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«Ω
σπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω και
πόλις, μη όντων νόμων, καταλύεται» είναι το
αριστοτέλειο απόφθεγμα, που σημαίνει ότι

όπως και το σώμα, όταν στερηθεί την ψυχή, πεθαίνει,
έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.
Πάνω σε αυτό το ρητό του Αριστοτέλη δομήθηκε στις
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η έννοια του κράτους δι-
καίου, του κράτους που μεριμνά ώστε να προστατεύον-
ται βασικές πανανθρώπινες αρχές, της ισονομίας και
της ισότητας, της δικαιοσύνης και της απονομής της,
του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων
των ανθρώπων.  Η κληρονομιά του Αριστοτέλη στην αν-
θρωπότητα περικλείεται στο «δεν κυβερνά ο άνθρω-
πος, κυβερνά ο νόμος». Ο νόμος, λοιπόν, είναι πάνω
από κυβερνήσεις, κρατικούς παράγοντες, εκτελεστικά

όργανα, συνδικαλιστές και αξιωματούχους. Και εννοεί-
ται ότι είναι πάνω από πάσης φύσεως αυτόκλητους τι-
μωρούς, λάτρεις της αυτοδικίας, Ρομπέν των Δασών
της πεντάρας, που ευδοκιμούν σε ιδιαίτερα κρίσιμες
περιόδους για την κοινωνία.

Το απίστευτο περιστατικό στο Αιγίνιο Πιερίας, όπου
κάποιοι εξτρεμιστές της πλάκας, αυτοαποκαλούμενοι
«Θεματοφύλακες του Συντάγματος», πέρασαν χειροπέ-
δες στον διευθυντή του Γυμνασίου, τον έβαλαν σε αυτο-
κίνητο και τον πήγαν στο… αστυνομικό τμήμα, πέραν
του ότι ο παραλογισμός των οργανωτών ξεπερνά κάθε
όριο, δείχνει ότι οι ίδιοι οι εμπνευστές είναι επικίνδυνοι
για να καταλύσουν αυτό που θέλουν να πιστεύουν ότι
προστατεύουν, δηλαδή το Σύνταγμα, καταπατώντας κά-
θε έννοια του κράτους δικαίου. Για αυτό και το κράτος

πρέπει να είναι αμείλικτο μαζί τους, όπως και στον
οποιονδήποτε λειτουργεί σε ένα πλαίσιο «Άγριας Δύ-
σης», παίρνοντας τον νόμο στα χέρια του.

Γιατί αυτοί που πέρασαν σήμερα χειροπέδες σε έναν
δημόσιο λειτουργό επειδή εφάρμοσε τον νόμο, αύριο
μπορεί να λιθοβολήσουν έναν τραπεζικό υπάλληλο
επειδή υπάρχει επιτόκιο στην πιστωτική κάρτα ή να σύ-
ρουν στην κρεμάλα έναν υπάλληλο σουπερμάρκετ γιατί
το γιαούρτι αυξήθηκε οκτώ λεπτά.  Ως κοινωνία έχουμε
πρόσφατη και πικρή πείρα από τη χειραγώγηση της μά-
ζας, η οποία είναι ευεπίφορη σε δύσκολους καιρούς.
Και η Πολιτεία πρέπει να καιροφυλακτεί, ώστε κάθε
φορά που πάει να «ξεφύγει το πράγμα», να υπενθυμίζει
σε όλους ότι ο μόνος θεματοφύλακας του κράτους είναι
ο νόμος και η τήρησή του. 
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Της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Τ
ο σχέδιο «Χριστούγεννα με
ασφάλεια» ήταν το κύριο θέμα
της προπαρασκευαστικής συ-
νάντησης που είχε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, χθες στο Μέγα-
ρο Μαξίμου. Ο κ. Ιερώνυμος μετέφερε
στον πρωθυπουργό την επίσημη πρό-
σκληση για να παραστεί στη συνεδρίαση
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τη Δευτέρα
13 Δεκεμβρίου στις 12.30.

Είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός
και υπουργός Παιδείας -η κυρία Κεραμέ-
ως θα συνοδεύει τον κ. Μητσοτάκη- παρί-
στανται σε επίσημη συνεδρίαση της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου στη Μονή Πετράκη.

Στόχος αυτής της συνάντησης αλλά και
της παρουσίας του πρωθυπουργού στη
συνεδρίαση της ΔΙΣ είναι να συνεχιστεί
με μεγαλύτερη ένταση ο κοινός βηματι-
σμός κράτους και Εκκλησίας στην αντι-
μετώπιση του κορονοϊού ενόψει Χρι-
στουγέννων.

Κι αυτό, γιατί είναι έντονοι οι φόβοι ότι
η χαλαρότητα των εορτών θα οδηγήσει
και σε χαλαρότητα των μέτρων ιδιαίτερα
στις εκκλησίες και μάλιστα την ώρα που
οι αρνητές ιερείς επιμένουν να καλούν
τους πιστούς σε ανυπακοή, ενώ επίσης τα
ποσοστά εμβολιασμών τόσο σε ιερείς όσο
και σε μοναχούς είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Σχέδιο «Χριστούγεννα με ασφάλεια»
Ο πρωθυπουργός αναμένεται σύμφω-

να με πληροφορίες της «P» να ζητήσει
από όλους τους ιεράρχες να υπάρχει ενι-
αία στάση όσον αφορά το θέμα του εμβο-
λιασμού. Να τηρούνται αλλά και να επιτη-
ρούνται πιστά τα μέτρα που προβλέπονται
για τις εκκλησίες ενόψει Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιάς αλλά και Θεοφανίων.

Δεν είναι άλλωστε λίγοι οι «αντάρτες»
ιερωμένοι οι οποίοι αγνοούν ακόμα και
τις ίδιες τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους

της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ο κ. Μητσο-
τάκης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες,
αναμένεται να μεταφέρει ο ίδιος στους ιε-
ράρχες ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα,
επισημαίνοντας ότι μόνο οι ίδιοι μπορούν
να κατευθύνουν το ποίμνιό τους στον σω-
στό δρόμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
ιδιαίτερα τις μέρες των γιορτών, οι έλεγ-
χοι από την ΕΛΑΣ και την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας θα ενταθούν στους ιερούς
ναούς, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή
της ίδιας της Εκκλησίας, προκειμένου να
τηρηθούν πιστά τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα λόγω της πανδημίας. Επίσης, έχει
ζητηθεί να ενεργοποιηθεί πλήρως ο μη-
χανισμός της ίδιας της Εκκλησίας με τη
συνδρομή εθελοντών οι οποίοι θα κάνουν
ελέγχους.

Τι ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Ο κ. Ιερώνυμος επέδωσε ένα υπόμνη-

μα στον πρωθυπουργό με το οποίο σύμ-
φωνα με πληροφορίες ζητεί προσλήψεις
ιερέων -για αυτό και η παρουσία της Νί-
κης Κεραμέως στη συνεδρίαση της ΔΙΣ-
αλλά και καλύτερη συνεργασία των φο-
ρέων της κυβέρνησης με εκείνους της
Εκκλησίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία
από την πρώτη στιγμή όχι μόνο στάθηκε
στο πλευρό της κυβέρνησης στη μάχη κα-
τά της πανδημίας, αλλά προσωπικά ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος τάχθηκε ανοιχτά
υπέρ των εμβολιασμών αλλά και της τή-
ρησης των μέτρων, δίνοντας και ο ίδιος το
παράδειγμα. Και πολλοί άλλοι μητροπο-
λίτες έχουν πάρει θέση υπέρ των εμβο-
λιασμών ενώ με απανωτές εγκυκλίους
τους δεν έχουν μείνει μόνο σε συστάσεις
αλλά και σε κυρώσεις εναντίον όσων ιε-
ρέων δεν πειθαρχούν στα μέτρα.

