δανέλλη, χωρίς τη συμ-
βολή του οποίου δεν θα ψηφιζό-
ταν η Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι κουραμπιέδες 
της Ντόρας

Οι κουραμπιέδες της Ντόρας έκαναν
θραύση και φέτος. Η βουλευτής της ΝΔ τή-
ρησε και... φέτος το έθιμο, καθώς ετοίμασε
κουραμπιέδες και τους πήγε στην εκπομπή
του ΣΚΑΪ «Σήμερα» με τον Δημήτρη Οικονό-
μου και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Άλλω-
στε, η κυρία Μπακογιάννη, έκτος όλων των
άλλων, είναι μια εξαιρετική μαγείρισσα και
έχει πάρει το χάρισμα από τη μητέρα της,
Μαρίκα. Βέβαια, η αείμνηστη Μαρίκα είχε
ως σπεσιαλιτέ τα ντολμαδάκια και τα ξερο-
τήγανα… Πάντως, εκτός από κουραμπιέδες,
η Ντόρα έχει αναλάβει εσχάτως και το «μα-
σάζ» της ΚΟ για όσους έχουν γκρίνιες και
παράπονα…

«Κανένα πρόβλημα 
συνταγματικότητας», λέει ο Βενιζέλος 

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνταγματικότη-
τας με την απόφαση της κυβέρνησης για τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό στους πολίτες άνω των 60
ετών», τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο κορυ-
φαίος συνταγματολόγος και πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, εξηγώντας ταυτό-
χρονα πως «όταν έχεις τέτοια οξύτατα προβλήματα,
παγκόσμια προβλήματα δημόσιας υγείας, τότε
υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, το οποίο
εξειδικεύεται και από το Σύνταγμά μας και από την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Διεθνές Σύμφωνο
Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και από όλο το σύστημα ρυθμίσεων του
Διεθνούς Δικαίου, που επιβάλλει τη λήψη, δικαιολογεί και από ένα σημείο και με-
τά επιβάλλει τη λήψη παρόμοιων μέτρων, τα οποία σέβονται την αρχή της αναλο-
γικότητας». Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε «αναγκαίο» το μέτρο, λέγοντας πως με
αφορμή και τη μετάλλαξη Όμικρον «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μέτρο
του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 είναι αναγκαίο και πρόσφορο
και, εν στενή εννοία, ανάλογο».



Ο εξωκοινοβουλευτικός
και η ξανθιά τηλεπερσόνα

Βουίζει η Γλυφάδα για την ξανθιά τηλεπερσόνα
που λέγεται ότι έχει «σπιτώσει» ο υπουργός, ο
οποίος για να κάνει και... απόσβεση την επισκέπτε-
ται συχνά πυκνά. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η εν
λόγω ψοφάει για καλή ζωή, ταξίδια και ψώνια. Όχι
ό,τι να ναι. Από Gucci, Versace και πάνω. Αλήθεια,
κύριε υπουργέ, πόθεν, άραγε; Θα επανέλθουμε με
όλα όσα έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
τα οποία βεβαίως βεβαίως γνωρίζουμε με... ανα-
τριχιαστικές λεπτομέρειες.

H Δήμητρα Λιάνη σε ρόλο «Ζορό»
Η χήρα του Ανδρέα, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, την

έπεσε για μια ακόμη φορά χοντρά στον ΓΑΠ. Αφού
του έσουρε τα εξ αμάξης για τις θέσεις και την

πολιτική του ως πρωθυπουργού, τον κατηγό-
ρησε ευθέως για κακοδιαχείριση στο Ίδρυ-
μα Παπανδρέου και για διασπάθιση δημόσι-
ου χρήματος. Η στήλη πληροφορείται ότι η

εν εξάλλω χήρα είναι σε ανοικτή γραμμή με
συνυποψήφιο του γιου του συζύγου της, ο

οποίος την έχει διαβεβαιώσει ότι αν εκλεγεί θα
την κατεβάσει υποψήφια στις εθνικές εκλογές! 

Σ
τα «κάγκελα» βρίσκονται τα στε-
λέχη της Προοδευτικής Συμμα-
χίας εντός του ΣΥΡΙΖΑ με τις θέ-

σεις που λαμβάνει το κόμμα για διάφο-
ρα φλέγοντα ζητήματα, καθώς και για
τις προσωπικές επιλογές του Αλέξη
Τσίπρα. Τα εν λόγω στελέχη θεωρούν
δεδομένο ότι σε περίπτωση εκλογής
Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ ή
ακόμη και του Γιώργου Παπανδρέου θα
υπάρξει ραγδαία αποσυσπείρωση του
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλοί ψηφοφόροι των
τελευταίων εκλογών θα επαναπατρι-
στούν. Την άποψη αυτή δεν τη συμμερίζεται ο κ. Τσίπρας, αλ-
λά τα συγκεκριμένα στελέχη επιμένουν ότι αυτό μπορεί να
συμβεί άμεσα, ακόμη και πριν από τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ
για την ανάδειξη συνέδρων, που αν συμβεί θα είναι μια
άκρως προβληματική εξέλιξη, καθώς η σύγκριση συμμετο-

χής στις κάλπες μεταξύ των δύο κομ-
μάτων θα εμφανίσει την Κουμουνδού-
ρου ως «φτωχό συγγενή» και σαν το
κόμμα του 5% που ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

Ανάλογες γκρίνιες και φόβοι διαπι-
στώνονται και από την πλευρά των
συνδικαλιστών, με αποτέλεσμα κά-
ποιοι, ελάχιστοι, νουνεχείς να είναι
προβληματισμένοι διπλά: και για το
ενδεχόμενο αποσυσπείρωσης του
κόμματος αλλά και γιατί ο Αλέξης Τσί-
πρας δεν λέει να καταλάβει τον κίνδυ-

νο που έρχεται. Μάλιστα, κάποια από τα στελέχη της λεγόμε-
νης Προοδευτικής Συμμαχίας φέρεται να έστειλαν στον κ.
Τσίπρα μέσω στενού του συνεργάτη το εξής απλό αλλά σημα-
διακό μήνυμα: «Πρόεδρε, το “Γαλάτσι” φυλλορροεί»!

Λέτε να κατάλαβε ο Τσίπρας;

Η «νεκρανάσταση» 
στο ΚΙΝΑΛ και 
το χρονοντούλαπο 
της Ιστορίας 

Κανονική νεκρανάσταση έχει γίνει το τε-
λευταίο διάστημα στο ΚΙΝΑΛ ενόψει της
εκλογής του νέου αρχηγού. Ο λόγος για δύο
πρόσωπα που κάποτε κινούσαν κυριολεκτικά
τα νήματα. Ο Κώστας Λαλιώτης αλλά και ο
Πέτρος Λάμπρου, ο άλλοτε κραταιός πρό-
εδρος της επίσης τότε ισχυρής Αγροτικής
Τράπεζας και εκ των στενότερων συνεργατών
του Ανδρέα Παπανδρέου. Και οι δύο εργά-
ζονται μέρα νύχτα και καθώς παίζουν στα δά-
κτυλα το παιχνίδι του παρασκηνίου, το απο-
λαμβάνουν με την ψυχή τους. Διατρέχουν
όμως έναν κίνδυνο: Αν ο άλλοτε πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου αποδειχθεί
«κουτσό άλογο», θα ξαναγυρίσει στο χρονον-
τούλαπο της Ιστορίας η φήμη τους ως μεγά-
λων εκλογομαγείρων...

ΥΥπάρχει πάντα και η
Ηλεία για τον Δημήτρη

Γράφτηκε πριν από μερικές μέρες ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται την επα-
ναφορά της λίστας στην
εκλογή της Ευρω-
βουλής. Εγράφη
επίσης ότι στην
περίπτωση αυ-
τή είναι πιθανόν
να δούμε πρώτο
στη λίστα τον Δη-
μήτρη Αβραμό-
πουλο, αλλά το ερώ-
τημα είναι τι θα κάνει με τον
Βαγγέλη Μεϊμαράκη; Πάντως, εγώ επιμέ-
νω, μην αποκλείετε τη λύση της Ηλείας για
τον Δημήτρη, μιας και αυτός είναι ο τόπος
καταγωγής του πρώην επιτρόπου, όπου δια-
θέτει πολλούς και ισχυρούς δεσμούς.

Ο υπουργός, η παντρεμένη
δικηγορίνα και το δείπνο  
Στο «Παρίσι του Βορρά» βρέθηκαν πρόσφατα
υπουργός της κυβέρνησης και παντρεμένη
δικηγορίνα. Μόνο που δεν τους πήγε καλά. Αφού
απόλαυσαν το χαβιάρι τους -Beluga, παρακαλώ-,
ξαφνικά ξεκίνησαν έναν καβγά που άφησε
«παξιμάδι» τους συνδαιτυμόνες τους. Αχ, αυτά τα
ταξίδια στις παγωμένες χώρες του Βορρά.
Δημιουργούν ψυχρότητες...

Αλέξη, το «Γαλάτσι» φυλλορροεί! 
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Το τι γίνεται μεταξύ των αστυνομικών για την εμπλοκή συ-
ναδέλφων τους στο κύκλωμα που εξασφάλιζε πλαστά πι-
στοποιητικά έναντι αδράς αμοιβής δεν λέγεται. Οι κουβέν-
τες είναι απολαυστικές και ενίοτε «πικάντικες», αφού
ενεργό ρόλο στο κύκλωμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας, λέγεται πως είχε και η σύζυγος του αξιωματικού της

ΕΛΑΣ (που ήταν και διοικητής Αστυνομικού Τμήματος στη
Δυτική Αττική). Η εν λόγω ξανθιά κυρία υπηρετούσε στο
γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων του τμήματος διοικητής του
οποίου ήταν ο επίορκος αστυνομικός σύζυγός της. «Είμαστε
μια ωραία οικογένεια», λένε υψηλόβαθμοι αστυνομικοί.
Και ντρέπονται για λογαριασμό των «συναδέλφων τους».

«Mετρ» στα πλαστά πιστοποιητικά η ξανθιά



Γ
ια τη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρ-
νηση στη διαχείριση της πανδημίας, το εν-
δεχόμενο να επεκταθεί ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός και σε άλλες ομάδες του

πληθυσμού, αλλά και στην είσοδο της μετάλλαξης
«Ο» στη χώρα μας, μιλά στην «Political» ο βουλευ-
τής ΝΔ και καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος
Στεφανάδης. 

Δηλώνει επίσης αισιόδοξος, καθώς όπως τονίζει
μετά την έλευση των φαρμάκων που αναμένεται να
εγκριθούν θα έχουμε πιο πολλά όπλα στη διάθεσή
μας. Ερωτηθείς για τη στάση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και τις διαρκείς επικρίσεις, ο κ. Στεφα-
νάδης κάνει λόγο για αμφιθυμία και ζητά να υπάρ-
ξει πολιτική σύμπνοια και συνεργασία στο θέμα της
υγειονομικής κρίσης.  

Η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών είναι
πλέον στο τραπέζι. Πιστεύετε ότι θα πειστούν οι
πολίτες με τα υπάρχοντα μέτρα ή θα έχουμε και
άλλες παρεμβάσεις; Υπήρξατε, άλλωστε, και
πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής. 
Πιστεύω ότι η ανάγκη της κοινωνίας και της διακυ-

βέρνησης ήταν να ληφθούν αυτά τα μέτρα για να προ-
στατευτεί κυρίως η υγεία των πολιτών - εμβολιασμένων
και ανεμβολίαστων. Κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξουν
άλλα μέτρα. Θα εξαρτηθεί από την απόδοση όσων έχουν
ήδη ληφθεί. Άλλωστε, τα μέτρα λαμβάνονται προοδευτι-
κά, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει. Λέγαμε
δεν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα, αλλά η εξέλιξη της
πανδημίας και το πρόβλημα που έχει η κοινωνία, η ιατρι-
κή κοινότητα, τα νοσοκομεία μας γενικά, επιβάλλει αυτό
το μέτρο.

Πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες
το μέτρο;
Έχετε δίκιο. Υπάρχουν και άλλες ηλικίες, επαγγέλμα-

τα και χώροι. Αυτό θα εξαρτηθεί με αυτό το μέτρο, πώς
θα εξελιχθεί το φαινόμενο, δηλαδή αν θα υπάρξει στα-
θεροποίηση ή κάμψη της πανδημίας. Καθημερινά έχου-
με μεγάλο πρόβλημα σε νοσηλευόμενους, διασωληνω-
μένους και δυστυχώς και στους θανάτους. Αν δεν απο-
δώσει το μέτρο, αναγκαστικά θα υπάρξουν και άλλες
προσεγγίσεις στο θέμα. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι,
γιατί δείχνει τάσεις σταθεροποίησης η επιδημιολογική
καμπύλη. Πιστεύουμε ότι θα πάμε σε μια ύφεση.

Η μετάλλαξη «Ο» πέρασε και τα σύνορά μας. Πόσο

απειλητική είναι;
Είναι ένας ιός όπως όλοι οι ιοί που μεταλλάσσεται. Εί-

ναι μια βιολογική διαδικασία. Είμαστε σε μια φάση που
δεν έχουμε το απόλυτο όπλο να το καταπολεμήσουμε
εκτός από τα εμβόλια. Ωστόσο δεν ξέρουμε πώς θα εξε-
λιχθεί. Μέχρι τώρα η επιστήμη ξέρει ότι οι μεταλλάξεις
των ιών είναι «επί τα βελτίω», με την έννοια ότι όσο με-
ταλλάσσονται τόσο εξασθενούν από πλευράς διεισδυτι-
κότητας αλλά και νοσηρότητας και κινδύνου. Οι πρώτες
ενδείξεις -με επιφύλαξη- δείχνουν ότι η μετάλλαξη
Όμικρον είναι λιγότερο νοσογόνα. Θα δούμε σε μία με
δύο εβδομάδες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει διαρκώς την κυβέρνηση για τη
διαχείριση της πανδημίας. Πιστεύετε ότι «κλείνει το
μάτι» στους ανεμβολίαστους;
Τα γεγονότα λένε ότι υπάρχει μια αλλοπρόσαλλη προ-

σέγγιση από την αντιπολίτευση όσον αφορά τον εμβολια-
σμό. Δηλαδή από τη μία λέει ότι αργήσαμε, από την άλλη ότι
τα μέτρα είναι καταπιεστικά και αντισυνταγματικά. Υπάρχει
μια αμφιθυμία της αντιπολίτευσης και αυτό το λέω με κά-
ποια πικρία επιστημονική. Υπό την έννοια ότι συνήθως στις
περισσότερες χώρες σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα -εδώ
είμαστε σε πόλεμο με έναν ιό, ο οποίος προσπαθεί να δια-
λύσει τον κοινωνικό ιστό πέρα από την υγεία των ανθρώ-
πων- χρειάζεται μια σύμπνοια, μια συνεργασία. Η κυβέρ-

νηση χωρίς να κοιτάζει το πολιτικό κόστος, με
στόχο να προστατευτεί η υγεία όλων -εμβολια-
σμένων και ανεμβολίαστων- πρέπει να λάβει
επώδυνα μέτρα.

Εκτιμάτε ότι το ΕΣΥ αντέχει;
Το κρίσιμο σημείο είναι να φτιαχτεί το τείχος

ανοσίας που θα προκύψει από τον εμβολιασμό
και τη νόσηση. Δεν θέλουμε να προκύψει από
την αύξηση των κρουσμάτων, γιατί εκεί το σύ-
στημα υγείας ενδεχομένως να αντιμετωπίσει
πρόβλημα. Για αυτό ο εμβολιασμός είναι το
όπλο που έχουμε. Από την άλλη πλευρά, έχου-
με και τα φάρμακα, τα οποία θα μπουν σύντομα
στην κατανάλωση, δηλαδή θα είναι στη χρήση
της ιατρικής. Συνεπώς, μαζί με το εμβόλιο θα
αλλάξουν την πορεία της λοίμωξης αυτής, της
πανδημίας.

Η Ελλάδα γίνεται κόμβος τεχνολογίας. Ήδη
ανακοινώθηκε μια μεγάλη επένδυση της A-
mazon. Είχε προηγηθεί της Microsoft και της
Pfizer.

Είναι τεράστια τα οφέλη για τη χώρα. Δεν εί-
ναι μόνο οι θέσεις εργασίας που πράγματι είναι
κάτι σημαντικό για το θέμα της ανεργίας. Η
οποία, παρότι είμαστε σε αυτό το στάδιο της
πανδημίας, είναι σε μείωση. Αυτό που θα προ-
σφέρει είναι η νέα τεχνολογία, η οποία θα εξοι-

κειώσει και τους εργαζόμενους αλλά κυρίως θα μπει
στη συνείδηση η νέα τεχνολογία, η οποία έρχεται με αυ-
τές τις μεγάλες επενδύσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ ση-
μαντικό και ανοίγει μια νέα σελίδα στη χώρα μας και από
πλευράς εκπαίδευσης, παραγωγής αλλά και τεχνολογι-
κής προσαρμογής.

Την Κυριακή το ΚΙΝΑΛ εκλέγει αρχηγό. Πόσο κοντά
είναι ιδεολογικά με τη ΝΔ; Πιστεύετε ότι θα γίνει άλ-
λος ένας σημαντικός πολιτικός πόλος;
Το ΚΙΝΑΛ ή ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα ασχέτως

με τα ποσοστά που παρουσιάζονται σήμερα ότι προσεγ-
γίζει με τις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα είναι πιο κοντά στη
ΝΔ. Και το λέω αυτό αντικειμενικά, γιατί βλέπουμε και
στη Βουλή ότι πολλά νομοσχέδια ψηφίζονται και από το
ΚΙΝΑΛ. Σίγουρα είναι πλησιέστερα στην ιδεολογία και
στην πρακτική της ΝΔ το ΚΙΝΑΛ από ό,τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιος κατά τη γνώμη σας θα επικρατήσει;
Προγνωστικό δεν έχω. Ο καλύτερος. Επειδή είναι ένα

άλλο κόμμα που έχει τις αξίες του, την παράδοσή του, τις
παρακαταθήκες του από τότε που ιδρύθηκε από τον Αν-
δρέα Παπανδρέου, πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι με γνώ-
μονα το συμφέρον του κόμματος αλλά και της Ελλάδας
θα ψηφίσουν τον καλύτερο κατ’ αυτούς.Χ
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Μ
ε κοινή δήλωσή τους την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ
για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφα-

λείας ανακοίνωσαν την απάντηση της ΕΕ στον κινεζικό «δρόμο του
μεταξιού». Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Πύλη»
που στόχο έχει να κινητοποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ σε επενδύσεις την περίοδο 2021-2027 στους τομείς «της ψη-
φιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών
και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης
και έρευνας σε ολόκληρο τον κόσμο» (ec.europa.eu
1/12/2021). Και όλα αυτά «προκειμένου να στηρίξει τη
διαρκή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνον-
τας υπόψη τις ανάγκες των εταίρων» της «και τα συμ-
φέροντα της ίδιας της ΕΕ».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «οι χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος αντιμετωπίζουν ση-
μαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης υποδομών - η Παγ-
κόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το έλλειμμα αυτό υπερβαί-
νει τα 2,7 τρισ. δολάρια ΗΠΑ το 2019» ενώ «σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της G20, το έλλειμμα επενδύσεων
στις παγκόσμιες υποδομές θα φτάσει τα 13 τρισ. ευρώ
έως το 2040». Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί το εν
λόγω επενδυτικό κενό σε υποδομές, απαιτούνται επεν-
δύσεις ύψους 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως, καθώς μόνο έτσι
εκτιμάται ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της
βιώσιμης ανάπτυξης.

Η «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) διασυνδέε-
ται με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν αναλη-
φθεί σε παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι τα επενδυτικά
σχέδια για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Εταιρική
Σχέση και τη Νότια Γειτονία αλλά και η στρατηγική του
2018 για τη συνδεσιμότητα ΕΕ - Ασίας, καθώς και οι
εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία και την Ινδία. 

Βέβαια η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ στοχεύει επίσης
και άλλες περιοχές του πλανήτη με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρι-
κή, στην Κεντρική Ασία και στη Λατινική Αμερική. Παρά τις γενικό-
λογες δηλώσεις της ηγεσίας της ΕΕ για παγκόσμια ανάπτυξη και
συνεργασία, είναι ηλίου φαεινότερο ότι στόχος της «Παγκόσμιας

Πύλης» είναι η ανάσχεση της κινεζικής επέκτασης, η οποία προ-
χωρά με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς λόγω του σύγχρονου κινε-

ζικού δρόμου του μεταξιού που δρομολογήθηκε προ
οκταετίας με την κινεζική πρωτοβουλία «Μια Ζώνη-
Ένας Δρόμος» (BRI).

Μάλιστα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη-
Ένας Δρόμος» από το 2013 μέχρι σήμερα η Κίνα έχει
προχωρήσει σε άμεσες επενδύσεις ύψους 136 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων, ενώ περίπου 140 χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης και της Ιταλίας, καθώς και 31 διεθνείς ορ-
γανισμοί έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με
την Κίνα (www.globaltimes.cn 21/6/2021). Όμως τόσο η
πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο ύπατος εκπρόσωπος
της ΕΕ στην παρουσίαση της «Παγκόσμιας Πύλης» δεν
αναφέρθηκαν ρητά στην Κίνα. Πλην όμως «ουδέν κρυ-
πτόν υπό τον ήλιον» καθώς από το σχετικό έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για
την Παγκόσμια Πύλη» προκύπτει σαφώς ότι η «Παγκό-
σμια Πύλη» της ΕΕ εντάσσεται πλήρως στην πρωτοβου-
λία των ΗΠΑ Build Back Better World (Β3W) που ως
γνωστόν έχει ως στόχο να περιορίσει την οικονομική
επιρροή της Κίνας στη διεθνή σκηνή (www.white-
house.gov 12/6/2021). Ειδικότερα το εν λόγω έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει επί λέξει με
νόημα: «Πρωτοβουλίες όπως η Build Back Better World
και η Παγκόσμια Πύλη θα αλληλοενισχύονται» (ec.eu-
ropa.eu/commission 1/12/2021).

Άλλωστε το γεγονός ότι η αμερικανική πρωτοβουλία
Build Back Better World στόχο έχει να κλείσει τον κινεζικό δρόμο
ήδη επισημαίνεται από την ίδια τη «Φωνή της Αμερικής» (Voice of
America) (www.voanews.com 4/11/2021). Επιπλέον κοινό μυστι-
κό αποτελεί πλέον και το γεγονός ότι η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ
είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στην κινεζική πρωτοβουλία «Μια

Ζώνη-Ένας Δρόμος» όπως επισημαίνεται από κορυφαία ΜΜΕ
(www.edition.cnn.com 1/12/2021 & www.dw.com 1/12/2021). 

Μάλιστα, δυτικά MME αναφέρουν ότι η Κίνα με την πολιτική της
έχει οδηγήσει σε υπερχρέωση των χωρών που εντάχθηκαν στην
πρωτοβουλία BRI κάνοντας λόγο για κινεζική «παγίδα χρέους»
(www.bloomberg.com 30/11/2021). Έτσι, τα διάφορα παπαγαλά-
κια επισημαίνουν ότι στόχος πλέον της πρωτοβουλίας της ΕΕ
«Παγκόσμια Πύλη» είναι να βγάλει τα κράτη αυτά από την κινεζική
«παγίδα χρέους» στην οποία έχουν πέσει. Στο πλαίσιο αυτό, λοι-
πόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παραπάνω έγγραφό της επιση-
μαίνει ότι «η “Παγκόσμια Πύλη” υιοθετεί μια δεοντολογική προ-
σέγγιση, ώστε τα έργα υποδομών να μη δημιουργούν μη βιώσιμο
χρέος».

Και όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Νότος
είναι εγκλωβισμένος στην «παγίδα χρέους» του EFSF και του
ESM, με τη Γερμανία να αρνείται κάθε σκέψη για αναδιάρθρωση
του χρέους Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας σε EFSF και
ESM.

Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί
κινεζικής «παγίδας χρέους», προβάλλοντας ως παράδειγμα την
περίπτωση του Τουρκμενιστάν, που στις 11/6/2021 εξόφλησε πλή-
ρως τα δάνεια που του παρείχε η Κίνα ύψους 8,1 δισ. δολαρίων για
έργα BRI εκεί (www.globaltimes.cn/ 21/6/2021).

Επιπλέον, ασκώντας σφοδρή κριτική στην αντικινεζική, όπως τη
χαρακτηρίζει, πρωτοβουλία Β3W του Τζο Μπάιντεν, επισημαίνει
ότι «τα έργα υποδομής B3W των ΗΠΑ είναι οικονομικά ανέφικτα»
και ως εκ τούτου «σύμφωνα με ειδικούς είναι βέβαιο ότι θα απο-
τύχουν» (www.globaltimes.cn 9/11/2021).

Κλιμακώνοντας, μάλιστα, την κριτική του κατά των Βρυξελλών,
το Πεκίνο επισημαίνει πως η «Παγκόσμια Πύλη» της ΕΕ δεν είναι
τίποτε άλλο παρά «μια ακόμη ακάλυπτη επιταγή της Δύσης»
(www.globaltimes.cn 1/12/2021). 

Η νέα κόντρα, λοιπόν, της ΕΕ με την Κίνα καλά κρατεί.

Σ
τη ζωή υπάρχουν οι θεωρητικές αρχές και αξίες (που συ-
χνά μάλιστα έχουν και θεσμική κατοχύρωση). Υπάρχει,
ωστόσο, και η πραγματικότητα, μπροστά στην αμείλικτη

δεσμευτικότητα της οποίας κάμπτονται οι κάθε είδους κανόνες,
ηθικοί, αξιακοί και νομικοί…

Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα της επικαιρότητας: Το
Σύνταγμά μας, πέραν των επιμέρους ειδικών διατάξεων, ως γενι-
κή αρχή και γενικό πνεύμα αναμφίβολα κατοχυρώνει ένα κράτος
διεπόμενο από τις αρχές του φιλελευθερισμού. Ένα φιλελεύθε-
ρο κράτος, δε, ασφαλώς και έχει δικαίωμα να καταστέλλει την
ελευθερία των επιμέρους ατόμων, να υποτάσσει δη-
λαδή την ανεξάρτητη βούληση και το δικαίωμα αυτο-
διάθεσής τους στη δική του βούληση. Αυτό, όμως,
υπό μια προϋπόθεση: Πως ο περιορισμός της ελεύθε-
ρης βούλησης και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των
επιμέρους ατόμων δικαιολογείται από το πρόταγμα
μιας ανώτερης αξίας, την οποία υπηρετεί το κράτος
και η οποία είναι η προστασία του κοινωνικού όλου (ή
σημαντικών τμημάτων του).

