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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις…

«Μ

πορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο
καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι
όλους όλο τον καιρό». Αυτή η ιστορική
φράση ανήκει στον 16ο πρόεδρο της Αμερικής Αβραάμ
Λίνκολν και με τον καιρό έγινε η απόλυτη ατάκα για να
αποδώσει κάποιος με σικ τρόπο τον ορισμό του λαμόγιου. Είναι, δε, τόσο εύστοχη που μπορεί να υιοθετηθεί
από τον καθέναν κάθε φορά που ακούει ή διαβάζει δηλώσεις Συριζαίων.
Τα φιντάνια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από το 2015 και μετά, δημιουργούν εικονικές πραγματικότητες βασισμένες σε fake news. Το κακό έχει παραγίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Σε κάθε τομέα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής στήνουν αυθαίρετες κατασκευές με σκοπό να χαλάσουν την εικόνα της κυβέρ-
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Γιάννης Αρμουτίδης

νησης. Τι και αν καταρρέουν με το πρώτο φύσημα. Μένει η σκόνη πάνω στο λούστρο του κυβερνητικού έργου. Αυτός άλλωστε είναι και ο μεγάλος τους στόχος.
Στην Εξεταστική Επιτροπή σωριάζεται κάθε μέρα με
πάταγο το «μέγα σκάνδαλο» που οραματίστηκαν στην
Κουμουνδούρου σχετικά με την καμπάνια «Μένουμε
Σπίτι». Οι μάρτυρες αποδομούν το διάτρητο αφήγημα
του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας με ακρίβεια τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά κριτήρια με τα οποία δόθηκαν
τα χρήματα στα ΜΜΕ. Μαζί καταρρέει και ο μύθος για
το «υπέρογκο» ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Απόδειξη, ότι
σε δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληθυσμό ανάλογο με εκείνον της Ελλάδας οι καμπάνιες ήταν πολύ
πιο ακριβές. Στην Αυστρία η αντίστοιχη καμπάνια κόστισε 100 εκατ. ευρώ και στην Πορτογαλία, όπου έγινε

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
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Δημήτρης Δημακόπουλος,
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

σε δύο φάσεις, κόστισε 77 εκατ. ευρώ (40 και 37 εκατ.).
Τα ίδια και χειρότερα έλεγαν για την οικονομία και
τον τουρισμό. Μαύρες προβλέψεις από τις συριζαϊκές
Κασσάνδρες, που θα ζήλευε ακόμη και το γραφείο τελετών «Ο Μπούκουρας»: «Ο τουρισμός δεν θα πάει καλά», «μόνοι μας θα ανοίξουμε και μόνοι μας θα μείνουμε», «έχουμε φάει μπλοκ από Βρετανία και Αμερική»
και άλλα τέτοια τραγικά. Τελικά, οι αφίξεις ξεπέρασαν
κάθε πρόβλεψη. Η εκτίναξη των τουριστικών εσόδων
αλλά και η μεγάλη αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης απογείωσαν το ΑΕΠ κατά πολύ πάνω από τον στόχο
όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των περισσότερων
διεθνών οίκων και αναλυτών.
Ευτυχώς για τον Αβραάμ Λίνκολν που δεν έζησε στην
Ελλάδα την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Οργή για τις... VIP ΜΕΘ
Γράφουν οι
Γιώργος Ευγενίδης, Στέλλα Παπαμιχαήλ

Κατατέθηκε
η τροπολογία για
μπόνους στους
υγειονομικούς

Η

καταγγελία αλλά κυρίως η βεβαιότητα του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου για VIP ΜΕΘ που τάχα
μένουν ανεκμετάλλευτες, προκειμένου να νοσηλεύονται, ανά πάσα ώρα, επιφανείς
πολίτες, προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του
Μεγάρου Μαξίμου που, σε ανοιχτή γραμμή με
το υπουργείο Υγείας, ζει όλους αυτούς τους μήνες με την αγωνία να μην… ξεμείνει η χώρα από
ΜΕΘ. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στην «Political», καμία από τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Γιαννάκος, αλλά και η ΟΕΝΓΕ, δεν στοιχειοθετείται. Εξ ου και χθες η κυβέρνηση, διά
του Θάνου Πλεύρη, πέρασε στην αντεπίθεση με
προσφυγή στη Δικαιοσύνη, προκειμένου είτε να
τεκμηριωθούν οι βαριές καταγγελίες του κ.
Γιαννάκου, είτε ο ίδιος ο συνδικαλιστής να αντιμετωπίσει την ευθύνη των λόγων του, μιας και
θα κληθεί να αποδείξει ποια νοσοκομεία καταφεύγουν σε έναν τέτοιο σχεδιασμό. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε
ότι υπάρχουν 47 κλίνες ΜΕΘ κενές, για «ειδικές
περιπτώσεις», όταν μένουν εκτός άνθρωποι που
χρήζουν εντατικής θεραπείας.

Εισαγγελική αναφορά
για ψευδείς ειδήσεις
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατέθεσε
ενώπιον του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
αναφορά αξιόποινων πράξεων κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου και παντός υπευθύνου που διακινεί ψευδείς και συκοφαντικές ειδήσεις για δήθεν ύπαρξη κλινών
ΜΕΘ που κρατούνται για επιλεγμένα πρόσωπα
και δεν διατίθενται στους ασθενείς. Πλέον, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, όσοι διακινούν τις
ψευδείς ειδήσεις θα κληθούν να λογοδοτήσουν,
καθώς προκλητικά συκοφαντούν ιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό του ΕΚΑΒ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της
πανδημίας. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε εξοργισμένος από τις αναφορές του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ λέγοντας σε τηλεοπτική εκπομπή του
ΣΚΑΪ πως «μπορώ να δεχθώ την κριτική κάποιου για τον αν έχουμε κάνει σωστά ή όχι τη δουλειά, αν έχουμε αναπτύξει περισσότερες κλίνες,
αν έχουμε παραπάνω προσωπικό. Όχι όμως να
μας χαρακτηρίζει εγκληματίες ένας συγκεκριμένος συνδικαλιστής». Ο υπουργός Υγείας εξήγησε πως «η διαδικασία για τις διακομιδές είναι
η εξής: Εάν σε ένα νοσοκομείο δεν υπάρχει κλίνη ΜΕΘ, ενημερώνεται η πλατφόρμα του ΕΚΑΒ
από τον θεράποντα ιατρό. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που είναι σε αναμονή και το κάθε νοσοκομείο που έχει κενή κλίνη, ανάλογα με το προ-

φίλ του περιστατικού και αμιγώς με ιατρικά κριτήρια -δηλαδή αν ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί, αν έχει αντίστοιχες ειδικότητες στο νοσοκομείο που έχει την κενή κλίνη ΜΕΘ- δέχεται
ή δεν δέχεται το περιστατικό.
Από το κυβερνητικό επιτελείο διαμηνύουν ότι
κάθε μέρα τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ κάνουν αγώνα δρόμου, προκειμένου να ανταποκριθούν στην πίεση και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα προνομιακής μεταχείρισης ασθενών έναντι άλλων.
Μάλιστα, από την κυβέρνηση έδειχναν και
προς τη μεριά του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
και ιατρού Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος με συνέντευξή του προχθές το βράδυ (Kontra Channel)
πήρε αποστάσεις από τις καταγγελίες Γιαννάκου, αποφεύγοντας έτσι να αποδώσει τέτοια ρετσινιά σε συναδέλφους του στα νοσοκομεία.

Να πουν ονόματα
Συνέχεια στην αντιπαράθεση έδωσε ο υπουργός Υγείας και στη Βουλή. Αφού ανακοίνωσε ότι
κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο
για αξιόποινες πράξεις, ο κ. Πλεύρης κάλεσε να
πουν ονόματα όσοι ισχυρίζονται τις «ψευδείς
και συκοφαντικές καταγγελίες που δεν έχουν
προηγούμενο». Χαρακτήρισε, δε, προσβολή για

όλο το υγειονομικό προσωπικό την καταγγελία
και κάλεσε τα κόμματα να την αποδοκιμάσουν.
Υπογράμμισε ακόμη ότι θα κληθούν και θα ζητήσουν συγγνώμη, όχι από τον υπουργό Υγείας,
αλλά από όλο το υγειονομικό προσωπικό που
δίνει καθημερινά μάχη και το οποίο λοιδορούν.

Στήριξη Άδωνι
Αυτονόητη χαρακτήρισε την αναφορά του Θ.
Πλεύρη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο
Άδωνις Γεωργιάδης. «Είναι άλλο πράγμα η αντιπαράθεση και άλλο οι αθλιότητες. Είναι παντελώς αδιανόητο ο οποιοσδήποτε πολιτικός προϊστάμενος να έδινε τέτοια εντολή που θα οδηγούσε σε απώλεια ανθρώπινων ζωών», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Προσφυγή Πλεύρη
στη Δικαιοσύνη για
τις καταγγελίες Γιαννάκου
και εκνευρισμός Μαξίμου
για τα fake news

Να στηριχθεί από όλες τις παρατάξεις η τροπολογία για την
έκτακτη οικονομική ενίσχυση
στο υγειονομικό προσωπικό
που είναι στην πρώτη γραμμή
κατά του κορονοϊού, ζήτησε ο
Θ. Πλεύρης μιλώντας στη
Βουλή. Όπως είπε, η βούληση
είναι να λάβουν το επίδομα
όλοι όσοι υγειονομικοί δούλεψαν από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου. Το επίδομα
στους υγειονομικούς θα ισούται με το μισό του καταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού μισθού τους. Θα είναι ακατάσχετο και θα καταβληθεί
στους δικαιούχους με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου. Το
μισό του βασικού μισθού θα
εισπράξουν όσοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και τις
30 Νοεμβρίου 2021. Όσοι
προσλήφθηκαν μετά την 1η
Ιανουαρίου θα εισπράξουν το
τμήμα της ενίσχυσης που
αναλογεί στον χρόνο της εργασίας τους. Εξαιρούνται από
την καταβολή της ενίσχυσης
όσοι απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και
όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή
καθηκόντων.
Ο Θ. Πλεύρης ανακοίνωσε
ακόμη αύξηση των εμβολιασμών, λέγοντας ότι μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των ατόμων που θα έχουν κάνει την
πρώτη δόση θα φθάσουμε πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ,
δηλαδή στο 80% των ενήλικων
και 70% στον συνολικό πληθυσμό. Για το πιστοποιητικό νόσησης είπε ότι θα εκδίδεται
σε 3 αντί για 6 μήνες και θα
υπάρχει χρονικό διάστημα
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να
κάνουν τη δόση όσοι δεν το
έπραξαν.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκατοντάδες υπογραφές για τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Με προίκα εκατοντάδες υπογραφές κορυφαίων στελεχών
της κυβέρνησης, της ΚΟ της ΝΔ, επαγγελματικών φορέων,
αλλά και στελεχών της Αυτοδιοίκησης θα αναλάβει τη θέση
του γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος ο νυν πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης.
Η εκλογή του στο ανώτερο κομματικό αξίωμα θα επικυρωθεί σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Wyndham Athens
της πλατείας Καραϊσκάκη. Η συνεδρίαση θα είναι υβριδική,
με αρκετά στελέχη να είναι παρόντα διά ζώσης, ενώ άλλοι θα
συμμετάσχουν μέσω Zoom λόγω των συνθηκών του κορονοϊού.
Κατά τις πληροφορίες της «Political», οι δύο πρώτες υπογραφές ήταν του γενικού διευθυντή της ΝΔ και του απερχόμενου γραμματέα του κόμματος Γιώργου Στεργίου. Ακόμα,
υπογράφουν οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και κορυφαίοι υπουργοί,

όπως η Νίκη Κεραμέως, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Νίκος Δένδιας,
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Κώστας Καραμανλής, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Γιάννης
Οικονόμου.
Ακόμα, πολλοί βουλευτές, εκ των οποίων αρκετοί νέοι: ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος
( Έβρος), ο Γιάννης Μελάς (Α’ Πειραιώς), ο Λάκης Βασιλει-

άδης (Πέλλας), ο Γιώργος Κώτσηρας (υφυπουργός Δικαιοσύνης) και ο Βαγγέλης Λιάκος (Δυτικός Τομέας Περιφέρειας
Αττικής).
Ξεχωρίζει, επίσης, η υπογραφή της Ντόρας Μπακογιάννη,
αλλά και προέδρων επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων: του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θανάση Εξαδάκτυλου, του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού,
της ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα, του προέδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Κώστα Κόλλια, αλλά και περιφερειαρχών: του
Γιώργου Πατούλη, του Απόστολου Τζιτζικώστα, του Παναγιώτη Νίκα, του Κώστα Αγοραστού, του Χρήστου Μέτιου, της Ρόδης Κράτσα, του Γιώργου Χατζημάρκου, του Νεκτάριου Φαρμάκη και του Γιώργου Κασαπίδη.
Ως ex officio μέλος της ΠΕ υπογράφει και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος είναι μέλος του
κόμματος. Παράλληλα, υπογράφουν και αρκετοί άλλοι δήμαρχοι, όπως της Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, του Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου, της Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς κ.ά.
Η εκλογή του κ. Μαρινάκη θα επιβεβαιωθεί λογικά διά
βοής, ενώ τη Δευτέρα θα λάβει χώρα μια σύντομη τελετή παράδοσης-παραλαβής στα γραφεία της ΝΔ, στην οδό Πειραιώς
62. Εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει και το Διαγραμματειακό του κόμματος.

«Ο λαϊκισμός
αποτελεί
μεγάλη απειλή»

Τ

ους δυο παράγοντες που απειλούν τη δημοκρατία περιέγραψε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο για τη Δημοκρατία, η οποία πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά λόγω πανδημίας, με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν.
Γράφει
η Γεωργία
Αθ. Σκιτζή

Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του
απέναντι σε άλλους 110 ηγέτες από όλο
τον κόσμο εξήγησε πως η Ελλάδα «βίωσε
από πρώτο χέρι τη διχαστική πολιτική
συμπεριφορά, τις υποσχέσεις που διαψεύστηκαν και την κενή ρητορική τόσο
του ακροαριστερού όσο και του ακροδεξι-

ού λαϊκισμού - και απέρριψε και τους
δύο», «φωτογραφίζοντας» ξεκάθαρα την
περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Εξήγησε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με
δυο στόχους. Από τη μια να εξαλείψει τη
διαφθορά που τρέφει τον λαϊκισμό, και
από την άλλη να θέσει τα θεμέλια μιας νέας δυναμικής Ελλάδας με την προώθηση
επενδύσεων και τη σύμπραξη ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα και ενισχύοντας την
ψηφιοποίηση και την πράσινη ενέργεια.
Περιγράφοντας πώς γίνεται η προσπάθεια να χτυπηθεί η διαφθορά, ο πρωθυπουργός είπε ότι μέσω των ηλεκτρονικών
συναλλαγών των πολιτών από το gov.gr
αυξήθηκε η διαφάνεια και εξαλείφθηκαν
οι εύκολες ευκαιρίες για διαφθορά.
Χαρακτηριστική ήταν η φράση του για τα
χρόνια της οικονομικής κρίσης. «Ως το
πρώτο ευρωπαϊκό έθνος που βίωσε τον
λαϊκισμό και το πρώτο που, στη συνέχεια,

τον απέρριψε, πρέπει να παραμείνουμε σε
εγρήγορση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός θύμισε σε όλους ότι η
δημοκρατία είναι δικό μας δημιούργημα,
τονίζοντας ότι, αν ξεχάσουμε ότι η λέξη
αυτή, από τους ελληνικούς όρους «δήμος» και «κράτος», σημαίνει «δύναμη ή
εξουσία του λαού», κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.
Στη σύνοδο δεν συμμετείχαν χώρες
που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχουν αυταρχικά καθεστώτα και δεν σέβονται τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα. Σε αυτές ο Αμερικανός
πρόεδρος συμπεριέλαβε και την Τουρκία.

Ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο για
τη Δημοκρατία μίλησε απέναντι
σε 110 ηγέτες: «Είμαστε οι
πρώτοι που τον απορρίψαμε,
γιατί τον βιώσαμε»
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Δημοσκόπηση «καίει» τον Γιώργο

Σ

αρωτικό προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη
ενόψει της αναμέτρησης του δεύτερου γύρου
των εσωκομματικών εκλογών στο Κίνημα Αλλαγής καταγράφει πανελλαδική έρευνα της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Στην ερώτηση «Ποιον θα ψηφίσετε για πρόεδρο στο ΚΙΝΑΛ την επόμενη Κυριακή;», οι συμμετέχοντες του πρώτου γύρου των εκλογών σε ποσοστό της τάξης του 56,6%
επιλέγουν Ν. Ανδρουλάκη, το 40% προτιμά τον Γ. Παπανδρέου, ενώ μόλις το 3,4% δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται και στο δημοσκοπικό δίλημμα «ποιος μεταξύ των δύο υποψηφίων μπορεί να πετύχει υψηλότερα ποσοστά για το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ;». Το
56,5% από τα μέλη και φίλους του ΚΙΝΑΛ ψηφίζει με κριτήριο την ανανέωση του κόμματος υπέρ του Ν. Ανδρουλάκη και το 39,1% υπέρ του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετακινήσεις των
ψηφοφόρων των υπόλοιπων υποψηφίων από την πρώτη
στη δεύτερη Κυριακή. Μετά και τη δημόσια θέση του Ανδρέα Λοβέρδου υπέρ του Ν. Ανδρουλάκη, το 67% των ψηφοφόρων του μετακυλίεται στην υποψηφιότητα Ανδρουλάκη και το 25% στον Παπανδρέου. Αξιοσημείωτο είναι
ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των Καστανίδη, Χρηστίδη και Γερουλάνου τάσσονται υπέρ του προσώπου του
Παπανδρέου.
Αν και τα ποσοστά των τριών υποψηφίων του α’ γύρου
ήταν συρρικνωμένα, το γεγονός ότι ο Παπανδρέου κερδίζει τους ψηφοφόρους τους δείχνει μια τάση στα εσωτερικά της Χαριλάου Τρικούπη. Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα η πλειοψηφία επιθυμεί την επαναφορά
των παλιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, το 82,5% των φίλων/μελών του ΚΙΝΑΛ επιθυμεί
να επιστρέψουν στο κόμμα τα άτομα που στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ενώ κατά παράδοση ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Το 11,8% επιθυμεί την επαναφορά ψηφοφόρων από τον χώρο της ΝΔ.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος πριν από την τελική μάχη
Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα από τον Γιώργο
Παπανδρέου προς τον αντίπαλό του, προκαλώντας ανάμεικτα συναισθήματα στην
κομματική βάση. Κλιμακώνοντας χθες
την προσπάθεια διεμβόλισης της επιχειρηματολογίας του Νίκου Ανδρουλάκη,
συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού
ζητούσαν με επικριτικό ύφος διευκρινίσεις για μια σειρά θεμάτων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, «μιλάει για αυτόνομη πορεία του Κινήματος Αλλαγής, αλλά, μιλώντας στο MEGA, αποκάλυψε ότι
θέλει να δει τι ποσοστό θα πάρει το ΚΙΝΑΛ
στις εκλογές, για να δει με ποιον θα συνεργαστεί. Και μάλιστα, σημείωσε ότι δεν
μπορεί να αγνοήσει τη θέληση του λαού.
Ποια αυτόνομη πορεία, λοιπόν;». Σε άλλο
σημείο σχολιάζουν την απόφαση να παραμείνει ευρωβουλευτής αν εκλεγεί,
υποστηρίζοντας: «Μια ενδεχόμενη εκλογή του κ. Ανδρουλάκη, πέρα από την
απουσία πολιτικής πρότασης, αφού ουδέ-

ποτε την έχει παρουσιάσει ή έστω περιγράψει, θα συνοδεύεται και από την ολοκληρωτική απουσία του ιδίου από τη Βουλή, τουλάχιστον έως τις επόμενες εθνικές
εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν».
Από το πεδίο της κριτικής τους δεν λείπει και η δυσφορία για το «κατενάτσιο Ανδρουλάκη» αναφορικά με τη διεξαγωγή
ντιμπέιτ. «Δηλώνει ότι δεν κρύβεται και ότι
θέλει ντιμπέιτ όπως αυτό που έγινε πριν
από τον πρώτο γύρο των εκλογών και από
το οποίο, πέραν της διαπίστωσης μιας ήρεμης συζήτησης, δεν έμεινε τίποτα ως μήνυμα. Αν, λοιπόν, δεν κρύβεται, γιατί δεν
αποδέχεται την πρόταση για έναν δημόσιο
διάλογο που θα δίνει τη δυνατότητα για
πλήρεις και ουσιαστικές τοποθετήσεις;».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην τακτική χαμηλών τόνων και σηκώνει το γάντι
όπου και όταν χρειάζεται. Μιλώντας χθες
στο Action 24, κληθείς να σχολιάσει τους
χαρακτηρισμούς που του απέδωσε ο κ.
Παπανδρέου, είπε: «Αν άκαπνος είναι αυ-

τός που δεν είναι 40 χρόνια βουλευτής ή
20 χρόνια υπουργός, τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου με άκαπνους εκείνης της εποχής έκανε ένα κίνημα κόμμα εξουσίας με
τεράστια ανατρεπτική δύναμη».
Αναφορικά με σχετική δήλωση του κ.
Παπανδρέου, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι
«ο κ. Μητσοτάκης κάνει πάρτι γιατί έχει
αντίπαλό του τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα.
Το πάρτι τελείωσε, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει.
Ερχόμαστε ως δύναμη ισχυρή, σοσιαλδημοκρατική, για να έχει εναλλακτική η χώρα».
Ο ίδιος εξήγησε την επιλογή του να
κρατήσει μια διαφορετική στάση σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς που διατυπώνονται: «Δεν πρόκειται να μπω στο πεδίο της έντασης, δεν θα κάνω ξανά τα λάθη του παρελθόντος, θέλω ενωμένη την
παράταξη. Η παράταξη διχάστηκε και ο
μόνος που κέρδισε ήταν ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς. Η παράταξη
πρέπει να είναι ενωμένη».