Στην πληγείσα Εύβοια την Τρίτη
Στην Εύβοια, για πρώτη φορά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, θα βρεθεί

την Τρίτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία μέρα αργότερα του προγραμματισμένου ραντεβού,
λόγω καιρικών συνθηκών.  Ο λόγος, κατά βάση, είναι για να επιθεωρήσει τα έργα που βρίσκονται
σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού και παράλληλα για να παρακολουθή-
σει μια πρώτη παρουσίαση του οραματικού σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής που ετοιμάζει
η επιτροπή υπό τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος δίνει τακτικά το «παρών» στην περιοχή και συνομιλεί
με κατοίκους. Μάλιστα, παρούσα σε αυτή τη συζήτηση θα είναι και η τοπική κοινωνία της περιο-
χής. Εδώ και μέρες οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ενημερωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου
να ετοιμάσουν έναν απολογισμό όσων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και όσων επίκεινται. Εκτός
από τα κυβερνητικά στελέχη, στην Ιστιαία αναμένεται να βρεθούν και φορείς του νομού, που έχουν
επιφορτιστεί και αυτοί με τη σειρά τους να υλοποιήσουν μέρος των αναγκαίων έργων. Γ. Ευγ.

Τι θα ζητήσει
ο Μητσοτάκης 
από τους
μητροπολίτες

Ο πρώτος  πρωθυπουργός 
σε συνεδρίαση της Ιεραρχίας 
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Κονδύλι 37 εκατ.
για αντιστροφή 
του brain drain

Άλλη μια κυβερνητική πρωτο-
βουλία για την αντιστροφή του
brain drain βαίνει προς υλοποίηση.
Κονδύλι, ύψους 37 εκατ. ευρώ, θα
διαθέσουν από κοινού το κράτος
και ιδιωτικοί φορείς για τα Βιομη-
χανικά Διδακτορικά, όπως ανακοί-
νωσε ο υφυπουργός Παιδείας Άγ-
γελος Συρίγος. Ο ίδιος διευκρίνισε
ότι τα 22 εκατ. ευρώ θα προέλθουν
από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα
υπόλοιπα 15 εκατ. ευρώ από την
ιδιωτική συμμετοχή. Τα Βιομηχανι-
κά Διδακτορικά αφορούν εφαρμο-
σμένη γνώση σε έναν συγκεκριμέ-
νο τομέα και παρέχεται χρηματο-
δότηση προκειμένου να πραγματο-
ποιηθούν έρευνες σε συγκεκριμέ-
νο τομέα. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ.
Συρίγος, «την τελευταία δεκαετία
έφυγαν από την Ελλάδα περισσό-
τερα από 400.000 άτομα. Σε αντίθε-
ση με το παρελθόν που αυτοί που
έφευγαν ήταν κατά τεκμήριο ανει-
δίκευτοι εργάτες, αυτοί που έφυ-
γαν τα τελευταία χρόνια είναι άν-
θρωποι υψηλού μορφωτικού επι-
πέδου, τους οποίους θέλουν άλλες
χώρες διότι κάποιος άλλος πλήρω-
σε για αυτούς». Πρόσθεσε ότι, μέ-
σω αυτού του προγράμματος, δίνε-
ται η δυνατότητα σε αυτούς τους
νέους επιστήμονες να επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα.

Η εκπόνηση των Βιομηχανικών
Διδακτορικών προβλέπει την υλο-
ποίηση των εργαστηρίων μέσα σε
βιομηχανίες, γεγονός που αποτελεί
σημαντικό πλεονέκτημα για τους
συμμετέχοντες φοιτητές, αφού
έχουν την ευκαιρία να αφουγκρα-
στούν τις ανάγκες της βιομηχανίας
και της οικονομίας γενικότερα.
Μάλιστα, η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας έχει εκφράσει τη βούλη-
σή της να μετατραπεί σε υποχρεω-
τική η πρακτική άσκηση. 