Η τιμωρητική αντιμετώπιση των ηλικιωμένων -
προς το παρόν αυτών- αρνητών του εμβολιασμού δι-
καιολογείται άραγε από την εν λόγω υπέρτατη αξία; Η
πρώτη αντίρρηση προφανώς είναι πως οι μεγάλης
ηλικίας άνθρωποι δεν είναι υπερμεταδότες, αφού
σπανιότατα νοσούν ασυμπτωματικά. Βεβαίως ο κρατικός αντίλο-
γος εν προκειμένω θα ήταν πως οι νοσούντες ηλικιωμένοι υπο-
νομεύουν τη δημόσια υγεία όχι μόνο ως δυνητική πηγή μετάδο-
σης του ιού, αλλά και ως πιθανοί «καταληψίες» νοσοκομειακών

κλινών που θα τις αποστερούσαν από όσους θα τις χρειάζονταν
ανυπαιτίως. Σε ένα πολύ θεωρητικό επίπεδο θα έλεγε κάποιος
ότι, κατά τη φιλελεύθερη αντίληψη, το κράτος θα έπρεπε να πα-
ρέχει επιλογή μεταξύ εμβολιασμού και πλήρους αυτοεγκλει-
σμού κατ’ οίκον των ανεμβολίαστων (ειδικά στο ενδεχόμενο που
κάποιοι ζουν μόνοι και έχουν, π.χ., συνεννοηθεί με μια αλυσίδα
τροφοδοσίας να τους αφήνουν τρόφιμα -που έστω πληρώνουν
ηλεκτρονικά- έξω από το σπίτι τους). 

Είναι ωστόσο προφανές πως σε πρακτικό επίπεδο
ένας τέτοιος σεβασμός του πυρήνα της φιλελεύθερης
φιλοσοφίας από το κράτος δεν είναι εφικτός. Και με
δεδομένο πως ζούμε σε έναν υγειονομικό πόλεμο με
ασύμμετρο και αόρατο και πανταχού παρόντα εχθρό, η
κάμψη των φιλελεύθερων αρχών -«στον πόλεμο, όπως
στον πόλεμο» λένε οι Γάλλοι- ίσως πρέπει να γίνεται
ανεκτή (αρκεί να μη δημιουργήσει προηγούμενο για
πιο ομαλές εποχές, δηλαδή να μη δημιουργήσει γενική
εφεκτικότητα προς τον κρατικό αυταρχισμό).

Πάμε τώρα στην επέτειο αυτών των ημερών. 
Πάντα σε επίπεδο γενικών αρχών το κράτος διαθέτει

το μονοπώλιο της νόμιμης και ακαταγώνιστης βίας. Και
-θεωρητικώς- οφείλει να τη χρησιμοποιεί οποτεδήπο-

τε απειλείται η δημόσια τάξη, η κοινωνική ευταξία ευρύτερα, η
περιουσία, πολλώ δε μάλλον η ζωή αθώων πολιτών. Και είναι
γνωστό πως στα δραματικά γεγονότα της 6ης Δεκεμβρίου 2008,
που ακολούθησαν τη δολοφονία ενός εφήβου από ανεγκέφαλο

όργανο της δημόσιας εξουσίας, το ελληνικό κράτος δεν άσκησε
το δικαίωμα/υποχρέωση που έχει στη βία για προστασία του συ-
νόλου.

Αυτή η παράλειψη εξέθεσε σε πλήθος μομφών τον τότε αρμό-
διο υπουργό Προκόπη Παυλόπουλο. Και η πλειονότητα των πολι-
τών φαίνεται πως ενστερνίστηκε τις σχετικές κατηγορίες, αν
σκεφθεί κανείς μάλιστα πως η «απογείωση» της ηγετικής εικό-
νας του σημερινού πρωθυπουργού ξεκίνησε όταν αυτός αρνή-
θηκε να ψηφίσει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον άλλοτε
υπουργό Εσωτερικών του Κώστα Καραμανλή.

Ωστόσο…
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται το ίδιο πράγμα:
Άλλο οι θεωρητικές αρχές και άλλο η σκληρή πραγματικότη-

τα…
Συμμερίζομαι και εγώ πως για πολλά πράγματα μπορεί να

ασκηθεί σκληρή και τεκμηριωμένη κριτική για τον προκάτοχο
στην προεδρία της κυρίας Σακελλαροπούλου. Ωστόσο πιστεύω
πως αν πριν από 13 χρόνια είχε επιδιώξει να αποδείξει πως το
κράτος διαθέτει πράγματι το μονοπώλιο της ακαταγώνιστης νό-
μιμης βίας… Και αν, μετά τον νεαρό Γρηγορόπουλο, είχαν σκο-
τωθεί μερικοί ακόμη έφηβοι… Τότε το ελληνικό κράτος θα είχε
καταγραφεί ως το μοναδικό ίσως στον κόσμο που βρίσκεται σε
εμφύλιο πόλεμο με τη νεολαία του. Και δεν είναι βέβαιο πως οι
νέοι, σε φιλοσοφικό ή νομικό επίπεδο, έχουν αφομοιώσει την
αρχή -ή/και την αξία- της ακαταγώνιστης νόμιμης βίας του κεν-
τρικού φορέα της δημόσιας εξουσίας…
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του
Νότη Μαριά

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

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Η ΕΕ χτίζει «Παγκόσμια Πύλη» για να 
κλείσει τον κινεζικό «δρόμο του μεταξιού»

6 Δεκεμβρίου: Του «Αγίου Μπάχαλου»;
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Λ
άβρος κατά της κυβέρνησης ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης
Ρήγας, υποστηρίζει πως «ως

αντιπολίτευση επένδυσαν στον ανθρώπινο
πόνο, υπονόμευσαν την προσπάθεια εξό-
δου της χώρας από τα μνημόνια και σήμερα
έχουν οδηγήσει τη χώρα και τους πολίτες
να βιώνουν ανασφάλεια από την κατάρρευ-
ση του δημόσιου συστήματος υγείας και
της ακρίβειας». Συμπληρώνει, δε, ότι με
τον νέο προϋπολογισμό «μετατρέπει την
ακρίβεια σε ευκαιρία με αύξηση φόρων,
κατά 3,5 δισ., ενώ αφαιρεί από την πραγμα-
τική οικονομία 12,3 δισ. κόβοντας όλα τα
μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους, επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά». 

Υπάρχει μια γενικευμένη άποψη ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν ασκεί απαιτητική αντιπολί-
τευση, σύμφωνη με τα θέματα της χρονι-
κής συγκυρίας, με αποτέλεσμα να είναι
καθηλωμένος δημοσκοπικά. Γιατί;
Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης

συμβάλαμε με θετικό τρόπο, καταθέτοντας
προτάσεις για την αντιμετώπισή της καθώς
και για την άμβλυνση των επιπτώσεών της
στην οικονομία της χώρας. Δεν επενδύσαμε
στον ανθρώπινο πόνο και στην οικονομική
καταστροφή. Δυστυχώς, η ΝΔ και ο πρωθυ-
πουργός ως αντιπολίτευση επένδυσαν στον
ανθρώπινο πόνο, υπονόμευσαν την προ-
σπάθεια εξόδου της χώρας από τα μνημόνια
και σήμερα έχουν οδηγήσει τη χώρα και
τους πολίτες να βιώνουν ανασφάλεια από
την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος
υγείας και της ακρίβειας.

Η νεοφιλελεύθερη εμμονή της, η συνει-
δητή στήριξη συμφερόντων, η εμφανής ανε-
πάρκεια των «αρίστων» οδηγούν τη χώρα σε
κατάρρευση όπως συνέβη πάλι επί ΝΔ το
2008-2009. 

Οι δημοσκοπήσεις εκτός από την πρόθε-
ση ψήφου αναδεικνύουν και ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά εί-
ναι εμφανής η απομάκρυνση των πολιτών
από τη ΝΔ, μη έχοντας εκφράσει ακόμα την
προτίμησή τους σε κάποιον άλλον πολιτικό
φορέα. Για τον λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία οφείλει όλες τις προτά-
σεις που έχει διαμορφώσει να τις μετουσιώ-
σει σε ένα συνεκτικό εναλλακτικό σχέδιο, σε
μια εναλλακτική στρατηγική που θα περι-
γράφει τα προβλήματα και τις λύσεις που
αντιστοιχούν στις ανάγκες της περιόδου και
θα είναι διεισδυτική και κατανοητή από τους
πολίτες.

Μήπως σε μια πολιτική συγκυρία με νέες
κοινωνικές ανάγκες, λόγω πανδημίας,
οικονομίας, ελληνοτουρκικών σχέσεων,
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα έπρεπε να
προτάξει νέα και άφθαρτα πρόσωπα, που
θα απαρτίζουν και την εναλλακτική κυ-
βέρνηση;
Η κυβερνητική εμπειρία σε πολύ δύσκο-

λες στιγμές για τη χώρα, σε συνθήκες οικο-
νομικής κατάρρευσης, ανέδειξε την ικανό-
τητα των στελεχών που ανέλαβαν θέσεις ευ-
θύνης. Το παράδειγμα του επιτελικού κρά-
τους των «αρίστων» του κ. Μητσοτάκη απο-
δείχθηκε στη διαχείριση της κρίσης ότι είναι
το αναποτελεσματικό κομματικό κράτος των
αχρήστων πολιτικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα και την αγωνία για
μια συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη,
για μια σύγχρονη, προοδευτική, παραγωγι-
κή και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, αξιοποιεί το σύνολο του πολιτικού του
προσωπικού, τη νέα γενιά, μαζί με πολύ ση-

μαντικούς ανθρώπους των επιστημών και
της κοινωνίας που διαθέτουν τεχνοκρατική
επάρκεια και προοδευτικές ιδέες.

Το ΚΙΝΑΛ, όμορος χώρος, εκλέγει νέα
ηγεσία. Υπάρχει κίνδυνος πολιτικός για
τον χώρο σας, ψηφοφόροι που σας ψή-
φισαν μετά το 2012 και το 2015 να επι-
στρέψουν στο ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ, από το
οποίο προέρχονται;
Το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται σε μεταβατική πε-

ρίοδο, δεν έχει διευκρινίσει τι θέλει ακρι-
βώς. Οι πολίτες δεν είναι άβουλα όντα που
άγονται και φέρονται από πρόσωπα.

Οι πολιτικές αξιολογούνται καθώς και η
αποτελεσματικότητά τους στην καθημερι-
νότητα των πολιτών. Συνεπώς δεν νιώθουμε
ιδιοκτήτες κανενός και καμιάς και ταυτό-
χρονα έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτική
μας πρόταση. Η νέα ηγεσία και η πολιτική
πρόταση που θα υιοθετήσει είναι αυτή που
θα καθορίσει σε ποια πλευρά θα βρεθεί το
ΚΙΝΑΛ. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι ο
νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ θα έδειχνε ανοχή
ή και θα ταυτιζόταν με έναν αποτυχημένο
πολιτικά Μητσοτάκη. Με τον κ. Μητσοτάκη
δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος για την ελ-
ληνική κοινωνία και να γίνουν όσα αυτή έχει
ανάγκη. Χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και
νέα προοδευτική πλειοψηφία με τον ΣΥΡΙΖΑ
ισχυρό και πρώτο κόμμα.

Η Βαβέλ, που πολλές φορές παρατηρεί-
ται στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
μήπως βλάπτει τελικά; Όλες αυτές οι πα-
ραφωνίες θα τιθασευτούν στο συνέδριο
του Φεβρουαρίου;
Η προγραμματική συνδιάσκεψη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν ένα θετικό γεγονός με συμ-
βολές τεκμηριωμένες, με γνώση και άποψη.
Η προσπάθεια αυτή κατέληξε στο ότι οι

ανεκπλήρωτοι στόχοι μας, γιατί διακόπηκε
η κυβερνητική θητεία, δεν μπαίνουν στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας, αλλά παραμέ-
νουν ζωντανοί, εμπλουτίζονται, προσαρμό-
ζονται στις απαιτήσεις του σήμερα και απο-
τελούν τη συλλογική μας συνισταμένη.

Άρα, οφείλουμε όλοι και όλες να υπηρε-
τήσουμε αυτούς τους στόχους με ενιαίο πο-
λιτικό λόγο. Το συνέδριο του κόμματος, που
λόγω πανδημίας έχει καθυστερήσει, θα εί-
ναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν ζη-
τήματα που εμποδίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να
ανταποκριθεί με επάρκεια, δημοκρατικά και
οργανωμένα στις μεγάλες προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας.

Η κυβέρνηση κατέθεσε τον προϋπολογι-
σμό του 2022 σε μια συγκυρία που έχου-
με άνοδο των τιμών στην ενέργεια. Πώς
τον σχολιάζετε;
Την περίοδο που η πανδημία έχει ξεφύγει

απολύτως και η ακρίβεια σαρώνει εργαζό-
μενους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά, ο προϋπολογισμός του 2022 απο-
καλύπτει ότι η κυβέρνηση εγκληματεί κατά
συρροή σε βάρος της οικονομίας και της
κοινωνίας.

Κόβει 820 εκατ. από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό για την υγεία. Μειώνει κατά 1,7 δισ.
τις κοινωνικές δαπάνες για πρόνοια, στήρι-
ξη των ανέργων και παροχές υγείας, ενώ
κρατά καθηλωμένο τον κατώτατο μισθό και
επιβάλλει απλήρωτη εργασία.

Μετατρέπει την ακρίβεια σε ευκαιρία για
αύξηση των φορολογικών εσόδων: προβλέ-
πει 3,5 δισ. αύξηση φόρων, εκ των οποίον τα
2,3 δισ. από έμμεσους. Αφαιρεί από την
πραγματική οικονομία 12,3 δισ. κόβοντας
όλα τα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους,
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παναγιώτης Ρήγας
Μέλος και πρώην γραμματέας ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

«Η κυβέρνηση 
εγκληματεί 
σε βάρος 
της κοινωνίας»

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
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Π
ολιτικοί, επιχειρηματίες,
εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των
ΜΜΕ τίμησαν με την πα-

ρουσία τους την εκδήλωση, που οργά-
νωσε στο Χίλτον η MEDIA GROUP ΕΠΕ,
για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της
πρώτης ψηφιακής, καθημερινής, πο-
λυθεματικής εφημερίδας «Political». 

Για τον πρώτο χρόνο της εφημερί-
δας μίλησαν ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γ. Οικονόμου, ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωρ-
γαντάς, η υφυπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Σ. Βούλτεψη, ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, οι
βουλευτές Κ. Κυρανάκης και Κ. Ζα-
χαριάδης, ενώ μαγνητοσκοπημένο
μήνυμα απέστειλε ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρα-
κάκης. Νωρίτερα είχε αναγνωστεί
χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουρ-

γού Αντ. Σαμαρά. Όλοι οι ομιλητές
εξήραν την καινοτόμο πρωτοβουλία
για την πρώτη ψηφιακή εφημερίδα στη
χώρα και εστίασαν στην έγκυρη, άμε-
ση και πλουραλιστική ενημέρωση της
«Political», συγχαίροντας τον εκδότη
και πρόεδρο της MEDIA GROUP Νίκο
Καραμανλή και τους ανθρώπους της
εφημερίδας. Ειδικότερα, οι Κ. Πιερρα-
κάκης, Γ. Γεωργαντάς, Σοφία Βούλτε-
ψη και ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
τόνισαν την τεράστια συμβολή της
«Political» στην άμεση και έγκυρη
ενημέρωση των πολιτών στους τομείς
της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρη-
ματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής
ζωής του τόπου και στον τομέα της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι βουλευτές Κ. Κυρανάκης (ΝΔ) και
Κ. Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ) μίλησαν για το
«απολύτως επιτυχημένο εγχείρημα»
της κυκλοφορίας σε ψηφιακή μορφή

της «Political» και εξέφρασαν τις ευ-
χαριστίες του πολιτικού κόσμου, αφού
η εφημερίδα δίνει τη δυνατότητα σε
όλους τους βουλευτές, όλων των απο-
χρώσεων, να εκφράζουν σε αυτήν τις
απόψεις τους.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων πα-
ρευρέθηκαν οι υπουργοί Άδωνις Γε-
ωργιάδης, Κώστας Τσιάρας, Χρήστος
Σταϊκούρας, Νίκη Κεραμέως, Γιάν-
νης Πλακιωτάκης, Κώστας Καραμαν-

λής, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης Θε-
οδωρικάκος, ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι
υφυπουργοί Μαρία Συρεγγέλα, Αν-
δρέας Κατσανιώτης, Ζέττα Μακρή,
Ζωή Ράπτη, Νίκος Παπαθανάσης,
Κώστας Κατσαφάδος, Λευτέρης Οι-
κονόμου, Γιώργος Καραγιάννης και
Γιώργος Στύλιος, πολλοί βουλευτές,
πολιτευτές και δήμαρχοι από όλη την
Ελλάδα.

Ευχές και μπράβο
για το καινοτόμο 
ψηφιακό εγχείρημα

Με την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως 

Ο εκδότης της «Political» με τη βουλευτή της ΝΔ Ν. Δούνια Με τον βουλευτή Δημ. Κούβελα Χειραψία του Ν. Καραμανλή με τον βουλευτή της ΝΔ Κ. Κυρανάκη 

Με τον πρώην υπουργό και βουλευτή ΝΔ Θ. Ρουσόπουλο Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Οικονόμου 

Με τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη 
Τ. Θεοδωρικάκο
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O
εκδότης της «Political» Νί-
κος Καραμανλής μίλησε για
το παράτολμο όραμά του:
«Κλείσαμε ήδη τον πρώτο

μας χρόνο, από την ημέρα που ορα-
ματιστήκαμε, έξω από τα συνηθισμέ-
να, όπως λέγεται, την πρώτη καθημε-
ρινή ψηφιακή, πλήρη εφημερίδα,
που θα παρουσίαζε με τη μεγαλύτερη
δυνατή αντικειμενικότητα θέματα
πολιτικά, οικονομικά, επιχειρηματι-
κά και κοινωνικά.

Και θα διαβάζεται δωρεάν, από χι-
λιάδες αναγνώστες μέσα από τα e-
mails τους, καθημερινά. Και κάναμε
το παράτολμο αυτό όραμά μας πράξη! 

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό, το πα-
ράτολμο εγχείρημα, μέσα στη γνω-
στή σε όλους μας κρίση που περνάει
διεθνώς ο Τύπος, και μάλιστα στις
ιδιαίτερες συνθήκες που η πανδημία
του κορονοϊού δημιούργησε; Για
πολλούς, ήταν ένα επιχειρηματικό
εγχείρημα, με προεξοφλημένη την

ημερομηνία λήξης του. Για εμάς, η
απάντηση ήταν ο μετασχηματισμός
του επιχειρησιακού μοντέλου της
έκδοσης, μιας ημερήσιας εφημερί-
δας και λειτουργίας της εκδοτικής
επιχείρησης, στη βάση του νέου ψη-
φιακού μετασχηματισμού της χώ-
ρας, που εφαρμόζεται πλέον με επι-
τυχία στην καθημερινότητα των πο-
λιτών.

Η ασφαλής πρόβλεψη για το πώς
θα διαμορφωθεί το μέλλον του ημε-
ρήσιου Τύπου, σε αρκετά μακροχρό-
νιο βάθος χρόνου και στη μετα-Covid
εποχή, εξαρτάται από το αν εφαρμο-
στούν εγκαίρως αποτελεσματικές
στρατηγικές, συνυφασμένες με τη
νέα ψηφιακή εποχή. Στις αρχές της
νέας χιλιετίας, ένας γκουρού των
Media και των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών είχε δηλώσει ότι “οι ηλεκτρο-
νικές εφημερίδες δεν θα θυμίζουν
σε τίποτα τις σημερινές”. Όμως, αγα-
πητές φίλες και φίλοι, η τύχη βοηθά-

ει τους τολμηρούς… Παρά τις οργα-
νωτικές δυσκολίες του εγχειρήμα-
τος, από την αρχή φάνηκε η επιτυχία
που θα είχε. Καθημερινά, αυξανόταν

με γεωμετρική πρόοδο ο αριθμός των
αναγνωστών που εμπιστεύονταν την
ενημέρωσή τους από την ψηφιακή
εφημερίδα “Political”».

«Δικαιωμένοι και περήφανοι 
που τολμήσαμε» 

Ν I Κ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ H Σ
Με τον υπουργό Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη Ο εκδότης Ν. Καραμανλής με την υφυπουργό Ζέττα Μακρή Με τον υφυπουργό Εξωτερικών Α. Κατσανιώτη 

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δ. Τσιόδρας Με τον διευθυντή της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Θεοχαρόπουλο
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O
Νίκος Καραμανλής μίλησε
στη συνέχεια για την ιστο-
ρία του ψηφιακού ημερή-
σιου Τύπου στη νέα εποχή

που γράφει πρώτη η  «Political»:
«Πριν ακόμη κλείσουμε τον πρώτο

χρόνο κυκλοφορίας, ξεπεράσαμε τον
ημερήσιο αριθμό αναγνωστών όλων
των “συμβατικών” εφημερίδων. Ο
επιχειρηματικός κόσμος είδε τη με-
γάλη διεύρυνση του αναγνωστικού
κοινού που επετεύχθη από την ψη-
φιακή εφημερίδα “Political”, καθώς
και την αποτελεσματικότητά της, και
ανταποκρίθηκε με τα διαφημιστικά
του κονδύλια. Την εμπιστεύονται για-
τί είναι μια επένδυση που αποδίδει.

Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι τώρα
έδωσα απαντήσεις σε κάποιες από
τις ερωτήσεις που θα θέλατε να μου
κάνετε! 

Το πρώτο μας ψηφιακό φύλλο κυ-
κλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου 2020.
Σήμερα, έναν χρόνο μετά, νιώθουμε
δικαιωμένοι και περήφανοι για το
τόλμημά μας. Ανταποκριθήκαμε με
μεγάλη επιτυχία στις υψηλές απαιτή-
σεις της ψηφιακής εποχής και απαν-
τήσαμε στις ανάγκες του σύγχρονου
αναγνωστικού κοινού. Ανοίξαμε έναν
νέο κύκλο δημιουργικής παρέμβα-
σης στην έγκυρη ενημέρωση, με
γνώμονα και επίκεντρο τον Άνθρωπο,
κερδίζοντας παράλληλα και το στοί-
χημα της αξιόπιστης και αντικειμενι-
κής πληροφόρησής του. 

Και φυσικά, όλα αυτά χάρη στη δι-
κή σας υποστήριξη και στο υψηλού
επιπέδου στελεχιακό και δημοσιο-
γραφικό δυναμικό της εφημερίδας
“Political”».

«Στόχος τα 300.000 e-mails»
«Συνεχίζουμε, με υπευθυνότητα

και συνέπεια, την καθημερινή ενη-
μέρωση, ακόμη και των πιο απαιτητι-

κών αναγνωστών μας. Με αποκαλύ-
ψεις που ξαφνιάζουν, με αποκλειστι-
κότητες που προκαλούν, με συνεν-
τεύξεις που συζητιούνται.

Όμως, το συναρπαστικό ταξίδι της
ψηφιακής εφημερίδας “Political”
στη νέα εποχή δεν τελείωσε ακόμα.
Μόλις άρχισε… και συνεχίζεται με
μεγαλύτερη όρεξη. Δεσμευόμαστε
να έχουμε τον ίδιο δυναμισμό στην

πορεία του χρόνου, πάντα, με σεβα-
σμό στον αναγνώστη και πίστη στην
αλήθεια της είδησης. 

Συνεχίζουμε, με επίπονες και
επίμονες προσπάθειες, κόντρα στις
δυσκολίες και τις αντιξοότητες που
ταλανίζουν όλο τον κόσμο, στο-
χεύοντας, ημέρα με την ημέρα, να
μεγαλώσουμε το αναγνωστικό μας
κοινό και να κερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη του, στη δημιουργική και
επιτυχημένη μάχη της ενημέρω-
σης. Η ψηφιακή εφημερίδα “Politi-
cal” κυκλοφορεί από Τρίτη έως
Σάββατο και στέλνεται καθημερινά
σε 150.000 χιλιάδες e-mails, με
στόχο το επόμενο τετράμηνο να ξε-
περάσει τα 300.000 χιλιάδες e-
mails, σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελ-
λάδα, η “Political”, πρώτη, γράφει
την ιστορία του ψηφιακού ημερήσι-
ου Τύπου στη νέα εποχή. Δυναμικά
και αταλάντευτα!».

«Δέσμευση για ανάλογη 
δυναμική συνέχεια»
«Δέσμευση για ανάλογη 
δυναμική συνέχεια»
«Δέσμευση για ανάλογη 
δυναμική συνέχεια»

Ν I Κ Ο Σ  Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ H Σ
Η υφυπουργός Υγείας Ζ. Ράπτη και ο γγ Μ. Θεμιστοκλέους

Ο εκδότης Ν. Καραμανλής με τη σύζυγό του Χρύσα και τον γιο του Γιώργο

Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα
Με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη
και τον βουλευτή Μαγνησίας Χρ. Μπουκώρο
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Αντώνης Σαμαράς: 
«Ευχάριστη έκπληξη η έκδοση της “Political”»
«Η έκδοση της ψηφιακής εφημερίδας “Political” ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Έκπληξη, διότι ήταν τολ-
μηρό εγχείρημα η έκδοση μιας πλήρους ψηφιακής εφημερίδας. Και πέτυχε! Και ακόμη, έκπληξη, διότι
στην εποχή μας τα ΜΜΕ περνούν κρίση, και είναι επίσης τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα η δημιουρ-
γία και κυκλοφορία ενός ενημερωτικού Μέσου και η απασχόληση σημαντικού αριθμού δημοσιογράφων
και άλλων εργαζομένων. Η μέχρι σήμερα πορεία σας είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η ψηφιακή εφημερίδα
σας προσφέρει στον πλουραλισμό, στην ενημέρωση και στην αξιοπιστία των ΜΜΕ».