Αδιαφάνεια στον πρώτο γύρο καταγγέλλει ο Παπανδρέου
Θέμα αξιοπιστίας και αδιαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας του πρώτου γύρου θέτει ο Γιώργος Παπανδρέου. Με επιστολή του στην αρμόδια κομματική επιτροπή που έχει την ευθύνη των εκλογών, επισημαίνει ότι «γνωστοποιήθηκε από τον
εκπρόσωπό μου στην ΕΔΕΚΑΠ ότι κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή σας καταγγελίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία της
πρώτης Κυριακής». Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των τελικών
αποτελεσμάτων από την οργανωτική του ομάδα, ο πρώην πρω-

θυπουργός αναφέρει στην επιστολή του: «Κατόπιν διασταύρωσης των επίσημων στοιχείων της εταιρείας OTS, που αφορούν
τους ηλεκτρονικά διαπιστευμένους στα tablets της εκλογικής
διαδικασίας και τα αποτελέσματα ανά κάλπη, προέκυψε ότι σε
164 εκλογικά τμήματα (από σύνολο 841, δηλαδή στο 20% των
εκλογικών τμημάτων) στις κάλπες βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ανθρώπους που διαπιστεύτηκαν για να ψηφίσουν -διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 2.700 ψηφοδέλτια περισ-

σότερα από τον δειγματοληπτικό έλεγχο».
Καταλήγει λέγοντας: «Δεδομένου ότι οι διαφορές που εντοπίστηκαν θέτουν ζήτημα διαφάνειας και προάσπισης του αδιάβλητου της διαδικασίας και ότι την Κυριακή επίκειται ο δεύτερος γύρος των εκλογών, ζητώ από την Επιτροπή σας ως το πλέον αρμόδιο καταστατικό όργανο να διερευνηθούν εις βάθος οι
εν λόγω καταγγελίες, ώστε εκτός των άλλων να διασφαλιστεί η
διαδικασία της Κυριακής».
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«Βόμβες» στην Εξεταστική Επιτροπή για τις δημοσκοπήσεις ΣΥΡΙΖΑ
Σε αποκαλύψεις σχετικά με τις δημοσκοπικές εταιρείες
Bridging Europe και Vox Pop, που όπως έχει καταγγελθεί
διατηρούν στενές σχέσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του
Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς,
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, που κατέθεσε στην Εξεταστική
Επιτροπή της Βουλής, στο μέρος της έρευνας που αφορά
χειραγώγηση δημοσκοπήσεων.
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Χατζηπαντελής, για τις συγκεκριμένες εταιρείες έχουν υπάρξει καταγγελίες και
για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε έρευνα και τα ευρήματά
της παραπέμφθηκαν στο ΕΣΡ. Να σημειωθεί ότι οι έρευνες αυτών των εταιρειών κατέγραφαν στα ευρήματά
τους στις τελευταίες εθνικές εκλογές μείωση της διαφοράς του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ! Αντιθέτως, ο πρόεδρος της
Ελεγκτικής Αρχής για τις δημοσκοπήσεις αποκάλυψε
ότι, παρά την πολιτική θύελλα που είχε ξεσπάσει για την
εταιρεία Opinion Poll, ποτέ κανένα κόμμα δεν προέβη
σε καταγγελία και έτσι η Αρχή δεν διενήργησε έλεγχο,
αφού δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει αυτεπαγγέλ-

Ν

α ξεπεράσει την εσωστρέφεια που προκαλεί στην
Κουμουνδούρου η… Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει το
προεδρικό επιτελείο. Τόσο η μαζική συμμετοχή στις κάλπες όσο και η διαφαινόμενη εκλογή Ανδρουλάκη, σε συνδυασμό με
τα φίλια πυρά (Βερναρδάκης, Κούλογλου
κ.λπ.), προκαλούν εκνευρισμό και ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας την… άμυνα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας
στο ΗΠΕΙΡΟΣ TV1 το βράδυ της Τετάρτης,
είπε πως άλλο είναι υποστηρικτής και άλλο μέλος ενός κόμματος, σχολιάζοντας τα
τεκταινόμενα στο Κίνημα Αλλαγής. Με
αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναβαθμίσει
τον ρόλο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας πως είναι άλλο να ψηφίζεις μόνο
και άλλο να συμμετέχεις στην παραγωγή
πολιτικής.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως το
συνέδριο του κόμματος θα κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις και πως ξεκάθαρος πολιτικός του στόχος είναι το άνοιγμα
του κόμματος στην κοινωνία, ένα άνοιγμα
για το οποίο μιλά από το 2019, χωρίς όμως
αυτό να μπορεί μέχρι στιγμής να γίνει
πραγματικότητα.

Ο Αλέξης τα λέει, αλλά….
Μήπως, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας θα
πρέπει να κάνει μια σοβαρή αυτοκριτική
αναφορικά με τη συμμετοχή των μελών
του ΣΥΡΙΖΑ στην παραγωγή πολιτικής και
να μην ξεχνά όσα κατήγγειλαν ανοιχτά δεκάδες μέλη του κόμματός του στο οργα-

τως. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαν ασταμάτητα τον μάρτυρα τι έχει γίνει
με την Opinion Poll, με τον Γ. Ραγκούση να εξανίσταται
γιατί η ίδια η εταιρεία δεν προσέφυγε στην Αρχή αφού
θιγόταν η υπόληψή της. Κάποια στιγμή ο κ. Χατζηπαντελής υποστήριξε, με ύφος που ενείχε και αρκετό σαρκασμό, «αφού δεν προσέφυγε κανείς δεν προσέφυγε και
αυτή. Δεν το έκανε αφού δεν το έκανε κανένας. Ούτε

εσείς ούτε εγώ ούτε η Ελένη η πρακτικογράφος η φοιτήτριά μας παλιά», αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ που σήκωσε ψηλά τη σημαία για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη διερεύνησή της.
Είναι επίσης χαρακτηριστικός ένας διάλογος του Θ.
Χατζηπαντελή με τον βουλευτή της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδη.
Τσαβδαρίδης: « Έχει κάνει ποτέ καταγγελία ο ΣΥΡΙΖΑ
ή άλλο κόμμα για τις δημοσκοπήσεις;»
Μάρτυρας: «Όχι».
Τσαβδαρίδης: «Η Opinion Poll έχει ποτέ καταγγελία
σε βάρος της;»
Μάρτυρας: «Όχι».
Τσαβδαρίδης: «Προκύπτει ότι η Οpinion Poll διενεργεί δημοσκοπήσεις για χειραγώγηση;»
Μάρτυρας: «Το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι δεν έχει γίνει καταγγελία. Είναι μια εταιρεία ορατή που υπάρχει, το αν είναι καλή η δουλειά της ή όχι είναι άλλη συζήτηση. Δεν είχαμε ποτέ όχληση από κάποιον να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη εταιρεία».

Ο Τσίπρας κοιτά ΚΙΝΑΛ,
το ΚΙΝΑΛ πού κοιτά;
βασική ομάδα και αυτός που θα δώσει καθαρές εντολές στον γραμματέα και στο
κόμμα να αγκαλιάσουν κομμάτια της κοινωνίας, τα οποία εξαιτίας όλων των παραπάνω κρατούν δύσπιστη στάση απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ.

Περιοδεία στην Ήπειρο

νωτικό γραφείο, σε πρωτοκλασάτα στελέχη αλλά και στον ίδιο, σχετικά με φράξιες,
παραγκωνισμούς στελεχών και καταστρατήγηση του καταστατικού από τον
γραμματέα Τζανακόπουλο και μέλη του
Οργανωτικού Γραφείου στις εσωκομματικές εκλογές τον Φλεβάρη του ’21; Κι αυτό
γιατί είχε αποτέλεσμα να μη συμμετάσχει

στις εσωκομματικές διαδικασίες ένα σημαντικό κομμάτι καινούργιων εγγεγραμμένων μελών, ενδεικτικό γεγονός της δυσανεξίας του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ στα λεγόμενα του προέδρου του.
Εάν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει πράγματι να ανοίξει το κόμμα στην κοινωνία,
πρέπει να είναι αυτός που θα αλλάξει τη

Χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο
πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του
στην Ήπειρο, μίλησε στο «Du Lac» στα
Γιάννενα, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της πανδημίας, που έχει ως αποτέλεσμα τα πολύ
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στη χώρα
μας, αλλά και το κύμα ακρίβειας και
ανατιμήσεων, ως δεύτερη πανδημία αποτέλεσμα των επιλογών της ΝΔ, που
ταλανίζει τους πολίτες.
Σήμερα, Παρασκευή, περιοδεύει στη
Θεσπρωτία, ενώ στις 11.30 θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με φορείς του νομού
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) και στις 13.00 θα έχει συνάντηση
με αγρότες και παραγωγούς στον κάμπο
της Κεστρίνης.
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Είναι και φιλάνθρωπος
ο... γαλάζιος βουλευτής!
Κι όμως. Μπορεί να βρισκόταν σε κατάσταση ευφορίας σε νυχτερινό κέντρο ο «γαλάζιος» βουλευτής, αλλά η σκέψη του παρέμενε
στο καθήκον. Την ώρα λοιπόν που απολάμβανε το λίκνισμα των κοριτσιών του μπαλέτου, έσκυψε στον επίσης «γαλάζιο» συνάδελφό
του που τον συνόδευε στην τσάρκα και απεφάνθη με... θεσμικό
ύφος: «Πρέπει να προτείνουμε στον υπουργό Εργασίας Χατζηδάκη
να συμπεριλάβει και αυτά τα κορίτσια στα πενήντα ένσημα για τους
νέους εργαζόμενους». Άμα είσαι φιλάνθρωπος...

7
Ποιος είναι ο θεσμικός αξιωματούχος
που εσχάτως είναι πολύ ερωτευμένος με
γνωστή δημοσιογράφο, σε
βαθμό που δεν κρύβεται με
τίποτα. Οι κουτσομπόλες
μάλιστα λένε ότι και η δημοσιογράφος είναι εξίσου
παθιασμένη. Αλλιώς δεν εξηγείται που κοιτάει συνέχεια το
νέο της Rolex μέχρι να περάσει η ώρα και
να τον συναντήσει…

Οι εκλογές στους δικηγορικούς
συλλόγους και η φουσκοθαλασσιά

Φ

ουσκοθαλασσιές έφεραν οι εκλογές για την
ανάδειξη των νέων ΔΣ των δικηγορικών συλλόγων ανά την επικράτεια στα δύο μεγάλα κόμματα.
Στη ΝΔ, όπως μαθαίνω, υπήρχαν δύο αντικρουόμενα στρατόπεδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, που δίνει
και το «τέμπο». Το πρώτο που υποστήριζε την επιλογή που τελικώς υιοθετήθηκε, δηλαδή τη στήριξη του κ. Αναστασόπουλου για το ΔΣ, και το δεύτερο που
διαφωνούσε κάθετα. Και ως φαίνεται, οι
μισοί «γαλάζιοι» δικηγόροι στήριξαν την επίσημη επιλογή και οι υπόλοιποι... άλλοι τον Βερβεσό και άλλοι άλλους.
Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι το φυσάνε και δεν κρυώνει το χουνέρι

που έπαθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου το ψηφοδέλτιο που στήριζε το κόμμα του κ. Τσίπρα κυριολεκτικά καταποντίστηκε, «κατακτώντας» μονοψήφιο αριθμό
ψήφων! Και εδώ ο μεγάλος πονοκέφαλος
για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έγκειται μόνο σε μια λανθασμένη επιλογή προσώπου (που μπορεί
να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες) αλλά και στην απόσταση που επιβεβαιώνεται πλέον ότι χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα δυναμικά, συλλογικά σχήματα
που εκπροσωπούν και εκφράζουν μεγάλα
κομμάτια της κοινωνίας. Ίδια εικόνα καταγράφεται και σε άλλα κραταιά σωματεία και μάλιστα με παράδοση στους δεσμούς με την Κεντροαριστερά. Δεν το λες και μικρό πρόβλημα...

Άμα είναι να καίγεσαι μόνος σου…
Ο Γιώργος Παπανδρέου, θέλοντας να στηρίξει τη βαριά τραυματισμένη υποψηφιότητά του για τον δεύτερο γύρο, είπε: «Ο κόσμος ξέρει ποιος είμαι».
Τώρα αλήθεια αυτό πιστεύει ότι λειτουργεί
υπέρ του; Αν ναι, ζει εκτός πραγματικότητας, πράγμα που δεν αποτελεί είδηση.
Διότι στο ερώτημα που θέτει η απάντηση
είναι απλή: Είναι ο πρωθυπουργός που είπε ότι «λεφτά υπάρχουν» και μας έβαλε
στα μνημόνια και ο πρώην πρόεδρος του
ΚΙΔΗΣΟ, το οποίο ίδρυσε για να διασπάσει
το κόμμα του ιδρυτή πατέρα του.
Πάντως, στο ΚΙΝΑΛ δεν είναι λίγοι εκείνοι
που προβλέπουν ότι αν χάσει ο κ. Παπανδρέου, θα φύγει από το ΚΙΝΑΛ, όπως είχε
κάνει και παλαιότερα. Άλλωστε, δεν
υπάρχουν και σημαντικά περιθώρια συνεργασίας με τον Νίκο Ανδρουλάκη με
όσα «σούρνει» όλες αυτές τις μέρες στον
αντίπαλό του.

KENTΡΙ
Οι συστημικές τράπεζες
και τα δύο πουλέν
Ακριβώς επειδή είναι τόσο υψηλόβαθμος και άρα
σωστά πληροφορημένος, έχει ιδιαίτερη αξία η εκτίμησή του ότι σε αντίθεση με όλες, παρακαλώ, τις συστημικές τράπεζες που χρόνο με τον χρόνο «συρρικνώνονται», η Παγκρήτια Τράπεζα αλλά και η Optima δείχνουν
ενδιαφέρουσα δυναμική! Την ώρα μάλιστα που η μία
μετά την άλλη οι συστημικές τράπεζες κλείνουν υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, οι δύο παραπάνω ανοίγουν
νέα, τα οποία στελεχώνουν με επιπλέον προσλήψεις.

Έρχεται ποινική
δίωξη για τη
δολοφονία Καραϊβάζ
Έρχονται εξελίξεις στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του δημοσιογράφου
Γιώργου Καραϊβάζ, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο. Οι πολύ καλά ενημερωμένες πηγές
μου επιμένουν
ότι βρέθηκε η
άκρη του βρόμικου «κουβαριού» και είναι θέμα ολίγου χρόνου να ασκηθούν ποινικές
διώξεις στον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη πίσω από τα σιδερόφρακτα κάγκελα της φυλακής. Η συνέχεια, μου λένε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον…

Οι «αναστενάρηδες»
του ΚΙΝΑΛ
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τα μεγαλοστελέχη του ΚΙΝΑΛ ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών την Κυριακή. Όχι, η αγωνία
τους δεν είναι ποιος θα βγει πρόεδρος. Αυτό
σχεδόν το προεξοφλούν. Αυτό που τους έχει
αναστατώσει είναι οι αλλαγές που μοιραία θα
ακολουθήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα
στον κομματικό μηχανισμό.
Και όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε ποιον θα
ορίσει ο νέος αρχηγός πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, αν, όπως
όλα δείχνουν, βγει νικητής ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει την έδρα
του στις Βρυξέλλες. Οι πηγές μας πάντως λένε ότι δεν θα είναι κανένας από τους υποψήφιους προέδρους. Με αυτήν τη λογική τα
φώτα πέφτουν πάνω στο ιστορικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος άλλωστε αποτελεί και μια ενωτική λύση.

ΡOLITICAL
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Ο Κλούνεϊ έριξε πόρτα
στους Τούρκους

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι απέρριψε
πρόταση ύψους 35 εκατ. δολαρίων, γιατί δεν
ήθελε να συνδέσει το όνομά του με μια «κατά καιρούς αμφισβητήσιμη» χώρα. «Μου
πρόσφεραν 35 εκατ. δολάρια για μίας ημέρας δουλειά, για το διαφημιστικό μιας αεροπορικής εταιρείας», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ
σε συνέντευξή του στον «Guardian». «Όμως
μίλησα με την Αμάλ για αυτό και αποφασίσαμε ότι δεν αξίζει», πρόσθεσε. Αν και δεν είπε το όνομα της χώρας, όλοι κατάλαβαν ότι
μιλάει για την Τουρκία.

Χρονικό του Χρόνου
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Άγριος καβγάς
Μαρκόπουλου Γ. Τσίπρα
στην Εξεταστική
Με έναν άγριο καβγά μεταξύ του Δ. Μαρκόπουλου και του Γ. Τσίπρα έκλεισε τις χθεσινές
εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή. Εμφανώς
ενοχλημένος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα
λεγόμενα του μάρτυρα Θ. Χατζηπαντελή, διέκοπτε συνεχώς τον συνάδελφό του από τη ΝΔ.
Ακολούθησε ένας εκρηκτικός διάλογος, που
είχε ως αποτέλεσμα την ολιγόλεπτη διακοπή
της συνεδρίασης.
Δ. Μαρκόπουλος: «Χάνετε την ψυχραιμία
σας, κ. Τσίπρα, έχετε και βαρύ όνομα αλλά έρχεστε σε αμηχανία, γιατί ο μάρτυρας δεν στηρίζει το αφήγημά σας».
Μ. Χατζηγιαννάκης: «Κύριε Μαρκόπουλε,
δυναμιτίζετε τη διαδικασία».
Δ. Μαρκόπουλος: «Δεν ντρέπεστε, κ. Χατζηγιαννάκη, εγώ δυναμιτίζω τη διαδικασία;»
Γ. Τσίπρας: «Προκλητικότατος ο κ. Μαρκόπουλος…»
Δ. Μαρκόπουλος: «Γιατί με διακόπτετε, σας
έβαλε κάποιος σε αποστολή; Ασκείτε τρομοκρατία στην επιτροπή από την πρώτη μέρα κ.
Τσίπρα. Τρομοκρατείτε τους μάρτυρες».
Γ. Τσίπρας: «Είσαι ο τραμπούκος της ΝΔ».

POLITICANTIS
Δεκαπέντε εκατομμύρια
σε εργαζομένους;

Η είδηση από μόνη της είναι βόμβα. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και το διοικητικό συμβούλιο της Chipita αποφάσισαν να μοιράσουν
μέρισμα και στους υπαλλήλους της ελληνικής
πολυεθνικής. Αποδέκτες αυτού του έκτακτου
μερίσματος είναι περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι της Chipita, οι οποίοι θα μοιραστούν 15 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της εταιρείας. Εκτός από τα χρήματα, όλοι οι εργαζόμενοι
της εταιρείας έλαβαν πριν από λίγες ημέρες
και προσωπική επιστολή του επικεφαλής της
εταιρείας Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος
ύστερα από 35 χρόνια στο «τιμόνι» της Chipita
ετοιμάζεται να παραδώσει τα ηνία στη Mondelez και να ξεκινήσει τον νέο επιχειρηματικό του κύκλο.

Ο Πούτιν για Κύπρο
Γκρίνια στο επιτελείο του ΓΑΠ
για Κατσιφάρα. Στην Αχαΐα,
μαθαίνω, τα έχουν βάλει με
τον Απόστολο Κατσιφάρα
επειδή, λένε, ο Παπανδρέου
δεν πήρε τον νομό με τη διαφορά
που περίμεναν. Δεν είναι δίκαιο πάντως, καθότι
στη Δυτική Ελλάδα, στην οποία ο Κατσιφάρας
ήταν περιφερειάρχης, είναι η μόνη περιφέρεια
στην οποία σημείωσε, ως σύνολο, πρωτιά ο Παπανδρέου.

Ούτε ο Ξανθός
δεν τους πιστεύει
Με ξεκάθαρο τρόπο ο πρώην υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός καταρρίπτει
τα fake news Γιαννάκου και των τρολ του ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ. «Αυτό υπερβαίνει κάθε λογική, δεν θεωρώ ότι συμβαίνει και ότι μπορεί
να υπάρξει. Κατά την άποψή μου δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα», σημείωσε απαντώντας
στους ισχυρισμούς για 47 κρεβάτια ΜΕΘ που
κρατούνται… καβάντζα.

Ο Αλέξης ο… καπετάνιος
και ο πανεπιστημιακός
Είναι αληθές αυτό που εγράφη ότι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εξετάσεις και πήρε δίπλωμα ταχυπλόου. Ποιος όμως του κόλλησε το μικρόβιο; Μην πάει
ο νους σας στον άλλο τον ψαροντουφεκά με το εξωλέμβιο, τον Παυλή. Ο Αλέξης, όπως μου είπε ένα
πτηνό, κόλλησε το μικρόβιο από φίλο του πανεπιστημιακό με τον οποίο έκαναν διακοπές το καλοκαίρι στο ενοικιαζόμενο του Λαυρίου. Όλα καλά κι
όλα ωραία, λοιπόν, το πήρε το δίπλωμα και τώρα είναι καπετάνιος. Σκάφος πού θα βρει; Μην ανησυχείτε, δεν θα αγοράσει… Ο Αλέξης είναι του ενοικίου. Η Ριζοσπαστική Αριστερά δεν θέλει τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρώσο πρόεδρο είναι ότι ο Πούτιν απέρριψε την
τουρκική πρόταση για δύο κράτη στην Κύπρο.
«Οποιαδήποτε συζήτηση για λύση δύο κρατών
θα πρέπει να απορρίπτεται επί της αρχής», είπε
συγκεκριμένα ο πρόεδρος Πούτιν. Ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε αμέσως να συμπληρώσει πως,
αν η Τουρκία προχωρήσει στην υλοποίηση των
όσων έχει εξαγγείλει για τα Βαρώσια, τότε θα
κλείσει τα περιθώρια διαλόγου.

ΡOLITICAL
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POLITICANTIS

Το... Πρόσωπο

«Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο;»
Το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση βρήκε αφορμή ο Κλ. Γρηγοριάδης του ΜέΡΑ25
για να επιτεθεί στον επιχειρηματία Βαγγ. Μαρινάκη, με αφορμή τη διακοπή της παράστασης Ζαραλίκου από τη Σ. Σταμάτη. «Ο Μαρινάκης κυβερνά αυτό τον τόπο; Αντί να κινηθεί η
δικαιοσύνη, η μόνη αντίδραση από την κυβέρνηση ήταν για αυτοδικία της κυρίας Σταμάτη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25. Και συνέχισε λέγοντας ότι «το μήνυμα Μαρινάκη στον Ζαραλίκο ήταν ότι αν δεν συμμορφωθεί, το επόμενο βήμα θα είναι
αλλιώς, σαν την υπόθεση “Noor1”». «Να μη στοχοποιούμε πολίτες στον ναό της Δημοκρατίας», κάλεσε τον κ. Γρηγοριάδη ο παριστάμενος υπουργός Ν. Παπαθανάσης, ο οποίος
προφανώς δεν είχε καμία αρμοδιότητα να σχολιάσει ένα τέτοιο ζήτημα.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τους δουλεύει
ψιλό γαζί
Ο λόγος για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
υπόσχεται γάμους -τη δεύτερη φορά
Αριστερά- στην γκέι κοινότητα. Ψαρεύει ψηφαλάκια για άλλη μία φορά.
«Στην επόμενη κυβέρνηση ο πολιτικός
γάμος για όλους θα γίνει νόμος του
κράτους», δεσμεύεται μέσω Twitter ο
Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τα ερωτήματα που έθεσε στον πρωθυπουργό ο
Γιώργος Καπουτζίδης κατά την ομιλία
του στην εκδήλωση «Κοινωνία χωρίς
Ρατσισμό, Κοινωνία με Μέλλον» για την
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης φύλου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα ήταν φρόνιμο
να εξηγήσει γιατί δεν το έκανε την
πρώτη φορά Αριστερά.