Εύη Πανταζοπούλου

Ο
Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποί-
ος έχει πάρει ισχυρό προβά-
δισμα για την εκλογή του,
αποτελεί έναν… γρίφο προς

επίλυση στο Μέγαρο Μαξίμου, μιας και
πολλοί είναι αυτοί στο πρωθυπουργικό
περιβάλλον και τη ΝΔ που γνωρίζουν τον
επίδοξο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, λίγοι,
όμως, μπορούν να σταθμίσουν στην
πραγματικότητα τη δυναμική που μπορεί
να αναπτύξει το κόμμα με τον κ. Ανδρου-
λάκη στην προεδρία. 

Και αυτό γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ήταν
ένα στέλεχος με διακριτό ρόλο στο ΚΙ-
ΝΑΛ, από την άλλη, όμως, ισορροπούσε
μεταξύ του ακραιφνούς κομματικού προ-
φίλ και της Ευρωβουλής που αρκετές
φορές κείται μακράν από την κεντρική
πολιτική σκηνή. Ο κ. Ανδρουλάκης, πα-
ράλληλα, δεν έχει πάρει θέσεις με αιχμές
τα προηγούμενα χρόνια, όπως έκαναν με
τη σειρά τους ο Ανδρέας Λοβέρδος ή ο
Γιώργος Παπανδρέου αντιστοίχως. Από
την άλλη, ακόμα και κυβερνητικοί παρά-
γοντες αντιλαμβάνονται ότι η εκλογή του
υπηρετεί το πρόταγμα της ανανέωσης

ενός «παραδοσιακού» πολιτικού σχημα-
τισμού, όπως περίπου έγινε και το 2015
στα της ΝΔ.

Από την άλλη, βεβαίως, δεν είναι και
κανένα… μεγάλο μυστικό ότι το σενάριο
Παπανδρέου διόλου τρόμαζε και δεν
τρομάζει το πρωθυπουργικό γραφείο.
Τουναντίον. Και αυτό γιατί μπορεί ταυτό-
χρονα να… τραβούσε ψήφους από τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, και από την
άλλη να προκαλούσε αντισυσπείρωση
στους εναπομείναντες πιο κεντρώους
ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ, τους οποίους
θα μπορούσε να υποδεχθεί η ΝΔ. Όσο,
δε, για το προφίλ του κ. Παπανδρέου, ο
πρώην πρωθυπουργός μπορεί να έχει
πιο έντονη αντιδεξιά ρητορική, αλλά δεν
παύει να είναι ένας θεσμικός συνομιλη-
τής, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής, στα οποία έχει μεγάλη εμπειρία.

Πάντως, ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου έχει κα-
ταφέρει ένα σημαντικό τραύμα στο προ-
φίλ του αυτές τις μέρες. 

Και μπορεί στο Μέγαρο Μαξίμου να
μην προβληματίζονται τόσο για τη δική
τους θέση στον νέο συσχετισμό δυνάμε-
ων, εκτιμούν, όμως, διαβάζοντας τα
πρώτα αποτελέσματα, ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της αντι-
πολιτευτικής του στασιμότητας τα τε-
λευταία χρόνια που έσπρωξε κόσμο
προς το ΚΙΝΑΛ. 