Με τον Χρ. Σταϊκούρα, υπουργό Οικονομικών Με τον Μ. Χρυσομάλλη, βουλευτή Μεσσηνίας 
Ο Ν. Καραμανλής με τον υπουργό 
Μεταφορών και Υποδομών Κ. Αχ. Καραμανλή 

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης

Ο εκδότης της «Political» με τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη
και την υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Σ. Βούλτεψη Με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζαχαριάδη

Με τον βουλευτή Κέρκυρας της ΝΔ Στ. Γκίκα 
Ο εκδότης της «Political» N. Καραμανλής
με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Αμανατίδη

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκης

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντάς

Με τον πρώην δήμαρχο Αιγάλεω και πρώην 
πρόεδρο της ΤΕΔΚΝΑ Δ. Καλογερόπουλο 

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής
με  τη δημοσιογραφική 

ομάδα της «Political»
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Σ
πάνια συναντάς άνθρωπο δίπλα σε πρωθυπουργό που να εί-

ναι δίκαιος, χαμηλών τόνων και η πόρτα του να είναι πάντα

ανοιχτή για όλους. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι αυτό που

λέμε «ήρεμη δύναμη». Δεν έχει ανάγκη να κάνει επίδειξη δύναμης

σε κανέναν, είναι ευφυέστατος και έχει μάθει να αφουγκράζεται…

και τους πολιτικούς και τους πολίτες. Όσοι γνωρίζουν από πρόσωπα

και καταστάσεις, ξέρουν ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτά-

κης είχε μεγάλη αγάπη στον θεσμό της οικογένειας και ο Γρηγόρης

ήταν ένας από τους αγαπημένους του εγγονούς. Παρότι στο παρελ-

θόν δεν είχε εκτεθεί δημοσίως στην πολιτική, αποφάσισε από νω-

ρίς να ασχοληθεί με την οργάνωση της δράσης του θείου του, Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη, και δείχνει να έχει πάρει πολλά στοιχεία από

τον παππού του, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα

στην πολιτική και κυρίως στο πώς βλέπει τους πολιτικούς φίλους

και τους πολιτικούς αντιπάλους. Ο αείμνηστος Μητσοτάκης ήταν

αναμφίβολα μεγάλο σχολείο.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Αφού

αποφοίτησε από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα, συνέχισε τις

σπουδές του στην Αγγλία. Σπούδασε Νομική στο Queen Mary and

Westfield College, University of London και συνέχισε τις σπουδές

του στο City Business School στον τομέα της Ναυτιλίας, του Εμπο-

ρίου και των Χρηματοοικονομικών. Εκπόνησε τη διπλωματική του

εργασία με θέμα το «Διεθνές Εμπόριο και η Πετρελαϊκή Κρίση».

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε ως δικηγόρος σε κο-

ρυφαία ελληνικά δικηγορικά γραφεία. Το 2008 ίδρυσε το δικό του

δικηγορικό γραφείο, «Δημητριάδης Γρηγόρης και Συνεργάτες», το

οποίο ειδικεύεται σε εμπορικό, φορολογικό, ποινικό και οικονομι-

κό δίκαιο, καθώς και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το 2013

εργάστηκε ως σύμβουλος του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη και

ήταν υπεύθυνος για τα νομικά, οργανωτικά και επικοινωνιακά ζη-

τήματα του υπουργού.

Μετά την εκλογή του Κ. Μητσοτάκη ως προέδρου της Νέας Δημο-

κρατίας και κατ’ επέκταση αρχηγού της αντιπολίτευσης, ήταν πάντα

δίπλα του και εξ απορρήτων, όντας υπεύθυνος για την πολιτική αλλά

και εκλογική στρατηγική του κόμματος μέχρι και τις εθνικές εκλο-

γές του Ιουλίου του 2019, όπου και εκλέχθηκε πρωθυπουργός ο Κ.

Μητσοτάκης. Από τον Ιούλιο του 2019 υπηρετεί ως διευθυντής του

Γραφείου του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εκ των αρμοδιοτήτων του καθοδηγεί, επιβλέπει, συντονίζει και

διαμορφώνει την κυβερνητική πολιτική, την επιχειρησιακή και

επιτελική λειτουργία του Μεγάρου Μαξίμου και λειτουργεί ως ύπα-

τος συντονιστής των νομοθετικών, πολιτικών και επικοινωνιακών

ενεργειών του πρωθυπουργού.

Η ήρεμη δύναμη 
στο Μαξίμου

Γρηγόρης Δημητριάδης

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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O Γρηγόρης Δημητριάδης έχει μία εμμονή: Θέλει όλοι να
δουλεύουν για «το αφεντικό», όπως αποκαλεί στους τρίτους
τον πρωθυπουργό. Δεν δέχεται τις προσωπικές στρατηγικές
και το σίγουρο είναι ότι το νευραλγικό πόστο που κατέχει στο
Μέγαρο Μαξίμου τον καθιστά εξόχως επιδραστικό στους
κυβερνητικούς αξιωματούχους και όχι μόνο. Είναι στο πλευ-
ρό του Μητσοτάκη πολύ πριν από το 2004, όταν αποφάσισε
την ενεργή ενασχόλησή του με την πολιτική.

Ο «ψηλός», όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, είναι με-
τριοπαθής και κεντροδεξιός, θεωρείται ένας άνθρωπος που
λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις πυροσβεστικά και χαρα-
κτηρίζεται επίσης γεφυροποιός. Έχει καλή σχέση και με
τους σαμαρικούς και με τους καραμανλικούς, ενώ στο εσω-
τερικό της ΝΔ τον εμπιστεύονται άπαντες. Στο διάστημα που
κυβερνά η ΝΔ έχει βοηθήσει με τρόπο αθόρυβο και αποτε-
λεσματικό να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα σε σχολεία
της ελληνικής περιφέρειας, ενώ έχει μεγάλες ευαισθησίες
σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τα ΑμεΑ. Είναι πρό-
σωπο που φέρνει σε πέρας όποια αποστολή αναλαμβάνει.

Όσοι τον έχουν γνωρίσει έστω και για λίγα λεπτά, κάνουν
λόγο για έναν άνθρωπο βαθιά ευφυή, διαβασμένο και με
πλήρη γνώση όλων των κρίσιμων θεμάτων. Ισορροπιστής,
συναινετικός και δίκαιος, είναι ο άνθρωπος στον οποίο προ-
σφεύγουν ακόμα και κορυφαία στελέχη ή βουλευτές όταν
θέλουν να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα στον πρόεδρο ή όταν

νιώθουν ότι σε κάτι έχουν αδικηθεί. Και το μήνυμα φτάνει
πάντα στον πρόεδρο, όσο σκληρό και αν είναι.

Από την άλλη, οι άνθρωποι της αγοράς τον θεωρούν τον
απόλυτο doer και επιδιώκουν επαφή μαζί του, γνωρίζοντας
πως, όταν δώσει το χέρι του, ο λόγος του αποτελεί συμβό-
λαιο.

Ο ίδιος επιμένει πεισματικά να διατηρεί χαμηλό προφίλ,
να δουλεύει αθόρυβα. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την
προσωπική του προβολή. Αγαπά την Κρήτη, από την οποία
έχει πολύ δυνατές παιδικές αναμνήσεις, και λατρεύει την
Τζια. Όπως ο ίδιος έχει πει παλαιότερα: «Αγάπησα τα παρα-
δοσιακά “λουκούμια” της Τζιας. Λόζα, ξινό τυρί, άνυδρα ντο-
ματάκια, μέλι, ενώ το Μαυρούδι της αποτελεί την αγαπημένη
μου χειμωνιάτικη ποικιλία που εκπληρώνει διπλά τον σκο-
πό: δεν μπορεί να μην ταξιδέψει το μυαλό στο νησί. Είμαι λά-
τρης του καλού κρασιού, ενώ η δημιουργία ενός πρότυπου
αμπελώνα μαζί με μια μικρή παραγωγική μονάδα είναι σκέ-
ψη που εκεί καλλιεργήθηκε στο μυαλό μου. Ας το αφήσου-
με, όμως, για αργότερα».

Εκτός από την Τζια, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι είναι
φανατικός Ολυμπιακός, τρέχει πολλές φορές στα γήπεδα
και στον ελεύθερο χρόνο του (σχεδόν ποτέ) προτιμά να πη-
γαίνει για μπάσκετ με τον γιο του. Άλλωστε, λόγω ύψους, θα
έλεγε κανείς ότι το μπάσκετ τού ταιριάζει απόλυτα. Αφήστε
που είναι καλός στα τρίποντα!

Η αγάπη για την Κρήτη, 
την Τζια και το μπάσκετ

Με τον πολύ καλό φίλο του Παύλο ΜαρινάκηΠάντα κοντά στη νεολαία

Έχει καλή
σχέση και με
τους σαμαρι-
κούς και με
τους καρα-
μανλικούς,
ενώ στο
εσωτερικό
της ΝΔ τον
εμπιστεύον-
ται άπαντες

Οι στενοί του φίλοι γνωρίζουν ότι ήταν 
ο αγαπημένος εγγονός του αείμνηστου 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Μεταφέρει όλα τα μηνύματα της βάσης στον πρωθυπουργό

Αγαπάει την Κρήτη, από την οποία έχει πολύ δυνατές
παιδικές αναμνήσεις, ενώ λατρεύει και την Τζια

Η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή 
σε όλους τους βουλευτές του κόμματος



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Η
βδομάδα έκλεισε με την απόφα-
ση της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών να δώσει το πράσινο
φως στη χορήγηση αναμνηστι-

κής δόσης ακόμα και νωρίτερα από την αρ-
χική εκτίμηση, που ήταν στους 4 μήνες από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Για την
ακρίβεια, αναφέρει πως ο εμβολιασμός με
την τρίτη δόση μπορεί να γίνει στους 3 μή-
νες μετά τη δεύτερη δόση και στους 3 μή-
νες μετά τη προηγηθείσα νόσηση. Έτσι,
όσοι εμβολιάστηκαν τέλος Αυγούστου με
αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να εμβο-
λιαστούν μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι επι-
στήμονες αξιολόγησαν τα έως τώρα επι-
στημονικά δεδομένα, τα υπάρχοντα κρού-
σματα με την παραλλαγή Όμικρον αλλά και
τον χειμώνα που στην ουσία τώρα μπαίνει
και ο καιρός θα αλλάξει. Σαφώς ρόλο έπαι-
ξε η μεγάλη διεισδυτικότητα της παραλλα-
γής Όμικρον, αλλά και οι ενδείξεις πως αυ-
τή η νέα μετάλλαξη προκαλεί επαναλοίμω-
ξη σε όσους έχουν ήδη νοσήσει και νόσηση
έστω και με ήπια συμπτώματα σε εμβολια-
σμένους. 

Στην έκτακτη δίωρη συνεδρίαση που εί-
χε χθες η Επιτροπή των Ειδικών αναφορι-
κά με τα πιστοποιητικά νόσησης εισηγήθη-
καν τη λήξη τους στους 3 μήνες μετά τη νό-
σηση και όχι στους 6 που ήταν μέχρι τώρα.

Άνοιξε η πλατφόρμα
Η πλατφόρμα για το κλείσιμο των ραντε-

βού όσων έχουν συμπληρώσει τρίμηνο
από τον εμβολιασμό τους και είναι 18 ετών
και άνω άνοιξε χθες το βράδυ και θα ανοί-
γει σταδιακά για τους δικαιούχους μέχρι
και σήμερα το πρωί. 

Διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν, όπως
τόνισε και ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μά-
ριος Θεμιστοκλέους, μάλιστα την Κυριακή
5 Δεκεμβρίου είναι πολλά τα διαθέσιμα
ραντεβού. Τη Δευτέρα θα υπάρξει διόρθω-
ση στο emvolio.gov.gr εκεί που αναγράφει
στους νοσήσαντες πως πρέπει να εμβολια-
στούν σε 6 μήνες, θα γίνει αλλαγή σε 3 μή-
νες. Επιχειρησιακά έχει αυξηθεί η δυνατό-
τητα παραπάνω εμβολιασμών, τα οποία για
τον μήνα Δεκέμβριο είναι πάνω από 3 εκα-
τομμύρια.

« Έχουν κλειστεί ήδη 1,5 εκατομμύριο
ραντεβού και υπάρχουν λίγο παραπάνω
από 1,5 εκατομμύριο διαθέσιμα ραντεβού,
ενώ θα προστεθούν κι άλλα στην πορεία»,
τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Χθες, Παρασκευή, πάντως ενεργοποι-
ήθηκε η πλατφόρμα για την έκδοση πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού για όσους έχουν
εμβολιαστεί εκτός Ελλάδας, με κάποιο από
τα 4 εγκεκριμένα στην Ευρώπη εμβόλια.

Από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούν
να εκδώσουν πιστοποιητικό και όσοι έχουν
εμβολιαστεί με όλα τα εμβόλια που έχει εγ-
κρίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ). 

Η σταθεροποιημένη επιδημιολογική ει-
κόνα της χώρας φάνηκε και στα κρούσμα-
τα της Παρασκευής που ήταν 6.201. Όμως
παραμένουν ψηλά οι θάνατοι και οι διασω-
ληνωμένοι. Χθες καταγράφηκαν 97 νέοι
θάνατοι ενώ 694 άνθρωποι δίνουν μάχη
διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, οι 549 από αυ-
τούς ανεμβολίαστοι. Από τα σημερινά
κρούσματα, 1.699 εντοπίζονται στην Αττική
και 1.032 στη Θεσσαλονίκη. 

Αρνούνται να διασωληνωθούν
Αρκετές είναι οι περιπτώσεις ασθενών,

στην πλειοψηφία τους ανεμβολίαστοι, οι
οποίοι παρά τη βαριά κλινική τους εικόνα
αρνούνται να διασωληνωθούν. Η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα είπε
χθες σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό
σταθμό του ΣΚΑΪ πως δυο γυναίκες, 56
ετών η μία και 41 η άλλη, αρνούνται να δια-

σωληνωθούν στο «Σωτηρία». Κορυφαίος
πνευμονολόγος στο ίδιο νοσοκομείο ανέ-
φερε στην «Political» πως τα ξημερώματα
της Παρασκευής διασωληνώθηκε άνδρας
35 ετών, ανεμβολίαστος, ο οποίος μέχρι και
το τέλος ζητούσε να μη διασωληνωθεί, πα-
ρότι η υγεία του λόγω Covid-19 ήταν κλονι-
σμένη και παρότι ο ίδιος έχει ένα ακόμη
επιβαρυντικό στοιχείο για τη νόσο, είναι
παχύσαρκος. Τελικά ο άνδρας διασωληνώ-
θηκε, όμως, οι γιατροί έρχονται καθημερι-
νά αντιμέτωποι με ασθενείς αλλά και συγ-
γενείς τους, οι οποίοι επικαλούμενοι διά-
φορους λόγους αρνούνται στους γιατρούς
να προχωρήσουν στη διασωλήνωση. 

ΣΣτΕ: Συνταγματικός 
ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός σε
υγειονομικούς, 
και στην ΕΜΑΚ
Πράσινο φως άναψε στον υποχρεω-
τικό εμβολιασμό σε συγκεκριμένες
εργασιακές ομάδες το Συμβούλιο
της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγ-
ματική την απόφαση της Πολιτείας
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των γιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού σε νοσοκομεία και δο-
μές υγείας, αλλά και των εργαζομέ-
νων στην ΕΜΑΚ. 
Σε διάσκεψη στην ολομέλεια των δι-
καστών του ανωτάτου ακυρωτικού
δικαστηρίου απορρίφθηκαν οι αιτή-
σεις των προσφευγόντων της ΕΜΑΚ,
οι οποίοι στρέφονταν σε βάρος της
απόφασης του αρχηγού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, αλλά και οι αι-
τήσεις ακυρώσεως της ΠΟΕΔΗΝ και
εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.  Μόνη υπο-
χρέωση της Πολιτείας, να προβεί στη
δημοσίευση της απόφασης του αρ-
χηγού του ΠΣ στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εντός ενός μήνα από
τη δημοσίευση της απόφασης. 

«Welt»: «Η Γερμανία
συζητά, η Ελλάδα
δρα» για τους
ανεμβολίαστους
Δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της
«Welt» αναφέρεται στην απόφαση
της ελληνικής κυβέρνησης περί
υποχρεωτικών εμβολιασμών όσων
είναι άνω των 60. Ο συντάκτης αντι-
παραβάλλει την κατάσταση στη χώρα
με εκείνη που επικρατεί στη Γερμα-
νία, υπό τον τίτλο «Ενώ η Γερμανία
κάνει ακόμη συζητήσεις, η Ελλάδα
αναλαμβάνει δράση» και σημειώνει:
«Η Αθήνα ακολουθεί εδώ και καιρό
μια σκληρή γραμμή κατά των ανεμ-
βολίαστων, την οποία η Γερμανία
προσεγγίζει με αργούς ρυθμούς. Η
(σ.σ:. ελληνική) κυβέρνηση απο-
κλείει κατηγορηματικά ένα lock-
down, αφού η ταλαιπωρημένη οικο-
νομικά χώρα δεν έχει αυτή την πολυ-
τέλεια. Επιπλέον, βασίζεται στον
τουρισμό που δεν συνάδει με ένα
lockdown». Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει ο συντάκτης του άρ-
θρου, ενώ στη Γερμανία το ποσοστό
εμβολιασμού είναι χαμηλό κυρίως
σε νεότερες ηλικίες, στην Ελλάδα εί-
ναι οι ηλικιωμένοι εκείνοι που δεν
θέλουν να εμβολιαστούν. 

Μάριος Θεμιστοκλέους: 
«Η πλατφόρμα για το κλείσιμο
των ραντεβού άνοιξε 
χθες το βράδυ»

Σε τρεις μήνες 
η αναμνηστική
δόση στους 18+
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Στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύ-
νου για τον θάνατο του 25χρονου στο παράρτημα αποθεραπεί-
ας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη,
προχώρησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υφυπουργός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Βασίλη Πλιώτα και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση των
συνθηκών θανάτου του 25χρονου, ο οποίος φιλοξενούνταν στη
συγκεκριμένη δομή έχοντας διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστι-
κού φάσματος, αλλά και την έρευνα για άλλα τέτοιου τύπου πε-
ριστατικά. Υποστήριξε πως ενημερώθηκε για τον θάνατο του
25χρονου από την πρόεδρο της συγκεκριμένης δομής και ότι
«έχει ήδη κατατεθεί εκ μέρους της σχετική μηνυτήρια αναφο-
ρά ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη
διερεύνηση των αιτιών του και την τυχόν απόδοση ποινικών

ευθυνών». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δομής, προκύπτει
«ότι έλαβε χώρα, την 28η.11.2021, περιστατικό βίας σε βάρος
του εκλιπόντος φιλοξενουμένου από άλλον φιλοξενούμενο και
αμελής συμπεριφορά εργαζομένου σε σχέση με το περιστατι-
κό αυτό». Η κυρία Μιχαηλίδου επικοινώνησε με τον πατέρα του
25χρονου, ο οποίος της είπε «ότι διαπίστωσε ιδίοις όμμασι,
όταν κλήθηκε, να προβεί στην αναγνώριση της ταυτότητας του
θανόντος, στα χέρια του τελευταίου υπήρχαν ίχνη τραυματι-
σμού που καταμαρτυρούσαν την επίδεσή του, καθώς και τραύ-
ματα, η εικόνα των οποίων παρέπεμπε σε υπό επούλωση πρό-
σφατα εγκαύματα, προερχόμενα από αναμμένο τσιγάρο».

«Καμία ανοχή από την Πολιτεία, βάζουμε το μαχαίρι στο κό-
καλο. Η Πολιτεία είναι εδώ», δήλωσε εξερχόμενη του γραφεί-
ου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η κυρία Μιχαηλίδου.

Σ.Σ

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για να
καθίσει στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου ο Δημήτρης Λιγνάδης.
Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυν-

τής του Εθνικού Θεάτρου θα λογοδοτήσει
ενώπιον δικαστών και ενόρκων για τέσσε-
ρις βιασμούς ανηλίκων και νεαρών ανδρών,
έπειτα από την έκδοση βουλεύματος που
τον «στέλνει» στο ακροατήριο.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο υιοθέ-
τησε ομόφωνα την εισαγγελική πρόταση
της Συμέλας Σαπίδου, που ζητούσε την πα-
ραπομπή του ηθοποιού σε δίκη, καθώς
έκρινε πως υπάρχουν σε βάρος του κατηγο-
ρούμενου «επαρκείς ενδείξεις ενοχής για
την πράξη του βιασμού κατά συρροή που
του αποδίδεται».

Σημειώνεται ότι διατάχθηκε και η συνέχι-
ση της προσωρινής κράτησης του σκηνοθέ-
τη, αφού κρίθηκε ότι «η επανειλημμένη τέ-
λεση της πράξης, η μακρόχρονη δράση του,
η μέθοδος που έχει αναπτύξει, για να προ-
σεγγίσει τα θύματά του, χτίζοντας μαζί τους
σχέση εμπιστοσύνης αλλά και εξάρτησης,
εκμεταλλευόμενος την κοινωνική, επαγ-
γελματική και οικονομική του θέση για να τα
δελεάσει, αλλά και η δική τους ευάλωτη οι-
κονομικά και κοινωνικά θέση, αλλά και από
το γεγονός ότι κυκλοφορούσε δημόσια με
τα ανήλικα θύματά του, δίχως καμία ανα-
στολή» είναι παράγοντες που δεν επιτρέ-

πουν την έξοδό του από του φυλακή.

Αναγκαία η κράτησή του
Μάλιστα, επιβαρυντικά λειτούργησε «η

αμετανόητη στάση του μέχρι σήμερα» -
όπως αναφέρουν οι δικαστές- αφού αυτή η
συμπεριφορά «καταδεικνύει ότι πρόκειται
για άτομο επικίνδυνο, με πάθη και εμμονές,
εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά αι-
σθήματα, ώστε η διατήρηση της προσωρι-
νής του κράτησης να κρίνεται αναγκαία για
την αποτροπή από την τέλεση νέων αξιόποι-
νων πράξεων».

Ο άλλοτε δημοφιλής σκηνοθέτης κατη-
γορείται για βιασμό σε βάρος ενός 25χρο-
νου άνδρα το 2010, για τον βιασμό ενός ακό-
μη άνδρα το 2015 στην Επίδαυρο, για τον

βιασμό ενός 24χρονου σήμερα άνδρα το
2015, αλλά και τον βιασμό ενός ακόμη άν-
δρα το 2018. Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι
της υπόθεσης άρχισε να «ξετυλίγεται» στις
19 Φεβρουαρίου 2021, όταν στην Εισαγγε-
λία της Αθήνας δινόταν μαρτυρική κατάθε-
ση που κατήγγειλε τον Δημήτρη Λιγνάδη για
βιασμό.

ΚΚαι για ξέπλυμα 
κατηγορείται 
ο «ψευτογιατρός»
Το ανακριτικό κατώφλι θα περάσει
την ερχόμενη Δευτέρα ο 48χρονος
«ψευτογιατρός», αφού βρίσκεται
αντιμέτωπος και με την κατηγορία
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομη δραστηριότητα. Αναμέ-
νεται να ζητήσει προθεσμία για να
λάβει γνώση της δικογραφίας.
Ο κατηγορούμενος Dr Kontos,
όπως συστηνόταν στα θύματά του,
δικάζεται ήδη στο Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Αθήνας για τους
θανάτους 12 καρκινοπαθών και για
14 απόπειρες ανθρωποκτονίας.
Ο «γιατρός μαϊμού» αποφυλακίζε-
ται στις 16 Δεκεμβρίου, όταν και
λήγει το 18μηνο προσωρινής του
κράτησης, εφόσον το δικαστήριο
δεν έχει εκδώσει απόφαση. Όμως,
την πορεία των πραγμάτων ενδέ-
χεται να ανατρέψει η νέα δικογρα-
φία που άνοιξε σε βάρος του, αφού
μετά την απολογία του στην ανα-
κρίτρια θα αποφασιστεί εάν θα του
επιβληθεί δεύτερη προφυλάκιση
και θα πρέπει να παραμείνει στη
φυλακή.

Απόρριψη στο 
αίτημα Κουφοντίνα
για αποφυλάκιση
«Όχι» απάντησε το αρμόδιο δικα-
στικό συμβούλιο στο αίτημα του
Δημήτρη Κουφοντίνα για αποφυ-
λάκιση με όρους.
Το βούλευμα ανατρέπει τα μέχρι
τώρα δεδομένα, καθώς αποφαίνε-
ται ότι η αίτηση του πολυϊσοβίτη
της «17 Νοέμβρη» που στηρίχθη-
κε στις επιεικέστερες διατάξεις
περί υφ’ όρον απόλυσης του Ποι-
νικού Κώδικα που ίσχυε πριν από
την ψήφιση του νέου ΠΚ (επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019), πρέπει
να απορριφθεί. Ωστόσο, κατά τους
δικαστές ο παλιός κώδικας ανα-
φερόταν σε περιπτώσεις καταδι-
κασμένων σε μία φορά ισόβια κά-
θειρξη και όχι σε καταδίκους με
πολλαπλές ισόβιες, όπως ο Δημή-
τρης Κουφοντίνας.

Κόλαφος το βούλευμα για
τον ηθοποιό - «Επικίνδυνος,
με πάθη και εμμονές», 
λένε οι δικαστές

Μήνυση από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τον θάνατο
25χρονου σε δομή ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη

Στο σκαμνί ο Λιγνάδης
για τέσσερις βιασμούς
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Εξαρθρώθηκε 
κύκλωμα νοθείας
βενζίνης 

Τέλος στη δράση ενός από τα πιο δραστή-
ρια κυκλώματα νοθείας βενζίνης και πετρε-
λαίου έδωσε η Οικονομική Αστυνομία, με
έξι συλλήψεις και ταυτοποίηση ακόμη ενός
ατόμου, ενώ κατασχέθηκαν και δεκάδες χι-
λιάδες τόνοι παράνομων υγρών καυσίμων.

Η αρχική πληροφορία που έφτασε στην
ΕΛΑΣ ανέφερε ότι τα μέλη εγκληματικής
ομάδας εισήγαν από τη Βουλγαρία χημικούς
διαλύτες, τους αναμείγνυαν με καύσιμα και
στη συνέχεια προέβαιναν στην περαιτέρω
διάθεσή τους μέσω πρατηρίου καυσίμων σε
περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Μόλις έγινε η
ταυτοποίησή του, στήθηκε αστυνομική επι-
χείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 6
μέλη του κυκλώματος για σύσταση συμμο-
ρίας και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνει-
ακού Κώδικα και της νομοθεσίας για την ορ-
γάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών. Οι δια-
φυγόντες φόροι, δασμοί και λοιπές επιβα-
ρύνσεις υπολογίζονται σε 26.932 ευρώ.

Κομβικό ρόλο στις έρευνες έπαιξε το τε-
λωνείο Προμαχώνα, καθώς όπως διαπιστώ-
θηκε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του
2021, η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα:
εισήγε οργανικούς διαλύτες, μέσω δύο εται-
ρειών με έδρα τη Βουλγαρία, μετέφερε τους
διαλύτες σε αποθηκευτικό χώρο σε περιοχή
της Βορείου Ελλάδος, αναμείγνυε τους δια-
λύτες με καύσιμα σε ειδικές δεξαμενές που
υπήρχαν στον χώρο, μεταφόρτωνε το μείγμα
σε βυτιοφόρο και στη συνέχεια εφοδίαζε
πρατήριο υγρών καυσίμων. 