Περί Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου
Μπένι Στάινμετζ. Σπάω το
κεφάλι μου να θυμηθώ ποιος
είναι ο Ισραηλινός για τον
οποίο υπάρχει ένταλμα από
την Ιντερπόλ. Και αίφνης ενθυμούμαι ότι το 2013 το όνομα
του Ισραηλινού επιχειρηματία
είχε συνδεθεί με μια σειρά
επενδυτικών κινήσεων στην
Ελλάδα. Τότε δημοσιεύματα
στον Τύπο έκαναν λόγο για
έναν Ισραηλινό επιχειρηματία
μεταλλείων, ο οποίος ενδιαφέρεται για τη ΛΑΡΚΟ. Και κοίτα τι άλλο θυμήθηκα: Ο
Ισραηλινός επιχειρηματίας και έμπορος διαμαντιών Μπένι Στάινμετζ, παλαιά,
ήταν μέτοχος της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, Εθνικής Πανγαίας… Τι γλυκιά υπόθεση και αυτή; Ας μείνω εδώ.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα μοιράσει και δώρα

E

να ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα αξίας 40 ευρώ θα λάβουν 50 τυχεροί πολίτες που θα απογραφούν ηλεκτρονικά. Ναι, καλά διαβάσατε. Ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος αποφάσισε να κληρωθούν 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Με αφορμή την απογραφή και
έπειτα από πρόταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) περιλήφθηκε στο
φετινό νομισματικό πρόγραμμα της χώρας η έκδοση ενός αργυρού συλλεκτικού
νομίσματος με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021». Το αργυρό αυτό
νόμισμα είναι μοναδικό στο είδος του, καθώς ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί νόμισμα με θέμα την απογραφή. Το συλλεκτικό νόμισμα φέρει στη μία
όψη το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ και στην άλλη το λογότυπο της Απογραφής ΠληθυσμούΚατοικιών 2021, την ονομαστική του αξία, το εθνόσημο και περιμετρικά τις λέξεις
«Ελληνική Δημοκρατία» και «2021 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών».

«Αποκαθίστανται οι
ζημιές στη Διώρυγα
της Κορίνθου
τον Ιανουάριο»
Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες στη Διώρυγα
της Κορίνθου, τον Ιανουάριο του 2022 συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, καθώς από το
ΥΠΕΝ εκδόθηκε Απόφαση Εξαίρεσης από
την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειμένου να γίνει άμεσα η
αποκατάσταση των
ζημιών στο πρανές
από την πλευρά της
Πελοποννήσου.
«Η
Απόφαση
Εξαίρεσης αφορά
την επισκευή ζημιών από τις καταπτώσεις όγκων περί
των 15.000-20.000
κ.μ. Αποτέλεσμα αυτών των αστοχιών είναι η
Διώρυγα της Κορίνθου να παραμένει κλειστή για τη ναυσιπλοΐα», εξηγεί ο κ. Ταγαράς,
καθώς σύντομα πρόκειται να λυθεί ένα κρίσιμο πρόβλημα, που ταλάνιζε για καιρό τις
μεταφορές και το εμπόριο.

LOCK
ΚΟΥΙΖ

Για ποιον υπουργό της κυβέρνησης
έχουν αρχίσει τα αστεία πειράγματα
στα διάφορα «γαλάζια» πολιτικά και
δημοσιογραφικά πηγαδάκια; Είναι
σε κρίσιμο υπουργείο και ήδη έχει
αρχίσει να εξελίσσεται σε ανέκδοτο
η φράση: «Πού είναι αυτό το παιδί;
Πού έχει χαθεί;». Μην ανησυχείτε,
αδέρφια, στην Ελλάδα είναι…
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Στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης
η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα
του

Γιώργου
Στύλιου
Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Μ

εγάλη είναι η σημασία που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον
αγροδιατροφικό τομέα. Έναν τομέα που
συμβάλλει περίπου στο 4% του ΑΕΠ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός που απασχολείται στον κλάδο ξεπερνά στη χώρα μας το 11% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού. Σε άλλες χώρες το ποσοστό
αυτό είναι πολύ χαμηλότερο.
Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2021).
Αυτό αποτελεί προσωπική επιτυχία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας.
Παρότι συνολικά ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ στην
ΕΕ μειώθηκε κατά 10%, οι πόροι που καταφέραμε να
εξασφαλίσουμε για τη χώρα μας ανέρχονται σε 19,3
δισ. ευρώ.
Η Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της
χώρας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να περάσει ο ελληνικός
αγροδιατροφικός τομέας στη σύγχρονη εποχή. Το
σχέδιό μας θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό

και αναπτυξιακό πρότυπο για την εγχώρια αγροτική
οικονομία.
Μεταξύ άλλων:
• Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης
από το 2023, ανατρέποντας έτσι τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων.
• Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα
ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023. Προχωράμε
στον ανασχεδιασμό τους με γνώμονα την ενίσχυση
παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως η κτηνοτροφία, οι
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
• Ενσωματώνουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο
γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και
το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή
των οικολογικών σχημάτων μέσω στοχευμένων
δράσεων.
• Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» με
στόχο να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε περαιτέρω τις εξαγωγές μας
και να κάνουμε πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

• Δίνουμε έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.
• Ενδυναμώνουμε την αγροτική εκπαίδευση και
κατάρτιση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύστημα
που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση - κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.
• Εστιάζουμε στη χρήση των νέων τεχνολογιών
και της ψηφιακής τεχνολογίας.
• Επενδύουμε στους νέους αγρότες με αύξηση
του προϋπολογισμού από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα για το τελευταίο, πρόσφατα άνοιξε η
πλατφόρμα για το πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών», προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ. Με το
πρόγραμμα αυτό στόχος μας είναι δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα,
ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ένας
από τους βασικούς τομείς που εξακολουθούν να
κρατάνε ζωντανή την ύπαιθρο και ολόκληρη την
ελληνική περιφέρεια.

Τι παίζει με τη μετάλλαξη Όμικρον;

Ε

ίναι ζωτικής σημασίας ο κόσμος να γνωρίζει τα πάντα και με κάθε λεπτομέρεια για
τη μετάλλαξη Όμικρον και οι «ειδικοί» να
μαθαίνουν!
Οι μέχρι σήμερα έρευνες των μοριακών βιολόγων, ειδικά στη Γερμανία και το Ισραήλ, δείχνουν
πως το νέο στέλεχος είναι πιο μολυσματικό, αλλά
λιγότερο επικίνδυνο από πλευράς νοσηρότητας.
Δυστυχώς για τον κορονοϊό δεν υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο όριο που να έχει τεθεί ως «όριο
ασφαλείας» ή «όριο προστασίας» για τα εξουδετερωτικά αντισώματα που παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Εκεί που υπάρχει κάποια
ανησυχία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων είναι μόνο στους ανοσοκατασταλμένους
που έχουν ιδιαιτερότητες ως προς την κυτταρική
ανοσία.
Μέχρι σήμερα υπάρχει πληθώρα επιστημονικών παρατηρήσεων και εργαστηριακών μελετών
που αφορούν σε καλλιέργειες κυττάρων με τη νέα
αυτή παραλλαγή του ιού ή τις αλλαγές στη δομή
του, αλλά τίποτα ακόμη δεν δείχνει πως υπάρχουν
συγκεκριμένοι λόγοι ανησυχίας. Σύντομα όμως θα
γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μέλλει γενέσθαι.
Σε κάθε περίπτωση όμως γνωρίζουμε ότι οι πε-

ρισσότεροι που μολύνθηκαν με το νέο στέλεχος
( Όμικρον) και όσοι έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστοι. Επίσης, γνωρίζουμε μετά βεβαιότητος πως από τα σχεδόν 300 κρούσματα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα σχεδόν αφορούν σε
ασυμπτωματικούς ή ήπια συμπτωματικούς ασθενείς.
Πρέπει όμως να περιμένουμε για να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα από την Ευρώπη, ώστε να είμαστε σε θέση να εξάγουμε ασφαλή και εμπεριστατωμένα συμπεράσματα. Παρ’ όλα αυτά, αν επικρατήσει το σενάριο των βιολόγων, μέσα στο 2022 θα
έχουμε πιο μολυσματικό και λιγότερο επικίνδυνο
στέλεχος. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο αλλά
και το πιο καλό για εμάς τους πολίτες, όμως αυτό
δεν σημαίνει πως οδεύουμε προς το τέλος της
πανδημίας, γιατί ο ιός κυκλοφορεί πολύ εύκολα,
μεταδιδόμενος από προσυμπτωματικούς και
ασυμπτωματικούς, δισεκατομμύρια ανεμβολίαστους και έως έναν βαθμό από εμβολιασμένους.
Σε κάθε περίπτωση όμως και αναφορικά με το
ιικό φορτίο και τη διάρκεια, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν
τον ιό σημαντικά λιγότερο.
Κάποιοι φοβούνται ότι ακόμη και σήμερα -δύο

χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας- οι επιστήμονες ακόμη δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και
γενικά στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει ένα
αίσθημα αμφιβολίας και αβεβαιότητος σχετικά με
το πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούμαστε να δείχνουμε
απαξίωση στην επιστήμη και σίγουρα δεν πρέπει
να ξεχνάμε τον τεράστιο όγκο επιστημονικής
έρευνας που παράγεται καθημερινά σε όλο τον
πλανήτη, για να είμαστε όλοι εμείς προστατευμένοι, ενήμεροι και έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην
όποια πρόκληση. Πλέον, έχουμε ευτυχώς περισσότερες δυνατότητες, όπως εμβόλια, φάρμακα,
αλλά και γνωρίζουμε ποια μέτρα προστασίας είναι
πραγματικά αποτελεσματικά.
Προς το παρόν, λοιπόν, ας ξεχάσουμε τη μετάλλαξη Όμικρον και να συνεχίσουμε να προσέχουμε
τη Δέλτα, που σκοτώνει καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους στον πλανήτη.
Το κυριότερο είναι να μην ανησυχούμε, αλλά να
συνεχίσουμε να είμαστε υποψιασμένοι και προσεκτικοί! Στις επόμενες δύο εβδομάδες το αργότερο
θα υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με
το πώς ακριβώς θα πρέπει να πορευτούμε!
#εμβολιαζόμαστε_ΧΘΕΣ

του

Θεόδωρου
Γιάνναρου
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Παθητική επιθετικότητα: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά;

E

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

να παθητικά επιθετικό άτομο μπορεί να
φαίνεται ότι συμμορφώνεται ή ενεργεί κατάλληλα, αλλά στην πραγματικότητα συμπεριφέρεται αρνητικά αλλά παθητικά. Συχνά η παθητική επιθετικότητα αποτελείται από θυμό ή μεταμφιεσμένη εχθρότητα, που εκφράζεται με κρυφό τρόπο από το άτομο ώστε να πυροδοτήσει μια
κατάσταση και έπειτα να ξεφύγει από αυτήν.
Οι υποτύποι της παθητικής επιθετικότητας περιλαμβάνουν συγκαλυμμένη λεκτική εχθρότητα,
συγκαλυμμένη σχεσιακή εχθρότητα, μεταμφιεσμένη εχθρότητα εργασίας και εχθρότητα προς
τους άλλους:
Η συγκαλυμμένη λεκτική εχθρότητα μπορεί να
γίνει κατανοητή ως αρνητικό κουτσομπολιό, σαρκασμός, κρυμμένο εχθρικό αστείο -συχνά ακολουθούμενο από «πλάκα»-, επαναλαμβανόμενα
πειράγματα και τη συνήθη κριτική ιδεών, λύσεων,
συνθηκών και προσδοκιών. Η συγκαλυμμένη σχεσιακή εχθρότητα είναι η σιωπηρή μεταχείριση, ο
κοινωνικός αποκλεισμός, η παραμέληση, το πισώπλατο μαχαίρωμα, το εσκεμμένο «πείραγμα», η
έμμεση βλάβη σε κάτι ή κάποιον σημαντικό. Η συγκεκαλυμμένη εχθρότητα των εργασιών μπορεί να
λάβει τη μορφή χρόνιας αναβλητικότητας ή καθυστέρησης, παρακράτησης πόρων ή πληροφοριών,
επαγγελματικού αποκλεισμού, άρνησης προσωπικής ευθύνης, δικαιολογιών, έλλειψης συνέχειας,
πείσματος και αναποτελεσματικότητας.
Η εχθρότητα προς τους άλλους μέσω της αυτοτιμωρίας μπορεί να παρουσιαστεί ως εσκεμμένη
αποτυχία, υπερβολικά ή φανταστικά προβλήματα
υγείας, θυματοποίηση, εξάρτηση, αυτοτραυματισμό και εσκεμμένη αδυναμία για να προκαλέσει
συμπάθεια και εύνοια.

Γιατί οι άνθρωποι ενεργούν
με παθητική επιθετικότητα;
1. Μαθημένη ανικανότητα. Η παθητική επιθετικότητα
μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα άτομο δεν επιθυμεί ή
δεν μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα και δυναμικά, πιθανώς με ένα άτομο που θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη. Αντίθετα, ο παθητικά επιθετικός θα πει ένα
πράγμα και θα κάνει άλλο για να αποφύγει την άμεση
αντιπαράθεση.
2. Παιχνίδια δύναμης. Για να αντισταθμίσει την αδυναμία κάποιου να μιλήσει άμεσα και να λύσει τα προβλήματα με βεβαιότητα, μπορεί να καταφύγει σε κρυφά μέσα χειραγώγησης, κυριαρχίας και ελέγχου για να

κερδίσει μόχλευση. Με έναν στρεβλό τρόπο κάποιος
αισθάνεται πιο δυνατός με το να ταράξει και να απογοητεύσει.
3. Συγκαλυμμένα αρνητικά συναισθήματα. Ο παθητικά επιθετικός μπορεί να αισθάνεται θυμό, αγανάκτηση
ή δυσαρέσκεια σε μια σχέση και να εκδηλώνει τα συναισθήματά του προσποιούμενος ότι είναι αθώος και
να αρνηθεί τις πραγματικές του προθέσεις και πράξεις.
4. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Σε κάποιο επίπεδο ένα
χρόνιο παθητικό επιθετικό άτομο μπορεί να σηματοδοτεί: «Δεν είμαι αρκετά καλός για να αναλάβω κάτι
υπεύθυνα, για αυτό μη με ρωτάτε. Διαφορετικά μπορεί να αποτύχω στις προσδοκίες σας».

Το επόμενο κεφάλαιο της Κεντροαριστεράς

Τ

ο ΠΑΣΟΚ το γνώρισα στην πιο δύσκολη
στιγμή του. Τότε διάλεξα να μπω στον
αγώνα και να παλέψω για μια πιο σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία. Από το 2015 με τη Φώφη
Γεννηματά και την ομάδα της κάναμε άλματα στο
πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με το Κίνημα Αλλαγής μπορέσαμε να διευρύνουμε το
πεδίο περαιτέρω και να αποδείξουμε ότι πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνική
πραγματικότητα. Δώσαμε μάχες για να προσφέρουμε ελπίδα και όραμα στην Ελλάδα. Για την
ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συστράτευση με την πρόοδο και την αλλαγή που χρειάζονταν και χρειάζονται η χώρα και η Ευρώπη.
Έχοντας τα παραπάνω ως πολιτική αφετηρία
και συνεχίζοντας στο ίδιο αξιακό πλαίσιο της
σύγχρονης ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας,
πιστεύω ότι οφείλω να στηρίξω τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι μόνο γιατί θεωρώ πως μπορεί να
ηγηθεί ενωτικά, αλλά επειδή είμαι σίγουρος
πως μπορεί να εκφράσει τη γενιά μας, που πρέ-

πει να κάνει επιτέλους ένα βήμα μπροστά και να
μη φοβάται να διεκδικήσει ένα δικαιότερο αύριο. Χρειαζόμαστε ένα φρέσκο πρόσωπο να δώσει ένα νέο αφήγημα στον κόσμο, που αναζητά
μια νέα φωνή για να εκφράσει τις ανησυχίες
του. Ανησυχίες που σχετίζονται με την ενεργειακή και κλιματική κρίση, την παιδεία και την
αγορά εργασίας των ίσων ευκαιριών, την υγεία
και τους αστάθμητους παράγοντες που την επηρεάζουν, αλλά και την ισότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Και μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα, ως
άμεσα εμπλεκόμενος στις ΛΟΑΤΚΙ+ διεκδικήσεις και τις μάχες για την ισότητα, θέλω οι αξίες
αυτές να διατρέχουν εγγενώς τον επόμενο εκφραστή της σύγχρονης Κεντροαριστεράς, που θα
αντιλαμβάνεται ότι ευημερία χωρίς ισότητα δεν
υπάρχει. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί, αν
και είναι προϋπόθεση. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να
βρεθεί την επόμενη μέρα με μια νέα ηγεσία με
προοδευτικό πρόσημο, που θα μπορεί να αποτε-

λέσει την αρχή για την ανανέωση της Προοδευτικής Παράταξης και της επανατοποθέτησής της
στον πολιτικό χάρτη. Οφείλουμε να βρεθούμε
απέναντι σε συντηρητικές πολιτικές και να εκφράζουμε δυναμικά τις σοσιαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές και εργατικές παρατάξεις της οικογένειας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του
PES.
Με σεβασμό και τιμή στην ιστορία μας, με τα
όποια λάθη αλλά και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις
που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, πάμε να κάνουμε το
επόμενο βήμα και να κερδίσουμε ξανά τον κόσμο μας πίσω. Πάντα με γνώμονα την ενότητα για
την επόμενη μέρα και το κοινό μέτωπο απέναντι
στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες.
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, για την ανανέωση που χρειαζόμαστε και μια πορεία προς
ένα προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο που έχει
ανάγκη η χώρα, αλλά και για να διαφυλάξουμε
την παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά.

του

Γιάννη
Βήκα
Αναπ. γραμματέας
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
του Κινήματος
Αλλαγής
και σύμβουλος
Επικοινωνίας
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο Δένδιας στη «Σούδα του Βορρά»
και των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού κατηγορείται για συνεχείς παραβιάσεις τους.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

Άτυπη Σύνοδος
stavros.ion@gmail.com

Σ

τη Θράκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Νίκος Δένδιας, σε μια επίσκεψη
με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Η
παρουσία του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών στην περιοχή που το τελευταίο
διάστημα έχει μπει στο μάτι της Τουρκίας λόγω της έντονης παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων εκπέμπει σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα στην απέναντι πλευρά, όπως τονίζουν διπλωματικοί κύκλοι.
Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
θα αναγορευτεί σήμερα επίτιμος δημότης
Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια θα μεταβεί στο λιμάνι της πόλης, όπου θα ξεναγηθεί
από τον Αμερικανό λοχαγό που συντονίζει την
«απόβαση» των δυνάμεων. Η «Σούδα του
Βορρά», όπως αποκαλείται πλέον, φιλοξενεί
αυτές τις μέρες ορδές στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών που καταφθάνουν με θηριώδη πλοία προκειμένου να κατευθυνθούν
στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Τα νεύρα της Άγκυρας
Ο κ. Δένδιας πρόκειται να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις εργασίες που έχουν γίνει στο
λιμάνι, το οποίο αναδεικνύεται σε στρατηγικό
κόμβο που επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή
μεταφορά συμμαχικών δυνάμεων στην ευ-

ρωπαϊκή ενδοχώρα, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου. Η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης προκαλεί νευρικό κλονισμό στην
Άγκυρα, η οποία δυσκολεύεται να «χωνέψει»
ότι μια ανάσα από τα σύνορά της συγκεντρώνονται χιλιάδες τόνοι «αμυντικής διπλωματίας», που μαζί με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπέμπουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα
αποτροπής.
Ακόμη πιο ξεκάθαρο όμως αναμένεται να
είναι το μήνυμα που θα στείλει ο υπουργός
Εξωτερικών από τα συνοριακά στρατιωτικά
φυλάκια, τα οποία θα επισκεφτεί αμέσως μετά. Ο κ. Δένδιας θα βρεθεί δίπλα στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, τα οποία την άνοιξη του 2020 υπερασπίστηκαν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύ-

Αντιπροσωπεία της γαλλικής
Γερουσίας στο Μαξίμου

νορα, αποτρέποντας την εισβολή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που οργάνωσε η Άγκυρα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως είχε το χθεσινό
δείπνο του κ. Δένδια στο Εθνολογικό Μουσείο, στο οποίο παρακάθησαν οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης (Μαρωνείας και Κομοτηνής, Ξάνθης και Περιθεωρίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης) και οι τρεις τοποτηρητές Μουφτήδες
(Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου), με
τον συμβολισμό να είναι ιδιαίτερα ισχυρός.
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι έκατσαν στο
ίδιο τραπέζι, στέλνοντας μήνυμα ανεξιθρησκείας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έννοιες για τις οποίες η Άγκυρα
βρίσκεται στη «μαύρη» λίστα της Ευρώπης

Η συμπεριφορά της Τουρκίας πάντως, τόσο
στο «πεδίο» με τις συνεχείς παραβιάσεις και
απειλές κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας
όσο και στο ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,
πρόκειται να τεθούν επί τάπητος στην άτυπη
Σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας που θα πραγματοποιηθεί στις
12 και 13 Δεκεμβρίου. Ο ύπατος εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ θα παρουσιάσει
στους υπουργούς την έκθεση με τις παρατηρήσεις του σχετικά με τη συμπεριφορά της
Τουρκίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται
και προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων.
Όπως και την προηγούμενη φορά, οι κυρώσεις αυτές θα στρέφονται κατά φυσικών και
νομικών προσώπων που εμπλέκονται με τις
παράνομες γεωτρήσεις στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και θα προβλέπουν το «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων,
την απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλα οικονομικής κυρίως φύσεως
μέτρα.

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού
στην Αλεξανδρούπολη από
τον υπουργό Εξωτερικών

Η αμυντική συμφωνία Αθήνας - Παρισιού και η ασφάλεια
στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία
της γαλλικής Γερουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου. «Πιστεύω
ότι η συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπογράψαμε με τον πρόεδρο Μακρόν θέτει τις διμερείς σχέσεις μας σε ένα επίπεδο που είναι ευθυγραμμισμένο με το
βάθος που έχει και η ιστορική μας σχέση», τόνισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι η ελληνογαλλική αμυντική
συνεργασία ενισχύει το ΝΑΤΟ και δημιουργεί τα θεμέλια
για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της γαλλικής Γερουσίας
Ζεράρ Λαρσέ υπογράμμισε τη βούληση του Παρισιού για
περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ακόμη τον κ.
Λαρσέ για τις ελληνοτουρκικές θέσεις και το Κυπριακό,
διαμηνύοντας πως η πρόταση της Τουρκίας για τη διχοτόμηση της Κύπρου δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο. Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη για τα Δυτικά Βαλκάνια, την οικονομική συνεργασία και την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
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AΜΥΝΑ

Τα ελληνικά
φτερά
προσγειώθηκαν
στα Σκόπια!

Δ

ύο ελληνικές «Τίγρεις» προσγειώθηκαν χθες στο Διεθνές
Αεροδρόμιο των Σκοπίων,
αφού πρώτα πέταξαν πάνω
από τη Βόρεια Μακεδονία, στο πλαίσιο
του προγράμματος επιτήρησης του εναέριου χώρου των γειτόνων. Τα δύο F-16
Block 52+ Adv της 335 Πολεμικής Μοίρας
«Τίγρης» απογειώθηκαν από τον Άραξο
και αφού ολοκλήρωσαν την αποστολή
τους, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο
των Σκοπίων και έγιναν τα πρώτα ελληνικά μαχητικά που «πάτησαν» στο έδαφος
της Βόρειας Μακεδονίας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το ΝΑΤΟ ανέθεσε στην Ελλάδα την επιτήρηση του εναέριου χώρου των γειτόνων,
με τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας να πετούν για πρώτη φόρα πάνω από
τη Βόρεια Μακεδονία πριν από σχεδόν
δύο χρόνια, στις 23 Δεκεμβρίου 2019.
Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες
πτήσεις επιτήρησης, όμως ποτέ έως χθες

τα ελληνικά μαχητικά δεν προσγειώθηκαν
στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων. Η
«ειδική» άδεια δόθηκε με αφορμή την τελετή με την οποία οι γείτονες γιόρτασαν
την επίσημη ανάληψη του Air Policing από
το ΝΑΤΟ και την Ελλάδα.