Από την έρευνα που ακολούθησε, βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν: 26.100 λίτρα καυσί-
μων χωρίς παραστατικά, βυτιοφόρο όχημα,
επικαθήμενο βυτίο, ΙΧ αυτοκίνητο κ.ά. 

Παπ.

Σ
ε κατάσταση συναγερμού θα τεθεί
για τις επόμενες 72 ώρες η ΕΛΑΣ
λόγω της επετείου από τη δολοφο-
νία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στις

6 Δεκεμβρίου 2008, της παρουσίας του Πά-
πα Φραγκίσκου στην Ελλάδα και της διεξα-
γωγής του ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός το
απόγευμα της Κυριακής.

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε πυρετώ-
δεις συσκέψεις τόσο στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη όσο και στη ΓΑΔΑ, προ-
κειμένου να αποφασιστούν το πλέγμα των
μέτρων ασφαλείας και η διάθεση των αστυ-
νομικών δυνάμεων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος, τα μέτρα θα είναι δρακόντεια και
σίγουρα πιο αυξημένα σε σχέση με πέρσι,
όπου είχαμε lockdown, άρα περιορισμούς
στις μετακινήσεις και στις εκδηλώσεις μνή-
μης. Ιδίως από το βράδυ της Κυριακής και
μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, θα διατε-
θούν για το «πλέγμα ασφαλείας» στο κέντρο
της Αθήνας σχεδόν 5.000 αστυνομικοί,
όπως περίπου και στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου πριν από μερικές ημέρες. 

Στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα Εξάρχεια

και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με διάθε-
ση διμοιριών των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ, των δι-
κυκλιστών της Ομάδας ΔΡΑΣΗ και φυσικά
με δεκάδες αστυνομικούς της Ασφάλειας
με πολιτικά να βρίσκονται στους δρόμους.
Σε κοντινή απόσταση, από πιθανές εστίες
επεισοδίων θα βρίσκεται ο «Αίαντας» και η
μικρότερη «Αύρα» της ΕΛΑΣ, ενώ τη Δευτέ-

ρα ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσε-
ων της ΓΑΔΑ θα δίνει το ελικόπτερο και τα
drones που θα ακολουθούν τις προγραμμα-
τισμένες πορείες. Είναι πολύ πιθανό να γί-
νει και έλεγχος από… αέρος στις ταράτσες
πολυκατοικιών στα Εξάρχεια, για τον εντο-
πισμό τυχόν «πολεμοφοδίων» όπως έγινε
και στην επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, ενώ
θα ελέγχονται και άτομα που κρίνονται ύπο-
πτα. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο για τις επόμενες
ημέρες περιλαμβάνει επικαιροποίηση των
μέτρων φύλαξης σε πιθανούς στόχους για
καταδρομικές ενέργειες, όπως αστυνομικά
τμήματα, δημόσια κτίρια και δικαστήρια.
Τέλος, απαγορεύτηκε κάθε υπαίθρια δημό-
σια συνάθροιση από τις 06.00 το πρωί έως
τις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου σε μια σει-
ρά από κεντρικούς δρόμους της πρωτεύου-
σας.

Ο θάνατός του
αποκάλυψε
οπλοστάσιο
Η έντονη δυσοσμία που έβγαινε
από το διαμέρισμα ενός 52χρο-
νου στη Νίκαια, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι δεν απαντούσε
όταν του χτυπούσαν το κουδού-
νι, ανάγκασε τους γείτονές του
να καλέσουν την Άμεση Δράση. 
Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια
κλειδαρά, απέκτησαν πρόσβαση
στο εσωτερικό του σπιτιού και
αντίκρισαν νεκρό τον 52χρονο,
σε κατάσταση αρχικής σήψης.
Στο διαμέρισμα δεν βρέθηκαν
σημάδια διάρρηξης της πόρτας,
ενώ στους εσωτερικούς χώρους
δεν υπήρχαν σημάδια έρευνας,
ούτε ίχνη που να παραπέμπουν
σε εγκληματική ενέργεια. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο θάνα-
τος ήταν αιφνίδιος και πιθανό-
τατα προήλθε από παθολογικά
αίτια τουλάχιστον δύο ημέρες
πριν από τον εντοπισμό της σο-
ρού. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η
ιατροδικαστική εξέταση στη σο-
ρό του 52χρονου, το πρωί της
Πέμπτης. 
Το γεγονός, ωστόσο, ότι στο σπί-
τι του βρέθηκαν όπλα είχε ως
αποτέλεσμα να αναλάβει την
έρευνα η Ασφάλεια. Αναλυτικά,
βρέθηκαν ένα πιστόλι, καραμπί-
νες, σφαίρες και μικρή ποσότη-
τα ναρκωτικών ουσιών. Τα όπλα
έχουν μεταφερθεί για εξέταση
στα Εγκληματολογικά Εργαστή-
ρια της ΕΛΑΣ.

Παπ.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας -
5.000 αστυνομικοί 
δημιουργούν «πλέγμα 
ασφαλείας» στο κέντρο

«Αστακός» η Αθήνα
για την επέτειο
Γρηγορόπουλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Γράφει ο Ηλίας Παλιαλέξης

E
να ολοκληρωμένο και συνεκτικό
σχέδιο σημαντικών έργων υποδο-
μών που υλοποιείται με ταχύτητα
αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη

από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικό-
να της πόλης και να λύσει σημαντικά προ-
βλήματα για την καθημερινότητα των πολι-
τών. Ειδικότερα, ο μεγάλος αυτοκινητόδρο-
μος FlyOver που αναμένεται να αντιμετωπί-
σει το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα,
μπαίνει σε τροχιά άμεσης υλοποίησης, κα-
θώς οι δεσμευτικές προσφορές αναμένον-
ται έως τις 20 Δεκεμβρίου και ανάδοχος εν-
τός του Ιανουαρίου.

Μάλιστα, όπως έχει τονίσει ο υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις
Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, στο FlyO-
ver δεν θα υπάρχουν διόδια, ενώ ενδιαφέ-
ρον έχουν δείξει ήδη μεγάλοι όμιλοι στον
κλάδο των κατασκευών.

Όπως έγινε γνωστό, ο νέος υπερσύγχρο-
νος αυτοκινητόδρομος μήκους 13 χλμ., με 4
χλμ. συνεχόμενης γέφυρας, και η αναβάθ-
μιση στην υπάρχουσα περιφερειακή οδό θα
κατασκευαστούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν
οι πολίτες, καθώς η κυκλοφορία θα διεξάγε-
ται απρόσκοπτα.

Το κόστος του έργου είναι 373 εκατ. ευρώ,
χωρίς επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο

κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς ο
ιδιώτης αναλαμβάνει τη συντήρηση και τη
λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου σε βάθος
30ετίας.

Επιπλέον, τα πρώτα 5 χιλιόμετρα για τον
οδικό άξονα Θέρμη - Γαλάτιστα παραδίδον-
ται στην κυκλοφορία την Τρίτη, από τον
υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Όσον αφορά το μετρό, στόχος της πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών είναι να επιταχυνθούν οι εργα-
σίες του, στη λογική «και αρχαία και μετρό»,
ενώ όπως υπογραμμίζεται με κάθε ευκαι-
ρία: «Τα έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη
πρέπει επιτέλους να βγουν από το πεδίο της
πολιτικής αντιπαράθεσης», καθώς ο προ-
γραμματισμός υλοποίησης είναι για το 2023.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ολοκληρωμέ-
νου σχεδιασμού των έργων, έχει ήδη λυθεί
το θέμα της οδικής σύνδεσης με το λιμάνι με
τον 6ο προβλήτα και έχει στηθεί εργοτάξιο.
Προκηρύχθηκε επίσης η σιδηροδρομική
σύνδεση για το λιμάνι, καθώς και ο Προ-
αστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τις επόμε-
νες μέρες περνάει από τη διυπουργική επι-
τροπή ΣΔΙΤ ο δρόμος Θεσσαλονίκη – Έδεσ-
σα, ενώ το καλοκαίρι τελειώνει στην Ποτί-
δαια, το λεγόμενο «ορφανό» χιλιόμετρο. 

Στις αρχές του έτους ορίζεται ανάδοχος
για το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα «τρέχει» ο διαγωνισμός για τις
17 σχολικές μονάδες που αφορούν κυρίως

τη δυτική Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέ-
ρες θα βγει και ο διαγωνισμός για την οδι-
κή σύνδεση του Παιδιατρικού Νοσοκομεί-
ου Φιλύρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Καραγιάννης: «Για τη Θεσσαλονίκη,

υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από
την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
και είναι ορατές οι παρεμβάσεις που έχει
κάνει το υπουργείο Υποδομών σε όλα τα
ζητήματα».

«Τρέχουν» τα έργα που θα
αλλάξουν τη Θεσσαλονίκη

Παρεμβάσεις για μετατροπή 
της Αστυπάλαιας σε «πράσινο νησί»
Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μετατροπή της Αστυπάλαιας σε ένα «πράσινο
και έξυπνο νησί» προωθούνται άμεσα, ύστερα από πρωτοβουλία του υφυπουρ-
γού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εξω-
τερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκο-
γιάννη και της γενικής γραμματέως Ενέργειας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρας Σδούκου.
Όπως ανέφερε η κυρία Σδούκου, υπάρχει ήδη σημαντική ανταπόκριση για το
πρόγραμμα επιδότησης e-Αstypalea του ΥΠΕΝ, που προσφέρει αυξημένα ποσά
ενίσχυσης για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους
και τις επιχειρήσεις του νησιού. Επόμενο βήμα είναι η αντικατάσταση του ρυπο-
γόνου σταθμού παραγωγής ενέργειας με υβριδικό, που συνδυάζει την παραγωγή
ΑΠΕ και την αποθήκευση αυτής σε μπαταρίες, συμβάλλοντας έτσι στη μετατροπή
της Αστυπάλαιας σε «πράσινο νησί».
«Η Αστυπάλαια αποτελεί το παράδειγμα και την αφετηρία για τη μετατροπή όλων
των νησιών μας σε οικολογικά και καινοτόμα νησιά, στο πλαίσιο της εθνικής
πρωτοβουλίας των Gr-eco islands», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα e-Astypalaia αναμένεται να την καταστήσει το
πρώτο έξυπνο και βιώσιμο νησί της Μεσογείου μέσα από πρωτοποριακές δρά-
σεις υψηλής τεχνολογίας.

Xίλια ευχαριστώ! 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος
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Ξάνθη

Συνέδριο γγ Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στις 15-17 / 07

Το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο γενικών
γραμματέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διεξαχ-
θεί από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Ιουλί-
ου 2022, στην Ξάνθη. Παράλληλα, έχει προγραμματι-
στεί για πρώτη φορά μια προσυνεδριακή εκδήλωση,
την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022. Θέμα του συνεδρίου είναι
«Επενδυτικός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός &
Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση». Το θέμα, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής
του συνεδρίου αποφάσισαν κατά την προχθεσινή
τους συνάντηση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«Κλεισθένης», Μιχάλης Χρηστάκης, ο διευθύνων
σύμβουλος Γιάννης Νικλήτσας της εταιρείας Inter-
national Forum Training & Consulting, με τον δή-
μαρχο Μανώλη Τσέπελη και τη γενική γραμματέα
Σοφία Ψωμά, που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση για
λογαριασμό του Δήμου Ξάνθης.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Θωρακίζει Κω και Νίσυρο
έναντι πλημμυρικών
φαινομένων
Δημοπρατήθηκε το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων
νήσων Κω και Νισύρου, για χρονικό διάστημα
τριών ετών», με τελικό στόχο την αντιπλημμυρική
προστασία των δύο νησιών. Η τριετούς διάρκειας
σύμβαση έχει προϋπολογισμό 886.154 ευρώ και
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ση-
μειώνεται ότι η ως άνω τριετής σύμβαση είναι μέ-
ρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος της οι-
κείας περιφέρειας με σκοπό να θωρακιστεί έναντι
του πλημμυρικού κινδύνου το σύνολο των νησιών
του Νοτίου Αιγαίου.

Ανάμεσα σε περισσότερες από 170 συμμετοχές από 75 χώρες, ο Δήμος Σουφλίου κατέκτησε
μια παγκόσμια καταξίωση. Ανακηρύχτηκε μεταξύ των «Best Tourism Villages» από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Τουρισμού, κατά τη θεματική συνεδρία «Building for the Future: Innovation, E-
ducation and Rural Development», στην 24η γενική συνέλευσή του στη Μαδρίτη (Ισπανία). Ση-
μειώνεται ότι η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Σουφλίου σε πρώτη φάση είχε επιλεγεί ως μια
από τις τρεις καλύτερες σε ελληνικό επίπεδο, και εκπροσώπησε τη χώρα μας. Σε δεύτερη φά-
ση, απέσπασε θετικές εντυπώσεις της επιτροπής επιλογής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού και κατοχύρωσε το σήμα ενός από τα «Καλύτερα τουριστικά χωριά του κόσμου»! «Το Σου-
φλί εισέρχεται έτσι στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, επιδεικνύοντας εξωστρέφεια, θάρρος
και πρωτοβουλία, προσλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό την ξεχωριστή δυνατότητα να προβάλει
και να αξιοποιήσει όλα εκείνα που συνιστούν τη διαχρονική του μοναδικότητα», δήλωσε ο δή-
μαρχος Παναγιώτης Καλακίκος, υπερήφανος για τη διάκριση του δήμου του.

Παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου
2022 η προθεσμία για την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με το
νέο καθεστώς στα βαρέα και ανθυγιεινά
(ΒΑΕ). Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την
Τρίτη 30 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει 10 άρθρα
και ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 1 Δε-
κεμβρίου, από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Σημειώνεται ότι η
προηγούμενη παράταση, που είχε δοθεί πα-
λαιότερα, είχε λήξει την 31η Αυγούστου. Με
τη νέα παράταση δίδεται χρόνος για μια πιο
ολοκληρωμένη γνωμοδότηση ειδικών της
αρμόδιας επιτροπής και υποβολής πρότα-
σης, στους συναρμόδιους υπουργούς, για τη
μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας.

! ΟΤΑ / Βαρέα-ανθυγιεινά

Έως τέλη Ιανουαρίου
2022 η ΚΥΑ 
για το νέο καθεστώς

«Best Tourism Village» από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Εορδαία 

Με τον Αλέξη Τσίπρα 
συναντήθηκε ο δήμαρχος

Με τον δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά, στην Πτολε-
μαΐδα, συναντήθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας, με την ευκαιρία της περιοδείας που πραγματο-
ποιεί στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε
στον δήμαρχο την αγωνία του για τις
εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί
σχετικά με την απολιγνιτοποίηση
και τα προβλήματα που επιφέρει
στις τοπικές κοινωνίες. «Βρισκόμα-
στε, δυστυχώς, σε εξελίξεις οι
οποίες δεν είναι καλές και πρέπει
να κρούσουμε το καμπανάκι του
κινδύνου. Να πάρουμε μέτρα και κυρίως πρωτοβουλίες για να
ανατραπεί αυτή η προοπτική», είπε ο κ. Τσίπρας. «Η Πτολεμαΐδα
και η Εορδαία είναι στο μάτι του κυκλώνα με την απολιγνιτοποί-
ηση και πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει τις πρωτο-
βουλίες εκείνες για να μην είναι αρνητικό όλο το αποτύπωμα της
απολιγνιτοποίησης», σημείωσε ο δήμαρχος Εορδαίας.

Ρόδος 

Εργαζόμενοι: Να κλείσει η Διεύθυνση
Πολεοδομικών Εφαρμογών 
λόγω κορονοϊού

Κρούσματα κορονοϊού ανιχνεύτηκαν σε εμβολιασμένους δη-
μοτικούς υπαλλήλους στη Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμο-
γών, με αποτέλεσμα οι λοιποί εργαζόμενοι να ζητούν το άμεσο
κλείσιμο της υπηρεσίας, τηρώντας κατά γράμμα τα αντίστοιχα
υγειονομικά πρωτόκολλα. «Η Δημοτική Αρχή Ρόδου φέρει την
απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους
εργασίας μας. Αντί καθημερινά να παίρνει προληπτικά μέτρα αν-
τιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού, παίρνει μαθήματα για
το πώς θα μετατραπούν οι χώροι εργασίας μας σε εστίες μετάδο-
σης», τονίζεται σε ανακοίνωση των εργαζομένων…

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Σ
την παρέμβασή του στην Επιτροπή
Περιφερειών της Βουλής με θέμα «Η
ανάπτυξη των ΟΤΑ: Παρόν και μέλ-

λον», ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας έκανε σαφές πως χτί-
ζεται σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Στο πλαίσιο του
δημοσιονομικού μας σχεδιασμού και με
βάση τις προοπτικές ανάπτυξης της εθνι-
κής μας οικονομίας, κάθε περιφέρεια και
κάθε δήμος της χώρας θα έχουν στη διάθε-
σή τους τα χρήματα που χρειάζονται, προ-
κειμένου να μπορούν να υλοποιούν έργα
που συμβάλλουν, καθοριστικά, στη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών». 

Ο κ. Πέτσας ανέδειξε την καθοριστική
συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην οικονο-
μική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
και παρουσίασε αναλυτικά τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία, με αιχμή το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσω-
τερικών, που έχουν στα χέρια τους οι περι-

φέρειες και οι δήμοι της χώρας, έπειτα
από μια υπερδεκαετή οικονομική κρίση,
προκειμένου να μπορούν να φέρουν εις
πέρας το έργο τους. Ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών στάθηκε, επίσης,
στην έκδοση συμπληρωματικής απόφα-
σης ΚΑΠ, ύψους 107 εκατ. ευρώ, τον
Οκτώβριο, καθώς και στη νέα, συμπληρω-
ματική ΚΑΠ, ύψους 110 εκατ. ευρώ, τον
προηγούμενο μήνα, για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών και των τρεχου-
σών αναγκών των δήμων και των περιφε-
ρειών και για την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον, αναφέρ-
θηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις που
έχουν αναληφθεί όλο αυτό το διάστημα.

Αναφέρθηκε, τέλος, στις προκλήσεις που
φέρνει το μεγάλο στοίχημα της «Πολυεπί-
πεδης Διακυβέρνησης» για την αποσαφή-
νιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κεντρι-
κού κράτους, των αποκεντρωμένων διοι-
κήσεων, των περιφερειών και των δήμων.

Βράβευση Πατούλη για τη στήριξη 
των Ατόμων με Αναπηρία 

Για το έργο που έχει παράσχει και συνεχίζει
να δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής στον το-
μέα της στήριξης των Ατόμων με Αναπηρία
βραβεύθηκε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πα-
τούλης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της ημερίδας «Πρόσβαση Παν-
τού», που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
και διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και το ΔΣ
του ΣΕΦ. Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα να δημιουργηθούν οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ατόμων με Αναπηρία κα-
θώς και στα έργα, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όσο και στα
πρόγραμμα που δρομολογούνται με στόχο τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία. 

ΣΣταθερά τα
δημοτικά τέλη 
του Ηρακλείου
Αττικής 

Σταθεροί παραμένουν οι συντελε-
στές των περισσότερων δημοτικών
τελών του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής για το 2022, όπως αποφάσισε
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης
στην τελευταία του συνεδρίαση.
Παράλληλα, η πλειοψηφία ενέκρι-
νε την πρόταση που κατέθεσε η
παράταξη Δίκτυο Πολιτών για στο-
χευμένες μειώσεις 3,5% σε όλους
τους στεγασμένους χώρους που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση
πάσης φύσης οικονομικής δρα-
στηριότητας, ως μέτρο ενίσχυσης
των επιχειρήσεων που επλήγησαν
την περίοδο της πανδημίας. Όπως
επισήμανε ο δήμαρχος Νίκος
Μπάμπαλος: «Επιλέγουμε να κρα-
τήσουμε τις τιμές μας στα ίδια επί-
πεδα για να μην επιβαρύνουμε
τους δημότες, έπειτα, μάλιστα, από
πέντε χρόνια συνεχόμενων μει-
ώσεων στους συντελεστές της δη-
μοτικής φορολογίας». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
ο δήμαρχος υποχρεώθηκε
από την αντιπολίτευση να
αποφασίσει για τα δημοτι-
κά τέλη ακριβώς το αντίθε-
το από αυτό που επιθυμού-
σε; Για την ακρίβεια, ο δή-
μαρχος αρχικά είχε προ-
τείνει μικρή αύξηση των
ανταποδοτικών αλλά έπειτα
από συγκρούσεις, αναβο-
λές και διαπραγματεύσεις
αναγκάστηκε να ψηφί-
σει… «πάγωμα» για τις οι-
κίες και μειώσεις για τις
επιχειρήσεις!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Υπηρεσία 
εξ αποστάσεως
διερμηνείας 
για κωφούς
Την καινοτόμα υπηρεσία της εξ απο-
στάσεως διερμηνείας (Relay Serv-
ice) στην ελληνική νοηματική γλώσ-
σα εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων σε
τέσσερα δημοτικά ιατρεία, ανταπο-
κρινόμενος στην ανάγκη να εξασφα-
λίσει στους κατοίκους της πόλης την
πλήρη προσβασιμότητα στις υπηρε-
σίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας. Πρόκειται για μια υπηρεσία που
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε δη-
μοτικές δομές υγείας της χώρας και
παρέχεται δωρεάν στους πολίτες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ακοής (κωφοί ή βαρήκοοι). Οι ωφε-
λούμενοι θα μπορούν να συνδέονται
από τον χώρο των πολυδυνάμων
κέντρων με το Κέντρο εξ Αποστάσε-
ως Διερμηνείας, από όπου διερμη-
νείς της ελληνικής νοηματικής
γλώσσας θα διευκολύνουν την επι-
κοινωνία τους τόσο με τις διοικητι-
κές υπηρεσίες όσο και με το ιατρικό
προσωπικό των πολυδύναμων κέν-
τρων κατά τη διάρκεια μιας κλινικής
εξέτασης.

Σεμινάριο πρώτων
βοηθειών 

Ο Δήμος Κηφισιάς και το ΚΕΠ Υγεί-
ας του δήμου πραγματοποίησαν σεμι-
νάριο Πρώτων Βοηθειών - Βασική
Υποστήριξη της ζωής (BLS) καθώς και
χρήση αυτόματου εξωτερικού απινι-
δωτή, για κατοίκους της πόλης. Το σε-
μινάριο πραγματοποιήθηκε έπειτα
από αιτήματα
πολιτών και με
πρωτοβουλία
του δημάρχου
Κηφισιάς Γιώρ-
γου Θωμάκου.
Εισηγήτρια της
παρουσίασης
ήταν η υπεύθυ-
νη του ΚΕΠ Υγείας, επισκέπτρια Υγεί-
ας και εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Ασημί-
να Σωτηροπούλου. Όπως επισημάν-
θηκε, οι πρώτες βοήθειες είναι πολύ-
τιμες γνώσεις που θα πρέπει να γνω-
ρίζει κάθε πολίτης μιας χώρας ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ιδιότητας
και εργασιακού καθεστώτος.

Στέλιος Πέτσας:
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«Βελτίωση ποιότητας ζωής 
των πολιτών μέσω τομών»



Στον αέρα θα βρεθούν χιλιάδες συμβόλαια
στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς δεν θα έχουν ολο-
κληρωθεί οι διαδικασίες μεταβιβάσεων ακινή-
των, λόγω της γραφειοκρατίας και των καθυ-
στερήσεων στη συλλογή των δικαιολογητικών,
με αποτέλεσμα να τους... πέσουν στο κεφάλι οι
νέες αντικειμενικές αξίες, τα «αδήλωτα τετρα-
γωνικά» και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. 

Αυτό δήλωσε στην «Political» ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακι-
νήτων Στράτος Παραδιάς, απευθύνοντας προς τα συναρμό-
δια υπουργεία δραματική έκκληση για χρονική μετάθεση 3
μηνών στην υποβολή των βεβαιώσεων μηχανικού, στην ισχύ

των νέων αντικειμενικών αξιών, στην υποχρε-
ωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότη-
τας Κτιρίου και στη λειτουργία της πλατφόρ-
μας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
για τα «αδήλωτα τετραγωνικά». Όπως αναφέ-
ρει ο κ. Παραδιάς, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος
Μεταβίβασης Ακινήτων δεν έχει ενεργοποι-
ηθεί και χιλιάδες φορολογούμενοι που σπεύ-
δουν να αγοράσουν ή να δωρίσουν ή να κά-
νουν συμβόλαια στα παιδιά τους, βρίσκονται

εγκλωβισμένοι στο απέραντο «βασίλειο» των πιστοποιητι-
κών. Μάλιστα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις απλών συμβο-
λαίων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων παλεύουν επί μήνες, προκει-

μένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά.  Ο κ. Παραδιάς
ζητεί από την κυβέρνηση να έρθει ρύθμιση, ώστε να καταρ-
γηθεί η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιου-
σίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και να γίνει ο έλεγχος από
τους συμβολαιογράφους. Επιπλέον, ζητεί από την κυβέρνη-
ση να προχωρήσει στη μείωση των φορολογικών συντελε-
στών για τα μισθώματα, οι οποίοι σήμερα είναι στο 15% για
ετήσια έσοδα έως 12.000 ευρώ, 35% για το τμήμα από 12.000
έως 35.000 ευρώ και στο 45% για το υπερβάλλον ποσό. Τέλος,
ζητεί από τα συναρμόδια υπουργεία να δώσουν οριστικά λύ-
ση στο ιδιοκτησιακό των εκτός σχεδίου ακινήτων και να στα-
ματήσει η… αστεία απαίτηση του Δημοσίου για την κατοχή
τίτλων από το… 1885!

Στράτος Παραδιάς: Στον «αέρα» χιλιάδες συμβόλαια

Μ
ε μέση επιδότηση 62% και
ενισχυμένο μπόνους για τις
κατοικίες που είναι μισθω-
μένες θα λειτουργήσει το νέο

«Εξοικονομώ». Η πλατφόρμα υποβολής
αιτήσεων θα ανοίξει τη μεθεπόμενη Δευ-
τέρα 13 Δεκεμβρίου. 