Τα «αγκάθια»
Η ατμόσφαιρα όμως δεν ήταν πάντα
εορταστική. Πριν από έναν χρόνο η κυβέρνηση Ζάεφ είχε επιχειρήσει να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία για την επιτήρηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλες
χώρες, όπως η Βουλγαρία, να μπουν
«σφήνα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Ιταλία, που ανά δεκαπενθήμερο έχουν την
ευθύνη του εναέριου χώρου των γειτόνων.
Απώτερος σκοπός φαίνεται πως ήταν η
άμβλυνση των διαφορών με τη Σόφια,
ώστε η Βουλγαρία να σταματήσει να βάζει
εμπόδια στην ευρωπαϊκή προοπτική των
Σκοπίων. Η εξέλιξη αυτή ενόχλησε την
Αθήνα, καθώς η επιτήρηση του FIR των
Σκοπίων είναι θέμα μείζονος σημασίας
για την ελληνική πλευρά, αφού λειτουργεί
ως «ανάχωμα» στην επιθετική επέκταση
της Άγκυρας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ανάληψη του Air Policing δίνει τη δυνατότητα
στο ελληνικό επιτελείο να ελέγχει τον ζω-

τικό για τα συμφέροντα της Αθήνας χώρο
των Δυτικών και Κεντρικών Βαλκανίων,
ενώ περιορίζει σημαντικά την παρουσία
της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία, αν
και το επιδίωξε, δεν κατάφερε να αναλάβει το σημαντικό έργο της εναέριας επιτήρησης.
Παρ’ όλα αυτά, η Άγκυρα δεν το έβαλε
κάτω και το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε πενταετή αμυντική συμφωνία με τη
Βόρεια Μακεδονία, προκαλώντας έντονη
δυσαρέσκεια στην Αθήνα. Η Τουρκία,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
στις Ένοπλες Δυνάμεις των γειτόνων, δεσμεύτηκε για τη μεταφορά κονδυλίων σε
ετήσια βάση για την προμήθεια εξοπλισμών και τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών συστημάτων της χώρας. Η αντίδραση
της ελληνικής διπλωματίας ήταν άμεση. Ο
Νίκος Δένδιας μετέβη έπειτα από μερικές
μέρες στα Σκόπια για να ζητήσει και τελικά να λάβει εξηγήσεις από τον ομόλογό
του, τονίζοντας ότι «οι καλοί λογαριασμοί
κάνουν τους καλούς φίλους».

Ελληνική νίκη
Η ελληνική πλευρά εξασφάλισε και μια
ακόμη «νίκη» στον ανταγωνισμό με την
Άγκυρα, αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση

των Ενόπλων Δυνάμεων της Βόρειας Μακεδονίας και την πιστοποίησή τους στα
πρότυπα της νατοϊκής συμμαχίας. Το πρόγραμμα που συντονίζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει τη φοίτηση στελεχών σε ελληνικά στρατιωτικά
ιδρύματα και των τριών κλάδων, ώστε οι
γείτονες να εξοικειωθούν με τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα του ΝΑΤΟ, ενώ Έλληνες εκπαιδευτές από τη Διοίκηση Ειδικών
Επιχειρήσεων έχουν αναλάβει την αναδιοργάνωση και των Ειδικών Δυνάμεων
της χώρας. Κατά καιρούς, στελέχη της
ΔΕΠ έχουν ταξιδέψει στην Οχρίδα για γυμνάσια με πραγματικά πυρά, ενώ τμήματα
από τη Βόρεια Μακεδονία έχουν φιλοξενηθεί στην Αττική και τη Λάρισα για συνεκπαίδευση με Έλληνες και Αμερικανούς κομάντος.

Το ΝΑΤΟ ανέθεσε
στην Ελλάδα την επιτήρηση
του εναέριου χώρου
των γειτόνων
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Σπασμένα τζάμια στο χρωματοπωλείο
της Γλυφάδας, όπου έγινε το φονικό

Κ

ρατούμενος στην Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής θα παραμείνει ο 51χρονος
Αθ. Λ., ο οποίος το πρωί της Πέμπτης δολοφόνησε τον 66χρονο σύντροφο
της μητέρας του έξω από το κατάστημα με
χρώματα όπου εργαζόταν στην οδό Βορείου Ηπείρου στην Άνω Γλυφάδα.
Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Ο 51χρονος θα οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενώ
αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να
ετοιμάσει την απολογία του. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε προανακριτικά ότι «το
είχα αποφασίσει από καιρό», καθώς δεν
ενέκρινε τη σχέση της μητέρας του (χήρα
εδώ και αρκετά χρόνια) με τον 66χρονο
άνδρα. Οι λόγοι φαίνεται πως ήταν οικονομικοί, με τον 51χρονο να πιστεύει ότι το
θύμα της δολοφονίας απομυζούσε οικονομικά τη μητέρα του. Για να... κλείσει
τους λογαριασμούς του, άλλωστε, φαίνεται πως επέστρεψε στην Αθήνα πριν από
δύο μήνες, καθώς τα τελευταία χρόνια
ζούσε στη Δανία!
Ο 51χρονος από τα ξημερώματα είχε
στήσει καρτέρι θανάτου στον 66χρονο,
γνωρίζοντας ότι πηγαίνει πολύ νωρίς προκειμένου να ανοίξει το κατάστημα χρωμάτων όπου εργαζόταν (ανήκει στη μητέρα
τού καθ’ ομολογίαν δράστη). Λίγο μετά τις

«Της έτρωγε λεφτά
και τον καθάρισα»
6.30 ο 66χρονος έφτασε έξω από το μαγαζί, στάθμευσε το ΙΧ αυτοκίνητό του και πήγε να ανοίξει τα ρολά. Δεν πρόλαβε όμως.
Ο 51χρονος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά
του και προτάσσοντας ένα μεγάλο στρατιωτικό μαχαίρι άρχισε να τον χτυπά στην
κοιλιά και τον θώρακα, καταφέρνοντάς του
περισσότερα από 10 χτυπήματα και αφήνοντάς τον αναίσθητο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια σχεδόν ατάραχος,
όπως κατέγραψε βίντεο από κάμερα
ασφαλείας, μπήκε στο όχημά του και κατευθύνθηκε προς την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, που
βρίσκεται περίπου 200 μέτρα από το σημείο της δολοφονίας.

Είχε το μαχαίρι στο αμάξι
Εκεί προσέγγισε τον σκοπό και του είπε
ότι ήρθε να παραδοθεί, καθώς διέπραξε
φόνο. Είχε μάλιστα μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητό
του το μαχαίρι γεμάτο αίματα, καθώς και
έναν σάκο με ρούχα, μιας και γνώριζε ότι
επρόκειτο να κρατηθεί. Ανέβηκε στα γραφεία και φέρεται να είπε στον αξιωματικό
υπηρεσίας: «Τον καθάρισα. Είχα αποφασίσει εδώ και καιρό να το κάνω. Τον σκότωσα
και ήρθα να παραδοθώ. Εκμεταλλευόταν
τη μητέρα μου. Της έτρωγε τα λεφτά από
την επιχείρησή της. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό». Άμεσα κινητοποιήθηκαν

ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ, με τον 66χρονο να διακομίζεται με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει ποια από
όλες τις μαχαιριές ήταν η μοιραία, καθώς,
όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, «κυριολεκτικά τον ξεκοίλιασε»!
Σοκαρισμένες είναι η μητέρα του καθ’
ομολογίαν δράστη και η κόρη της, μένουν
πάνω από το χρωματοπωλείο που έγινε η
δολοφονία. Η δικηγόρος Εύα Ντογιάκου
(δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής)
ανέφερε ότι δεν ισχύουν τα περί οικονομικών ζητημάτων. Συγγενικά και φιλικά πρόσωπα υποστηρίζουν ότι ο 51χρονος είχε
εξαφανιστεί από προσώπου γης και επέστρεψε για να ζητήσει χρήματα από τη μητέρα του προκειμένου να εξοφλήσει χρέη
που είχε. Η γειτονιά είναι «παγωμένη» από
το άγριο φονικό, κάνοντας λόγο για μια
«ευγενέστατη οικογένεια» και ότι «ο
66χρονος βοηθούσε πολύ κόσμο».

Ένας 51χρονος ξεκοίλιασε
τον σύντροφο της μητέρας
του μέσα στο μαγαζί της και
μετά παραδόθηκε

EΛΛΑΔΑ
Νέα εξάρθρωση
κυκλώματος
πλαστών
διαβατηρίων
Ένα από τα πιο δραστήρια κυκλώματα κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτοτήτων εξαρθρώθηκε έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της
ΕΥΠ, συλλαμβάνοντας δύο Ιρακινούς
και ταυτοποιώντας ακόμη δύο ομοεθνείς τους.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο κύκλωμα εξετάζεται να κρύβεται πίσω από
την υπόθεση με τους 91 Κουβανούς
που προσπάθησαν με πλαστά έγραφα
να πετάξουν από τη Ζάκυνθο στο Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή του κάθε πλαστού εγγράφου κυμαινόταν από 300 έως 1.200 ευρώ,
ανάλογα με το είδος του και τη χώρα
προέλευσης. Το συγκεκριμένο κύκλωμα χρησιμοποιούσε τη μέθοδο
«lookalike», που γίνεται όλο και πιο
δημοφιλής στα κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών. Από την
έρευνα της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα-εργαστήριο του κυκλώματος, κατασχέθηκαν 216 δελτία ταυτότητας, 50 διαβατήρια, 8 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες διαμονής που έχουν
δηλωθεί ως κλαπέντα - απολεσθέντα
και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές κυρίως
χώρες.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων,
καθώς και των συνεργών τους που
αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εισόδου - εξόδου από τη χώρα, κατοχή
διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και νομοθεσία περί όπλων.
Παπ.
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Η

ύφεση της πανδημίας είναι εμφανής για δεύτερη εβδομάδα και αυτό φάνηκε και στα κρούσματα της
Πέμπτης, τα οποία ήταν στις 5.523.
Οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι παραμένουν ψηλά και δυστυχώς και τον Δεκέμβριο
οι διασωληνωμένοι θα κινούνται, σύμφωνα
με την καθηγήτρια κυρία Παπαευαγγέλου,
στους 650-700. Οι θάνατοι την Πέμπτη ήταν
81 και οι διασωληνωμένοι 708, οι 571 από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι. Τα ενεργά κρούσματα στη χώρα είναι πάνω από 50.000, ενώ
για ακόμη μια εβδομάδα φαίνεται ότι στις ΠΕ
που εμφανίζουν μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στους άνω των 60 ετών.

ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν 100.000 ραντεβού
για πρώτη και τρίτη δόση

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Επίσης, υπάρχουν περιοχές που ενώ μειώνουν αισθητά τα κρούσματά τους, όπως η
Πέλλα που παρουσιάζει 30% μείωση των
κρουσμάτων, εντούτοις παρατηρείται σε αυτή
την περιοχή αύξηση στις νοσηλείες, επειδή
εκεί υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων στις
ηλικίες 50-70 ετών προκαλεί, σύμφωνα με
την κυρία Παπαευαγγέλου, το γεγονός ότι
καθυστερούν πολλοί τη γ’ δόση. Έτσι παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων στις ηλικίες
50-65 σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα και η Κέρκυρα. Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt στο 0,96%, δηλαδή κάτω από τη μονάδα, είναι ένας καλός δείκτης για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, όπως και
το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο δείκτης θετικότητας και στα διαγνωστικά τεστ και στα τεστ
που διενεργεί ο ΕΟΔΥ.
Σαφώς υπάρχουν ακόμη περιοχές με μεγαλύτερο δείκτη θετικότητας όπως ο Έβρος,
τα Γρεβενά, η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, η Κοζάνη, η Ευρυτανία, όμως γενικά η εικόνα της
χώρας είναι καλή σε σχέση με τον αριθμό
κρουσμάτων που καταγράφονται, ενώ έχουν
μειωθεί και οι εισαγωγές στο ΕΣΥ.

Μείωση κρουσμάτων στους μικρότερους
Οι σκληροί δείκτες της πανδημίας παραμένουν οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι
ως αποτέλεσμα της έξαρσης των προηγούμενων εβδομάδων. Όμως, αισιόδοξα

είναι τα μηνύματα από τα σχολεία και από
τα παιδιά και εφήβους 4-18 ετών. Παρατηρείται μείωση νέων κρουσμάτων και σε
αυτό παίζει ρόλο και η αύξηση του εμβολιασμού, κυρίως στην Αττική. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί έστω με μία δόση το
31,5% των παιδιών 12-14 ετών και το 47,65%
των εφήβων 15-17.

Μείωση των θανάτων
Ειδικά στην Αττική ο εμβολιασμός των
εφήβων είναι μεγαλύτερος, έτσι έχει μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων σε αυτές τις
ηλικίες σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Αχαΐα, την Καρδίτσα.
Οι μελέτες για τη χρήση του εμβολίου στα
παιδιά 5-11 ετών έχουν δείξει ότι είναι
ασφαλές και αποτελεσματικό και δεν έχουν
καταγραφεί σοβαρές παρενέργειες, όπως
μυοπερικαρδίτιδα. Επίσης, οι νεότερες μελέτες για τη χρησιμότητα της γ’ δόσης δείχνουν ότι προσφέρει μείωση 90% στους θανάτους και μείωση 12-17 φορές στις πιθανό-

τητες μόλυνσης. Μάλιστα, στην Ελλάδα δεν
έχει σημειωθεί κανένας θάνατος πολίτη που
να έκανε τη γ’ δόση και να πέρασαν 14 μέρες
από τότε.
Πάντως, για τα Χριστούγεννα οι ειδικοί δεν
σκέφτονται οριζόντια μέτρα και απαγορεύσεις για όσους ταξιδέψουν σε επιβαρυμένες
περιοχές, ενώ οι σκέψεις για τέταρτη δόση
δεν έχει συζητηθεί ακόμη, όμως όταν συμβεί
θα αφορά τους ανοσοκατεσταλμένους. Σχετικά με την παραλλαγή «Ο», τα νεότερα στοιχεία δείχνουν πως είναι πολύ μεταδοτική,
για αυτό και η Επιτροπή μείωσε την ισχύ του
πιστοποιητικού νόσησης στους 3 μήνες,
ώστε ο κόσμος να είναι πιο θωρακισμένος με
τον εμβολιασμό, ενώ ακόμη υπάρχουν κάποια κενά στους επιστήμονες, όπως γιατί
ενώ αυξάνει τις νοσηλείες, δεν αυξάνει τους
θανάτους.
Εκκρεμεί, δηλαδή, η ύπαρξη επαρκών δεδομένων στο θέμα της νόσησης από την Όμικρον και ειδικά σε κράτη με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Πάντως, είναι θέμα χρόνου να

τη δούμε να απλώνεται σε όλες τις χώρες και
να επικρατεί και της μετάλλαξης Δέλτα.
Παράλληλα, με ενισχυτικές ανάσες προχωράει η «Ελευθερία» μετά τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου στα εμβολιαστικά κέντρα και την αύξηση των ραντεβού. Πήγες μας
από το υπουργείο Υγείας αναφέρουν πως
ενισχύεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα με το
άνοιγμα επιπλέον 110.000 ραντεβού για την
1η και την 3η δόση. Ανοίγει ΜΕΓΑ εμβολιαστικό κέντρο στη Γλυφάδα και γίνεται διπλασιασμός της δυναμικότητας στο ΜΕΓΑ εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου. Καθημερινά
απελευθερώνονται διαθέσιμα ραντεβού για
την 3η δόση.

Νέο ΜΕΓΑ εμβολιαστικό
κέντρο στη Γλυφάδα και
διπλασιασμός χωρητικότητας
σε εκείνο του Περιστερίου

Τι αλλάζει από Δευτέρα για τους 60+ - Ανεμβολίαστοι όσοι δεν κάνουν αναμνηστική
Σε καθεστώς lockdown αναμένεται να τεθούν από
την ερχόμενη Δευτέρα όσοι εμβολιασμένοι πολίτες
άνω των 60 δεν έκαναν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, έχοντας αφήσει το επτάμηνο να παρέλθει. Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της
Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, οι πολίτες που είναι άνω των 60

ετών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επτά μήνες από τον
εμβολιασμό τους, έξι μήνες συν ένας ακόμη περιθώριο
που είχαν για να εμβολιαστούν, θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι από τις 13 Δεκεμβρίου.
«Η τρίτη δόση είναι απαραίτητη ειδικά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες άνω των 60 ετών και για να λογίζεται κάποιος εμβολιασμένος από 13/12 θα πρέπει να

κάνει και την τρίτη δόση εντός επτά μηνών», τόνισε ο
υπουργός Υγείας. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες μπορούν
να μπαίνουν σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα
για αγορές τροφίμων και ποτών αλλά και σε κομμωτήρια και φυσικά φαρμακεία. Ωστόσο, για καταστήματα
λιανικού εμπορίου και κομμωτήρια θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test.
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EΛΛΑΔΑ

«Παρόντες» όλοι στην αξιολόγηση
Της Εύης Πανταζοπούλου

Κ

αθολική υπήρξε η συμμετοχή
των σχολικών μονάδων στη
διαδικασία της αξιολόγησης,
όπως μαρτυρούν τα στοιχεία
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ). Ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένες παραφωνίες με σχολεία που είτε δεν υπέβαλαν αξιολόγηση είτε υπέβαλαν «φασόν»
κείμενα αξιολόγησης, τα οποία τους είχε
υποδείξει το συνδικαλιστικό τους όργανο.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του
δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία - αποχή από την αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) φέρεται
να απέστειλε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά
«φασόν» κείμενα αξιολόγησης προκειμένου να παρακωλυθεί η διαδικασία.
Αναλυτικά, μόλις 79 σχολεία σε σύνολο
13.700 (περίπου 0,5%) δεν υπέβαλαν έκθεση αξιολόγησης για το προηγούμενο
σχολικό έτος και 200 (περίπου 1,25%)
ακόμη δεν υπέβαλαν τον Συλλογικό Προγραμματισμό.
Ταυτόχρονα, το ΙΕΠ εντόπισε περισσότερα από 500 «φασόν» κείμενα αξιολόγησης τα οποία είναι «μη σύννομα» και θα
επιβληθούν κυρώσεις.

Τους βγάζουν εκπρόθεσμους
Στις περιπτώσεις των σχολείων αυτών,
καθώς η έκθεση αξιολόγησης που έχει
υποβληθεί δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, θεωρείται ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εμπρόθεσμα.
Μάλιστα, προσφάτως η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας είχε απευθυνθεί

Νέες προσθήκες
στην ενισχυτική
διδασκαλία
στα σχολεία που δεν είχαν υποβάλει την
έκθεση αξιολόγησης, καλώντας τα να
συμμετάσχουν στη διαδικασία εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς σε
αντίθετη περίπτωση, βάσει νόμου, θα
υπήρχαν κυρώσεις στους διευθυντές και
τους εκπαιδευτικούς.
Πλέον περίπου 800 σχολικές μονάδες
(σχεδόν 6%) θα βρεθούν αντιμέτωπες με
τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος, καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, «μη ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία αυτή ή υποβολή έτοιμου - μη εξατομικευμένου κειμένου συνιστά παραβίαση και του κανονιστικού
πλαισίου και της τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας,
στους υπεύθυνους διευθυντές και εκπαιδευτικούς θα επιβληθούν οι εξής ποινές:
πρόστιμο ίσο με τον μισθό ενός μηνός,
«πάγωμα» της μισθολογικής τους εξέλιξης, απομάκρυνση των στελεχών από τις
θέσεις και αποκλεισμός τους από αντίστοιχες θέσεις για την επόμενη οκταετία.

Στο 99,5% έφτασε
η συμμετοχή των σχολείων Κυρώσεις σε αυτούς
που έστειλαν φασόν κείμενα

Πάνω από 100.000 υποψήφιοι κυνηγούν μια θέση σε ΑΕΙ
Περισσότεροι από 100.000 υποψήφιοι θα ριχτούν και φέτος, δεύτερη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στη μάχη της διεκδίκησης μιας θέσης σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα. Οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να ξεπεράσουν, και στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τον σκόπελο
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που πέρυσι οδήγησε σε
άνοδο των βάσεων εισαγωγής και μείωση του αριθμού των εισακτέων, με εξαίρεση μια κατηγορία.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του
2020 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους χωρίς την προϋπόθεση της
ΕΒΕ. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα διεκδικήσουν θέσεις σε
ποσοστά ανάλογα του αριθμού των μηχανογραφικών δελτίων που θα
υποβληθούν ανά σύστημα (παλαιό ή νέο) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές

εξετάσεις. Αντιθέτως, οι υποψήφιοι για το 10% που διαγωνίστηκαν στις
περσινές πανελλαδικές θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε κάποιο
ΑΕΙ με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.
Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία υποβολής της αίτησης δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, την οποία πρέπει
να καταθέσουν στα κατά τόπους λύκεια όλοι οι υποψήφιοι, είτε πρόκειται για μαθητές της γ’ λυκείου ή για απόφοιτους παλαιότερων ετών.
Υπενθυμίζεται ότι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση
συμπληρώνοντας απευθείας μηχανογραφικό δελτίο, μπορούν να είναι
μόνο όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές του 2020 ή 2021. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές
παθήσεις και διεκδικούν την εισαγωγή τους στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις θα πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους.

Συνεχίζεται και φέτος με νέες
προσθήκες ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε γυμνάσια και
λύκεια. Στα γυμνάσια προαιρετικά
όλοι οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας,
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Αγγλικών. Στα λύκεια πραγματοποιείται Ενισχυτική
Διδασκαλία, ήδη από πέρυσι, στα
ειδικώς πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο,
Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία,
Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη / Γνώση.
Στην Ενισχυτική Διδασκαλία των
ειδικών μαθημάτων συμμετέχουν
προαιρετικά μαθητές της γ’ τάξης
γενικών και επαγγελματικών λυκείων, λυκείων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, καθώς και της δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων με
σκοπό την προετοιμασία τους για τις
πανελλαδικές. Επίσης, συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 65 διαπεριφερειακά και περιφερειακά διαδικτυακά τμήματα νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων για μαθητές και
εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να
συμμετάσχουν διά ζώσης λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού.
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Σπίτι και εργασία
στους αστέγους
Του Κώστα Παππά

Επιδεινώνεται
ραγδαία
ο καιρός
Επιδείνωση παρουσιάζει ο
καιρός από τα ξημερώματα της
Παρασκευής 10/12, έως και τις
πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12/12, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους να
χτυπούν κυρίως στα δυτικά και
τα βόρεια τμήματα της χώρας.
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες
άρχισαν να πλήττουν από σήμερα τα ξημερώματα το Ιόνιο,
τα ηπειρωτικά, τα νησιά του
βορείου και του ανατολικού
Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, ενώ θα επεκταθούν
σταδιακά στο σύνολο της χώρας. Από σήμερα το απόγευμα
τα φαινόμενα θα περιοριστούν
στα δυτικά, στη Θράκη και τα
ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και θα εξασθενήσουν. Ακόμα, αναμένεται χαλάζι στις νησιωτικές περιοχές. Οι άνεμοι
στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι
και τα 9 μποφόρ.

Σ

ημαντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση για την
ανάσχεση του φαινομένου της
αστεγίας. Με την καθοδήγηση
της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου
και φορέων υλοποίησης τους δήμους,
πραγματοποιούνται προγράμματα που
φιλοδοξούν να ανακουφίσουν άστεγους συνανθρώπους μας. Για τα προγράμματα αυτά, αλλά και για την καταγραφή των αστέγων που θα πραγματοποιηθεί σύντομα, μίλησε στην «Political» η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αναφερόμενη σε αυτές τις πρωτοβουλίες, η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε: «Η καταγραφή των αστέγων θα γίνει μέχρι τον
Μάρτιο του 2022. Είναι ένα εργαλείο και
από μόνη της δεν μπορεί να αφορά την
καθολική αντιμετώπιση του προβλήματος».
Στη συνέχεια η υφυπουργός αναφέρθηκε στο πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και εργασία»: «Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τρεις δήμους και μέσα στον
Δεκέμβριο βγαίνει η απόφαση με την
οποία θα διευρύνουμε τους δικαιούχους
στους δήμους που το τρέχουν. Σήμερα το
“Στέγαση και εργασία” το υλοποιούμε
στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο Περιστέρι, δηλαδή στους πιο πολυπληθείς
δήμους σε πυκνότητα, αλλά και με το μεγαλύτερο πρόγραμμα αστεγίας. Με αυτό
το πρόγραμμα κάνουμε δύο πράγματα.
Το πρώτο είναι ότι καλύπτουμε το ενοίκιο, τις ΔΕΚΟ και την οικοσκευή για δύο
χρόνια στους αστέγους και το δεύτερο
που επιτυγχάνουμε είναι να καλύπτουμε
το μισθολογικό και μη μισθολογικό τους

κόστος για ένα έτος». Και συνέχισε η κυρία Μιχαηλίδου: « Έρχεται για δύο χρόνια
το κράτος και δίνει στους δήμους χρήματα ώστε να καλύψουν το ενοίκιο, ΔΕΚΟ
και οικοσκευή και για ένα έτος να βρουν
με τους κοινωνικούς λειτουργούς τους
σε αυτούς τους ανθρώπους μια δουλειά.
Το κράτος καλύπτει το μισθολογικό και
μη μισθολογικό τους κόστος. Μιλάμε για
επανένταξη. Το concept είναι να πληρώνεις για έναν χρόνο τον μισθό, αλλά μετά
να μην αφήνεις τον άλλο εντελώς ξεκρέμαστο, καθότι του καλύπτεις για έναν
ακόμα χρόνο το ενοίκιο».
Αναφερόμενη στο δεύτερο πρόγραμμα,
η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε: «Το δεύτερο
πρόγραμμα έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύου κοινωνικά και οικονομικά
προσιτής κατοικίας, δηλαδή μέσα από το
Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσουμε
1.600.000 ευρώ αρχικά, έτσι ώστε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να κατορθώσουμε
τρία πράγματα: Το πρώτο είναι ο δήμος να
εντοπίσει και να χαρτογραφήσει ποια ακίνητα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν,
δεύτερον, να χρηματοδοτήσουμε μερικώς
την ανακατασκευή των ακινήτων αυτών
και, τρίτον, να κάνουμε γκαραντί χαμηλό
ενοίκιο και να δώσουμε κάποια φορολογικά κίνητρα στον ιδιοκτήτη για να νοικιάσει το σπίτι».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλάει
στην «P» για τα προγράμματα
ανακούφισης του
υφυπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ηράκλειο Κρήτης

Παιδιά του
ΚΕΘΕΑ στο
μάζεμα ελιάς
Στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, κάνοντας ταυτόχρονα ουσιαστική
κοινωνική πολιτική, προχωρά ο Δήμος
Ηρακλείου Κρήτης, που ήρθε σε συμφωνία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος καλλιέργειας των ελαιοδέντρων και της συλλογής
του ελαιοκάρπου σε ακίνητα της ιδιοκτησίας του.
Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν πριν
από λίγες μέρες ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας Μανώλης Βασιλάκης και
ο Αντώνης Φραγκιαδάκης, αναπληρωτής
υπεύθυνος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός μίλησε στην «Political» για την
πρωτοβουλία αυτή: « Έχουμε δύο μεγάλες εκτάσεις, τη μία στο Ηράκλειο που
έχει 1.300 ελαιόδεντρα και μία στην Ιεράπετρα που έχει 1.500 δέντρα, δηλαδή συνολικά 2.800 ελαιόδεντρα. Ήρθαμε λοιπόν σε συμφωνία με το ΚΕΘΕΑ, κάτι που
κάναμε και πέρυσι σε μικρότερη κλίμακα. Σε αυτή τη συμφωνία που ισχύει για
τρία χρόνια, τον πρώτο χρόνο το ΚΕΘΕΑ
θα λάβει τα όποια έσοδα προκύψουν από
την πώληση του ελαιόλαδου. Το δεύτερο
και τον τρίτο χρόνο θα πάρουν το 75% και
το 25% του λαδιού θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο».
Ο κ. Λαμπρινός τόνισε επίσης: «Αν
υπάρξει έλλειψη εργατικών χεριών από
τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνουν την
υποχρέωση οι κοινωνικές μας υπηρεσίες
να βρουν ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν». Για να συμπληρώσει: «Πέρυσι
έμαθα ότι οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ δούλεψαν ενθουσιωδώς, διότι εξασφάλισαν το
λάδι της χρονιάς τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η δουλειά. Τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε μια παραγωγική διαδικασία».
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Γραφει ο Κώστας Παππάς

Προετοιμασία εκδηλώσεων μνήμης για τη Μικρά Ασία
Εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 100
χρόνων από τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας προετοιμάζει η Εκκλησία της Ελλάδος
για το 2022. Το έτος αυτό θα είναι αφιερωμένο από
την Εκκλησία στην επέτειο συμπληρώσεως 100
ετών από τον ξεριζωμό των Μικρασιατών Ελλήνων
και γενικότερα στην Ιστορία του Ελληνισμού της
Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής
Θράκης. Στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, πρώτος έλαβε τον λόγο ο πρόεδρος της Ειδι-

κής Συνοδικής Επιτροπής Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο οποίος τόνισε μεταξύ
των άλλων: «Η επέτειος που καλούμαστε να τιμήσουμε το 2022 έχει μία ιδιαιτερότητα. Ενώ το 1821
είναι μία λαμπρή σελίδα και θυμίζει νίκες, ελευθερία και αναδημιουργία, το 1922 φέρνει στον νου πικρές μνήμες. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλούμε
μόνον για την καταστροφή και τον ξεριζωμό. Σε μία
εποχή πολλαπλής κρίσης ο λαός μας και ειδικά οι νέοι μας
χρειάζονται μηνύματα ελπίδας».

«Οι αγανακτισμένοι έγιναν αρνητές»

Μ

ε μαχητικό τρόπο τοποθετήθηκε για το μεγάλο θέμα της
επικαιρότητας, που αφορά
τους αρνητές του εμβολιασμού, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Χωρίς να μασάει τα λόγια του,
ο δυναμικός ιεράρχης, μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα 91,6, επισήμανε ότι
υπάρχουν παράγοντες που εκμεταλλεύονται τα ιδεολογήματα των αντιεμβολιαστών και τους ανθρώπους αυτούς
προς ίδιον όφελος. Τόνισε ακόμα: «Θα το
δούμε το θέμα αυτό σε βάθος χρόνου,
όταν θα εμφανιστούν πολιτικοί σχηματισμοί που θα έχουν επενδύσει σε αυτόν
τον αντιεμβολιασμό». Συγκεκριμένα, ο
ιεράρχης της Μεσσηνίας εξέφρασε την
άποψη: «Οι αγανακτισμένοι του Συντάγματος έχουν γίνει αντιεμβολιαστές τώρα, με την έννοια της ιδεολογίας».
Ο Μητροπολίτης δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα και για μια κατάσταση μεσαίωνα στην οποία ζουν κάποιοι άνθρωποι
και μέσα στην Εκκλησία. «Καταλαβαίνω
ότι μέσα στα σπλάχνα μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται
σε μια κατάσταση μεσαίωνα, όμως αυτό
δεν πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά»,
τόνισε και συμπλήρωσε: «Ο μεσαίωνας
αυτός στην Εκκλησία ανδρώθηκε και

ενισχύθηκε σιγά σιγά και έχει δημιουργήσει ιδεολογήματα πλέον πάνω στα
οποία πολλοί στηρίζονται».
Ο κ. Χρυσόστομος είπε ακόμα ότι «οι
πραγματικοί πιστοί στην Εκκλησία δεν
μπορούν να επενδύουν στον θάνατο
των συνανθρώπων τους», για να προσθέσει: «Υπάρχουν οι άνθρωποι που
έχουν έναν αρνητισμό για θέματα υγείας ή προκαταλήψεων, τους οποίους
επίσης εκμεταλλεύονται και τους προβάλλουν -αλλά υπάρχουν εκείνοι οι
οποίοι συστηματικά πλέον χρησιμοποι-

ούν το αντιεμβολιαστικό κίνημα για να
επενδύσουν στις δικές τους βλέψεις
και στις δικές τους επιδιώξεις».

Η επίσκεψη του Πάπα
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, μιλώντας
για την πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα
στην Ελλάδα, σημείωσε πως η παρουσία
του στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου
έχει μεγάλη σημασία. «Η παρουσία του
τόνισε την ανάγκη υπεράσπισης των χριστιανικών αξιών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευ-

τικής ελευθερίας στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου, κάτι το οποίο θα δούμε στο
μέλλον να αναπτύσσεται και να επιβάλλεται», τόνισε ο ιεράρχης.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας
Χρυσόστομος μίλησε για
το κίνημα αντιεμβολιασμού
και τον μεσαίωνα σκέψης
που βρίσκονται κάποιοι

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον ηθοποιό Χάρη Ρώμα
Μια συνάντηση που ενισχύει τη συνεργασία
της Εκκλησίας με την Περιφέρεια Αττικής, σε
πολιτιστικά θέματα, πραγματοποιήθηκε στην
Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τον γνωστό ηθοποιό και τομεάρχη
Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής Χάρη
Ρώμα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαί-

σιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Μουσικής
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτή παρέστησαν ο γενικός
διευθυντής του Ιδρύματος Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Νάκος και ο υπεύθυνος μουσικής του
ιδρύματος Γεώργιος Δεμελής. Στην επικοινωνία αυτή, η οποία έγινε σε εγκάρδιο κλίμα,
ο κ. Ρώμας αναφέρθηκε στις δράσεις της πε-

ριφέρειας σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά, καθώς επίσης και στις δράσεις του Ιδρύματος
Μουσικής. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξήρε την προσωπικότητα του Χάρη Ρώμα σε πολιτιστικά θέματα, καθώς και την πολύχρονη
πορεία του στο θέατρο, και του ευχήθηκε καλή επιτυχία, τόσο στο έργο της περιφέρειας
όσο και στη νέα προσπάθεια της υποψηφιότητάς του στα κοινά του Δήμου Χαλανδρίου.
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Γ. Καραγιάννης: «Σε τροχιά υλοποίησης ο ΒΟΑΚ»
«Με το πακέτο έργων 3 δισ. ευρώ που υλοποιούμε, η Κρήτη θα έχει τη
δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης. Μάλιστα, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος υποδομών, ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στον ΒΟΑΚ, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίησή του, αφού
άναψε το «πράσινο φως» για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο.
Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε θετική γνωμοδότηση
για το μεγαλύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ, Χανιά - Ηράκλειο, μήκους 157 χλμ.,
και σύντομα θα έχει το έργο και την περιβαλλοντική αδειοδότηση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος.

« Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του μεγαλύτερου αυτοκινητόδρομου που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και ενός από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη», όπως είπε ο κ. Καραγιάννης.
Μέσα στο 2022 υπογράφονται επίσης οι συμβάσεις και στήνονται τα
πρώτα εργοτάξια στα τμήματα: «Χερσόνησος - Νεάπολη» μήκους 22,5
χλμ., προϋπολογισμού 290 εκατ., και «Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος» μήκους
14χλμ., προϋπολογισμού 147 εκατ. ευρώ. «Η Κρήτη θα αποκτήσει έναν
αυτοκινητόδρομο που της αξίζει», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και
υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, αφού στην κατεύθυνση αυτή είτε εκτελούνται είτε δημοπρατούνται έργα προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Κ Ρ Ι Σ Η

Νέα μέτρα στήριξης στους αγρότες
Του Ηλία Παλιαλέξη

Ε

πεκτείνονται τα μέτρα προστασίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και
στις αγροτικές επιχειρήσεις που
είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση, όπως
ανακοίνωσαν από κοινού οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Τα νέα μέτρα ανακούφισης έρχονται να προστεθούν στο
ήδη υπάρχον πακέτο των 620 εκατ., που
αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά
και στην «τριπλή δέσμη ελαφρύνσεων»
προς τους αγρότες. Ενώ παράλληλα οι δύο
άνδρες εξέφρασαν την ισχυρή βούληση
της κυβέρνησης για ισχυρή στήριξη των
επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα,
που πλήττονται από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας.
Ειδικότερα, από την 1 Νοεμβρίου 2021
έως και τις 31 Μαρτίου 2022 αναστέλλεται
η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις αγροτικές επιχειρήσεις με βασικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης: Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης και Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης,
για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85 kVA.
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι η καταβολή χρεώσεων ΥΚΩ αναστέλλεται για τις επιχειρήσεις με τα εξής
χαρακτηριστικά κατανάλωσης: Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης > 13GWh.
Βιομηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης. Γενικής χρήσης Μέσης Τάσης. Βιομηχανικής
χρήσης Μέσης Τάσης, για τις τριφασικές
παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των
85 kVA.

«Δεν θα αφήσουμε τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις δίχως προστασία απέναντι σε αυτή την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που πλήττει με σφοδρότητα την
Ευρώπη. Εκτός από τα μέτρα που έχουμε
λάβει, τα οποία υπερβαίνουν τα 620 εκατ.
ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου, επεκτείνουμε τη στήριξη και
στις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι
συνδεδεμένες στη Μέση Τάση», δήλωσε ο
υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον πρωτογενή
τομέα σε μια περίοδο που το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας πιέζεται από τη ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος
Λιβανός ξεκαθάρισε: «Είμαστε έτοιμοι,
δε, αν απαιτηθεί να λάβουμε και περισσότερα μέτρα για την έμπρακτη στήριξη των
παραγωγών. Κανείς δεν θα μείνει μόνος

του». Και επανέλαβε την τριπλή δέσμη
ελαφρύνσεων, που ήδη βρίσκεται σε
εφαρμογή και που έχει να κάνει με «τη
μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το
13% στο 6%, στο αγροτικό πετρέλαιο στους
συνεταιρισμένους, στους νέους αγρότες
και σε όσους μετέχουν στη συμβολαιακή
γεωργία και τώρα την αναστολή καταβολής των ΥΚΩ».
Όπως έγινε γνωστό, σε εφαρμογή του
νέου μέτρου, οι προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας δεν θα περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση ΥΚΩ στους λογαριασμούς
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των
αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο
δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό
πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί
της αναστολής καταβολής χρεώσεων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι χρεώσεις ΥΚΩ που αντιστοιχούν στην περίοδο
Νοεμβρίου - Μαρτίου αναμένεται να εξοφληθούν όταν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και αξιολογώντας τις ανάγκες του
σχετικού ειδικού λογαριασμού. Ο χρόνος
και ο τρόπος εξόφλησης θα καθοριστούν
με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τέλος, όπως επεσήμανε ο κ. Σκρέκας,
«για τη μόνιμη και σταθερή μείωση του
κόστους της αγροτικής παραγωγής η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει κίνητρα για
την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα προχωρά
στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού σχεδίου για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και τη μείωση του κόστους άρδευσης».

Έρχονται να προστεθούν
στο ήδη υπάρχον πακέτο
των 620 εκατ. ευρώ
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Σέρρες

Επίσκεψη του Κουτσούμπα στον Χρυσάφη
Τον δήμαρχο επισκέφτηκε προχθές, Τετάρτη, ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με την ευκαιρία της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Οι δύο άνδρες συζήτησαν το κύριο θέμα της
επικαιρότητας, την πανδημία, καθώς και ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των
ΟΤΑ. Ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε ότι «διεκδικούμε λύσεις για τις 200 αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν συνοδεύονται
από αντίστοιχους πόρους, την υποχρηματοδότηση και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Με τους αγώνες μας μέσα και έξω από τη
Βουλή θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση».
«Πιστεύουμε ότι όλα τα θέματα που έχουμε εκπέμψει ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως είναι η υποστελέχωση και η μεταβίβαση πολλών αρμοδιοτήτων
χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση, θα αξιολογηθούν και με τη δική σας
συμβολή από την Πολιτεία», τόνισε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης από
τη δική του πλευρά.

Θεσσαλονίκη

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους
Στις 7.00 το απόγευμα την περασμένη Τετάρτη, ο δήμαρχος Κωσταντίνος Ζέρβας, σε πανηγυρικό κλίμα με εκπροσώπους φορέων και εταιρειών που στήριξαν με δωρεές το όραμα του δήμου
για μια πιο «γιορτινή και
φωτεινή χριστουγεννιάτικη
πόλη», άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που κυριαρχεί στην πλατεία Αριστοτέλους. «Θέλουμε την
πόλη μας φωτεινή και αισιόδοξη», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι «φωτίζουμε την πόλη μας, φωτίζουμε τις καρδιές των συνανθρώπων μας. Ξεκινάμε από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, και φωτίζουμε όλη την πόλη, όλες τις γειτονιές. Θέλουμε να έχουμε την πόλη μας φωτεινή, γιορτινή, αισιόδοξη». Ξεχωριστή ατμόσφαιρα δημιούργησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου
Θεσσαλονίκης με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της.

Ιόνια Νησιά

Κονδύλι 2,1 εκατ. για το δίκτυο
σε Λευκάδα και Μεγανήσι
Προκηρύχτηκε από την οικεία Περιφερειακή Αρχή ο διαγωνισμός συντήρησης και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου σε
Λευκάδα και Μεγανήσι, προϋπολογισμού 2.190.000 ευρώ. Πρόκειται για ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που διεξάγεται μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της οικείας
περιφέρειας και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. «Προχωράμε το σχέδιό μας
για την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου μας με ένα
ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο ωριμάσαμε μελετητικά, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του και πλέον δημοπρατούμε», ανέφερε ο
αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς.

!

Άγιος Βασίλειος

Όχι σε
ανεμογεννήτριες Κέρδισε τα
ασφαλιστικά μέτρα

Δεκτό έκανε το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων, για έκδοση προσωρινής διαταγής
απαγόρευσης κάθε είδους εργασιών τοποθέτησης τριών ανεμογεννητριών στον οικισμό Άρδακτος, στη θέση Νοτικό-Κοπρινό,
του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης με την υπ. αρ.
290/2021 απόφασή του. Ταυτόχρονα, όρισε
προθεσμία 50 ημερών για την άσκηση κύριας αγωγής. «Κερδίσαμε μια μεγάλη μάχη,
η οποία είναι μάλλον η πρώτη στην Ελλάδα», δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, προσθέτοντας: «Είμαστε όλοι μαζί και
έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Ένα ευρύ
κοινωνικό μέτωπο είναι αντίθετο με την εγκατάσταση των ΒΑΠΕ στην περιοχή μας και
δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μέχρι να
δικαιωθούμε».

«Χριστουγεννιάτικο
Μανχάταν» το κέντρο
της Αθήνας
Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο προγραμματίζει να
στήσει στο κέντρο της πρωτεύουσας, στην πλατεία
Κοτζιά, ακριβώς
απέναντι από το
ιστορικό δημαρχείο
της πόλης, η Δημοτική Αρχή. Όπως
μας προϊδεάζει ο
δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης, με
ανάρτησή του στα
μέσα μαζικής δικτύωσης, το χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο θα κατασκευαστεί στα πρότυπα του πασίγνωστου που υπάρχει στο Ρόκφελερ Σέντερ, στην καρδιά του Μανχάταν,
στη Νέα Υόρκη.

ΟΤΑ

Απαιτείται «σύμφωνη γνώμη
δημάρχου» για μετακινήσεις
υπαλλήλων

Για τις μετακινήσεις υπαλλήλων κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Προστασία του
εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας
των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση
της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου. Η αλλαγή επέρχεται με την εφαρμογή της παραγράφου 6Α που προστίθεται ερμηνευτική,
στην προϋπάρχουσα παράγραφο 6 του άρθρου 44 του
ν. 4674/2020 (A’ 73). Εξαιρούνται οι αποσπάσεις και
μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
(Α’ 224), καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΕΥΡΗ - ΠΑΤΟΥΛΗ

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
Δημοτική Αρχή δέχεται σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση γιατί αποφάσισε να…
κρατήσει «παγωμένα» τα δημοτικά τέλη; Σε ένα βαθμό, βέβαια, έχουν δίκιο γιατί όταν
παρέθεσαν τις ακριβείς τιμές
των τελών προέκυψε ότι είναι
ακριβότερα έως και 50% από
τους γειτονικούς δήμους… Κι
όπως και να το κάνεις, και οι
γείτονες «βόρεια προάστια»
είναι…

Επανεξελέγη
πρόεδρος

Στην προεδρία του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) θα παραμείνει ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, καθώς επανεξελέγη
για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ακόμη, στην Εκτελεστική Επιτροπή του
ΣΠΑΥ ως νέος αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλειος Θώδας, ενώ ως γραμματέας ο
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Κρωπίας Θεόδωρος Γρίβας. Τα μέλη του συνδέσμου εξήραν
το έργο της προηγούμενης διετίας και
για το γεγονός ότι ο ΣΠΑΥ αναπτύσσει
πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες και
δράσεις για την προστασία και την
ανάπτυξη του Υμηττού, αλλά και καθοριστικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του αττικού βουνού.

Στόχος η ενδυνάμωση
των υγειονομικών δομών

Ο

ι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής και
του υπουργείου Υγείας στο πλέγμα
των πολιτικών και δράσεων που αφορούν την
καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής
και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον
υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας. Ο
κ. Πατούλης ενημέρωσε τον κ. Πλεύρη για το
πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας που
εφαρμόζεται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ και σημείωσε ότι στόχος είναι η επέκτασή του και
στους 66 δήμους της Αττικής. Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν να διερευνηθεί το πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η πρω-

τοβάθμια υγεία μέσα και από τη διασυνδεσιμότητα των ΚΕΠ Υγείας και των ΤΟΜΥ. Ακόμη
ο περιφερειάρχης εξειδίκευσε στον υπουργό
Υγείας τον σχεδιασμό της περιφέρειας για τη
νέα προγραμματική περίοδο στον τομέα της
υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση των δομών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας
με εξοπλισμό, νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα, τη δημιουργία νέων κέντρων υγείας, αστικού τύπου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην
πρόθεση της περιφέρειας να εξασφαλιστούν
πόροι μέσω του ΠΕΠ Αττικής κατά τη νέα
προγραμματική περίοδο για τη δημιουργία
δομής υγείας στην Ανατολική Αττική.
Από την πλευρά του ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόθεση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για ενίσχυση της
πρωτοβάθμιας υγείας.