Οι αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην
ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr,
ενώ το πρόγραμμα αφορά 50.000 κατοικίες,
έναντι 36.000 κατοικιών στον πρώτο κύκλο
(αύξηση 38%). Το «Εξοικονομώ» θα χρημα-
τοδοτηθεί με 632 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και με τη μόχλευση, τα κεφά-
λαια θα φτάσουν στο 1 δισ. ευρώ. Στο νέο
πρόγραμμα δεν γίνεται χρονική ιεράρχηση
αιτήσεων, ενώ θα καταρτιστεί και λίστα επι-
λαχόντων. Επίσης, θα υπάρξει ξεχωριστός
προϋπολογισμός, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για
τα ευάλωτα νοικοκυριά και ειδική μέριμνα
για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους
και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Η υποβολή των αι-
τήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό
διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατ-
φόρμας στις 13 Δεκεμβρίου. Τα κριτήρια
και το ύψος των επιδοτήσεων έχουν ως
εξής:

1Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ
και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ,

ποσοστό 75% στα ιδιοκατοικούμενα και
65% στις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρε-
άν παραχώρησης.

2Για ατομικό 5.000-10.000 ευρώ και
οικογενειακό 10.000-20.000 ευρώ,

ποσοστό 70% στα ιδιοκατοικούμενα και
60% στις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρε-
άν παραχώρησης.

3Για ατομικό 10.000-20.000 ευρώ και
οικογενειακό εισόδημα 20.000-

30.000 ευρώ, ποσοστό 55% στα ιδιοκατοι-
κούμενα και 45% στις περιπτώσεις ενοι-
κίασης ή δωρεάν παραχώρησης.

4Για ατομικό 20.000-30.000 ευρώ και
οικογενειακό 30.000-40.000 ευρώ,

ποσοστό 45% στα ιδιοκατοικούμενα και
40% στις περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρε-
άν παραχώρησης.

5Για ατομικό 30.000-50.000 ευρώ ατο-
μικό και οικογενειακό 40.000-60.000

ευρώ, ποσοστό 40% στα ιδιοκατοικούμε-
να και 40% επίσης στις περιπτώσεις ενοι-

κίασης ή δωρεάν παραχώρησης.

6Η ίδια συμμετοχή μπορεί να γίνει και
με άτοκο δάνειο. 

7Δίνεται πρόσθετη επιχορήγηση 10%
στην επιχορήγηση για αιτήσεις από

πολυκατοικίες.

8Η κατοικία πρέπει να είναι νόμιμη και
να έχει ενεργειακή κλάση χαμηλότε-

ρη ή ίση της Γ. 

9Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης
κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριό-

τητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται
το 2020. 

10Προϋπόθεση είναι η υποχρεωτική
αναβάθμιση του κτιρίου κατά τρεις

κλάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικο-
νόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε πο-
σοστό άνω του 30%. 

11Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις περι-
λαμβάνουν: κουφώματα/συστήματα

σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συ-
στήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα
ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχεί-
ρισης ενέργειας (smart home) και ανα-
βάθμιση φωτισμού.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επιδότηση έως και 62% 
με το νέο «Εξοικονομώ»

Αυξημένο μπόνους για 
τις μισθωμένες κατοικίες 
το πρόγραμμα - Αφορά
50.000 κατοικίες, έναντι
36.000 κατοικιών στον
πρώτο κύκλο (αύξηση 38%)
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Εφορία: Έτοιμο… 
φαγητό οι εισπράξεις
ΦΠΑ μέσω mydata

Σε επιτάχυνση του ρυθμού βεβαίωσης
και είσπραξης του ΦΠΑ οδηγεί από τις
πρώτες κιόλας εβδομάδες η υποχρεωτική
εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, μέ-
σω του mydata. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
εκτός από τον «Big Brother» των ηλεκτρο-
νικών βιβλίων, θα αξιοποιήσει και την τε-
χνογνωσία της Ρωσίας, μετά την υπογρα-
φή της σχετικής συμφωνίας προχθές ανά-
μεσα στον επικεφαλής Γ. Πιτσιλή και τον
Ρώσο ομόλογό του. Η ΑΑΔΕ θέτει ως στό-
χο μέσα στο 2022 την είσπραξη επιπλέον 1
δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ και 500 εκατ. από
τον φόρο εισοδήματος, καθώς «λύνονται
τα χέρια» μέσω των αυτοματοποιημένων
ελέγχων, ώστε να κλείσουν τα «παράθυ-
ρα» της φοροδιαφυγής. 

Ως γνωστόν, από την 1η Νοεμβρίου, η
εφορία έχει άμεση πρόσβαση στον έλεγχο
των τιμολογίων των επιχειρήσεων, έχον-
τας πλήρη εικόνα για το τελικό ύψος του
ΦΠΑ που πρέπει να πληρωθεί, ενώ με βά-
ση το «οπλοστάσιο» που διαθέτει, θα μπο-
ρεί να προχωρήσει σε αυτόματες κατα-
σχέσεις των οφειλόμενων ποσών. Επιπλέ-
ον, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα αποτε-
λούν πυξίδα για τους ελεγκτές έτσι ώστε
άμεσα και μέσω ενός… κλικ στο τάμπλετ
να διεξάγουν διασταυρώσεις σε περιπτώ-
σεις οι οποίες κρίνονται ως ύποπτες.

Ταυτόχρονα, με το ηλεκτρονικό δίχτυ
της εφορίας, θα εντοπίζονται άμεσα οι
ψευδείς δηλώσεις πιστωτικών ΦΠΑ και θα
είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των ΑΦΜ των
«εξαφανισμένων εμπόρων», που αποτε-
λούν ανοικτή πληγή. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης, η παραοικονομία διαμορ-
φώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του
ΑΕΠ, κάτι που σημαίνει ότι ετησίως δεν
δηλώνονται εισοδήματα τουλάχιστον 54
δισ. ευρώ, από τα οποία θα μπορούσαν να
προκύψουν εισπράξεις από ΦΠΑ και φό-
ρο εισοδήματος κοντά στα 12 δισ. ευρώ!

Π
ερισσότερα και πιο… σίγουρα
δάνεια προς τις υφιστάμενες ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις που
κρίνονται ως βιώσιμες, χρημα-

τοδοτήσεις νέων projects σε προορισμούς
υψηλών προδιαγραφών αλλά και αναδιαρ-
θρώσεις, συνθέτουν το πλαίσιο της στρατη-
γικής που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες το
2022. 

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι προ-
οπτικές ανάκαμψης του τουριστικού προ-
ϊόντος και ο στόχος για ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις ακόμη και έως 20 δισ. ευρώ, το
2030, κινητοποιούν τις τράπεζες, οι οποίες
μέσω και των χρηματοδοτήσεων από το
Ταμείο Ανάκαμψης με περίπου 600 εκατ.
ευρώ, θα επιδιώξουν τη μόχλευση κεφα-
λαίων άνω των 2 δισ. ευρώ. 

Προ ημερών η Eurobank, η οποία έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στον τουριστικό
κλάδο, ανακοίνωσε ότι την επόμενη τριε-
τία θα υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 4
δισ. ευρώ στον τουρισμό, ενώ ανακοίνωσε
πακέτο χρηματοδοτήσεων ύψους 750
εκατ. ευρώ για την επανεκκίνηση του ξε-
νοδοχειακού κλάδου, που αποτελεί τη ρα-
χοκοκαλιά του τουριστικού προϊόντος.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρό-
γραμμα «παγώματος» των δόσεων κεφα-
λαίου έως τις 31/12/2021 για τα ενήμερα
δάνεια των επιχειρήσεων στις 31/12/2019,
ενώ θα διαθέσει πιστώσεις 300 εκατ. ευ-

ρώ για ξενοδοχεία.
Η Alpha Bank σχεδιάζει την επόμενη

χρονιά τη χορήγηση δανείων τουλάχιστον
300 εκατ. ευρώ προς τουριστικές επιχει-
ρήσεις, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη
χορηγήσει 2,2 δισ. ευρώ και σχεδιάζει νέες
χορηγήσεις για την επόμενη χρονιά, του-
λάχιστον 400 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος
κύματος και η Εθνική Τράπεζα, η οποία θα
αυξήσει τη ροή των χρηματοδοτήσεων την
επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με πρόσφατη
έκθεση της Εθνικής, ο αριθμός των αφίξε-
ων στην Ελλάδα, με βάση το τρέχον μοντέ-
λο υπολογισμού, μπορεί να φτάσει ακόμη
και στα 58 εκατ. τουρίστες το 2030! 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων Γρηγόριος Τάσιος δηλώνει
στην «Political»: «Σωστά οι τράπεζες αυτήν
την περίοδο βλέπουν την ανάκαμψη της οι-
κονομίας και θέλουν να μοχλεύσουν τα
χρήματα της αγοράς, αλλά αυτό αφορά τις
μεγάλες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό
τομέα». Επισημαίνει ότι «το ζητούμενο για
τον μικρομεσαίο ξενοδόχο είναι να μπορέ-
σει να σταθεί όρθιος ύστερα από δύο χρό-

νια αρνητικών αποτελεσμάτων (2020-
2021), έχοντας τη βοήθεια των τραπεζών
στην επιμήκυνση των δανείων ή στην ανα-
διάρθρωση των χρεών». 

Ο κ. Τάσιος ζητεί από την κυβέρνηση
την επιτάχυνση των προγραμμάτων αξιο-
ποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027,
έτσι ώστε να ενισχυθεί ο τζίρος των επι-
χειρήσεων και να αποπληρωθούν τα δά-
νεια προς τις τράπεζες, προσθέτοντας ότι
αυτήν την περίοδο υπάρχει μεταφορά χι-
λιάδων δανείων ξενοδοχειακών επιχει-
ρήσεων στα τμήματα ειδικής διαχείρισης
των τραπεζών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ταυτόχρονα, χιλιάδες επιχειρήσεις με δυ-
ναμικότητα έως 100 δωμάτια που δεν είναι
«φιλέτα» και δεν βρίσκονται σε προνομια-
κούς τουριστικούς προορισμούς, αντιμε-
τωπίζουν τον κίνδυνο του λουκέτου και
του πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι από
τις 10.000 ξενοδοχειακές μονάδες της
χώρας, οι 5.000 έχουν δυναμικότητα έως
50 δωμάτια. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Τουλάχιστον 5.000 μικρά
ξενοδοχεία φυτοζωούν και είναι
στα αζήτητα», λέει ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Ανοίγουν τη στρόφιγγα
των δανείων οι τράπεζες
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Η
επιστροφή της μεταβλητότητας
δεν αφήνει πολλά περιθώρια
για εκδήλωση ουσιαστικής

ανοδικής κίνησης στο ελληνικό χρη-
ματιστήριο. Και αυτό διότι η μεταβλη-
τότητα για την πλειονότητα των μακρο-
πρόθεσμων επενδυτών, όπως τα θε-
σμικά χαρτοφυλάκια των ξένων δια-
χειριστών, αποτελεί βαρίδι στην ενερ-
γοποίησή τους στις μετοχικές αγορές
με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό,
διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσουν
χρήματα. Ο Γενικός Δείκτης του ελλη-
νικού χρηματιστηρίου τις τελευταίες
συνεδριάσεις αλλάζει τελικό πρόσημο
επί καθημερινής βάσεως, δείχνοντας
ότι οι αγοραστές δεν είναι έτοιμοι να
πάρουν τα ηνία της αγοράς. Τεχνικά
όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα χαμηλότερα
της ζώνης 867-880 μονάδων, απ’ όπου
διέρχονται ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων και οι δύο κινητοί μέσοι όροι
των 200 ημερών, τα επιφυλακτικά σε-

νάρια έχουν τον πρώτο λόγο και δεν
μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση
προς τις 846, 830, 802 (εκθετικός ΚΜΟ
30 μηνών) και 790 μονάδες. Σε περί-
πτωση θετικής εξέλιξης και κλεισίμα-

τος υψηλότερα των 880 μονάδων, οι
επόμενες αντιστάσεις στις 895-900,
927 (ημερήσιο «stop short») και η ιδι-
αίτερα ισχυροποιημένη ζώνη στις 934-
950 μονάδες. 

Επένδυση 35 εκατ. δολαρίων 
του Ομίλου Τιτάν στις ΗΠΑ

Ο Όμιλος Τιτάν ανακοίνωσε μέσω της θυγατρικής
του, Titan America LLC, μια νέα επένδυση ύψους 35
εκατ. δολαρίων για την κατασκευή θολωτής αποθή-
κης χωρητικότητας 70.000 τόνων στον σταθμό εισα-
γωγών Port Tampa Bay στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η
επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμι-
κότητα του Τιτάνα στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυ-
ξήσει τη δυνατότητα παροχής τσιμέντου και τσιμεν-
τοειδών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα
στη χώρα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναβάθμιση
του σταθμού εισαγωγών Port Tampa γίνεται σε μια
εποχή που η αγορά στη Φλόριντα βρίσκεται σε τα-
χεία ανάπτυξη και αναμένονται μεγάλες επενδύσεις
στον τομέα των υποδομών. 

Σε νέους τομείς ανοίγεται η Fourlis
Ανοίγει τον βηματισμό της η Fourlis, η οποία τις

προσεχείς μέρες αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα
αντιπροσώπευση (master franchise) εμπορικής
φίρμας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Όπως
έχει ήδη προαναγγείλει η διοίκηση της εισηγμένης,
θα αναπτυχθούν φυσικά καταστήματα, ενώ θα στη-
θεί και ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων. Αναφορικά
με τα ΙΚΕΑ, το τετραετές πλάνο προβλέπει το άνοιγ-
μα τουλάχιστον άλλα τρία μεσαίου μεγέθους ΙΚΕΑ
στην Ελλάδα, εκ των οποίων ένα στο Ελληνικό και
δύο στην περιφέρεια -και πιθανόν περισσότερα- κα-
θώς και ένα στη Βουλγαρία. Στο δίκτυο των 132 κα-
ταστημάτων της Intersport προωθείται πλάνο ανα-
καινίσεων τη διετία 2022-2023, ενώ υπενθυμίζεται
ότι ο όμιλος λειτουργεί και 14 καταστήματα The Ath-
lete’s Foot.

Intralot: Έσοδα 302 εκατ. ευρώ,
μεγάλη αύξηση EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2021 τα έσοδα του ομίλου
διαμορφώθηκαν στα 302,8 εκατ. ευρώ (+24,4% σε
ετήσια βάση), σύμφωνα με τις οικονομικές καταστά-
σεις της Intralot. Κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη
EBITDA διαμορφώθηκαν στα 82,6 εκατ. ευρώ
(+82,5% σε ετήσια βάση). Κατά τους δώδεκα τελευ-
ταίους μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθη-
καν στα 103,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση
της τάξεως του 56,7% σε σύγκριση με το δωδεκάμη-
νο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Το
ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες διαμορφώθηκε στα 44,5 εκατ. ευρώ
κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες 60,4 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Lockheed Martin Corporation δεν είναι μόνον ένας από
τους μεγαλύτερους προμηθευτές αμυντικών συστημάτων της
Ελλάδας και παραδοσιακός πάροχος τεχνογνωσίας για την
ελληνική αμυντική βιομηχανία. Επί σειρά ετών αναπτύσσει
και φιλανθρωπικό έργο, το οποίο ωστόσο είναι άγνωστο στο
ευρύ κοινό. Μια τέτοια πρωτοβουλία του αμερικανικού κο-
λοσσού εκδηλώθηκε πρόσφατα μέσω του εκπρόσωπου της
Lockheed Martin Corporation στην Ελλάδα Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλου, ο οποίος χορήγησε πάγιο τεχνολογικό και
εκπαιδευτικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 50.000 δολαρίων,
προκειμένου να ιδρυθεί Τμήμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
για παιδιά με μαθησιακές και ήπιες αναπτυξιακές διαταρα-
χές, στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών (ΚΕΦΠ), που
εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ). 

Η Premia Properties ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά αυτοτελούς
ακινήτου εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) μέσω
απόκτησης του 100% των μετοχών των ιδιοκτητριών εταιρειών του ακινήτου. Η
αξία της συναλλαγής καλύφθηκε από κεφάλαια, τα οποία αντλήθηκαν από την
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Premia Properties, που πραγματοποιήθη-
κε με ιδιαίτερη επιτυχία τον Ιούλιο του 2021. Το ακίνητο βρίσκεται στον Πει-
ραιά, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Πρόκειται για ακί-
νητο συνολικής επιφάνειας 3.600 τμ, το οποίο αποτελείται από 58 πλήρως εξο-
πλισμένα διαμερίσματα. Το σύνολο των διαμερισμάτων διατίθεται στην εται-
ρεία Teleperformance Hellas, στο πλαίσιο συνεργασίας της με θυγατρική της
Premia Properties, η οποία λήγει το 2033. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση
της Premia Properties στον κλάδο των serviced apartments, στο πλαίσιο της
στρατηγικής συμφωνίας-πλαισίου με την Dimand SA.

Premia: Ολοκληρώθηκε η αγορά ακινήτου στον Πειραιά

To άλλο πρόσωπο της Lockheed Martin

ΧΑ: Βήματα πίσω από τους αγοραστές
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Τις ανάγκες εξυπηρέτησης συνολικά άνω των 70 εται-
ρειών από διάφορους κλάδους της οικονομίας (τράπε-
ζες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ασφάλειες κ.λπ.) κάλυ-
ψε πέρσι η Cοsmote e-Value, με το πελατολόγιό της να
σημειώνει αύξηση 30%. Χάρη στις κορυφαίες αυτές επι-
δόσεις και τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, η εται-
ρεία τιμήθηκε με βραβείο Silver στην κατηγορία Out-
sourced Contact Center of the Year (Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης της Χρονιάς για Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους), στο
πλαίσιο των φετινών European Contact Center & Cus-
tomer Service Awards, της πιο σημαντικής ευρωπαϊκής
διοργάνωσης για τον κλάδο των contact centers, διακρι-
νόμενη μεταξύ εταιρειών από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Optima Bank: Χρηματοδοτήσεις 120
εκατ. ευρώ σε «πράσινα» έργα

Η Optima Bank, έχοντας στραμμένο το βλέμμα της σε
ένα μέλλον βιώσιμο, αισιόδοξο και οικονομικά εύρω-
στο, δείχνει εμπράκτως τη στήριξή της σε επιχειρή-
σεις που έχουν ως όραμα ένα «πράσινο» αύριο. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ
άμεσων χρηματοδοτήσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας
στην Ελλάδα, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της πε-
ρισσότερα από 100 έργα σε διαφορετικές τεχνολογίες
στο σύνολο της επικράτειας. Συγκεκριμένα, στον το-
μέα των ΑΠΕ οι ήδη χρηματοδοτούμενες επενδύσεις
υπερβαίνουν σε δυναμικότητα ενέργειας το 0,5GW
και αφορούν σε έργα όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά
πάρκα, μονάδες βιοαερίου και παραγωγής ηλεκτρι-
σμού μέσω φυσικού αερίου.

Δύο προσφορές κατατέθηκαν για την αναβάθμιση των
συρμών της γραμμής 1 του μετρό (ηλεκτρικός), στο
πλαίσιο της α’ φάσης του σχετικού διαγωνισμού της
ΣΤΑΣΥ. Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τις εταιρείες
Alstom Transport SA και Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles SA, οι οποίες θα αποσφραγιστούν
ηλεκτρονικά στις 8 Δεκεμβρίου και θα αξιολογηθούν
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της
ΣΤΑΣΥ. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κατακυ-
ρώσει με απόφασή του το ΔΣ της ΣΤΑΣΥ.

ΣΙΔΜΑ: Εκταμίευσε 
το ομολογιακό έως 5,2 εκατ. ευρώ

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ανακοίνωσε ότι στις
2/12/2021 εκταμιεύτηκε το κοινό εξασφαλισμένο ομο-
λογιακό δάνειο, ύψους έως 5.237.400 ευρώ, το οποίο
καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα ως αρχικό ομολο-
γιούχο, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα
για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, που
υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2021. Το ποσό από την
ανωτέρω εκταμίευση θα διατεθεί στο σύνολό του για
την αναχρηματοδότηση δανεισμού τής κατά 100% θυγα-
τρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA Ro-
mania SRL.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σταθερή πορεία για 
τον εξορυκτικό κλάδο το 2020

Tα αποτελέσματα του εξορυκτικού κλάδου για
το 2020 έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Με-
ταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σημειώνον-
τας ότι, παρά τις συνεχείς αυξήσεις των θαλάσ-
σιων ναύλων και
τις επιπτώσεις στο
κόστος και την
αποτελεσματικό-
τητα των μεταφο-
ρών, τα μεταλλεύ-
ματα εμφάνισαν
σταθερή πορεία
σε παραγωγή και
πωλήσεις σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι τιμές
των μετάλλων και των συμπυκνωμάτων εμφάνι-
σαν σημαντικές αυξήσεις. Τα βιομηχανικά ορυκτά
εμφάνισαν μεικτή εικόνα, καθώς υπήρξαν ορυκτά
με καλή πορεία πωλήσεων και άλλα με μειώσεις
λόγω υποχώρησης της διεθνούς ζήτησης. Το μάρ-
μαρο επλήγη από την πανδημία με πτώση των
εξαγωγών λόγω χαμηλής ζήτησης που υπερέβη
το 20% έναντι του 2019. Στον αντίποδα, τα αδρανή -
δομικά υλικά παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων
της τάξης του 5% έναντι του 2019.

TÜV Austria: Εγκαινίασε νέες
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα

O οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και
τεχνικών ελέγχων TÜV Austria Hellas εγκαινίασε
πρόσφατα το νέο υπερσύγχρονο IT Regional Ser-
vice Center του TÜV Austria Group. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η σημαντική αυτή επένδυση
στην Ελλάδα περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός
καινοτόμου technological hub, που θα εξυπηρετεί
τις συνολικές ανάγκες του ομίλου και ανοίγει δε-
κάδες θέσεις εργασίας εντός του 2022. Τα εγκαί-
νια του IT Regional Service Center πραγματοποι-
ήθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Ιωάννη Καλλιά, δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της TÜV Austria Hellas και
executive business director Business Assurance
του TÜV Austria Group.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την
άδεια λειτουργίας της GHCO Europe

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία
με την επωνυμία GHCO Europe Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-
σιών, ώστε να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και
δραστηριότητες (i) της λήψης και διαβίβασης εν-
τολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπι-
στωτικά μέσα και (ii) της διενέργειας συναλλαγών
για ίδιο λογαριασμό, επί των χρηματοπιστωτικών
μέσων 1-5 του τμήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ
του ν. 4514/2018, αποφάσισε κατά την τελευταία
του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Αύξηση πελατολογίου 30% για 
το contact center της Cosmote

Δύο προσφορές στον
διαγωνισμό για αναβάθμιση
συρμών της γραμμής 1



Σ
τον Κλιματικό Νόμο, που είχε
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση,
αποτυπώνεται και η συμβολή
του κτιριακού τομέα στις εκπομ-

πές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και οι
τρόποι περιορισμού τους. Ο Κλιματικός
Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη
σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με
σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης και την επίτευξη κλιματικής ου-
δετερότητας το 2050. Ουσιαστικά πρό-
κειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθε-
τήσει η χώρα, προκειμένου να επιτευχ-
θεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότη-
τας έως το 2050.

Συνεπώς, η κατεύθυνση προς τα πρά-
σινα κτίρια δεν είναι «πολυτέλεια», κα-
θώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία της  Κο-
μισιόν, «ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγα-
λύτερος καταναλωτής ενέργειας στην
Ευρώπη: Ευθύνεται περίπου για το 40%
της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και το 36% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Γι’ αυτό άλλω-
στε η οδηγία (Energy performance of
buildings directive) για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων απαιτεί όλα τα νέα
κτίρια από το 2021 (τα δημόσια από το
2019) να είναι σχεδόν μηδενικής ενέρ-
γειας, που πρέπει να καλύπτεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. Περίπου το 35% των κτιρίων

της ΕΕ είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και
σχεδόν το 75% του κτιριακού αποθέμα-
τος είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό.
Ταυτόχρονα, μόνο το 1% περίπου του κτι-
ριακού αποθέματος ανακαινίζεται κάθε
χρόνο. 

Η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοι-
κονόμηση ενέργειας, καθώς θα μπορού-
σε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση
ενέργειας στην ΕΕ κατά 5%-6% και τις εκ-
πομπές CO2 κατά περίπου 5%.

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή από-
δοση τονώνουν την οικονομία, ιδίως τον
κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος παρά-
γει περίπου το 9% της ΑΕΠ της Ευρώπης
και «ευθύνεται» άμεσα για 18 εκατομμύ-
ρια θέσεις εργασίας. 

Για τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας ΙΕΑ
(International Energy Agency) εξάλλου,
το καθαρό μηδενικό αποτύπωμα μέχρι
το 2050 εξαρτάται και από την αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης: «Η ενεργει-
ακή απόδοση σε όλες τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες (και στα κτίρια φυσικά)
είναι ένα κρίσιμο μέρος της κούρσας
προς τις Καθαρές Μηδενικές Εκπομπές

(Net Zero Emissions) έως το 2050. «Αυ-
τός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενεργει-
ακή απόδοση προσφέρει τη δεύτερη με-
γαλύτερη συμβολή στη μείωση των εκ-
πομπών CO2. Η ψηφιοποίηση είναι επί-
σης βασικός παράγοντας για βελτιώσεις
ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις τελι-
κές χρήσεις και τεχνολογίες, με το σενά-
ριο NZE να απαιτεί ταχεία αύξηση της
χρήσης και της απόδοσης των συστημά-
των διαχείρισης ενέργειας και του συν-
δεδεμένου εξοπλισμού. Μέχρι το 2050
τα περισσότερα σπίτια, γραφεία και βιο-
μηχανικές εγκαταστάσεις συνδέονται
μέσω δικτύων επικοινωνίας με “έξυπνα”
χειριστήρια, αισθητήρες και τεχνητή
νοημοσύνη που επιτρέπουν τη βελτιστο-
ποίηση της ζήτησης ενέργειας. Μόνο
στον τομέα των κτιρίων, η ψηφιοποίηση
και οι “έξυπνοι” έλεγχοι επιτρέπουν κέρ-
δη αποδοτικότητας που μειώνουν τις εκ-
πομπές κατά 350 εκατομμύρια τόνους
(Mt) CO2 έως το 2050».

Μέτρα ΥΠΕΝ 
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του
Κλιματικού Νόμου, τα μέτρα που λαμβά-
νονται στη χώρα μας για τα κτίρια είναι:
«Από το 2023, απαγόρευση καυστήρων
πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο Φ/Α σε
νέες οικοδομές. 

Από το 2025 απαγόρευση εγκατάστα-

σης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. 
Από το 2030 απαγόρευση χρήσης καυ-

στήρων πετρελαίου θέρμανσης. 
Στα ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, απο-

θήκες, εμπορικά κτίρια κ.λπ.) με κάλυψη
μεγαλύτερη των 500 τ.μ., για τα οποία οι
οικοδομικές άδειες υποβάλλονται από
την 1η Ιανουαρίου 2023, εξαιρουμένων
των τουριστικών καταλυμάτων και των
ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοπο-
θέτηση συστημάτων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή
θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της
κάλυψης. Προβλέπεται δυνατότητα
εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για
λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς, ή
σε περιοχές με θεσμοθετημένο καθε-
στώς προστασίας, όπως παραδοσιακοί
οικισμοί και διατηρητέα κτίρια». 

Μείωση κατανάλωσης 
Με τον Κλιματικό Νόμο καθορίζεται ο

στόχος για τη μείωση της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε
σχέση με το 2017 σε όλους τους οικονο-
μικούς τομείς (βιομηχανία, μεταφορές,
επιχειρήσεις, οικιακός).
� Ως μέτρα για την επίτευξη του στόχου,

ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του Δημο-
σίου, του τριτογενούς τομέα και των
βιομηχανικών μονάδων, το καθεστώς

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο κτιριακός τομέας 
υπό τον Κλιματικό Νόμο 
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επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής
απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδι-
κασίες σε συνδυασμό με αποδοτική
θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ.

� Καθορίζεται ετήσιος στόχος 0,8% νέων
εξοικονομήσεων κάθε χρόνο συγκρι-
τικά με την τελευταία τριετία.

� Προβλέπεται η υποχρέωση ενεργει-
ακής αναβάθμισης του 3% των κτιρίων
της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
Ισοδυναμεί με 12.000 τ.μ. ετησίως.

� Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς κτιρί-
ου από δημόσιους φορείς, το οποίο
προορίζεται για στέγαση των υπηρε-
σιών του εκάστοτε φορέα, απαιτείται
το κτίριο να ανήκει από 1/1/2022 του-
λάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία
Β’ και να είναι σχεδόν μηδενικής κατα-
νάλωσης ενέργειας από 1/1/2026. Ει-
δικά, για τους φορείς της κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης, το κτίριο απαι-
τείται να είναι σχεδόν μηδενικής κατα-
νάλωσης ενέργειας από 1/1/2022.

� Για συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων από
δημόσιους φορείς, το κτίριο απαιτείται
να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργει-
ακή κατηγορία Β’ από 1/1/2023 και να
είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας από 1/1/2026. Ειδικά για φο-
ρείς της κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει του-
λάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία
Β’ από 1/1/2023 και να είναι σχεδόν
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
από 1/1/2026.

Πλήρης απεξάρτηση
Στον δρόμο για την πλήρη απεξάρτηση

από τα ορυκτά καύσιμα μέσα από τον
Κλιματικό Νόμο προσδιορίζονται αναλυ-
τικά οι τρόποι θέρμανσης των κτιρίων.

Κατά δήλωση του υπουργού ΠΕΝ,
«αυτή τη στιγμή περίπου 550.000 κτίρια
και σπίτια είναι συνδεδεμένα στο φυσικό
αέριο. Σε σύνολο εκτιμάται ότι έχουμε
περίπου 4 με 4,5 εκατομμύρια νοικοκυ-

ριά. Κάποιες συνδέσεις στην Αττική αφο-
ρούν πολυκατοικίες όπου υπάρχουν πε-
ρισσότερα του ενός σπίτια συνδεδεμένα
με μία παροχή. Άρα, μία διείσδυση της
τάξης του 10%-15% αυτήν τη στιγμή είναι
στο φυσικό αέριο. Αλλά το φυσικό αέριο
δεν είναι ο μόνος τρόπος για να θερμά-
νεις ένα σπίτι. Προχωρούμε πολύ γρήγο-
ρα φυσικά στις επενδύσεις για την επέ-
κταση του δικτύου φυσικού αερίου, ώστε
να αυξηθεί η διείσδυση στο κτιριακό
απόθεμα της χώρας (1.500.000 κτίρια σε
όλη τη χώρα). Ένα μεγάλο ποσοστό των
κτιρίων και των κατοικιών χρησιμοποιεί
ηλεκτρική ενέργεια και μάλιστα χρησι-
μοποιεί συσκευές κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας για θέρμανση, που εί-
ναι πάρα πολύ ενεργοβόρες και ασύμφο-
ρες. Η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει
να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε όλα
αυτά τα νοικοκυριά, τα οποία μπορεί να
είναι και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, να

αντικαταστήσουν αυτές τις συσκευές, τις
ενεργοβόρες συσκευές θέρμανσης, με
πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης και πο-
λύ καλύτερης απόδοσης, άρα και πολύ
χαμηλότερου κόστους. Αυτοί που χρησι-
μοποιούν ηλεκτρισμό ως μέσο θέρμαν-
σης. Μέσα από το “Νέο Εξοικονομώ” και
μέσα από τα προηγούμενα βέβαια χρη-
ματοδοτούμε και επιδοτούμε και την εγ-
κατάσταση αντλιών θερμότητας, που εί-
ναι το αμέσως επόμενο στάδιο της ηλε-
κτροδότησης και της πλήρους απεξάρτη-
σης από τα ορυκτά καύσιμα».

Βιώσιμη καθημερινότητα
Η κλιματική αλλαγή, που ταχύτατα έχει

εξελιχθεί σε κλιματική κρίση, επιβάλλει
με επιταχυνόμενους ρυθμούς την υιοθέ-
τηση ενός νέου τρόπου ζωής και συμπερι-
φοράς αλλά και μια ολοκληρωτικά νέα
προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον
οποίο δομούμε το περιβάλλον, δήλωσε ο
Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου, στο συνέδριο που πραγματοποι-
ήθηκε πριν από λίγες μέρες με τίτλο
«Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή Αναγκαιό-
τητα». Ένα συνέδριο, όπως τόνισε, που
«καταδεικνύει τη σημασία που δείχνει το
Επιμελητήριο σε μια σειρά από ζητήματα
που συνδέονται άρρηκτα με τη βιώσιμη
ανάπτυξη και διαμορφώνουν τη βάση αυ-
τής της βιώσιμης ανάπτυξης, που δεν είναι
άλλη από μία βιώσιμη καθημερινότητα».

Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθετήσει η χώρα,
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, και καθορίζεται ο στόχος 
για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030
κατά 38% σε σχέση με το 2017 όχι μόνο στον κτιριακό τομέα,
αλλά σε όλους τους οικονομικούς τομείς 
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Προϋπολογισμοί
άνθρακα
Ο Κλιματικός Νόμος θεσπί-
ζει τη διαδικασία κατάρτι-
σης, τομεακών προϋπολο-
γισμών άνθρακα, πενταε-
τούς διάρκειας, για τις βα-
σικές οικονομικές δραστη-
ριότητες οι οποίες συνει-
σφέρουν περισσότερο στα
αέρια του θερμοκηπίου. Εί-
ναι τα κτίρια, η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας, οι μεταφο-
ρές, η βιομηχανία, η γεωρ-
γία και η κτηνοτροφία, τα
απόβλητα και οι χρήσεις
γης, οι αλλαγές χρήσεων
γης, η δασοπονία. Ο ίδιος
νόμος θα περιλαμβάνει και
απογραφή για τους στό-
χους μείωσης των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρα-
κα, για τον εξοπλισμό και
τις υποδομές τους και ανα-
λυτική απογραφή των
ενεργειακών καταναλώσε-
ων και των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα για:
τα κτίρια, τις κοινωφελείς
εγκαταστάσεις (π.χ. αθλη-
τισμού και πολιτισμού), τον
φωτισμό δημοτικών οδών
και κοινόχρηστων χώρων,
τις δημοτικές εγκαταστά-
σεις ύδρευσης, αποχέτευ-
σης, άρδευσης και τα δη-
μοτικά οχήματα. 



Σε αναζήτηση «σωτήρα» 
η γαλλογερμανική Δεξιά
Σ

ε αναζήτηση νέας ηγεσίας και πολιτι-
κής κατεύθυνσης βρίσκεται η Δεξιά
σε Γαλλία και Γερμανία. Η γαλλική
συντηρητική παράταξη «Οι Ρεπουμ-

πλικανοί» θα εκλέξει σήμερα το απόγευμα τον
υποψήφιό της για την προεδρία, ενώ ο ηγέτης
των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) θα
αναδειχθεί επισήμως σε συνέδριο του κόμμα-
τος, τον Ιανουάριο στο Ανόβερο. 

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομά-
δων ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλο-
γών δείχνουν ότι η αναμέτρηση του Απριλίου
θα κριθεί ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν
και έναν εκ των δύο υποψηφίων της Ακροδε-
ξιάς: είτε της Μαρίν Λεπέν είτε του Ερίκ Ζε-
μούρ. Ωστόσο, «Οι Ρεπουμπλικάνοι», το ισχυ-
ρότερο κόμμα της Κεντροδεξιάς, που έλκει
την καταγωγή του από τον Σαρλ ντε Γκολ, θεω-
ρούν ότι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέ-
ξη. Αυτή την εβδομάδα, τα 140.000 μέλη του
κόμματος κλήθηκαν να δώσουν το χρίσμα
στον ή στην πολιτικό που θα εκπροσωπήσει
την παράταξη στην κρίσιμη μάχη, και θα επω-
μιστεί το δύσκολο έργο να ανατρέψει το δια-
μορφωμένο σκηνικό.

Στον πρώτο γύρο της εσωκομματικής, ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας συμμετείχαν πέντε
υποψήφιοι, και προκρίθηκαν η Βαλερί Πεκρές,
περιφερειάρχης της Ιλ ντε Φρανς (της μητρο-

πολιτικής περιφέρειας γύρω από το Παρίσι),
και ο βουλευτής Ερίκ Σιοτί. 

Ο 56χρονος Σιοτί, βουλευτής της Νίκαιας, εί-
ναι από τους πιο «σκληρούς» της παράταξης
στο θέμα της μετανάστευσης και της εθνικής
ταυτότητας. Πολλές φορές οι θέσεις του συγ-
κλίνουν με αυτές του ακροδεξιού Ζεμούρ. 

Η 54χρονη Πεκρές είναι μετριοπαθής και
θεωρείται από τους αναλυτές η μόνη που θα
μπορούσε να αποτελέσει πραγματική απειλή
για τον Μακρόν. Σήμερα το απόγευμα θα ξέ-
ρουμε ποιος από τους δύο θα είναι ο υποψή-
φιος πρόεδρος της Κεντροδεξιάς.

Κούρσα για τρεις στη Γερμανία
«Σωτήρα» αναζητούν και οι Γερμανοί Χρι-

στιανοδημοκράτες (CDU) μετά την πικρή ήττα
τους στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, και την
αποχώρηση της «αιώνιας καγκελαρίου» Άνγ-
κελα Μέρκελ.

Οι εσωτερικές συζητήσεις για το τι πήγε
στραβά και οι ζυμώσεις για την ανάδειξη νέου
ηγέτη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Την υποψηφιό-
τητά τους για τις εσωκομματικές εκλογές
έχουν ανακοινώσει τρεις πολιτικοί: ο προσω-
πάρχης της καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν,
«δεξί χέρι» και alter ego της Μέρκελ, ο ειδικός
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ
Ρέντγκεν και ο βετεράνος βουλευτής και

πρώην αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας
CDU/CSU Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ρέντγκεν δήλωσε ότι κίνητρό του αποτελεί
η πεποίθηση ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσου-
με όπως μέχρι τώρα», και ότι στόχος του είναι η
αποκατάσταση του CDU ως «μεγάλου λαϊκού
κόμματος του κέντρου».

Ο εκατομμυριούχος Μερτς, που ήταν εσω-
κομματικός αντίπαλος της Μέρκελ, είναι συν-
τηρητικός σε κοινωνικά θέματα και υποστηρί-
ζει τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Αλλά στα
65 του δυσκολεύεται να παρουσιάσει τον εαυτό
του ως σύμβολο ανανέωσης. 

Σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης, η συζή-
τηση μέσα στο CDU επικεντρώνεται στο ερώτη-
μα εάν το κόμμα θα πρέπει να διατηρήσει την
κεντρώα πορεία της Μέρκελ ή αν θα στραφεί
προς τα δεξιά σε κοινωνικά και οικονομικά ζη-
τήματα.

Οι «Ρεπουμπλικανοί» 
θα εκλέξουν σήμερα το
απόγευμα τον υποψήφιό τους,
ενώ ο ηγέτης του CDU 
θα αναδειχθεί τον Ιανουάριο 

Πρώην ερωμένη εκβίαζε τον
Χουάν Κάρλος με «ροζ» βίντεο 
Με «ροζ» βίντεο τραβηγμένα με κρυφές
κάμερες στην κρεβατοκάμαρά της απειλούσε
τον τέως βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος η
ερωμένη του, ηθοποιός και μοντέλο Μπάρμπαρα
Ρέι. Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην
Ισπανία πλήρωσαν μέσω των μυστικών
υπηρεσιών (CESID) περισσότερα από 5 εκατ.
ευρώ στη Ρέι για να μην αποκαλύψει την
παράνομη σχέση της με τον βασιλιά. Την
αποκάλυψη κάνει η εφημερίδα «El Periodico»,
η οποία έχει στην κατοχή της το ημερολόγιο του
Χοσέ Μανουέλ Βιλαρέχο, πρώην αρχηγού της
ισπανικής αστυνομίας, που εμπλέκεται σε
παρακολουθήσεις, σκάνδαλα διαφθοράς και
δωροδοκίες. Το ειδύλλιο με τη Ρέι, που
ξεκίνησε στα τέλη του 1990, είναι μία από τις
πολλές ερωτικές περιπέτειες που αποδίδονται
στον Χουάν Κάρλος κατά τη διάρκεια του
έγγαμου βίου του με την «υπομονετική»
βασίλισσα Σοφία.

Γαλλία - Εμιράτα: 
Συμφωνία-μαμούθ 
για 80 Rafale
Περιοδεία σε χώρες του Κόλπου
άρχισε χθες ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν, με κύριο στό-
χο την πώληση μαχητικών. Στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπο-
γράφηκε ήδη, παρουσία του Μα-
κρόν, συμφωνία-μαμούθ με την
οποία τα Εμιράτα προμηθεύονται
80 πολεμικά αεροσκάφη Rafale.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
κατασκευάστριας εταιρείας Das-
sault Aviation, η συμφωνία αφο-
ρά την προμήθεια Rafale στην τε-
λευταία έκδοση F4. Έτσι, τα ΗΑΕ
θα είναι «ο πρώτος εκτός της
Γαλλίας» χρήστης αυτής της έκ-
δοσης του μαχητικού.
Το ύψος του συμβολαίου δεν έχει
γίνει επισήμως γνωστό, αλλά
σύμφωνα με το Bloomberg φτά-
νει τα 19 δισ. δολάρια. Αγοράζον-
τας τα Rafale, τα Εμιράτα θα συγ-
χρονίσουν το βήμα τους με το
Κατάρ, που αγόρασε 36, καθώς
και την Αίγυπτο (απέκτησε 24 το
2015, άλλα 30 το 2021). Ο Μακρόν
θα συνεχίσει την περιοδεία του
στο Κατάρ και στη Σαουδική
Αραβία. Αναμένεται να συζητή-
σει επίσης για τον «αγώνα κατά
της τρομοκρατίας, του ριζοσπα-
στικού ισλαμισμού και της χρη-
ματοδότησής τους».
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Η βιομηχανία logistics προειδοποιεί για ελλείψεις οδηγών εδώ και πολλά
χρόνια, αλλά ο συνδυασμός κορονοϊού, Brexit και τα συνεχιζόμενα διαρθρω-
τικά ζητήματα που περιορίζουν την προσφορά οδηγών έχει οδηγήσει τις με-
ταφορικές εταιρείες σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο κρίσης.

Μόνο στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έρευνας του Tran-
sport Intelligence, εκτιμάται ότι λείπουν 76.000 οδηγοί φορτηγών, ενώ σε

ολόκληρη την Ευρώπη 400.000 οδηγοί φορτηγών! Οι ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερ-
μανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς
όχι μόνο αντιμετωπίζει το Brexit, αλλά είδε επίσης πολλούς Ευρωπαίους ερ-
γαζομένους να αποχωρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι φόβοι
για τα lockdowns αυξήθηκαν.
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Απίστευτο: Λείπουν 400.000 οδηγοί φορτηγών

Σ
τη Volvo τόλμησαν και το πρώτο αμιγώς ηλε-
κτρικό μοντέλο τους είναι πρακτικό, άνετο,
με αξιόλογη αυτονομία και επιδόσεις super-
car! Ναι, σωστά διαβάσατε, το ηλεκτρικό

μοντέλο της Volvo κυριολεκτικά σε… βυθίζει στην πλά-
τη του καθίσματος και αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη
για όλους τους οδηγούς, καθώς η ακαριαία επιτάχυνση
φέρνει χαμόγελο χαράς στον οδηγό του και προκαλεί
φωνές απόγνωσης μαζί με χαμόγελα στους υπόλοι-
πους επιβάτες του.

Το XC40 Recharge είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό
SUV μοντέλο της Volvo κινείται ελεύθερα στον δακτύ-
λιο, δεν έχει τέλη κυκλοφορίας, αλλά διαθέτει έναν
υπερπλήρη εξοπλισμό και το κόστος φόρτισής του εί-
ναι εξαιρετικά χαμηλό, αν υπάρχει διαθέσιμος wall box
φορτιστής στο σπίτι. Σε διαφορετική περίπτωση, η χρέ-
ωση των 0,5 ευρώ ανά KW σε κάποιο φορτιστή στον
δρόμο συνεπάγεται κόστος πλήρους φόρτισης των
78KW σε περίπου 39 ευρώ για μια αυτονομία της τάξης
των 400 χιλιομέτρων, αν ο οδηγός μπορέσει να μην πιέ-
ζει το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα…

Το νέο Volvo XC40 Recharge Twin διατίθεται σε δύο
εκδόσεις εξοπλισμού, Plus και Pure, με τον βασικό
εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας να είναι υπερπλήρης.
Η τιμή της έκδοσης Plus έχει καθοριστεί στα 58.020 ευ-
ρώ και της Pure στα 61.988 ευρώ, με την τιμή της βασι-
κής να πέφτει μετά την κρατική επιδότηση «Κινούμαι
Ηλεκτρικά» στα 52.020 ευρώ.

Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ηλεκτρικό
μοντέλο της Volvo επωφελείται από τη μείωση φορο-
λογίας που αφορά εταιρικά ηλεκτρικά οχήματα, ενώ
εξαιρείται από τα δημόσια τέλη στάθμευσης για δύο
χρόνια. Επιπλέον, το νέο Volvo XC40 Recharge καλύ-
πτεται από πέντε χρόνια ή 100.000 χλμ. εγγύηση, με
αυτήν της μπαταρίας να φτάνει τα οκτώ χρόνια ή
160.000 χλμ.

Γνώριμη σχεδίαση
Το ηλεκτρικό Volvo XC40 Recharge σχεδιαστικά

διαφέρει ελάχιστα από τις εκδόσεις με κινητήρες
εσωτερικής καύσης, με την πιο χαρακτηριστική δια-
φορά να αφορά την κλειστή μάσκα και την απουσία
αεραγωγών. Επίσης ειδικής σχεδίασης είναι και οι
τροχοί αλουμινίου.

Επιπλέον, αν κάποιος ανοίξει το εμπρόσθιο καπό θα
εκπλαγεί, καθώς στον χώρο του κινητήρα υπάρχει
ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος με κάλυμμα και
ο ηλεκτροκινητήρας δεν φαίνεται από πουθενά.

Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα είναι ακρι-
βώς τα ίδια με εκείνα στις εκδόσεις βενζίνης και
diesel, ενώ λείπουν οι απολήξεις των εξατμίσεων. Τέ-
λος στην πίσω πλαϊνή κολόνα έχει τοποθετηθεί το λο-
γότυπο Recharge, ενώ στην πίσω πόρτα του χώρου
αποσκευών υπάρχει το λογότυπο Twin Engine…

Hitech εσωτερικό
Η καμπίνα επιβατών παραμένει παρόμοια με εκείνη

των εκδόσεων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και
αποπνέει μια ευχάριστη αίσθηση μινιμαλιστικής πολυ-
τέλειας.

Στο ταμπλό την παράσταση κλέβουν οι δύο ψηφιακές
οθόνες. Η μία, 12 ιντσών, παίζει τον ρόλο του πίνακα ορ-
γάνων και είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφούμενη από
τα χειριστήρια στο τιμόνι. Η άλλη οθόνη στο κέντρο του
ταμπλό είναι 9 ιντσών, θυμίζει tablet και δείχνει ίδια με
αυτή των άλλων XC40. Ωστόσο το λογισμικό, που εξε-
λίχθηκε από την Google, είναι διαφορετικό.

Το ηλεκτρικό XC40 διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες
που αποδίδουν συνδυαστικά 408 άλογα με 660 Nm ρο-
πής και η Volvo υπόσχεται σχεδόν 420 χλμ. αυτονομίας
με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Στην πράξη, τα
πράγματα πλησιάζουν τη μεγάλη αυτονομία που δίνει η
Volvo αν ο οδηγός είναι φρόνιμος! Αλλά όταν έχεις δια-

θέσιμους 408 ίππους, μάλλον η αυτονομία μειώνεται
αλλά όχι και σε τραγικό σημείο, καθώς τα 350 χιλιόμε-
τρα με εξαιρετικά επίπονη για την μπαταρία οδήγηση
μάλλον είναι δεδομένα.

Άλλωστε οι εκρηκτικές επιδόσεις με μόλις 4,9 δευ-
τερόλεπτα για να αγγίξει τα πρώτα 100 χλμ. και η τελική
των 180 χλμ./ώρα για ηλεκτρικό μοντέλο SUV μάλλον
δεν υπάρχουν…

Σουηδικός πύραυλος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo δεν διαθέτει μπου-

τόν εκκίνησης ή απενεργοποίησης του κινητήρα και η
επιλογή D στο κιβώτιο μιας σχέσης είναι αρκετή για να
εκκινήσει το XC40 Recharge. Ένας αισθητήρας στη βά-
ση του καθίσματος οδηγού αναγνωρίζει την παρουσία
του και έτσι τα μοτέρ είναι σε ετοιμότητα.

Στον δρόμο, αυτό που αρχικά σου κάνει εντύπωση εί-
ναι η εξαιρετική ποιότητα κύλισης του ηλεκτρικού μον-
τέλου ακόμη και όταν κινείται με ταχύτητες που φτά-
νουν στο επιτρεπτό όριο των 180 χλμ./ώρα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, το Volvo XC40
Recharge δεν κρύβει τα κιλά του, ωστόσο η σφικτή
ανάρτηση τα διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία.

Μέσα στην πόλη, η λειτουργία της ανάρτησης αντιμε-
τωπίζει με άνεση τις περισσότερες από τις κακοτεχνίες
των ελληνικών δρόμων.

Τώρα, η ουδέτερη συμπεριφορά του ηλεκτρικού
μοντέλου διατηρείται από την τετρακίνηση αλλά και τα
εξαιρετικά φρένα.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του Volvo XC40 δεν
διαπρέπει μόνο στην άσφαλτο, αλλά διαθέτει και λει-
τουργία Off Road. Πρόκειται για ένα σύστημα με προ-
σαρμοζόμενη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, που αυ-
ξάνει την πρόσφυση όταν οδηγείτε σε ένα πιο δύσκολο
τερέν με μειωμένη πρόσφυση ή σε απότομες κατηφό-
ρες…

Δοκιμάζουμε 
το Volvo XC40 Recharge 
με 408 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Τ ο παραδοσιακό αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός που θα γίνει ως είχε
προγραμματιστεί αύριο, Κυριακή, και

με κόσμο, παρά τα περί αντιθέτου θρυλούμε-
να για «πράσινο δάκτυλο» προκειμένου να
μετατεθεί, λόγω της επετείου του θανάτου
Γρηγορόπουλου και της έλευσης του Ποντίφι-
κα στην Αθήνα, προφανώς και κλέβει όλο το
focus της παράστασης της 12ης αγωνιστικής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους
πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα lockdown στα γή-
πεδα, ούτε αναβολής του ντέρμπι του ΟΑΚΑ,
παρότι το ζήτησε η αστυνομία, όπως και για το
Ιωνικός - ΠΑΟΚ. 

Σε όλα τα γήπεδα, ωστόσο, ύστερα από εν-
τολή της κυβέρνησης, θα γίνει αυστηρός
έλεγχος κατά την είσοδο για τυχόν ανεμβο-
λίαστους και παρότρυνση στους θεατές να
φορούν συνέχεια τη μάσκα τους, τηρώντας τα
υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδη-
μίας. Στο ΟΑΚΑ θα συρρεύσουν και πάλι

40.000 οπαδοί της Ένωσης, όπως και στο χα-
μένο ντέρμπι (2-3) με τον Ολυμπιακό, με την
ελπίδα η Ένωση να νικήσει και να διατηρήσει
τουλάχιστον τη διαφορά των έξι βαθμών από
τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο δε Παναθηναϊ-
κός ξαναβρέθηκε στη σφαίρα της Ευρώπης
στη βαθμολογία και έχει στόχο τουλάχιστον
να μη χάσει.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δίνει εξετάσεις

ισχύος με τον φορμαρισμένο ΟΦΗ στην Κρή-
τη και ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη χαμένη του ταυτότη-
τα με τον Ιωνικό στη Νεάπολη, μετά τις δυο
σερί ήττες από τον Ατρόμητο (2-0) και τον Άρη
(0-1) στο ντέρμπι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται ήδη
δέκα βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και αν
επιστραφούν οι έξι βαθμοί τιμωρίας στον
Άρη, που αφαιρέθηκαν γιατί κρίθηκε ένοχος
πλαστογραφίας στη μεταγραφή του Σκοπια-
νού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ, τότε ο ΠΑΟΚ θα
βρεθεί έναν βαθμό κάτω από τον συμπολίτη
του. Ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης
στο «Βικελίδης».

Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββατο: Ατρόμητος
- Απόλλων Σμ. (17.15 NOVA), Βόλος - Παναι-
τωλικός (17.15 Cosmote TV), ΟΦΗ - Ολυμπια-
κός (19.30 Cosmote TV). Κυριακή: Ιωνικός -
ΠΑΟΚ (17.15 Cosmote TV), Άρης - Αστέρας
Τρ. (19.30 NOVA), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19.30
Cosmote TV). Δευτέρα: Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα
(19.30 Cosmote TV).