Διαγράφονται τα πρόστιμα
Ένα δίκαιο αίτημα των δημάρχων έρχεται να ικανοποιήσει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει την άρση της επιβολής προστίμων
σε δήμους που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν προσέλαβαν ναυαγοσώστες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι το αίτημα είχε τεθεί εγκαίρως
από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, που υποστήριζε ότι οι δήμαρχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, καθώς λόγω της πανδημίας δεν υπήρχαν αρκετοί «αδειοδοτημένοι» ναυαγοσώστες προκειμένου να προσληφθούν από τους δήμους και να καλύψουν τις ανάγκες για όλες τις παραλίες της χώρας.
Τώρα, η διάταξη προβλέπει ότι αίρονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές σε δήμους οι οποίοι δεν κατάφεραν, παρά τη θέλησή τους και παρότι
είχαν κινήσει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες, να βρουν το κατάλληλο προσωπικό.

Σε τροχιά
υλοποίησης
η Φοιτητική Εστία
Ένα μεγάλο όραμα του Δήμου
Φυλής και του δημάρχου Χρήστου
Παππού μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, τίθεται υπόψη των
υπουργών Ανάπτυξης και Παιδείας
η Προγραμματική Σύμβαση του δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής (ΠΑΔΑ) για τη δημιουργία
Φοιτητικής Εστίας και νέου Διοικητικού Κέντρου στα Άνω Λιόσια. Στη
συνάντηση αναμένεται να εξεταστεί
το σχέδιο, ενόψει της προώθησής
του για έγκριση στη Διυπουργική
Επιτροπή, με τη μορφή της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). Άλλωστε το θέμα συζητήθηκε και στη συνάντηση με τον πρύτανη του ΠΑΔΑ Παναγιώτη Καλδή,
παρότι το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η υποδοχή της δεύτερης
σειράς των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που διοργανώνει το πανεπιστήμιο, σε Άνω Λιόσια και Φυλή, με την υποστήριξη
του δήμου.

Δεν έχει ευθύνη
Καμία ευθύνη δεν φέρουν η Περιφέρεια Αττικής και η Διαχειριστική
Αρχή της αναφορικά με την καθυστέρηση της καταβολής σε περίπου
2.500 επιχειρήσεις τής ενίσχυσης
που έχει εγκριθεί μέσα από τη δράση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για
παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την πανδημία.
Όπως ενημερώνει η περιφέρεια, η
καθυστέρηση οφείλεται σε δυσκολίες που ανέκυψαν στην εκτέλεση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εμποδίζει την καταβολή
στις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης τον τελευταίο 1,5
μήνα, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου.
Όπως σημειώνεται, μέχρι σήμερα
έχουν εκταμιευτεί περίπου 195
εκατ. ευρώ σε περισσότερες από
7.300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
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Θάνατος 25χρονου ΑμεΑ: Μήνυση
κατά πάντων και από τους γονείς

Μ

ηνυτήρια αναφορά για να διερευνηθούν οι
συνθήκες τραυματισμού και θανάτου του
25χρονου τρόφιμου στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος» κατέθεσαν χθες το πρωί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης οι γονείς
του άτυχου νεαρού.
Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας Δημήτρη
Γκολέμη, στην αναφορά περιλαμβάνονται στοιχεία για
τον τραυματισμό στο κεφάλι του 25χρονου, για τον
οποίο η οικογένεια θεωρεί ότι προκλήθηκε από φροντιστή-υπάλληλο του κέντρου αποκατάστασης.
Παράλληλα στην αναφορά που θα κληθεί να διερευ-

νήσει η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται μια
σειρά φωτογραφιών από το τραυματισμένο πρόσωπο
του 25χρονου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
χρόνων. Ακόμη υπάρχουν στοιχεία αλληλογραφίας των
γονέων με τους υπεύθυνους του ιδρύματος, στην οποία
ζητούν απαντήσεις για τους διαρκείς τραυματισμούς
του νεαρού, χωρίς να λαμβάνουν απάντηση.
Για την υπόθεση του θανάτου του 25χρονου ήδη έχει
καταθέσει μηνυτήρια αναφορά η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου,
όπως και η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Νάκου. Και οι δύο κάνουν λόγο για κακοποίηση και ξυλοδαρμό του νεαρού.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο Δήμος Δέλτα στηρίζει
τους μυδοκαλλιεργητές
Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης του αγώνα των
μυδοκαλλιεργητών για επιβίωση εξέδωσε ο Δήμος Δέλτα. Οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής στέκονται με τον τρόπο αυτό στο πλευρό τους και ζητούν από την κυβέρνηση να ληφθούν μέτρα στήριξής τους, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των μυδοκαλλιεργητών για το 2021 και αναστολή πληρωμής οφειλών.

Φωτίστηκε όλη η πόλη
από 350.000 λαμπιόνια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παράδοση το γλυκό
του κουταλιού
στους Καραμανλήδες

Η Νοτοπούλου ήπιε
ένα ποτήρι κρασί
με την αδερφή της

Ένα απρόοπτο συνέβη στο περιθώριο των εγκαινίων του τμήματος του νέου οδικού άξονα Θέρμης - Γαλάτιστας. Ένας ηλικιωμένος πλησίασε τον υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, για να
του προσφέρει… γλυκό του κουταλιού, χειροποίητο. Μάλιστα, του
είπε πως το ίδιο είχε κάνει και
στον θείο και στον πατέρα του Κώστα Καραμανλή. Έτσι, ο υπουργός
παρέλαβε ένα βαζάκι με το γλυκό,
που συγκεκριμένα ήταν σύκο!

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς για την Κατερίνα Νοτοπούλου. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης βρήκε
τρόπο να ξεκλέψει λίγο χρόνο
και να απολαύσει ένα ποτήρι
λευκό κρασί παρέα με την αδερφή της. Η ίδια, μάλιστα, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της
Μαρίας Νοτοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία συνοδευόταν
από μια μεγάλη ροζ καρδιά που
μέσα έγραφε «sisters».

Ξενερωμένος και
προβληματισμένος
ο Άγγελος Χαριστέας
Όταν αποφάσισε να κατέλθει στις
περιφερειακές εκλογές ο Άγγελος
Χαριστέας, το έκανε για να προσφέρει στα κοινά της αγαπημένης πόλης του. Ωστόσο, παρά την όρεξη
όταν του ανατέθηκε η αντιδημαρχία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ελάχιστα περιθώρια πρωτοβουλιών είχε.
Είτε λόγω έλλειψης κονδυλίων είτε
λόγω γραφειοκρατίας ξενέρωσε.
Και αν και έχει προτάσεις για την
κάθοδό του στην κεντρική πολιτική
σκηνή, προβληματίζεται αρκετά για
το τι θα πράξει.

Οργανώνεται το «μπλοκ» του Ανδρουλάκη στη Β’ Θεσσαλονίκης
«Φωτιά» έχει πάρει τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε, το τηλέφωνο του Παντελή Κουκουλεκίδη ενόψει
του δεύτερου γύρου των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στο ΚΙΝΑΛ.

Ο ίδιος συγκαταλέγεται στους «λοχαγούς» του Νίκου
Ανδρουλάκη στη Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ στο παιχνίδι μπήκε και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Γερανίδης,
ο οποίος κρατά τη δική του ατζέντα.

Σύσσωμη η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης
έδωσε το «παρών» στο άναμμα του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου που τοποθετήθηκε στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους. Συνολικά 350.000 λαμπιόνια, που όμως είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, έλουσαν με φως
την πόλη και θα παραμείνουν να στολίζουν δρόμους, πλατείες, γειτονιές έως τις πρώτες μέρες
του 2022.

Στις 20/12 η Μενδώνη
στο Αθλητικό Μουσείο
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τη Δευτέρα 20
Δεκεμβρίου η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ
Σπύρος Καπράλος. Θα τελέσουν τα εγκαίνια της
νέας μόνιμης έκθεσης «Ολυμπιακοί Αγώνες»
στο Αθλητικό Μουσείο, ενώ παράλληλα θα βραβευτούν μέλη της ελληνικής ολυμπιακής οικογένειας.

Υποψήφιος ο Ασλανίδης
στον Δήμο Παύλου Μελά
Φαίνεται ότι ο Δημήτρης Ασλανίδης τα ζύγισε
τα πράγματα και αποφάσισε ότι ο προνομιακός
χώρος του (η δυτική Θεσσαλονίκη δηλαδή) επιτάσσει να θέσει υποψηφιότητα στον Δήμο Παύλου Μελά. Θεωρείται ως συνέχεια της διοίκησης
Δερμουτζίδη, αν και ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης δηλώνει αυθύπαρκτη προσωπικότητα. Βεβαίως, ετοιμοπόλεμος δηλώνει και ο Γιώργος
Λίλτσης, ο οποίος έχασε τη δημαρχία στις εκλογές του 2019 για μια «χούφτα» σταυρούς.
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Πατέρας και γιος κατηγορούνται για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια
Τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα της τεράστιας
πυρκαγιάς Κάλντορ στην Καλιφόρνια, οι Αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες, πατέρα και γιο, που κατηγορούνται
για εμπρησμό από αμέλεια. Ο Ντέιβιντ Σμιθ, 66 ετών,
και ο Τράβις Σμιθ, 32 ετών, έρχονται αντιμέτωποι με τον
νόμο για την πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από
200.000 στρέμματα και κατέστρεψε εκατοντάδες κατασκευές, προτού περιοριστεί, τον Οκτώβριο.
Η πυρκαγιά Κάλντορ ξεκίνησε στη δυτική πλαγιά της

Σιέρα Νεβάδα στις 14 Αυγούστου. Εξαπλώθηκε περαιτέρω στην Καλιφόρνια, πλησιάζοντας ανησυχητικά το
Σακραμέντο και την τουριστική περιοχή της λίμνης Τάχο. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια
τους, καθώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδιναν μάχη
με τις φλόγες για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Οι έντονες συνθήκες ξηρασίας επιδείνωσαν την
πυρκαγιά, η οποία αποτέφρωσε 100.000 στρέμματα την

πρώτη εβδομάδα. Κάποια στιγμή στις αρχές Σεπτεμβρίου σχεδόν 15.000 πυροσβέστες είχαν αναπτυχθεί
για τον περιορισμό 13 ενεργών εστιών. Η φωτιά περιορίστηκε πλήρως έπειτα από περίπου δύο μήνες στις 21
Οκτωβρίου.
Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και 221.835 στρέμματα γης έγιναν στάχτη κατά τη διάρκεια 67 ημερών,
ενώ 81 σπίτια υπέστησαν μεγάλες ζημιές και 1.003 κατασκευές καταστράφηκαν.

Ρωσία: Νεύρα για πτήσεις
ΗΠΑ στη Μαύρη Θάλασσα

Τ

ο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εγχείρισε στην πρεσβεία
των ΗΠΑ στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας για την αυξημένη
στρατιωτική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στη Μαύρη
Θάλασσα.
Στη διαμαρτυρία απαριθμώνται παραδείγματα πρόσφατων «πολύ επικίνδυνων», κατά τη Μόσχα, ελιγμών από την
Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, όπως τα
πιο πρόσφατα στις 6 και 13 Οκτωβρίου
και στις 3 Δεκεμβρίου.
«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα
έλαβε νότα διαμαρτυρίας με προειδοποίηση για τις επικίνδυνες συνέπειες
μιας τέτοιας απερισκεψίας», δήλωσε η
εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία
Ζαχάροβα.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών
κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους
συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν σε ουσιαστικό διάλογο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και να συζητήσουν
«τρόπους μείωσης των στρατιωτικών
και πολιτικών εντάσεων».
«Διαφορετικά, όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και την εξάλειψη των αναδυόμενων απειλών», προειδοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει
στις προκλήσεις του ΝΑΤΟ.
Στις 15 Νοεμβρίου δήλωση για το θέμα είχε κάνει και ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας ως
«σοβαρή πρόκληση» τις στρατιωτικές
ασκήσεις που διεξάγουν η Ουάσιγκτον
και το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα.
Το θερμόμετρο έχει ανέβει επικίνδυνα στην περιοχή, καθώς η Ουκρανία,

χώρα παρόχθια της Μαύρης Θάλασσας,
ζητά τη βοήθεια του ΝΑΤΟ εν μέσω της
νέας στρατιωτικής κρίσης με τη Ρωσία
στα ανατολικά σύνορά της.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη
από το 2014, μετά την προσάρτηση στη
Ρωσική Ομοσπονδία της ουκρανικής
χερσονήσου της Κριμαίας. Η Ρωσία θεωρεί τις περιοχές γύρω από την ακτή της
Κριμαίας ως ρωσικά ύδατα, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται τα τελευταία επτά χρόνια σε σύγκρουση με φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική πλευρά της
επικράτειάς της.
Η Μαύρη Θάλασσα, την οποία η Ρωσία

χρησιμοποιεί για να προβάλει τη δύναμή της στη Μεσόγειο, αποτελεί εδώ και
αιώνες σημείο τριβής μεταξύ της Μόσχας και των ανταγωνιστών της, όπως η
Τουρκία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι
Ηνωμένες Πολιτείες.

Το θερμόμετρο έχει ανέβει
επικίνδυνα στην περιοχή, καθώς
η Ουκρανία ζητά τη βοήθεια
του ΝΑΤΟ εν μέσω της νέας
στρατιωτικής κρίσης με Μόσχα

Για έβδομη φορά
μπαμπάς ο Τζόνσον
Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε
χθες στον κόσμο η σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έγινε πατέρας για
έβδομη φορά. Το πρώτο παιδί του
ζεύγους, ο Γουίλφρεντ, γεννήθηκε
το 2020.
Εκτός από τα δύο παιδιά με την
33χρονη Κάρι Σίμοντς, ο 57χρονος
Τζόνσον, ο οποίος είναι δύο φορές
διαζευγμένος, έχει τουλάχιστον άλλα πέντε από προηγούμενους γάμους και σχέσεις. Το 2009 απέκτησε
μια κόρη κατά τη διάρκεια εξωσυζυγικής σχέσης με τη σύμβουλο τέχνης Ελεν Μακιντάιρ. Έχει επίσης
τέσσερα ενήλικα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα
Γουίλερ.
Την ίδια ώρα, ο Τζόνσον βλέπει την
αξιοπιστία του να αμφισβητείται, με
τον βρετανικό Τύπο να τον διακωμωδεί και την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για αλαζονεία και υποκρισία,
επειδή επέβαλε νέους περιορισμούς
κατά της μετάλλαξης Όμικρον σε μια
στιγμή που η κυβέρνησή του δέχεται
έντονη κριτική εξαιτίας ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι που έγινε πέρυσι στην Ντάουνινγκ Στριτ, κατά παράβαση των αυστηρών περιορισμών
για τον κορονοϊό.
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ποιοι δικαιούχοι πάνε ταμείο

Α

νοιχτή παραμένει η πλατφόρμα
για αιτήσεις στο myΘέρμανση,
ενώ ένα μέρος του επιδόματος
θέρμανσης θα δοθεί ως προκαταβολή, μέχρι σήμερα 10 Δεκεμβρίου, σε
αυτούς που είχαν πάρει επίδομα πέρυσι.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Παλαιοί και νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλουν αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά την έγκρισή της να
προχωρήσουν τις αγορές και πληρωμές
καυσίμου για τις οποίες πήραν την προκαταβολή. Θα συνδεθούν τότε ξανά στο
myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και μετά την ταυτοποίησή τους η εφαρμογή θα εμφανίσει ένα
μήνυμα που θα υπενθυμίζει τι τύπο καυσίμου δήλωσε στην αίτηση ο δικαιούχος, προκειμένου να στείλει τα στοιχεία πληρωμών
ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιεί.
Την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα δουν στους λογαριασμούς έως
σήμερα 10 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του
περσινού επιδόματος που υπέβαλαν την αίτησή τους στο myΘέρμανση έως το τέλος
Νοεμβρίου.
Η προκαταβολή αφορά σχεδόν τους μισούς από τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων, καθώς το φετινό επίδομα θέρμανσης
των 100-750 ευρώ υπολογίζεται ότι το δικαιούνται περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά. Προς το παρόν προκαταβολή θα εισπράξουν οι περσινοί δικαιούχοι και έως το
τέλος του έτους αναμένεται να λάβουν προκαταβολή και όσοι από τους φετινούς δικαιούχους υποβάλουν αιτήσεις έως τις 15
Δεκεμβρίου.
Ο προγραμματισμός του ΥΠΟΙΚ για τους
φετινούς δικαιούχους:

• Έως σήμερα 10 Δεκεμβρίου οι περσινοί
δικαιούχοι θα λάβουν υπό μορφή προκαταβολής ποσό επιδόματος ίσο με τα περσινά
χρήματα που έλαβαν ως επιδότηση.
• Έως τις 30 Δεκεμβρίου οι περσινοί δικαιούχοι θα εξοφληθούν το συνολικό επίδομα που δικαιούνται φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα παραστατικά αγοράς έως τις 15 Δεκεμβρίου.
• Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα έχουν λάβει
το επίδομα που τους αναλογεί και οι νέοι δικαιούχοι μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
Το εισοδηματικό όριο για φέτος αυξάνεται ως εξής:
• Από 24.000 για την οικογένεια με δύο

παιδιά στις 26.000 ευρώ.
• Από 26.000 για την οικογένεια με τρία
παιδιά στις 29.000 ευρώ.
Επίσης, αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια:
• Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τον άγαμο στις 180.000 ευρώ.
• Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τους έγγαμους στις 300.000 ευρώ.
Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά
κριτήρια:
• Από 12.000 για τον άγαμο σε 14.000 ευρώ.
• Σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα
ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

H βάση υπολογισμού του επιδόματος από
τα 220 ευρώ αυξάνεται στα 300 ευρώ (αυτό
το ποσό πολλαπλασιάζεται με τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν συντελεστή που
κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το
ψύχος της περιοχής), ενώ το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ από 80 ευρώ
και το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750
ευρώ από 650 ευρώ.

Ξεκινούν οι πληρωμές
σε περίπου 1,2 εκατομμύριο
νοικοκυριά - Σε τρεις
δόση η καταβολή

Έξι στους δέκα Ελληνες ψάχνονται να αλλάξουν δουλειά
Η τελευταία έρευνα Workmonitor της Randstad αποκάλυψε ότι το 62% των Ελλήνων εργαζομένων αναζητεί
νέα εργασία, με το 30% να κινείται ενεργά προς αυτή την
κατεύθυνση και το 16% να έχει αλλάξει πρόσφατα δουλειά. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη μετά την
πανδημία ωθεί τους εργαζόμενους να επανεξετάσουν τι
θέλουν από τη ζωή και την καριέρα τους, ένα κίνημα που
συναντάται και σε άλλες χώρες και η Randstad χαρακτη-

ρίζει ως «Great Enlightenment - Μεγάλο Διαφωτισμό». Η
έρευνα Workmonitor της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού,
πραγματοποιείται σε 34 αγορές σε όλο τον κόσμο με τη
συμμετοχή 27.000 εργαζόμενων και στην Ελλάδα διενεργήθηκε μεταξύ 23 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2021 με
τη συμμετοχή 1.000 ερωτηθέντων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 59% των ερω-

τηθέντων στην Ελλάδα αισθάνεται την ανάγκη να πραγματοποιήσει αλλαγές στην ισορροπία επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Ο
αντίστοιχος παγκόσμιος μ.ό. είναι 49%.
Το 78% στην Ελλάδα έναντι 76% παγκοσμίως δήλωσε ότι
θέλει μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία και την καριέρα
του, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την πανδημία.
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ΔΕΗ: Αναστολή
πληρωμών για
τις χρεώσεις ΥΚΩ
στους αγρότες
Την αναστολή πληρωμών των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας στους λογαριασμούς των
αγροτών προβλέπει η τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή και ενσωματώθηκε στον νόμο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
ενεργειακή μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση. Τη σχετική τροπολογία
υπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Έτσι, αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου και έως τις 31 Μαρτίου 2022,
δεν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά
από όσους κάνουν αγροτική χρήση
μέσης τάσης αλλά και για τις τριφασικές παροχές ισχύος έως 85 KvA. Τα
ποσά τα οποία δεν χρεώνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων. Ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ανάπτυξη 8,5%
βλέπει η Εθνική
Σε εντυπωσιακή αναθεώρηση του
στόχου για την ανάπτυξη το 2021
προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας τον πήχη στο 8,5%, έναντι
εκτίμησης για 7,5% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως επισημαίνουν οι
αναλυτές της τράπεζας, η ισχυρή
ανοδική τροχιά του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο οφείλεται στην ολική επαναφορά του τουρισμού και οι θετικές
ενδείξεις για το τελευταίο συνηγορούν στην απόφαση για αναθεώρηση του στόχου. Επιπλέον, η αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά
8,6% τροφοδοτήθηκε από την άρση
της αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας, αλλά και από την αυξημένη
ρευστότητα των νοικοκυριών. Στην
ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως θετική
εξέλιξη η υποχώρηση του ποσοστού
ανεργίας στο 13,6%, το οποίο αποτελεί χαμηλό 11 ετών, ενώ το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4%.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι 500 ευρώ από κινητό,
έως 12.500 ευρώ e-banking

A

μεσες πληρωμές από το κινητό
έως 500 ευρώ και έως 12.500 ευρώ από το e-banking, εντός και
εκτός Ελλάδας, φέρνει από σήμερα το νέο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο ισχύει πανευρωπαϊκά.
Η θεαματική ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών κυρίως μέσα στην περίοδο της
πανδημίας, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και τα επόμενα χρόνια. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τους καταναλωτές τι ισχύει από σήμερα. Ειδικότερα:
Μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών θα
ολοκληρώνονται άμεσα οι συναλλαγές
όλες τις μέρες και όλες τις ώρες του χρόνου.
Δηλαδή, μια ηλεκτρονική πληρωμή θα ολοκληρώνεται και θα εκκαθαρίζεται σαν να
πληρώνει ο καταναλωτής με μετρητά, σε
πραγματικό χρόνο.
Για συναλλαγές από κινητό τηλέφωνο
(IRIS mobile payments) υπάρχει όριο
500 ευρώ ανά συναλλαγή ενώ για συναλλαγές μέσω e-banking το όριο αυξάνεται στις
12.500 ευρώ, με ώρες λειτουργίας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες των πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή καθημερινά 08.00-16.30.
Το σύστημα επιτρέπει στους Παρόχους
Υπηρεσιών Πληρωμών (πιστωτικά ιδρύματα, FinTechs κ.ά.) να προσφέρουν στους
πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων πανευ-
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ου. Παράλληλα θα λαμβάνει άμεσα στο κινητό του την ηλεκτρονική απόδειξη της αγοράς.
Ο έμπορος-πωλητής θα βλέπει την πληρωμή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στον λογαριασμό του, γεγονός που οδηγεί σε μείωση
του κινδύνου μη πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σε βελτιστοποίηση διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και ελαχιστοποίηση της ανάγκης χρηματοδότησης.
Με τις άμεσες πληρωμές ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και κράτους, ενώ η
διάδοση των άμεσων πληρωμών θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, θα εκσυγχρονιστεί το Δημόσιο και θα
ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, ενώ
το νέο σύστημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
και σε περιπτώσεις μεταβιβαστικών πληρωμών όπως τα επιδόματα. Οι άμεσες πληρωμές θα συμβάλουν στη μείωση της περιττής
γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής, περιορίζοντας τις ανισότητες.
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ρωπαϊκά, συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο,
όλο το εικοσιτετράωρο και κάθε ημέρα του
έτους.
Στη χώρα μας, θα συμμετέχουν από σήμερα οκτώ Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 97% του συνόλου των λογαριασμών πληρωμών στην Ελλάδα.
Οι άμεσες πληρωμές θα χρησιμοποιηθούν για εξόφληση λογαριασμών προς
το Δημόσιο, όπως φόροι, τέλη κυκλοφορίας,
και προς τις ΔΕΚΟ.
Οι άμεσες πληρωμές θα καθιστούν το ποσό διαθέσιμο σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, δηλαδή πιο γρήγορα από όσο διαρκεί η έγκριση μιας πληρωμής μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
Ο πελάτης σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν πληρώνοντας άμεσα και το μόνο που πρέπει να κάνει, είναι να σκανάρει τον κωδικό QR
ή να χρησιμοποιήσει το online banking του.
Έτσι, αν βρίσκεται στο φυσικό κατάστημα,
μπορεί να αποφύγει και την ουρά του ταμεί-
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Τι αλλάζει από σήμερα
στο σύστημα συναλλαγών
πανευρωπαϊκά - Ποια είναι τα
οφέλη για τους καταναλωτές
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Χωρίς δυναμική το ΧΑ, τζίρος απελπισίας

Χ

ωρίς δυναμική εξακολουθούν
να διαπραγματεύονται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο,
με το stock picking να έχει την τιμητική
του. Υπό αυτές τις συνθήκες διίστανται
οι απόψεις των επαγγελματιών του χώρου για την πορεία της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Οι συντηρητικά
σκεπτόμενοι εστιάζουν στον ισχνό τζίρο που συνεχίζει να χαρακτηρίζει το
ΧΑ, ο οποίος αποτελεί τροχοπέδη για
την εκδήλωση ουσιαστικής ανοδικής
κίνησης. Οι πιο αισιόδοξοι εκτιμούν ότι
υπάρχουν οι λόγοι, προκειμένου το ΧΑ
να δείξει ότι έχει σημαντικά περιθώρια
ανόδου. Υπενθυμίζεται ότι, για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, ο
ΓΔ θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 891896 και υψηλότερα των 900 μονάδων.
Σε μια τέτοια θετική εξέλιξη, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 927,
930, 934 και 950 μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών με κλείσι-

μο χαμηλότερα των 883-880 μονάδων,
δεν μπορεί να αποκλειστεί η δοκιμασία
των 868, 830 και 802 μονάδων. Για τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετική ένδειξη όσο δίνει κλείσιμο υψηλό-

τερα των 2.130 μονάδων. Σε επιστροφή
με κλείσιμο χαμηλότερα των 2.124 μονάδων βάζουν υποψηφιότητα δοκιμασίας οι επόμενες στηρίξεις στις 2.090
και 2.079 μονάδες.