Ολυμπιακός 29

ΑΕΚ 23

ΠΑΟΚ 19

ΟΦΗ 18

Παναθηναϊκός 17

ΠΑΣ Γιάννινα 16

Άρης 14

Βόλος 14

Αστέρας Τρ. 13

Λαμία 10

Ιωνικός 10

Παναιτωλικός 8

Απόλλων Σμ. 7

Ατρόμητος 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
11n Αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟ με 40.000 κόσμο

Αυστηροί έλεγχοι 
και «όλοι μάσκα» 

τα μηνύματα 
στην κερκίδα

Τέσσερις αγωνιστικές
στον ΠΑΟΚ
Με ποινή αποκλεισμού της έδρας με τέσσε-
ρις αγωνιστικές και πρόστιμο-ρεκόρ για την
ιστορία της Super League, 193.500 ευρώ, τι-
μωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για όσα έγιναν στο
ντέρμπι με τον Άρη. Οι αγώνες που θα δώσει
χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ είναι με Λαμία (12/12),
Αστέρα Τρίπολης (19/12), Λάρισα (Κύπελλο)
και Παναιτωλικό (5/1).



Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ια σούπερ αποκάλυψη κάνει σήμερα η «Politi-
cal» για το εργαλείο απόδοσης δικαιοσύνης στο
ποδόσφαιρο, το Video Assistant Referee (VAR),

το οποίο, ωστόσο, είναι πραγματική γροθιά στο στομάχι του
χειμαζόμενου ελληνικού λαού από τα μνημόνια και την
πανδημία. Κρατηθείτε: Το VAR θα στοιχίσει στον ελληνικό
λαό το αστρονομικό ποσό των 23.628.290 ευρώ σε βάθος
πενταετίας! 
Ήταν μια αλόγιστη σπατάλη επίδειξης «διαφάνειας» στο
ποδόσφαιρο και σαφώς ψηφοθηρίας της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2019, δυο μήνες πριν καταποντιστεί
στις εκλογές. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν πλήρωσε το
κράτος το VAR, αλλά οι ομάδες. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά η
τότε κυβέρνηση δαπάνησε για την αγορά του 14 εκατ. ευ-
ρώ, όταν η Ιταλία, για παράδειγμα, το προμηθεύτηκε με τα
μισά χρήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το παρέλαβε… κο-
λοβό, χωρίς, δηλαδή, τη γραμμή του οφσάιντ, που αγορά-
στηκε εκ των υστέρων και θα στοιχίσει 191.000 ευρώ για
πέντε χρόνια! 
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους σχετικά με την πανδη-
μία, με το ποσό αυτό, των 23.628.290, το ελληνικό Δημόσιο
θα μπορούσε να είχε αγοράσει 189 ΜΕΘ για την περίθαλ-
ψη των πολιτών της χώρας. Το, δε, ετήσιο κόστος συντή-
ρησης των ΜΕΘ στο πανελλήνιο ανέρχεται στα 3 εκατ. ευ-
ρώ.  Η σύμβαση για την αγορά του VAR υπογράφτηκε στις 9
Μαΐου 2019, μεταξύ του πρώην υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Νίκου Παππά και της εταιρείας «MEDIA LU-
SO - In Digital», την οποία εκπροσώπησε ο διευθύνων
σύμβουλος Κωνσταντίνος Ρούπτσος, παρόντων του υφυ-
πουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη και του πρώην
προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
(ΕΠΟ) Ευάγγελου Γραμμένου. 

Και τότε, άρχισε να ρέει το κρατικό χρήμα, χωρίς φειδώ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, συμφωνήθηκε το
ποσό των 14 εκατ. ευρώ, που δεν διαψεύστηκε ποτέ. Η ΕΠΟ
το παρέλαβε με πομπώδεις φρασεολογίες, εναρμονισμέ-
νες στο γενικότερο επικοινωνιακό παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά όταν κλήθηκε να το χρησιμοποιήσει, διαπίστωσαν οι δι-
αιτητές ότι δεν υπήρχε γραμμή του οφσάιντ! Είχε αγοραστεί
«κολοβό». Θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τη γραμμή του
οφσάιντ; Είναι προφανής η απάντηση, καθότι το VAR για αυ-
τόν ακριβώς τον λόγο αγοράστηκε. Έτσι, οι διαιτητές VARi-
stes ήταν αναγκασμένοι να κρίνουν με το… μάτι αν υπήρχε

οφσάιντ ή όχι. Να θυμίσουμε ότι στα παιχνίδια Βόλος -
Ολυμπιακός 0-0 και Παναθηναϊκός - Ξάνθη 0-1 είχε προ-
κληθεί τεράστιος θόρυβος για τη μη τοποθέτηση της γραμ-
μής του VAR. Και τότε η ΕΠΟ… αναγκάστηκε να παραδεχτεί
ότι είχε αγοραστεί χωρίς τη γραμμή! Μέχρι τότε, το απέκρυ-
πτε, για να μην εκθέσει τον τότε υπουργό Νίκο Παππά. 
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της παρόχου εταιρεί-
ας, η σύμβαση πενταετούς διάρκειας περιλαμβάνει υπη-
ρεσίες σε 1.205 ματς. Το κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος της
Super League 1 κοστίζει στο ελληνικό Δημόσιο το ποσό
των 5.000 ευρώ, 950 ευρώ η γραμμή του οφσάιντ και αν συ-
νυπολογίσουμε και τον ΦΠΑ στο 24%, στα πέντε χρόνια το
συνολικό κόστος φτάνει τα 8.890.490 ευρώ, δηλαδή
1.778.098 ευρώ ανά σεζόν. 
Για το Κύπελλο Ελλάδας, η σύμβαση προβλέπει κάλυψη με
VAR όλων των αγώνων της προημιτελικής και ημιτελικής
φάση, καθώς και του τελικού της διοργάνωσης. Αν συνυ-
πολογίσουμε και μερικά παιχνίδια από τη φάση των «16»,
τότε στο σύνολο καλύπτει 20 παιχνίδια τη σεζόν, άρα 100
για πέντε χρόνια. Κόστος, όπως επίσης μπορείτε να δείτε
στον σχετικό πίνακα, 147.560 ευρώ ανά σεζόν και 737.800
ευρώ σε βάθος πενταετίας. Στο γενικό σύνολο, αγώνες
πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σε 1.305 αγώνες, το ελληνι-
κό Δημόσιο θα πληρώσει 9.628.290 ευρώ! Αν σε αυτά προ-
σθέσουμε και τα 14 εκατ. ευρώ της αγοράς, το ποσό που
πληρώνει το ελληνικό δημόσιο είναι 23.628.290 ευρώ!

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL SPORTS37

ΣΥΡΙΖΑϊκό VARίδι 
24 εκατ. ευρώ! 

Η «αμαρτωλή» σύμβαση του Νίκου
Παππά στοιχίζει στο Δημόσιο όσο
189 ΜΕΘ - 
Στην Ευρώπη 
το πληρώνουν οι ομάδες

ΚΟΣΤΗ - ΣΥΝΟΛΟ (5 χρόνια)
VAR: 14.000.000 €

Πρωτάθλημα/Κύπελλο: 9.628.290 €
Σύνολο: 23.628.290 €

Πρωτάθλημα Super League 1 (5 χρόνια)
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
1.205 ..........7.169.750 € ........1.720.740 €......8.890.490 €

Κύπελλο Ελλάδας (5 χρόνια)
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
100 ............595.000 €............142.800 € ............737.800 €

Πρωτάθλημα Super League 1 (1 σεζόν)
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
182 ............1.433.950 € ........344.148 € ........1.778.098 €

Κύπελλο Ελλάδας (1 σεζόν)
ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ
20 ..............119.000 € ............28.560 € ..............147.560 €



Ε
ίναι σύνηθες φαινόμενο ο προσκε-
κλημένος μιας εκπομπής, αντί να
απαντά στην ερώτηση που του υπο-
βάλλεται από τον παρουσιαστή ή τον

δημοσιογράφο της εκπομπής, να ανταπαντά
με ερώτηση.

Σήμερα θα εξετάσουμε τα παρακάτω: 
� Πώς αντιδρά ο παρουσιαστής;
� Πώς συμπεριφέρεται;
�Για ποιο λόγο ο προσκεκλημένος απαντά κα-
τά τον τρόπο αυτό;
� Ποια είναι τα κίνητρά του;
� Και βάσει ποιας λογικής εμφανίζει αμυντική
στάση;
� Πώς αντιμετωπίζεται ο προσκεκλημένος
μιας εκπομπής ο οποίος, για να μην απαντήσει,
απευθύνει ερώτηση στον παρουσιαστή; Και
μάλιστα, τις περισσότερες φορές, πάνω στο
ίδιο θέμα, για το οποίο ερωτήθηκε.

Θεωρεί πως θα τον παγιδέψουν
Η ανταπάντηση του προσκεκλημένου με

ερώτηση είναι η πιο απλοϊκή και ασυνείδητη
χειριστική συμπεριφορά αμυντικής τακτικής.
Κατά την οποία ο προσκαλεσμένος αισθάνεται
ασφαλής, εάν φέρει τον συνομιλητή του στην
ίδια θέση που μπήκε ο ίδιος. 

Διότι η εντύπωση που δημιουργείται στο
υποσυνείδητο του προσκεκλημένου δεν είναι
αληθινή. Εξαιτίας του φόβου ή των ενοχών
που τον διακατέχουν, εάν αποκαλυφθεί η αλή-
θεια. Νομίζοντας ότι ο δημοσιογράφος ή ο πα-
ρουσιαστής σκοπεύει να τον παγιδέψει.

Ας σημειώσουμε ότι οποιοσδήποτε άλλος
απέναντι στην ίδια ερώτηση θα απαντούσε χω-
ρίς καμία αναστολή. Στην περίπτωση αυτή, ο
παρουσιαστής οφείλει να αντιληφθεί την
υπεκφυγή και τη χειριστική συμπεριφορά του
προκαλεσμένου του, από άμυνα ή τακτική δη-
μιουργίας εντυπώσεων και να διατηρήσει τις
ισορροπίες των ρόλων τους.

Με καθαρή, σταθερή και ήρεμη φωνή, χω-
ρίς χρωματισμούς στον τόνο, αλλά και εκφρά-
σεις προσώπου, οφείλει να κάνει σαφές στον

προσκεκλημένο τον ρόλο του. Η στάση του πα-
ρουσιαστή δεν θα πρέπει να είναι συγκαταβα-
τική, ούτε ανεκτική. Διότι με τον τρόπο αυτό θα
επέτρεπε την επέκταση του προσκεκλημένου
του εκτός ορίων.

Προσπαθεί να δείξει υπεροχή
Δημιουργεί στον παρουσιαστή συναισθημα-

τική και επαγγελματική αστάθεια για το εάν
αντιμετωπίζει ορθά τον προσκεκλημένο του.
Αλλά ούτε και επιθετική, διότι δηλώνει αδυνα-
μία. Ο προσκεκλημένος που εμφανίζει αυτή τη
συμπεριφορά, επιχειρεί να καθιερωθεί στο τη-
λεοπτικό κοινό και να δείξει υπεροχή.

Ακόμη κι ένα μόνο περιστατικό τέτοιας χει-
ριστικής συμπεριφοράς, εάν δεν βρει αντίστα-
ση, μπορεί να καθορίσει ή να «εκπαιδεύσει»
τον παρουσιαστή, να διστάσει να του υποβάλει

«δύσκολες» (ζωτικές όμως για την εκπομπή)
ερωτήσεις, για να μην τον θυμώσει.

Προσοχή!
Η συμπεριφορά που καθορίζει την ισότητα,

μεταξύ προσκεκλημένου και παρουσιαστή, εί-
ναι υποχρέωση και των δύο. «Σε σέβομαι και
θα με σεβαστείς». (Το απηύθυνε η Έλλη Στάη
σε προσκεκλημένο της.) Αυτό το μανιφέστο
δυναμισμού, ισχύος και αυτογνωσίας ξεκαθα-
ρίζει σαφώς τα όρια και καθορίζει τις συμπερι-
φορές μεταξύ των δύο. Για το καλό του επαγ-
γέλματος και του τηλεοπτικού κοινού.

Η στάση που ορθώνει… τείχος
Μια ξεκάθαρη λοιπόν απάντηση, σε μια τέ-

τοια χειριστική συμπεριφορά προσκεκλημέ-
νου, είναι απαραίτητη. Η έκφραση που ακού-

στηκε στην τεράστιας τηλεθέασης σειρά «The
Crown» -σε παραλλαγή- προσαρμοσμένη στο
θέμα που αναπτύσσουμε, θα ήταν καταλυτική. 

«Μάλλον με συγχέετε με κάποιο μέλος της
εργασίας ή της παρέας σας. Θα σας υπενθυμί-
σω ότι δεν είμαι φίλος σας. Είμαι ο παρουσια-
στής αυτής της εκπομπής. Και με την ιδιότητα
αυτή, ερωτήσεις απευθύνω μόνο εγώ. Δε σας
ζήτησα, ούτε σας ενθάρρυνα να μου υποβάλε-
τε ερωτήσεις. Επανερχόμαστε λοιπόν στις θέ-
σεις μας. Απαντήστε, παρακαλώ».

Και υποβάλλουμε -σε επανάληψη- την ίδια
ερώτηση. Μέχρι να πάρουμε απάντηση. Η στά-
ση αυτή ορθώνει τείχος και κατακερματίζει τη
χειριστική συμπεριφορά του προσκεκλημέ-
νου. Ο οποίος αντιλαμβάνεται -σαφώς- ότι δεν
έχει τα περιθώρια να υποτιμήσει την αντίληψη
του οικοδεσπότη της εκπομπής που προσκλή-
θηκε. Και να συμμορφωθεί!

Προσκεκλημένος
«πιράνχας»

Τι συμβαίνει στις τηλεοπτικές
εκπομπές, όταν ο
προσκεκλημένος θέλει 
να κάνει εντύπωση!

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis
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Μόνο έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η αντίδρα-
ση της Σάσας Σταμάτη, η οποία θίχτηκε με τις αναφο-
ρές του Χ. Ζαραλίκου στον Β. Μαρινάκη. Η Σάσα Στα-
μάτη αντέδρασε αρχικά με ιαχές και στη συνέχεια
ανέβηκε στη σκηνή με δυο ακόμα άτομα για να ζητή-
σει τον λόγο που έγινε τέτοια αναφορά. Η… γκεστ
της παράστασης τελικά αποχώρησε μέσα σε έντονες
αποδοκιμασίες από το κοινό και έτσι η παράσταση
συνεχίστηκε.  Το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γ. Οικονόμου να

αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η κοινωνία
μας έχει εμπεδώσει την ελευθερία της καλλιτεχνι-
κής έκφρασης και της σάτιρας. «Κάθε απόπειρα, έρ-
γω ή λόγω, βίαιης παρεμπόδισής της είναι ανεπίτρε-
πτη και καταδικαστέα, πόσω μάλλον όταν έχει χαρα-
κτηριστικά αυτοδικίας», σημειώνει. Για το περιστατι-
κό τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η δια-
κοπή της παράστασης είναι «ντροπιαστική και επι-
κίνδυνη» και «σημάδι παρακμής».

Αλλεργία
στη σάτιρα



Η
συζήτηση μαζί με τον Φίλιππο Σο-
φιανό είναι ένα ταξίδι σε μονοπά-
τια αχαρτογράφητα. Συνειδητο-
ποιημένος, κατασταλαγμένος,

προσγειωμένος αλλά και ασυμβίβαστος,
διαθέτει τα προσόντα ενός πετυχημένου
ηθοποιού με στόφα, ποιότητα, υψηλή αξία,
μόρφωση, ψυχικό σθένος και ταλέντο. Η πο-
ρεία της ζωής του περιπλέκεται ανάμεσα σε
τρεις γάμους με παιδιά και πολλή αγάπη.

Ριψοκίνδυνος και ατρόμητος, διακτινίζε-
ται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου -όταν διαπι-
στώνει ότι τα πράγματα έχουν τελματώσει-
οργανώνει τη ζωή του με το ίδιο πάθος, επα-
ναπροσδιορίζεται και επιστρέφει στην Αθή-
να για κάτι ακόμη πιο φρέσκο. 

Αέναος, με πρωταρχικό στόχο την καριέ-
ρα και το επάγγελμα του, διατηρεί -με εξαι-
ρετική επιτυχία- την ισορροπία μεταξύ υπο-
κριτικής και οικογένειας.

Αντιδρά με επιχειρήματα στην εφήμερη
μόδα να προσλαμβάνονται ηθοποιοί με γνώ-
μονα τους ακόλουθούς τους στα μέσα δι-
κτύωσης, χαμογελά με τα «παρεάκια» που
επιλέγουν τους ηθοποιούς στα σίριαλ της τη-
λεόρασης και εντοπίζει «παραμέτρους»
ύποπτες για τους νέους ηθοποιούς!

Η καλλιτεχνική του πορεία
Καλλιτεχνικά τον πρωτοσυναντάμε ως

μουσικό σε νεανικό γκρουπ τη δεκαετία του
’70. Ενώ την πρώτη του εμφάνιση ως ηθο-
ποιού την κάνει στο πετυχημένο σίριαλ της
ελληνικής τηλεόρασης «Το μινόρε της αυ-
γής» το 1983. Το 1998 ηχογραφεί την «Ιδιωτι-
κή συλλογή», η οποία κυκλοφορεί σε 1.500
συλλεκτικά αντίτυπα, όπως μας λέει ο ίδιος!

Η αγάπη του για τη μουσική τον καθοδηγεί
να κάνει τη μουσική επιμέλεια στη σημερινή
του παράσταση «Ολεάννα» (στο θέατρο Αρ-
γώ), έχοντας δίπλα του την ηθοποιό Μαριλέ-
να Λιακοπούλου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη
έως τις 27 Ιανουαρίου 2022.

«Ένα έργο του βραβευμένου -με Πούλι-
τζερ- συγγραφέα Ντέιβιντ Μάμετ, χαμηλού
μπάτζετ (αλλά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας),

που ανέβηκε με το υστέρημά μου. Σε συνερ-
γασία με τον δαίμονα και εξαιρετικά δραστή-
ρια γυναίκα Τέτα Καμπουρέλη. Η οποία
όπου εμπλακεί -σε οργανωτικά ζητήματα-
είναι εξαιρετική», δήλωσε ο ηθοποιός ξεκα-
θαρίζοντας -με χαμόγελο- ότι η μεταξύ τους
σχέση καθορίζεται μόνο από αμέριστη φιλι-
κή αγάπη!

«Η “Ολεάννα” ανέβηκε ως ένα πεδίο συ-
νάντησης, ως μια δεξαμενή σκέψης για το
περίφημο, ελληνικό #MeToo. Πρόκειται για
ένα έργο που διαπραγματεύεται τα πολύ λε-
πτά όρια -τα σχεδόν πολύ ανύπαρκτα όρια-
της σεξουαλικής παρενόχλησης, τις παρα-
βιάσεις μιας προσωπικότητας από μια άλλη,
την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της
πολιτικής ορθότητας. Είναι ένα έργο που -
όπως ο συγγραφέας λέει- ό,τι συμπέρασμα
κι αν βγάλει ο θεατής, μόλις φύγει από το θέ-
ατρο θα είναι λάθος!

Αποφάσισα να ανεβάσω αυτό το έργο για
να πάρω μια θέση για το #MeToo και να μιλή-
σω μέσα από την τέχνη. Αυτή είναι μια θέση
που επέλεξα λόγω του καιρού και των δια-
φόρων γνωμών που περιφέρονται στην ει-
δησιογραφία -ο καθένας λέει το μακρύ και
το κοντό του- απέναντι σ’ αυτό». 

Από οντισιόν ο ρόλος της Κάρολ
«Πρόσεξα πάρα πολύ (στην προετοιμασία

του έργου)! Και παρά τις παρεμβάσεις φίλων
και γνωστών, ότι πρέπει να πάρω ένα γνωστό
όνομα -εφόσον θα είμαστε μόνο δύο επάνω
στη σκηνή- για να κάνουμε επιτυχία, εγώ
έκανα οντισιόν! Και έτσι κατέληξα και βρήκα
-κατά τη γνώμη μου- την ιδανική ερμηνεύ-

τρια. Ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, το
οποίο ακολούθησε όλη τη διαδικασία (της
αναζήτησης). Στέλνοντας με email το βιο-
γραφικό της, παίρνοντας το τρένο για να έρ-
θει αυθημερόν στην Αθήνα και να επιλεγεί.
Αφού διέθετε όλη την αθωότητα, τον αυτο-
ματισμό, το παράστημα και τη σκηνική πα-
ρουσία μιας φοιτήτριας ενός πανεπιστημί-
ου».

Στοιχεία που απαιτούσε ο ρόλος της Κά-
ρολ. Στην παράσταση αυτή ένας καθηγητής
πανεπιστημίου προσπαθεί να βοηθήσει τη
φοιτήτριά του να βελτιώσει τον βαθμό της.
«Πάνω σε αυτήν τη διαδικασία γίνονται και
λέγονται πράγματα -λεκτικά- που είναι στα
όρια, στα πολύ λεπτά όρια όμως, της παρε-
ξήγησης. Θα μπορούσαν να είναι και να μην
είναι αθώα. Έτσι ακριβώς εξελίσσεται όλο το
έργο, καταλήγοντας σε μια τρομακτική σύγ-
κρουση των δύο. Όπου “κατεβάζουν” τα μα-
νιφέστα τους. “Ποιος σας δίνει το δικαίωμα
να βάζετε το χέρι σας στον ώμο μου;”. Αυτό
το πράγμα είναι ή δεν είναι κολάσιμο, φτάνει
όμως να τεθεί ως ερώτημα».

Απαντώντας στο αν ενδιαφέρθηκε για τα
ζητήματα του #MeToo, αν σκέφτηκε ποτέ του
το ενδεχόμενο οι κατηγορίες που εξαπο-
λύονται να μην έχουν κάποιο κίνητρο, να εί-
ναι αληθινές, στο αν πρέπει να διερευνη-
θούν περισσότερο και αν πρέπει -εφόσον
συμβαίνει- να οδηγήσουν τους θύτες στη
φυλακή ή σε μια σκληρή κοινωνική απομό-
νωση, υπήρξε ξεκάθαρος!

«Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν γίνονται
κατηγορίες, τότε αυτές πρέπει να διερευνη-
θούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όχι όμως

από το κομμωτήριο. Υπάρχουν συντεταγμέ-
να όργανα, υπάρχει η δικαιοσύνη που επι-
λαμβάνεται αυτής της διερεύνησης. 

Από την άλλη, υπάρχει το τεκμήριο της
αθωότητας, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Δηλαδή, κατηγορείται ένας άνθρωπος για
κάτι και μέχρι να αποδειχτεί ότι είναι βάσιμη
η κατηγορία και ότι ισχύει, μέχρι τότε θα
πρέπει να τον θεωρούμε αθώο. Εδώ έχουμε
να κάνουμε με προφυλάκιση ανθρώπων,
επειδή σχηματίστηκε ο φάκελος μιας δικο-
γραφίας και στοιχειοθετήθηκαν αδικήματα.
Τα αδικήματα που στοιχειοθετήθηκαν είναι
πολύ σοβαρά. Δεν είναι αστεία. Βιασμός και
ασέλγεια σε ανήλικο είναι δύο θέματα του
Ποινικού Κώδικα πολύ βαριά. Θα μπορού-
σαν να είναι αυτές οι κατηγορίες στον αέρα;
Δεν το νομίζω!». 

Αντιλήψεις
«Μια πολύ χυδαία ματιά σε αυτά -πάντα

υπήρχε όταν μιλάγαμε για προσβολή γενε-
τήσιας αξιοπρέπειας- είναι η ύπαρξη “του
πονηρού βλάχου” που θα πει “τα ’θελε ο κώ-
λος της”. Αυτό το πράγμα είναι εξοργιστικό!
Αυτή είναι η αντίληψη μιας άλλης εποχής,
μιας άλλης δεκαετίας! Αυτού του είδους οι
υποθέσεις για εμένα δεν θα έπρεπε να δη-
μοσιοποιούνται. Ούτε να ακούγονται αυτές
τις αηδίες που λένε οι δικηγόροι. Όπως κά-
ποιος εξ αυτών είπε, “με κοίταξε στα μάτια
και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι
αθώος”».

Ωστόσο, απάντησε στο ερώτημα αν είναι
φίλος με κάποιον από τους κατηγορούμε-
νους ή με εκείνους που προφυλακίστηκαν:
«Δεν έχω υπάρξει φίλος και δεν έχω συνερ-
γαστεί με αυτούς».

Προσγειωμένος και
ασυμβίβαστος, ο εξαιρετικός
ηθοποιός μιλά για την
παράσταση «Ολεάννα», που
ανέβηκε ως μια δεξαμενή
σκέψης για το ελληνικό
#MeToo

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis

Φ I Λ Ι Π Π Ο Σ  Σ Ο Φ Ι Α Ν O Σ :

«Τις κατηγορίες διερευνούν 
οι Αρχές, όχι τα κομμωτήρια!» 
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Π
αραμίλησαν» ξένοι αθλητικοί παράγοντες, επιτροπή
και φίλαθλοι στο πρόσφατο Μεσογειακό Πρωτάθλημα
Σωματικής Διάπλασης της IFBB στη Μάλτα, με τη σέξι
μελαχρινή Ελληνίδα αθλήτρια Ντέμη Σταματελιά. Η εν-

τυπωσιακή personal trainer με το εντυπωσιακό tattoo «πιστόλι» στον
γλουτό κατέκτησε την 6η θέση στην κατηγορία «Bikini Fitness», μονοπω-
λώντας τα ξένα media που έγραψαν ύμνους για την ομορφιά και το καλο-
γυμνασμένο κορμί της.

Η 26χρονη Καλαματιανή, μετά τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα, έχει βάλει στόχο την κορυφή. Άλλωστε έχει αποδείξει πως διαθέτει
πείσμα και θέληση, έχοντας ήδη στο βιογραφικό της μια πετυχημένη δια-
δρομή στην τηλεόραση, τη δημοσιογραφία και τη δισκογραφία.

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες διοργανώσεις, η «καυτή» με-
λαχρινή προπονείται σκληρά και ετοιμάζεται πυρετωδώς για το επόμενο
Πανελλήνιο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. «Θα προσπαθήσω να έχω το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τη θέση που θα κατακτή-
σω, θέλω να αποκτήσω εμπειρία στον χώρο και να καθιερωθώ. Για μένα
δεν έχει σημασία η θέση. Με το που ανεβαίνω στη σκηνή έχω πετύχει ήδη
τη νίκη», δήλωσε η Ντέμη Σταματελιά αποκλειστικά στην «Political» αμέ-
σως μετά τον πολύτιμο νέο τίτλο.

«Οι γονείς μου έκαναν νωρίς οικογένεια και απέκτησαν τρία παιδιά, δύο
κορίτσια κι ένα αγόρι. Εγώ είμαι η βενιαμίν. Από το 2003 διατηρούμε γυ-
μναστήριο στην Καλαμάτα και θυμάμαι που γυρίζαμε εκεί μετά το σχο-
λείο, προσπαθώντας να μυηθούμε στον θαυμαστό κόσμο του ευ αγωνίζε-
σθαι», δήλωσε, αναπολώντας τα όμορφα σχολικά χρόνια.

Ο πατέρας της ήταν παλιός αθλητής και η μικρότερη σε ηλικία κόρη του
τον ακολουθούσε παντού. «Πηγαίναμε οικογενειακά στους αγώνες που
συμμετείχε και όλοι μαζί βιώναμε τον δύσκολο τρόπο ζωής ενός αθλητή.
Και τώρα εγώ κάνω ακριβώς τα ίδια. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με αυ-
τό τον χώρο. Σε πρώτη φάση, αυτός ήταν ο προπονητής μου και συνεχίζει
να είναι, εφόσον στην Καλαμάτα γυρνώ αρκετά συχνά. Στην Αθήνα ήρθα
για σπουδές και μόλις τελείωσα τις σχολές μου (προπονητική & δημοσιο-
γραφία), αφοσιώθηκα συστηματικά στο κομμάτι της γυμναστικής. Η Αθή-
να σου δίνει πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες και για αυτό βρίσκομαι
εδώ, προς το παρόν τουλάχιστον», παραδέχτηκε με χαμόγελο. Και συνέχι-
σε: «Έχω αναλάβει το γυμναστήριο με τον πατέρα μου, εφόσον τα αδέρφια
μου έχουν διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Είμαι με το ένα
πόδι εκεί και με το άλλο στην πρωτεύουσα».

Όσο για τους άντρες, μάλλον τη βλέπουν ανταγωνιστικά. «Δυσκολεύον-
ται να αποδεχτούν τις δυναμικές γυναίκες ανεξάρτητα από το αν είναι γυ-
μνασμένο το κορμί. Το βασικό είναι το γυμνασμένο μυαλό για να τα έχει
κάποιος καλά με τον εαυτό του, αν όχι, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα.
Έχω ακούσει κομπλιμέντα για το σώμα μου αλλά και χιουμοριστικά σχό-
λια. Ακόμα γελάμε με την ατάκα ενός φίλου, σε κάποιον που ενδιαφέρθη-
κε για μένα: “Πού πας να μπλέξεις; Αυτή έχει μεγαλύτερα δικέφαλα από
σένα”!».

Στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης
της IFBB στη Μάλτα, η εντυπωσιακή personal
trainer διακρίθηκε στην κατηγορία «Bikini Fitness»

Ν Τ Ε Μ Η  Σ Τ Α Μ Α Τ Ε Λ Ι Α

Η «καυτή» 
αθλήτρια 
με το tattoo 
«πιστόλι»



Αποκάλυψη-σοκ ΚΚακός χαμός με 
τη Λασκαράκη

Το τρυφερό ποστ της Βάσως Λασκαράκη, η
οποία χάριζε δυο κουτάβια που γέννησε ο
σκύλος της οικογένειας, προκάλεσε τις ευθεί-
ες βολές διάσημων ζωόφιλων. Το κύμα δια-
μαρτυρίας εναντίον της ήταν μεγάλο, με τους
χρήστες να την επιπλήττουν που δεν στείρωσε
το κατοικίδιό της τη στιγμή που χιλιάδες αδέ-
σποτα αναζητούν οικογένεια. Ο σύζυγος της
ηθοποιού, Λευτέρης Σουλτάτος, πήρε θέση και
αποκάλυψε πως ο σκύλος είναι δικός του.
«Εμένα να βρίσετε, εμένα να απειλήσετε, εμέ-
να να καταγγείλετε», έγραψε.

Πανηγύρισαν 
οι χοντρούλες!

Η πληθωρική Σοφία Βογιατζάκη, με αφορμή
την έξαρση του bodyshaming, αποκάλυψε πως
η σειρά «Είσαι το ταίρι μου» ήταν ο ύμνος στις
παχουλές! «Όταν έπαιξε η σκηνή με το επικό
φιλί της Βίκυς και του Αλέξη, στέλνω μήνυμα
επιτόπου στον σκηνοθέτη: “Είμαστε όλες οι
χοντρές στην Ομόνοια και πανηγυρίζουμε!”»,
ανέφερε σε συνέντευξή της, προσθέτοντας:
«Εάν εμένα με ενοχλεί η εικόνα μου αυτό θα
βλέπουν οι άλλοι. Αν αισθάνεσαι πραγματικά
καλά, τα άλλα είναι πρόβλημά τους».

Μια χριστουγεννιάτικη παιδική
φωτογραφία ενέπνευσε τον
36χρονο σήμερα Πάνο Βλάχο να
στείλει ένα απίθανο γράμμα στον
Άγιο Βασίλη: «Ήμασταν καλά παι-
διά όλο τον χρόνο. Εντάξει, τις πε-
ρισσότερες μέρες του χρόνου. Τις
περισσότερες ώρες της μέρας!
Υπήρξαν κάποιες καλές μας στιγ-
μές. Άσ’ το, μη φέρεις τίποτα!»,
έγραψε στο ενσταντανέ του 1990
ποζάροντας αγκαλιά με τον αδελ-
φό και τον ξάδελφό του μπροστά
στο στολισμένο έλατο.

Vlachos family!

Ένα αστέρι
γεννιόταν…

Ο
Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε το όνομα του σκηνοθέτη με την
ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τα
καλύτερά μας χρόνια» υπέδειξε τον αείμνηστο Λευτέρη Βο-

γιατζή ως τον άνθρωπο που τον ανάγκασε να παραιτηθεί από παρά-
σταση. «Ήταν ένας τοπ σκηνοθέτης, ο Λευτέρης Βογιατζής. Είναι
πολύ ψηλά το όνομά του και με περγαμηνές και οι παραστάσεις του
ήταν σταθμός κάθε φορά (...) Βρέθηκα σε πρόβες πολύμηνες μαζί
του, πέντε μήνες συγκεκριμένα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν
μπορούσα να λειτουργήσω με τον τρόπο που εκείνος δίδασκε τους
ρόλους. Ήταν αρχικά αυταρχικός και δεν είχα σαν νέο παιδί άμυνες
να το αντιμετωπίσω. Κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε, “τι θα γίνει,
δεν λειτουργείς”, και του είπα ότι όντως δεν λειτουργώ. Έτσι απο-
φασίσαμε να το αφήσουμε».

Πρωινή κουτόρνιθα;
Μια αιχμηρή επιστολή εναντίον του σκηνοθέτη Σωτήρη
Χατζάκη για όσα δήλωσε στο «Πρωινό» σχετικά με τον αδελφό
του, Δημήτρη Λιγνάδη, απέστειλε ο Γιάννης Λιγνάδης. Τον
κατηγορεί για υποκρισία και ψευδολογία, ενώ έμμεσα
χαρακτήρισε «εσκοροδισμένη κουτόρνιθα» την παρουσιάστρια
Φαίη Σκορδά. «Φαντάζομαι εννοεί εμένα. Εγώ σαν άνθρωπος,
ακόμα και σε αυτό, αναγνωρίζω έναν πόνο και μία στεναχώρια
και είναι σεβαστό», σχολίασε η οικοδέσποινα.

Αγνώριστη στα νιάτα της η Ρούλα
Κορομηλά! Το ντροπαλό κορίτσι εκείνης της
εποχής με τα μακριά καστανά μαλλιά και το
κίτρινο πουλόβερ που φωτογραφήθηκε να
μιλάει χαμογελαστή στο τηλέφωνο,
κατάφερε τα επόμενα χρόνια να γίνει το πιο
λαμπρό αστέρι της ελληνικής τηλεόρασης:
«Δεν θυμάμαι με τίποτα πού δούλευα εδώ.
Μπέμπα και μες στην καλή χαρά. Καμιά
ιδέα;» αναρωτήθηκε και η ίδια.
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Λ
ίγο πριν από τα Χριστούγεννα και η
παραλλαγή Όμικρον προκαλεί πονο-
κέφαλο στους ειδικούς και αγωνία
στους πολίτες.  Ο έγκριτος καθηγητής

Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου της Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης δίνει
στην «Political» χρήσιμες συμβουλές για τη ση-
μασία του εμβολιασμού και απαντά στο ερώτημα
αν θα πάμε τελικά και σε τέταρτη δόση. O ίδιος
πιστεύει πως με την τρίτη δόση θα είμαστε θω-
ρακισμένοι απέναντι και σε αυτή τη μετάλλαξη,
παρότι είναι νωρίς ακόμα για να αξιολογήσουν οι
επιστήμονες αν το Όμικρον είναι πιο μεταδοτική
και πιο επικίνδυνη από το Δέλτα. 

«Έχουμε κάποια πολύ προκαταρκτικά δεδομέ-
να από το Ισραήλ (ενδείξεις, όχι αποδείξεις) που
δείχνουν ότι το εμβόλιο της Pfizer με την τρίτη
δόση προστατεύει κατά 90% από τη βαριά νόσηση
από το Όμικρον ενώ κατά του Δέλτα κατά 95%. Η
απώλεια αποτελεσματικότητας του εμβολίου
φαίνεται να είναι περιορισμένη, αλλά τα δεδομέ-
να είναι ακόμη σε μικρό αριθμό μελετών. Επίσης,
οι λοιμωξιολόγοι στη Νότια Αφρική που απομό-
νωσαν το νέο στέλεχος και περιέθαλψαν τους
πρώτους ασθενείς με Όμικρον, αναφέρουν μια
ήπια κλινική συμπτωματολογία, βέβαια αφορά
μικρό αριθμό νέων ασθενών. Ο ΠΟΥ σχολίασε τα
δεδομένα αυτά ως ελπιδοφόρα αλλά ως εντελώς
προκαταρκτικά. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας με
την επίδραση των άλλων νέων στελεχών στην

αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της βα-
ριάς νόσου και του θανάτου είναι αισιόδοξη»,
αναφέρει ο κ. Γραβάνης. 

Αναφορικά με τα ελπιδοφόρα, νέα φάρμακα σε
μορφή χαπιού, ο καθηγητής αναφέρει: «Τα αντι-
ιικά φάρμακα κατά του κορονοϊού που χορη-
γούνται από το στόμα στο σπίτι στις πρώτες μέ-

ρες της λοίμωξης θα βοηθήσουν σημαντικά στον
έλεγχο της πανδημίας και στη μετατροπή της σε
ενδημική γριπώδη νόσο».

Ο κ. Γραβάνης εξηγεί τι μπορεί να έφταιξε και ο
ιός αυτός δείχνει ανίκητος: «Η αδυναμία της κοι-
νωνίας μας να δράσει με συνεννόηση, ώστε τα
μέτρα προφύλαξης, ο πλήρης εμβολιασμός όλων
των πολιτών να περιορίσουν δραστικά τη μετά-
δοση του ιού. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι πο-
λιτικά ή οικονομικά επιτηδευμένοι και οι θρη-
σκόληπτοι που εκμεταλλεύονται την πανδημία
έχουν συνεισφέρει καθοριστικά στην παραπλη-
ροφόρηση και τον εκφοβισμό των πολιτών. Δυ-
στυχώς, η επιστημονική κοινότητα, η Δικαιοσύ-
νη, η Εκκλησία και η Πολιτεία άργησαν να αντι-
δράσουν στη σαφώς εγκληματική αυτή δραστη-
ριότητα που συνεισέφερε στην απώλεια χιλιά-
δων συνανθρώπων μας. Το μερίδιό του στην επι-
κράτηση του ιού έχει και ο διάχυτος εγωκεντρι-
σμός. Βέβαια και η ανθρώπινη βλακεία, που αυ-
τή κι αν είναι ανίκητη». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Συνέντευξη με τον καθηγητή 
Φαρμακολογίας, ο οποίος δίνει 
χρήσιμες συμβουλές για 
τη σημασία του εμβολιασμού 

Θα πάμε και για τέταρτη;
Οι πολίτες αναρωτιούνται αν θα πάμε και
σε τέταρτη δόση. Ο καθηγητής Αχιλλέας
Γραβάνης απαντά: «Αυτό θα εξαρτηθεί
από τη διάρκεια της ανοσοποίησης της
τρίτης δόσης, η οποία αναπτύσσει ισχυρή
ανοσία. Η δεύτερη δόση διατήρησε την
αποτελεσματικότητα της ανοσίας για 5-6
μήνες, η τρίτη αναμνηστική δόση αναμέ-
νεται σύμφωνα με την εμπειρία μας από
άλλα εμβόλια να τη διατηρήσει για περισ-
σότερο χρονικό διάστημα. Αυτό βέβαια θα
εξαρτηθεί και από την πιθανή εμφάνιση
πιο λοιμογόνων νέων στελεχών. Πάντως η
Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε πρόσφατα
να χορηγεί την τρίτη δόση πιο νωρίς από
τους έξι μήνες, στους τρεις τέσσερις. Το
είχα προτείνει πριν από λίγες μέρες ως
μια δραστική ενέργεια προετοιμασίας και
κατά του νέου στελέχους Όμικρον». 

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α Σ  Γ Ρ Α Β Α Ν Η Σ :

«Είχα προτείνει τρίτη δόση
πριν από τους έξι μήνες»



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)
Η έκλειψη αυτή δεν είναι δυσαρμονική με το
δικό σας ζώδιο, όπου ακόμη και κάποια πρό-
κληση θα είναι αρκετά αδύναμη για να σας
βλάψει. Το επόμενο διάστημα, θα κλείσετε κά-
ποιους κύκλους, που αφορούν εργασία, σπου-
δές, νέους στόχους και θα κρατήσετε τις αξίες
σας, ακόμη και αν σας πιέσουν οι καταστάσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η έκλειψη θα σας φέρει σε μια πιο ξεκάθαρη
κατάσταση, σε ό,τι αφορά εσάς και την οικο-
νομική σας θέση. Εδώ θα πω ότι για κάποιους
από εσάς η περίοδος αυτή είναι γεμάτη από
έντονα συναισθήματα και κύκλους που απο-
ζητάτε το οριστικό τους κλείσιμο και το
άνοιγμα σε νέους δρόμους.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η έκλειψη αυτή σας αφορά άμεσα, επειδή βρί-
σκεται διαμετρικά απέναντι από το δικό σας
ζώδιο, όπου οι σχέσεις σας γίνονται ο τομέας
που θα σας απασχολήσει περισσότερο. Η ανάγ-
κη σας για συντροφικότητα και συνεργασία θα
είναι ιδιαίτερα έντονη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο επαγγελματικός σας τομέας θα υποστεί και
τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, όπου κα-
λείστε να κάνετε τις αλλαγές, για μια πιο βιώ-
σιμη και υγιή ενασχόλησή σας με τον χώρο
σας. Επίσης η καθημερινότητά σας θα χρει-
αστεί μια σταδιακή μεταμόρφωση, που μπο-
ρεί να αποτελεί έναν πιο σωστό τρόπο δια-
τροφής και απόκτησης νέων συνηθειών. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος αυτή για
εσάς. Αν και δεν είναι αρνητικά τοποθετημένη
αυτή η έκλειψη στο δικό σας ζώδιο, έχετε μια
νευρικότητα για ένα προσωπικό θέμα, που μπο-
ρεί να είναι ακόμη και οι σχέσεις σας με τα παι-
διά σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η έκλειψη σας επηρεάζει, εφόσον ανήκετε και
εσείς σε ένα από τα τέσσερα ζώδια του Μετα-
βλητού Σταυρού. Ενεργοποιεί τον άξονα καριέ-
ρα-οικογένεια, όπου για κάποιους λόγους θα
πρέπει να βρίσκεστε σε αυτούς τους τομείς, ψυ-
χή και σώμα. Αν κάτι τελειώσει αυτή την περίο-
δο (έξι μήνες πριν και έξι μετά την έκλειψη), αυ-
τό σημαίνει ότι ανοίγει μια νέα περίοδος στη
ζωή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Δεν βλέπει αρνητικά αυτή η έκλειψη το δικό
σας ζώδιο, όπου ανοίγει μια επικοινωνιακή
περίοδος, που σας βοηθά να κερδίσετε έναν
νέο σύμμαχο, φίλο, μέντορα. Στα νέα ξεκι-
νήματα να πείτε «ναι», ιδίως εκείνα που
έχουν να σας διδάξουν κάτι στη ζωή σας,
πολύτιμο και μοναδικό. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο οικονομικός τομέας ανανεώνεται από
μια νέα πηγή εισοδήματος. Το επόμενο
διάστημα, αν μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί,
θα έχετε μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια,
που ίσως και να την περιμένατε.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η τελευταία έκλειψη της χρονιάς, αλλά και η
τελευταία στο δικό σας ζώδιο, καθώς θα μετα-
τεθούν οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου-Σκορ-
πιού, με τη μετατόπιση των Δεσμών της Σελή-
νης. Εσείς, λοιπόν, που γεννηθήκατε σήμερα,
αλλά και δύο μέρες πριν και δύο μετά, να περι-
μένετε οριστικές αλλαγές στη ζωή σας.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η έκλειψη Ηλίου στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι επηρεάζει σε ένα μεγάλο μέρος την
ψυχολογία σας. Ακόμη και μια παρασκηνια-
κή δράση, ή μια μεγαλύτερη φροντίδα στην
υγεία σας, θα σας αλλάξει αρκετά τις μέχρι
τώρα επιθυμίες σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι στόχοι σας μπορεί να αλλάξουν, αν και
ήδη έχετε μπει σε μια τέτοια διαδικασία, αλ-
λά θα χρειαστεί χρόνος για να βάλετε τις νέ-
ες σας βάσεις. Αν πρέπει να αλλάξετε το φι-
λικό σας περιβάλλον, να κλείσετε κύκλους
που σας πονούν, τώρα είναι η καταλληλό-
τερη στιγμή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βρίσκεστε και εσείς μέσα στα τέσσερα ζώδια
που η επιρροή της έκλειψης είναι αρκετά έντονη.
Ο άξονας καριέρα-οικογένεια και οι εξελίξεις
στα δύο αυτά μέτωπα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα
έντονες και καθοριστικές. Θα σας απασχολήσει
πολύ η εκκίνηση μιας νέας κατοικίας, όπως επί-
σης μια επαγγελματική αλλαγή, ή ακόμη ένα γε-
γονός που αφορά πρόσωπο της οικογένειάς σας. 
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Σήμερα η ολική έκλειψη Ηλίου και ταυτόχρονα
Νέα Σελήνη, στο ζώδιο του Τοξότη, που δεν είναι
ορατή στη χώρα μας, δείχνει το κλείσιμο μιας

τεταμένης περιόδου. Οι όψεις που δέχεται η σύνοδος
των φώτων είναι με τον Ερμή, που συμπορεύεται σε
όψη συνόδου, όπου η επικοινωνία γίνεται ένα όπλο που
πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί, στην
αντίθετη περίπτωση, ενισχύονται η παραπληροφόρηση,
ο εκνευρισμός και η κακή διαχείριση εξουσίας. Η όψη
χιαστί με τον Ουρανό θα συμβάλει σε υπερβολικό άγχος,
κακό ύπνο, ανάγκη να αποδεσμευτούμε από τοξικές
καταστάσεις ή να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε νέα
δεδομένα. Γενικότερα η έκλειψη αυτή συμβάλλει στο να
στηρίξουμε τις αξίες μας, εφόσον συμμετέχει και ο
Κρόνος θετικά, και όλη αυτή η πίεση ιδεών, απόψεων,
νόμων θα οδηγήσει σε βαθύτερες αλήθειες, με τη
δύναμη της αστραπής (ο πλανήτης Ουρανός) και θα
φέρει τη λύτρωση από μια δύναμη πάνω από τις
ανθρώπινες επιθυμίες και αποφάσεις. Οι επόμενοι έξι
μήνες θα έχουν τον απόηχο αυτής της έκλειψης και τα
ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι εκείνα
του Μεταβλητού Σταυρού. Πώς επηρεάζονται λοιπόν τα
12 ζώδια από τη συγκεκριμένη ηλιακή έκλειψη…



Η
επένδυση της Amazon Web Services στην
Ελλάδα αναμφίβολα είναι από τις σημαντι-
κές για τη χώρα μας. Ωστόσο, η συγκεκρι-

μένη επένδυση αποκτά μια επιπλέον αξία, γιατί εί-
ναι συνάμα και εμβληματική για τη χώρα μας.

Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει τυχαίο το γεγο-
νός ότι ένας από τους παγκόσμιους κολοσσούς
επενδύει στην Ελλάδα. Στη χώρα που μέχρι πριν
από δυόμισι χρόνια θεωρείτο παράδειγμα προς
αποφυγήν και οι επενδύσεις είχαν φθάσει σχεδόν
σε μηδενικό σημείο, μιας και κανένας δεν εμπι-
στευόταν στην κυβέρνηση Τσίπρα ούτε ένα ευρώ.

Η ανακοίνωση της Amazon ότι η Ελλάδα περι-
λαμβάνεται στις χώρες όπου η Amazon Web
Services θα επενδύσει για την πρώτη επέκταση
της υποδομής Local Zone (Τοπικές Ζώνες) εκτός
των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχει ως επακόλουθο
τη βελτίωση περαιτέρω του οικονομικού κλίματος
για τη χώρα μας και την προσέλκυση ακόμη περισ-
σότερων επενδύσεων. Από την αρχή του 2021
έχουν ανακοινωθεί και προγραμματιστεί να γίνουν
στη χώρα μας επενδύσεις, καθώς και εξαγορές
εταιρειών που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

Είναι ένα ποσό που φαντάζει εξωπραγματικό
για τα ελληνικά δεδομένα της τελευταίας δεκαε-
τίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε συμφωνίες όπως
την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στους Αυστρα-
λούς της Macquarie, την εξαγορά της Chipita από
τη Mondelez International (1,6 δισ. ευρώ) και της
Pharmathen από την Partners Group (1,6 δισ. ευ-
ρώ), την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στην κοι-
νοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Egis (1,5 δισ. ευρώ), την
εξαγορά της WIND Ελλάς από τη United Group (1

δισ. ευρώ), την παραχώρηση της ΔΕΠΑ Υποδομών
στην Italgas (733 εκατ. ευρώ). Και, φυσικά, επεν-
δύσεις που προγραμματίζουν εταιρείες όπως η
Microsoft για τη δημιουργία data center region
στην Αττική (400 εκατ. ευρώ), η Pfizer, η Eldorado,
η Philip Morris, η Accor και πολλοί άλλοι διεθνούς
εμβέλειας οικονομικοί κολοσσοί.

Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω μιας τερά-
στιας υγειονομικής κρίσης που διεθνώς μετατρέ-
πεται και σε οικονομική κρίση.

Είναι δεδομένο ότι η πανδημία ενισχύει την
αβεβαιότητα διεθνώς, συνεπώς και στην Ελλάδα.
Κυρίως το αυξημένο κόστος ενέργειας, η εκτίναξη
του πληθωρισμού και η αναμενόμενη αύξηση των
επιτοκίων δημιουργούν δυσοίωνες συνθήκες για
την παγκόσμια οικονομία, συνεπώς και για την Ελ-
λάδα.

Ωστόσο, η χώρα μας υπερτερεί έναντι άλλων
χωρών στα εξής σημεία:

1Διαθέτει πολιτική σταθερότητα. Το γεγονός ότι
υπάρχει μια μονοκομματική κυβέρνηση στην

εξουσία προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό την έλλει-
ψη πολιτικής αβεβαιότητας, τουλάχιστον έως το
τέλος της τετραετίας.

2Διαθέτει κυβέρνηση η οποία κάνει μεταρρυθ-
μίσεις και τομές έγκαιρα εκεί όπου απαιτείται.

3Για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προ-
σπάθεια να ανασχεθεί ο μεγαλύτερος αντιε-

πενδυτικός παράγοντας της χώρας, η γραφει-
οκρατία.

4Γίνεται λελογισμένη διαχείριση των ευρωπαϊ-
κών πόρων και μάλιστα σε κατεύθυνση υπο-

στηρικτική των επενδύσεων.

5Αναμένεται ανάλογη χρήση του συνόλου των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως των 32 δισ.

ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, των 20 δισ. της νέ-
ας ΚΑΠ στον αγροτικό τομέα αλλά και των πόρων
του ΕΣΠΑ.

6Το γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή ευνοεί την
Ελλάδα, όπως και οι συγκρίσεις με την Τουρ-

κία και την ταραγμένη Μέση Ανατολή.

7Οι διεθνείς συμφωνίες που έχει κλείσει η χώ-
ρα μας και η απόλυτη πλέον υποστήριξη ΗΠΑ

και ΕΕ ενισχύουν διεθνώς τη θέση της Ελλάδας.
Όλα αυτά και κυρίως η αποφασιστικότητα που

επιδεικνύει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των
κρίσεων (οικονομική και υγειονομική) έχουν
προσδώσει αξιοπιστία στη χώρα μας.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η χώ-
ρα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, γίνεται πραγ-
ματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολο-
γίας» δεν αποτελεί μια πολιτική κορόνα. Αποτυ-
πώνει τη διεθνή πραγματικότητα, καθώς «πολύ
σημαντικοί παγκόσμιοι “παίκτες” επιλέγουν την
Ελλάδα για να έχουν μόνιμη παρουσία», όπως τό-
νισε ο πρωθυπουργός.

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά μας εί-
ναι μεγάλη. Η δυνατότητα να βγει επιτέλους η Ελ-
λάδα από το κλαμπ των «φτωχών συγγενών» είναι
μεγάλη. Αυτή η ευκαιρία δημιουργήθηκε με κό-
πους και θυσίες του συνόλου των Ελλήνων την τε-
λευταία δεκαετία αλλά και με τη χρηστή διακυβέρ-
νηση από τον Ιούλιο του 2019 και μετά.

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και
η κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεφύγει για κανέναν
εκλογικό λόγο από αυτή την πορεία.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Tο ηχηρό μήνυμα για επενδύσεις
από την Amazon

Από την αρχή του
2021 έχουν
ανακοινωθεί και
προγραμματιστεί
να γίνουν στη
χώρα μας
επενδύσεις,
καθώς και
εξαγορές
εταιρειών που
ξεπερνούν 
τα 10 δισ. ευρώ
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