Ψήφος των ξένων στην Performance Technologies
Ψήφο εμπιστοσύνης από μεγάλους επενδυτές έλαβε η Performance Technologies κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, κατά την οποία άντλησε 5 εκατ. ευρώ, εκδίδοντας 1.136.363
νέες μετοχές στην τιμή των 4,40 ευρώ ανά μετοχή. Το εντυπωσιακό
είναι πως σχεδόν το 10% της έκδοσης καλύφθηκε από τη Norges
Bank Investment Management, το μεγαλύτερο κρατικό fund στον
κόσμο, που διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά έσοδα της Νορβηγίας. Σχεδόν 352.000 μετοχές απέκτησε η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, 251.000 μετοχές η Alpha Trust και 114.000 μετοχές η Eurobank. Μικρότερα ποσοστά μετοχών απέκτησαν άλλοι επενδυτές,
νομικά και φυσικά πρόσωπα. Για τους μη γνωρίζοντες, η Performance Technologies προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το cloud και τα έσοδά της προέρχονται από πωλήσεις συμβολαίων για τις υπηρεσίες της βάσει κατανάλωσης πόρων.

Noval Property: Απέκτησε το πρώην ακίνητο της Kodak
Η Noval Property ανακοινώνει ότι μέσω της εταιρείας The Grid ΑΕ (μετοχική
σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Brook Lane Capital) απέκτησε, έπειτα από
διαδικασία ανάδειξης πλειοδότη και δυνάμει της υπ’ αρ. 1417/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οικόπεδο εμβαδού 16 στρεμμάτων περίπου, επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak). Στο εν λόγω οικόπεδο πρόκειται να αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα πράσινων κτιρίων γραφείων συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 49.000 τμ, το οποίο θα υιοθετεί τις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενώ αναμένεται να λάβει πιστοποίηση κατά Leed. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία
επιλογής της Ομάδας Μελέτης. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 28,6
εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε μέσω συνδυασμού τραπεζικού δανεισμού
της The Grid ΑΕ από την Τράπεζα Πειραιώς και ιδίων κεφαλαίων.

Συμμετοχή της Specisoft
στο μετοχικό κεφάλαιο
της Smart Agro Hub
Τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της
υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας Smart Agro
Hub ανακοίνωσε η εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού Specisoft. Συγκεκριμένα,
πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Specisoft ΑΕ Θεοκλής Βασιλειάδης υπέγραψε τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Smart Agro Hub ΑΕ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με άλλες εταιρείες εξειδικευμένες στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Στη νεοσυσταθείσα εταιρεία, ο Θεοκλής Βασιλειάδης είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχος του νέου φορέα είναι η
δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων (Competence Center) στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Στην εταιρεία Smart Agro Hub ΑΕ συμπράττουν ως μέτοχοι το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Specisoft
και εταιρείες που από κοινού υπέβαλαν την
πρόταση στο πρόγραμμα «Κέντρα Ικανοτήτων»
της ΓΓΕΚ, το οποίο και εγκρίθηκε.

Τα πρώτα 5 χλμ. του άξονα Θέρμης
- Γαλάτιστας παρέδωσε η Intrakat
Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία, την Τρίτη
07/12/21, τα πρώτα πέντε χιλιόμετρα του οδικού
άξονα Θέρμης - Γαλάτιστας, τα οποία αποτελούν
ένα πολύ σημαντικό τμήμα του έργου, τόσο για
την οδική ασφάλεια όσο και για την ανάπτυξη
της περιοχής. Η παράδοση έγινε από τους κ.κ.
Δημήτρη Κούτρα, αντιπρόεδρο, και Πέτρο Σουρέτη, διευθύνοντα σύμβουλο της Intrakat. Η κατασκευή του έργου οδικού άξονα Θέρμης - Γαλάτιστας ανατέθηκε στην Ιntrakat στο τέλος του
2020 και υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς
μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες λόγω της
πανδημίας της Covid-19, χάρη στην άριστη συνεργασία και τον συντονισμό των ικανότατων
στελεχών του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, της Εγνατία Οδός ΑΕ και της Ιntrakat.

Moda Bagno:
Άλμα 291,8% στα κέρδη
Αύξηση 46,2% σημείωσε ο κύκλος εργασιών
της Ν. Βαρβέρης - Moda Bagno AE στο εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για τη μητρική ανήλθαν σε
1,4 εκατ. ευρώ από 357 χιλιάδες ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, εμφανίζοντας ποσοστό αύξησης 291,8%, όπως ανακοίνωσε σήμερα
η εισηγμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ’ τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις στη μητρική αυξήθηκε κατά 3,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι ποσοστό αύξησης 46,21%.
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BriQ: Πώληση καταστήματος
έναντι 1,023 εκατ. ευρώ

Η Intracom Defense
συμμετείχε
σε άσκηση του ΝΑΤΟ
Το εργοστάσιο της Doral στο
Καλοχώρι εξαγόρασε η Aluminco

H Intracom Defense (IDE) συμμετείχε με τη νεότερη
έκδοση της Υβριδικής Γεννήτριας HEPS® HGT20K στην
άσκηση STEADFAST LEDA 2021 του ΝΑΤΟ (21-30 Νοεμβρίου, Πολωνία), που στόχευε στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συμμαχικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η IDE ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που έλαβε από το Συμμαχικό Στρατηγείο των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (Allied Rapid
Reaction Corps HQ) του ΝΑΤΟ και τον Βρετανικό Στρατό,
για να υποστηρίξει τη δοκιμή προηγμένων υβριδικών
λύσεων στο επιχειρησιακό πεδίο. Σκοπός ήταν η μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής
ισχύος και ο καθορισμός βιώσιμων επιλογών, με ταυτόχρονη επίτευξη μείωσης του ακουστικού και θερμικού
ίχνους του τακτικού στρατηγείου.

Eurolife FFH: Εισέρχεται στην
ασφάλιση ηλεκτρικών οχημάτων

Νέα επένδυση στον νομό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aluminco Αργύρης Καρράς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εξαγορά του
εργοστασίου της Doral στο Καλοχώρι, μόλις 4 χιλιόμετρα
από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει την
τέταρτη γραμμή διέλασης της εταιρείας. Η συμβολή του
εργοστασίου αναμένεται να αυξήσει το συνολικό τονάζ
στους 35.000 τόνους αλουμινίου ετησίως, ενώ παράλληλα
θα αποτελέσει στρατηγικό γεωγραφικό σημείο για την Aluminco, που στοχεύει να το μετατρέψει σε πύλη εξαγωγών προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής, της Ανατολικής
και της Κεντρικής Ευρώπης. Το συνολικό κόστος της εξαγοράς ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος της επένδυσης σε βάθος πενταετίας υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Aluminco κατά 7.000 τόνους ή 25% ετησίως.

Eurobank: Online εργαλείο
ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην πώληση ακινήτου - εμπορικού καταστήματος, συνολικής επιφάνειας 168,40 τμ, επί της Λ. Κηφισίας
283, στην Κηφισιά έναντι τιμήματος 1.023.000 ευρώ. Η εταιρεία με την πώληση αυτή κατέγραψε
κέρδη ύψους 245.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 32% επί
της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην Κατάσταση
Επενδύσεων στις 30/06/2021. Με βάση την αποτίμηση του ακινήτου στις 30/06/2021, η εταιρεία
στην τρέχουσα χρήση θα καταγράψει κέρδη
ύψους 75.000 ευρώ. Η διευθύνουσα σύμβουλος
της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ Άννα Αποστολίδου
δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω πώληση σε αξία μεγαλύτερη από την αξία αγοράς και την τελευταία
εκτίμηση του ακινήτου, αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι η BriQ Properties επενδύει σε ακίνητα που
αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους».

Στην Ελλάδα
επεκτείνεται η TFI Markets
Την επέκτασή της στην Ελλάδα ανακοίνωσε TFI
Markets ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια πετυχημένης πορείας στην κυπριακή αγορά. Όπως
επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Χάρης Χαριλάου, η TFI Markets έρχεται στην Ελλάδα με μότο «ThinkOutsideTheBank» για να
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό
προϊόν στον τομέα των εμβασμάτων και πληρωμών με ταυτόχρονη μετατροπή συναλλάγματος,
καθώς και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα μείωσης του συναλλαγματικού κινδύνου. Επισήμανε
επίσης ότι η εταιρεία πιστεύει στις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, και
δίνει μεγάλη έμφαση στην επέκτασή της στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει και τη γέφυρα επέκτασης και σε νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΔΜΗΕ: Ο Φραγκίσκος
Γονιδάκης νέος επικεφαλής
εσωτερικού ελέγχου

Η Eurolife FFH, λαμβάνοντας υπόψη της τις σημαντικές εξελίξεις που μετασχηματίζουν τον κλάδο της αυτοκίνησης, προσθέτει στα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων, Safe Drive
Standard και Safe Drive Plus, τη δυνατότητα ασφάλισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων Tesla. Η νέα αυτή δυνατότητα από τη
Eurolife FFH αποτελεί αφετηρία και ανοίγει τον δρόμο για την
κάλυψη όλο και περισσότερων ασφαλιστικών αναγκών των
κατόχων οχημάτων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Συνολικά, με τα Προγράμματα Ασφάλισης Οχήματος η Eurolife FFH
παρέχει άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον
χρόνο, την επιλογή 3μηνης, 6μηνης ή 12μηνης ασφάλισης, καθώς και έκπτωση στα ασφάλιστρα ανανέωσης.

Ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα παρουσιάζει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τον βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδότησης από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που θα
μπορεί να συνδυάζει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, αλλά και ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης
και χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ετοιμάζει η Eurobank. Αυτό ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του
νέου Αναπτυξιακού Νόμου που πραγματοποίησε η Eurobank, με βασικό ομιλητή τον αναπληρωτή υπουργό
Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος συζήτησε όλες
τις πτυχές του νέου νόμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Φωκίωνα Καραβία και τον αναπληρωτή
διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Αθανασόπουλο.

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ
ανακοίνωσε ότι, με την από 7/12/2021 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο Φραγκίσκος Γονιδάκης από 15/12/2021 ορίζεται ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της
εταιρείας, μετά την αποχώρηση της Μαρίας Σταματιάδου στις 14/12/2021. Ο κ. Γονιδάκης, όπως
εξετάστηκε και διαπιστώθηκε τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο, πληροί τις προϋποθέσεις του
ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, προκειμένου να καλύψει
τη θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αγρίεψε ο Αλαφούζος

Παναθηναϊκός κινδυνεύει να βρεθεί
εκτός Ευρώπης για τέταρτη σερί σεζόν
και ο Γιάννης Αλαφούζος παράτησε κατά
μέρος την ασύμβατη με το ποδόσφαιρο
γαλατική ευγένεια και μίλησε με σκληρή γλώσσα
στους παίκτες χθες το πρωί, στην αιφνιδιαστική επίσκεψή του στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου.
«Όποιος δεν μπορεί, το λέει και φεύγει», η κεντρική
ιδέα των απειλών του.
Ποτέ στο παρελθόν ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού δεν έδειξε πυγμή και αποφασιστικότητα προς
τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Επιπλέον, στήριξε
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με καθαρές κουβέντες: «Αυτός
είναι ο προπονητής σας και τον περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη».
Στην αρχή της ομιλίας του προς τους παίκτες, ο
Αλαφούζος χαρακτήρισε ντροπή το γεγονός ότι ο Πα-

Ο

ναθηναϊκός βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας. Σχετικά, τόνισε: «Είναι αδιανόητο να έχουμε
αυτήν τη βαθμολογική θέση. Μας έχουν περάσει τα
Γιάννενα και ο ΟΦΗ με το ένα τέταρτο του μπάτζετ. Ο
Άρης στην ουσία είναι έξι βαθμούς μπροστά μας. Είμαστε έβδομοι. Το καταλαβαίνετε, έβδομοι, και για
αυτό πρέπει να ντρεπόμαστε». Νεκρική σιγή. Και ο
Αλαφούζος πρόσθεσε: «Φτάσαμε ύστερα από όλα αυτά να έχετε μέχρι και το θράσος να τσακώνεστε μεταξύ σας ή να σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Ναι, κάποια
παιχνίδια μπορούν να χαθούν, έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Έχετε έναν πολύ καλό προπονητή, κι όμως
βρίσκεστε σε αυτήν τη θέση. Σκεφτείτε πως ακόμα
και πέρσι, με τα τόσα γνωστά προβλήματα, ήμασταν
στην πέμπτη θέση. Φέτος ήταν και είναι υποχρέωσή
μας να φτάσουμε πολύ ψηλότερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, παίξτε τουλάχιστον για τον εαυ-

τό σας. Πολλές φορές το πιο σημαντικό κίνητρο είναι
αυτό που έχουμε μέσα μας».
Και κατέληξε ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού:
«Όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί, να έρθει στα γραφεία
να το πει και να φύγει. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να
συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μετά τις γιορτές μπορείτε να αποχωρήσετε, η πόρτα είναι ανοιχτή».
Μετά το τέλος της ομιλίας του Αλαφούζου, ακολούθησε σύσκεψη με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπου συζητήθηκαν οι κινήσεις του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Θεωρείται βέβαιο ότι ο
Παναθηναϊκός θα αγοράσει έναν κεντρικό αμυντικό
από το «πάνω ράφι» και ένα «δεκάρι», ενδεχομένως
και έναν αριστερό μπακ.

«Όποιος δεν μπορεί, να φύγει»,
είπε στους παίκτες του Παναθηναϊκού
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Δάνειο χωρίς υποθήκη η Ρεάλ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε
ότι συνήψε επιπλέον δάνειο 225
εκατ. ευρώ από την JP Morgan
και την Bank of America, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», χωρίς να βάλει υποθήκη!
Πρωτάκουστο, αλλά αυτό τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση.
Επισημαίνει μόνο ότι το δάνειο
έχει χρονικό ορίζοντα τα 27 χρόνια και το επιτόκιο είναι σταθερό,
1,53%. Η αποπληρωμή του δανείου θα αρχίσει στις 30 Ιουλίου
2024. Με τα χρήματα αυτά η Ρεάλ
θα κατασκευάσει ένα «θερμοκήπιο» κάτω από τον αγωνιστικό
χώρο, ώστε να θερμαίνεται το
χορτάρι και να μη χρειάζεται αλλαγή ή βελτίωση όταν χτυπηθεί

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Χούλιγκαν με
μαχαίρια στο Άργος
Κουκουλοφόροι χούλιγκαν εισέβαλαν στο γήπεδο του Παναργειακού και με μαχαίρια, λοστούς
και ρόπαλα ξυλοφόρτωσαν τόσο τους οπαδούς
της αντίπαλης ομάδας όσο και τους δικούς τους!
Συνέβη στον αγώνα του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Αργολίδας, Παναργειακός - Αστέρας Δρεπάνου 7-0. Ουδείς γνωρίζει τα κίνητρά
τους. Η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό τους. Ένας μαχαιρωμένος, δύο τραυματίες ο
απολογισμός.

Διασυρμός με τον
ανεμβολίαστο Τζόκοβιτς
από χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, το «θερμοκήπιο» αυτό θα
έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί
τεχνητό φως φωτοσύνθεσης για
την ανάπτυξη του γκαζόν, το οποίο

είναι συνθετικό, σε ποσοστό 66%
φυσικό και 34% συνθετικό πέμπτης γενιάς. Το νέο «Σαντιάγκο
Μπερναμπέου» θα έχει κλειστή
οροφή.

Ο γιος έπαιζε,
ο μπαμπάς
έκλαιγε…

Παγκόσμιος διασυρμός για την κυβέρνηση της
Αυστραλίας. Ξέχασε τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ανεμβολίαστους τενίστες στο Australian Open και επιτρέπει
στον Σέρβο, Νο1 όλων των εποχών, Νόβακ Τζόκοβιτς να πάρει μέρος στο Grand Slam της
Μελβούρνης τον προσεχή Ιανουάριο.
Ο Τζόκοβιτς το ξεκαθάρισε ότι δεν
πρόκειται να εμβολιαστεί. Στη λίστα
του τουρνουά είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

«Γήινος» ο Γιάννης,
ήττα οι Μπακς

Την ώρα που ο 18χρονος Τσάρλι Σάβατζ έκανε το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
προχθές βράδυ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (1-1), στο τελευταίο ματς των ομίλων του Champions League,
ο μπαμπάς του, Ρόμπι Σάβατζ, σχολίαζε τον αγώνα για το τηλεοπτικό κανάλι BT Sports. Και όταν
ο Τσάρλι μπήκε αλλαγή από τον Γερμανό προπονητή Ραλφ Ράνγκνικ, ο μπαμπάς ξέσπασε σε λυγμούς.

Κούνησαν μαντίλια στον Ζεσούς
Η Μπενφίκα κατάφερε να πάρει την πρόκριση
στους «16» του Champions League με τη νίκη της
2-0 κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου του Μιρτσέα
Λουτσέσκου, αλλά στο τέλος του ματς, στο «Ντα
Λουζ», οι θεατές κούνησαν μαντίλια στον προπονητή τους Ζόρζε Ζεσούς. Η Μπενφίκα ήταν απαράδεκτη και την «έσωσε» ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος
με τις απίστευτες αποκρούσεις του.

Αυτή τη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε
σαν… γήινος και οι πρωταθλητές ΝΒΑ Μιλγουόκι
Μπακς έχασαν 113-104 από τους Μαϊάμι Χιτ. Ο Γιάννης ήταν απελπιστικά άστοχος και ολοκλήρωσε την
αναμέτρηση με 15 πόντους (4/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/12 βολές), είχε τρεις ασίστ, έξι ριμπάουντ,
ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Μίντλετον είχε 20
πόντους και ο Πόρτις 18 για τα «ελάφια», που έχουν
συντελεστή 16-10 σε νίκες-ήττες.

Αφαίρεση όγκου από τον Πελέ
Σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο εισήχθη και πάλι
ο «βασιλιάς Πελέ», για να υποβληθεί σε νέα εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από το παχύ έντερο. Η
προηγούμενη είχε γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου. Μία
από τις κόρες του, η Φλάβια, πόσταρε κάτι αινιγματικό στο Instagram, ότι αυτή είναι η τελευταία
φορά που ο θρυλικός Πελέ μπαίνει στο νοσοκομείο και ζήτησε από τους θαυμαστές του να παραμείνουν ήρεμοι.
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POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

• Σπουδαία κίνηση: Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ακοής
να παρακολουθήσουν θεατρικές,
και όχι μόνο, παραστάσεις με παροχή υποτίτλων, μέσω της χρήσης γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας
(smart glasses).
• Πρόταση συμμετοχής σε
ριάλιτι, με αμοιβή 7.000 ευρώ ανά βδομάδα, δέχτηκε ο
Σπύρος Μπιμπίλας, αλλά την
απέρριψε.

Μπήκε πωλητήριο
στην έπαυλη του
Πάρη Κασιδόκωστα

«Π

ωλείται όπως είναι επιπλωμένη» η
τριώροφη, πολυτελής κατοικία του
επιχειρηματία Πάρη Κασιδόκωστα
στο Μπέβερλι Χιλς με θέα τον Ειρηνικό ωκεανό. Η έπαυλη, γνωστή και ως «Το κόσμημα του στέμματος του Beverly Crest», αναζητεί
τον νέο billionaire ιδιοκτήτη της που θα πρέπει να
πληρώσει 14.500.000 δολάρια για να την αποκτήσει!
Τις διαδικασίες μεταβίβασης έχει αναλάβει αμερικανικό μεσιτικό γραφείο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ισχυρούς άντρες all over the world, ενώ
στην αγγελία πώλησης φιλοξενούνται σχετικές φωτογραφίες από το αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
που δεσπόζει στην κορυφή ενός λόφου στην κομητεία του Λος Άντζελες.
Το πανάκριβο οίκημα με τους μοντέρνους λευκούς
τοίχους και όλες τις ανέσεις που μπορείτε να φανταστείτε, διαθέτει ένα μεγάλο φουαγιέ στον τελευταίο
όροφο που οδηγεί σε μια εντυπωσιακή σουίτα με
τζάκι και δάπεδο από μασίφ ξύλο. Το μπαλκόνι έχει
θέα τον Ειρηνικό ωκεανό και το κέντρο του Μπέβερλι
Χιλς. Η κουζίνα βρίσκεται στο μεσαίο επίπεδο, ενώ
στον κάτω όροφο βρίσκονται επιπλέον τρία μεγάλα
υπνοδωμάτια με μαγευτική θέα, συν ένα χαλαρωτικό
σαλόνι κι ένα τεράστιο τζάκι. Ο κήπος, στην πίσω
πλευρά της κατοικίας, περιλαμβάνει μια τεράστια πισίνα υπερχείλισης, ένα βυθισμένο σπα και μπάρμπεκιου.
Τα αμερικανικά media έγραψαν ύμνους για τη
γυάλινη ιδιοκτησία στην οποία διέμενε μέχρι το 2013
ο διάσημος χιπ χοπ τραγουδιστής Diddys και οι αναφορές στον γιο της Μαριάννας Λάτση, Πάρη Κασιδό-

κωστα, ήταν εκτενέστατες.
«Το extravaganza ακίνητο που δεν κατοικείται αλλά διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ανήκει στον Έλληνα κληρονόμο της ναυτιλίας και παραγωγό ταινιών
Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση, ο οποίος την απέκτησε
το 2006 προς 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Αρραβωνιασμένος για σύντομο χρονικό διάστημα -το 2005- με
την πρόσφατα παντρεμένη Πάρις Χίλτον, είναι ζευγάρι, επί μακρόν, με τη Γεωργιανή-Ελληνίδα τραγουδίστρια της ποπ Τάμτα», γράφει ξένη ιστοσελίδα.
Στο ίδιο άρθρο, υπογραμμίζεται πως ο νεαρός Λάτσης, ο οποίος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Λος
Άντζελες και Αθήνας, κατείχε στο παρελθόν μια λαμπερή έπαυλη στην κορυφή του φαραγγιού Coldwater
στην ίδια περιοχή, την οποία αγόρασε από τον Keyshawn Johnson το 2004 για 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα ο εφοπλιστής την πούλησε για 11 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για τη μητέρα
του Μαριάννα Λάτση, αναφέρεται πως διαμένει σε
μια τεράστια βίλα στα καταπράσινα βόρεια προάστια
της ελληνικής πρωτεύουσας.

Η κατοικία, γνωστή και ως «Το κόσμημα
του στέμματος του Beverly Crest»,
αναζητεί τον νέο billionaire ιδιοκτήτη
της που θα πρέπει να πληρώσει
14,5 εκατ. δολάρια

• Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά εμφανίσθηκε στην τηλεόραση ύστερα από
αρκετά χρόνια και δήλωσε πως το
θέατρο είναι ο φυσικός της χώρος.
• Στην Ελλάδα θα βαφτίσει
τον μοναχογιό του ο Χρήστος
Βασιλόπουλος, με νονό τον
βραβευμένο με Emmy σκηνοθέτη Γκρεγκ Γαϊτάνη.

• Καταπέλτης σε δηλώσεις του ο
τραγουδιστής Τάκης Μπινιάρης: «Τα
νέα παιδιά όπως ο Ρουβάς και ο
Τριαντάφυλλος τι κληρονομιά θα
μας αφήσουν;».
• Πικάντικη αποκάλυψη της
Νάνσυς Παραδεισανού:
«Έχω κάνει σεξ στην πλατεία
Συντάγματος».
• Λάμπρος Κωνσταντάρας, Βαλάντης και Θανάσης Βισκαδουράκης
φημολογείται πως ετοιμάζονται για
το «Survivor».
• Έλυσαν τις διαφορές τους η
Βίκυ Καγιά και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. « Ήταν μια παρεξήγηση, δεν ξέρω ποιος
την ξεκίνησε», ισχυρίσθηκε
η παρουσιάστρια του «Dancing with the Stars».
• Πονοκέφαλος στα κανάλια για τις
χαμηλές τηλεθεάσεις ριάλιτι και σόου.
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Θύμα bullying ο αδελφός της

31
Ευτυχισμένες
μέρες!
Μια φωτογραφία από το μακρινό
1983 με την Άννα Βίσση και τον
Νίκο Καρβέλα να ποζάρουν χαμογελαστοί, δημοσίευσε στο Ιnstagram η απόλυτη Ελληνίδα
σταρ. Ήταν η χρονιά γάμου για το
άλλοτε ευτυχισμένο ζευγάρι, που
απέκτησε μια κόρη τη Σοφία και
σήμερα χαίρονται τα δύο υπέροχα εγγονάκια τους. «Πίσω στη Φιλοθέη βραδινή βόλτα, όταν θες να
θυμηθείς… 1983 και μετά!»,
έγραψε στη λεζάντα η τραγουδίστρια.

Α

πασφάλισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το γνωστό μοντέλο,
καλεσμένη της Ιωάννας Μαλέσκου στον ΣΚΑΪ, προχώρησε
σε μια σειρά σοκαριστικών αποκαλύψεων, με τον ισχυρισμό πως ο ετεροθαλής μικρός αδελφός της δέχεται λεκτική και
σωματική βία στο σχολείο του. «Έχω έναν αδελφό, από διαφορετικό πατέρα και πρόσφατα μετακόμισαν στην Κρήτη. Το παιδί δέχεται πολύ άσχημη και σωματική και λεκτική βία από τα υπόλοιπα
παιδιά. Έχουμε ζητήσει και παράλληλη στήριξη, και λένε πως έχει
καθυστέρηση. Αφήνουν ένα παιδί στο έλεος αν είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, πιο κλειστός χαρακτήρας και δεν μπορεί να κάνει εύκολα φίλους; Τώρα αυτό συνεχίζεται και από τους γονείς και από τους δασκάλους, γιατί εκεί είναι χωριό. Μια μέρα ο αδελφός μου ήρθε
σπίτι με σκισμένο παντελόνι και χτυπημένος. Έχω βίντεο στα χέρια μου που το κλοτσάνε, το κυνηγάνε και του πετάνε πέτρες», κατήγγειλε δημόσια.

GOSSIP
Άστραψε και βρόντηξε

Στο στόχαστρο του Γιάννη Φλωρινιώτη βρέθηκε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου
τον πλάτανο» Πηνελόπη Πιτσούλη. Τα αρνητικά
σχόλια της 70χρονης ηθοποιού για την παράσταση «Νικοτιτανικός» στην οποία συμμετέχει ο σόουμαν, προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό του.
«Την έχω χεσ@@νη. Υποτίμησε το team των
πρωταγωνιστών. Είπε ότι είμαι ένα ξένο σώμα
και την πληροφορώ ότι το επάγγελμά μου είναι
τραγουδιστής, ηθοποιός, χορευτής. Είναι μια
κακιά και ζηλιάρα γυναίκα», ανέφερε έξαλλος
σε δηλώσεις του.

Ακόμα μόνη

Μας σύστησε τη μαμά της
Μια απρόσμενη ευχάριστη επίσκεψη είχε στο
γραφείο της στον ΕΟΤ η πρόεδρος του οργανισμού Άντζελα Γκερέκου. Η πρωταγωνίστρια της
σειράς «Η Γη της Ελιάς» υποδέχτηκε με χαρά
τη μητέρα της Μαρία, την οποία και σύστησε
στους χιλιάδες followers της στο διαδίκτυο, με
μια τρυφερή φωτογραφία. «Μάνα είναι μόνο
μία! Κι όταν σε επισκέπτεται στο γραφείο σου,
γεμίζεις χαρά», έγραψε με αγάπη.

Βαρύ πένθος
Δύσκολες ώρες για την Ιωάννα Παππά. Η γνωστή ηθοποιός θρηνεί για τον χαμό της μητέρας της, Αλέκας, η οποία έφυγε από τη
ζωή την Τρίτη. Η πρωταγωνίστρια της παράστασης «Οι μάγισσες
του Σάλεμ» ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια μαύρη πένθιμη εικόνα. Τόσο εκείνη όσο και η
αδελφή της Τίνα Παππά δέχτηκαν δεκάδες δημόσια συλλυπητήρια από φίλους και γνωστούς.

Μοναχικά τα φετινά Χριστούγεννα για την
Κατερίνα Καινούργιου. Ο χωρισμός της με τον
Φίλιππο Τσαγκρίδη φημολογείται πως είναι
οριστικός, καθώς πρόσφατα δημοσιεύματα
θέλουν τον επιχειρηματία να κυκλοφορεί με
νεαρή τραγουδίστρια, φίλη του Μύρωνα Στρατή. «Επειδή διάφορα διαβάζω σε κάτι χαζοφυλλάδες, ο Μύρωνας Στρατής δεν έχει καμία
φίλη τραγουδίστρια, που γράφετε διάφορα
περίεργα. Ξέρω εγώ τι λέω. Αυτά που αναδημοσιεύονται στα σάιτ και μου τα κρύβετε που
τα βλέπετε πάνω στο γραφείο!», ανέφερε στην
εκπομπή της.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Χριστίνα Γκόγκα,
πνευμονολόγος με εξειδίκευση
στην Επεμβατική
Πνευμονολογία

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Η υγεία των πνευμόνων

Ο

κορονοϊός μάς έμαθε πράγματα που δεν
ξέραμε ή δεν ξέραμε τόσο καλά. Όπως ότι η
χρήση μάσκας σε συγχρωτισμό μπορεί να
είναι σωτήρια στο να μην κολλάμε ιώσεις.
Οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά στο σχολείο, έρχονται πιο συχνά αντιμέτωποι με τέτοιες λοιμώξεις του
αναπνευστικού.
Η χώρα μας ευτυχώς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σχετικά με τη θνητότητα της πνευμονίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Η πνευμονία
μπορεί να είναι κοινότητας, όταν η μετάδοση και η
μόλυνση συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, νοσοκομειακή, όταν μολύνεται κάποιος κατά την παραμονή
του στο νοσοκομείο, ή πνευμονία του αναπνευστήρα,
όταν ο ασθενής νοσήσει από πνευμονία ενώ είναι
διασωληνωμένος, δηλαδή φέρει ενδοτραχειακό σωλήνα για την υποστήριξη της αναπνοής του», εξηγεί η
Χριστίνα Γκόγκα, πνευμονολόγος με εξειδίκευση
στην Επεμβατική Πνευμονολογία.
H πνευμονία προκαλείται κυρίως από μικροοργανισμούς όπως είναι τα βακτήρια, οι ιοί και σπανιότερα
οι μύκητες. Συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας της
πνευμονίας κοινότητας είναι ο στρεπτόκοκκος της
πνευμονίας. Από το 2020 ειδική αναφορά γίνεται
στην Covid-19, αποτέλεσμα μόλυνσης από το νέο στέλεχος κορονοϊού SARS-CoV-2, που συχνά εκδηλώνεται σαν σοβαρή πνευμονία. Επίσης υπάρχει και η
πνευμονία από εισρόφηση, που είναι αποτέλεσμα εισόδου στερεών ή υγρών ουσιών στον πνεύμονα (τροφή, εμετός, χημικές ουσίες, κ.ά.). Τα βρέφη και τα

παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμα.
Υψηλό κίνδυνο έχουν και οι ηλικιωμένοι άνω των

Θεραπεία
Η θεραπεία της πνευμονίας είναι συνήθως
αποτελεσματική και στηρίζεται σε αντιβιοτικά
και αντιιικά σκευάσματα που χορηγούνται από
τον ειδικό ιατρό, ώστε να καλύπτονται οι πιο
πιθανοί και συχνοί για τον εκάστοτε ασθενή
μικροοργανισμοί. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η
πνευμονία αποτελεί ένα επιλύσιμο πρόβλημα
υγείας και σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι ο
αντιγριπικός και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός, όπου ενδείκνυνται η διακοπή καπνίσματος, η σωστή εφαρμογή κανόνων υγιεινής καθώς και ο μητρικός θηλασμός για την
προστασία των βρεφών. «Λοιπές μικροβιολογικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση του μικροοργανισμού που προκαλεί την πνευμονία
στέλνουμε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και
δεν αποτελούν εξετάσεις ρουτίνας. Η διάγνωση της Covid-19 επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση RNA του ιού με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR)»,
αναφέρει η κυρία Γκόγκα.

65 ετών, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι καρδιοπαθείς, οι
ασθενείς με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, με
νεφρική ανεπάρκεια, οι παχύσαρκοι και όσοι διαμένουν σε μονάδες υψηλού συγχρωτισμού. Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για νόσηση από πνευμονία στους υγιείς ενήλικες είναι το κάπνισμα.
Η πνευμονία μεταδίδεται με τα σταγονίδια στον αέρα που παράγονται με τον βήχα, το φτέρνισμα και την
ομιλία. Ο συγχρωτισμός αυξάνει τα ποσοστά μετάδοσης. Οι ασθενείς με πνευμονία σε έδαφος Covid-19
παρουσιάζουν συμπτωματολογία όμοια με αυτή των
υπολοίπων ιογενών λοιμώξεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δυσκολία στην αναπνοή εμφανίζεται συνήθως εφτά ημέρες μετά την έναρξη της νόσου και μπορεί να συνυπάρχει απώλεια όσφρησης και γεύσης.
Η διάγνωση της πνευμονίας στηρίζεται στη συμπτωματολογία, στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης
και της ακτινογραφίας θώρακος ή/και άλλων απεικονιστικών εξετάσεων του θώρακα (π.χ. αξονική θώρακος, διαθωρακικό υπερηχογράφημα πνευμόνων).

Σημαντικότερος παράγοντας
κινδύνου για νόσηση από πνευμονία
στους υγιείς ενήλικες
είναι το κάπνισμα
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Η μέρα αυτή δεν ταιριάζει καθόλου σε εσάς
τους Κριούς. Είστε άνθρωποι της δράσης
και οι ενέργειες σήμερα είναι τόσο αργές,
γεμάτες με εσωτερικότητα και έντονες συναισθηματικές εκρήξεις. Δεν βρίσκεστε
πουθενά σε όλο αυτό και καλό είναι να περιμένετε το Σαββατοκύριακο.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η μέρα αυτή είναι έντονη και κάπως κουραστική για εσάς του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου. Είναι μια ευκαιρία να καταλάβετε
τις προθέσεις των άλλων, εφόσον θα έχετε
μια έντονη αντιπαράθεση με σημαντικό σας
πρόσωπο.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Μια απαιτητική μέρα στα θέματα που αφορούν την επαγγελματική σας πορεία. Ίσως,
μάλιστα, να χρειαστεί να κλείσετε παλιούς
λογαριασμούς με άτομο που αφορά τον επαγγελματικό σας χώρο, βάζοντας τα όριά σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους του πρώτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν κάποιες καλές ειδήσεις,
ενώ για εσάς του δεύτερου και του τρίτου δεκαημέρου δεν θα λείψουν οι εντάσεις, που
μάλιστα ίσως στο τέλος γίνουν προς όφελός
σας.

Λέων

Η

Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο των
Ιχθύων, μια θέση που μπλοκάρει τα
συναισθήματά μας, ενώ οι ευαισθησίες είναι
υπερτονισμένες και πολλές φορές η διαφυγή
είναι μια ήρεμη στιγμή της μέρας, μακριά από όλους
και όλα. Ο Άρης ενεργοποιεί και σήμερα τη σεληνιακή
έκλειψη της 19ης/11, που συνέβη στο τελευταίο
πενθήμερο του Ταύρου. Οι εκπρόσωποι του Σταθερού
Σταυρού για άλλη μια φορά νιώθουν ότι οι αλλαγές
και τα γεγονότα μεταμορφώνουν τα πάντα γύρω τους.

(23/7-22/8)
Σε εσάς του τρίτου δεκαημέρου, η ενεργοποιημένη έκλειψη Σελήνης, από τον Άρη, θα φέρει εντάσεις στο οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά και τάση μικροατυχημάτων στον
δικό σας χώρο. Προσοχή στα οικονομικά σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο, θα
σας δημιουργήσει αρκετές ψυχολογικές μεταπτώσεις και αιτία θα είναι κάποιες σχέσεις
σας. Μη δίνετε μεγαλύτερη αξία στις παραφωνίες της ζωής σας, που μπορεί να είναι
κάποια πρόσωπα, που μάλλον ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Η Σελήνη στον τομέα της εργασίας σας και
της υγείας σας, σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη ένδειξη ότι τα πράγματα κυλούν με τον
καλύτερο τρόπο. Ίσως να έχετε πεσμένη ψυχολογία και αρκετά περίεργη διάθεση.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ο Άρης στο τελευταίο πενθήμερο του ζωδίου
σας ενεργοποιεί την έκλειψη Σελήνης, της
19/11. Είναι η στιγμή που πάλι θα νιώσετε ότι
οφείλετε να αλλάξετε τα πράγματα, γιατί οι
αλλαγές θα έρθουν και τότε ίσως να μην αντέξετε τις ανατροπές.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Με τον Άρη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι και
με την ενεργοποίηση της έκλειψης, τα γεγονότα σάς επαναφέρουν σε εγρήγορση. Μπορεί να
έχετε ανάμεικτα συναισθήματα για ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο επαγγελματικό σας περιβάλλον.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Φιλίες, έρωτες, σχέσεις, σχέδια για το μέλλον, θα σας δημιουργήσουν μια πολύ περίεργη ψυχολογία, αλλά σίγουρα θα είναι για το
καλό σας ό,τι και να συμβεί. Η Αφροδίτη με
τον Πλούτωνα στο δικό σας ζώδιο σας εξωθούν σε ζήλιες και εντάσεις.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Με διεκδικήσεις στον επαγγελματικό σας
στίβο ξεκινά η μέρα αυτή, ενώ εσείς του τρίτου δεκαημέρου νιώθετε ότι τώρα είναι η
πιο κατάλληλη στιγμή για να κάνετε την
υπέρβασή σας. Προσοχή σε οικονομικές
υποθέσεις.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας κάνει περισσότερο ευαίσθητους και κυκλοθυμικούς. Εσείς του τελευταίου δεκαημέρου πιθανόν να έχετε μια πολύ καλή είδηση, ή
επαγγελματική πρόταση, ή κάποια πρόσκληση,
που θα αναδείξετε τα ταλέντα σας.

ΡOLITICAL
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της οικονομίας,
το μήνυμα μιας
χώρας σε ανοδική
πορεία φαίνεται
ότι έχει φτάσει
σε όλους τους
αποδέκτες
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#ELLI

Η Ελλάδα «ξανασυστήνεται»
στον κόσμο

«Ε

ίναι η ώρα η Ελλάδα να αναζητήσει τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους παραστατικούς καλλιτέχνες, τους εικαστικούς της. Είναι πολλοί και πολύ ταλαντούχοι», σημείωσε μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης,
παραλαμβάνοντας το βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος για το βιβλίο του «Νίκη».
Σωστό. Και δεν είναι το μόνο πεδίο που η χώρα
μας αξίζει να «ξανασυστηθεί» διεθνώς. Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και συνολικά η κυβέρνηση έχουν κατανοήσει την ανάγκη του rebranding
μιας χώρας που στα χρόνια των μνημονίων κατασυκοφαντήθηκε, χλευάστηκε και «χτυπήθηκε»
ανελέητα από τα διεθνή ΜΜΕ.
Το έπραξε ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσία του το φθινόπωρο στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ, κατά την οποία ο γενικός γραμματέας
του Οργανισμού υιοθέτησε συνολικά εννέα προτάσεις για μηχανισμούς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μία εκ των οποίων ήταν η
ελληνική.
Και δεν έμεινε εκεί. Με κάθε ευκαιρία υπογραμμίζει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των
διεθνών αγορών, επενδυτών αλλά και συμμάχων
μέσα από μια στρατηγική που αναδεικνύει την Ελλάδα σε χώρα με ισχυρή περιφερειακή θέση.
«Ένα brand είναι το άθροισμα των απρόσμενων
ιστοριών που πηγάζουν από την Ελλάδα. Εστιάζουμε πολύ στο ένδοξο παρελθόν μας - και όντως
έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό το μέτωπο. Αλλά
υπάρχει επίσης ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον

μπροστά μας. Και αυτό που θα πρέπει πάντοτε να
διακρίνει την Ελλάδα είναι η ποιότητα», λέει συχνά πυκνά ο κ. Μητσοτάκης.
Και θυμίζει ότι η ιστορία της Ελλάδας ήταν
πάντα ιστορία θριάμβων «τους οποίους ακολούθησαν καταστροφές, αλλά η διαδρομή ήταν πάντα η σωστή».
Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας
όταν κληθήκαμε να κάνουμε μεγάλες επιλογές.
Επομένως, αυτή η χρονιά είναι μια καλή ευκαιρία
να κοιτάξουμε πίσω και να διδαχθούμε από τα λάθη μας, αλλά και να αντλήσουμε δύναμη από όσα
κάναμε καλά και να χαράξουμε την πορεία μας για
την επόμενη δεκαετία.
Η συγκυρία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της
(παγκόσμια οικονομική κρίση κ.ά.), είναι θετική
για τη χώρα μας.
Στο διπλωματικό πεδίο, οι κινήσεις στη σκακιέρα έχουν διευρύνει το μέτωπο των συμμαχιών,
καθιστώντας την Ελλάδα υπολογίσιμη δύναμη
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πεδίο της οικονομίας, το μήνυμα μιας χώρας σε ανοδική πορεία φαίνεται ότι έχει φτάσει σε
όλους τους αποδέκτες. Η γενικευμένη πρόβλεψη
για «έκρηξη» του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα
χρόνια, αρχής γενομένης από το 2022, επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Εσχάτως, δε, και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θεωρείται μεγάλο
στοίχημα για την Ελλάδα, θα «ξεκλειδώσει» τις
επενδύσεις αλλά και τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, φέρνοντάς την
ξανά στη ρότα της «ευρωπαϊκής κανονικότητας».

Όπως επίσης και η ψηφιοποίηση της χώρας,
η οποία υλοποιείται με φρενήρεις για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα ρυθμούς, στρώνοντας το
χαλί για περισσότερες επενδύσεις αλλά και μεγαλύτερες ευκολίες στην καθημερινή ζωή των
πολιτών της.
Με φόντο όλα τα παραπάνω, μόνο τυχαία δεν
απονεμήθηκαν τα εύσημα στη χώρα μας από τον
νέο Γερμανό υπουργό Οικονομικών, ο οποίος
έκανε λόγο για πολύ εντυπωσιακά μεταρρυθμιστικά μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω των
οποίων η ελληνική οικονομία έχει έρθει σε νέα
πορεία επιτυχίας.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι η φύση και η ιστορία
έχουν προικίσει την Ελλάδα με ισχυρά συγκριτικά
πλεονεκτήματα, τα οποία, ωστόσο, δεν αρκούν για
να την «ξανασυστήσουν» διεθνώς. Πολιτικοί, πολίτες και αγορές συνυπολογίζουν και άλλους παράγοντες στη συνολική αξιολόγηση μιας χώρας.
Από τις υποδομές, μέχρι τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, το μισθολογικό κόστος κ.ά.
Τα πρώτα σημαντικά βήματα έχουν γίνει. Απομένει ακόμα αρκετή απόσταση να καλυφθεί, αλλά, όπως λέει και ο πρωθυπουργός, είμαστε στον
σωστό δρόμο. Αρκεί να συνεργαστούν όλες οι εκφάνσεις και εκφράσεις της δημόσιας ζωής. Να
εμπνευστούν και να εμπνεύσουν.
Το νέο αφήγημα οφείλει να αντλεί διδάγματα
από το παρελθόν και να οραματίζεται ένα μέλλον σύγχρονο και στέρεο, με όρους ρεαλισμού
και μακριά από τις φαντασιοπληξίες του παρελθόντος.