Και υπό αυτό το πρίσμα, η εδραία πε-
ποίθηση του κυβερνητικού επιτελείου εί-
ναι ότι το κεντρώο ακροατήριο, το οποίο
προσέλκυσε στη ΝΔ ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει
στη σφαίρα επιρροής της ΝΔ, ανεξαρτή-
τως έκβασης στο ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης - Παπανδρέου
σημειώσατε… Μητσοτάκης

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εκτιμήσεις και σενάρια 
στο Μαξίμου για την εκλογική
αναμέτρηση στο ΚΙΝΑΛ
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Επανήλθε 
ο Πλεύρης
Από τη Θεσσαλονίκη, όπου
επισκέφθηκε το νοσοκο-
μείο ΑΧΕΠΑ, ο υπουργός
Υγείας επανήλθε στο θέμα
των καταγγελιών Γιαννά-
κου, εξαπολύοντας νέα
επίθεση κατά του συνδικα-
λιστή γιατρού, χαρακτηρί-
ζοντας τις αναφορές του
«ελεεινά ψεύδη που θα
παίρνουν τις απαντήσεις
τους». 
Ο κ. Πλεύρης αφού παρα-
δέχθηκε ότι υπάρχει πίεση
στο ΕΣΥ, διαχώρισε αυτήν
την κατάσταση από αυτό
που κατήγγειλε ο κ. Γιαν-
νάκος. «Καταγγελία ότι το
νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό -διότι αυτοί εί-
ναι κατά βάση που βρί-
σκονται στα νοσοκομεία-
ότι το προσωπικό του
ΕΚΑΒ που βρίσκεται στην
πλατφόρμα, έχουν ένα σύ-
στημα όπως το λέει να επι-
λέγουν ποιοι θα μπαίνουν
σε κλίνες ΜΕΘ και ποιοι θα
βρίσκονται έξω και να
κρατάνε και κλίνες ΜΕΘ.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτά
δεν μπορεί να τα λέει άν-
θρωπος ο οποίος δουλεύει
στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας. Είναι προσβολή για
όλους τους συναδέλφους
του, και για αυτό τον λόγο
δεν έχει τολμήσει να πει
ποιο είναι αυτό το σύστη-
μα». Για να συμπληρώσει:
«Ως υπουργός δεν θα
ανεχθώ προκειμένου ο κα-
θένας να παίξει το τηλεο-
πτικό του παιχνίδι να προ-
σβάλει αυτούς που πραγ-
ματικά είναι στην πρώτη
γραμμή μάχης. Γιατί η
πρώτη γραμμή μάχης δεν
γίνεται στις τηλεοράσεις,
γίνεται μέσα σε αυτές τις
μονάδες».

Ζητούν το «κεφάλι» του Ξανθού
Ο

κακός χαμός επικρατεί στο κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
μετά τη δήλωση του τομεάρχη
Υγείας Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος

στάθηκε απέναντι στις καταγγελίες Γιαννά-
κου (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ) περί VIP ΜΕΘ και
άνισης μεταχείρισης ασθενών. 

Ο τομεάρχης Υγείας προέβη σε αυτή την
ακατανόητη για το κομματικό ακροατήριο
δήλωση, την ώρα μάλιστα που ο υπουργός
Πλεύρης γνωστοποιούσε πως στέλνει ανα-
φορά στον Άρειο Πάγο, για να κληθεί επί της
δικαιοσύνης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ να
αποδείξει τα λεγόμενά του. 

«Στην ουσία δηλαδή ο Ανδρέας Ξανθός
στάθηκε στο πλευρό της κυβέρνησης και
απέναντι από το κόμμα του», λένε πηγές της
Κουμουνδούρου, με τα πνεύματα από την
Πέμπτη το μεσημέρι να είναι ιδιαιτέρως
φορτισμένα στους κόλπους της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

Το τηλεφώνημα Τσίπρα ήταν καθοριστικό
για τη μετέπειτα στάση του Ξανθού -ο οποί-
ος και ανασκεύασε- και ενδεικτικό της έν-
τονης ενόχλησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
από τη δήλωση αυτή. «Τον άδειασε κανονι-
κά από το Du Lac», λένε πηγές της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ενώ εξαιτίας του τε-
ταμένου κλίματος δεν είναι λίγοι αυτοί που
στα τηλεφωνήματα μεταξύ στελεχών ζητούν
το «ξήλωμα» του Ξανθού, όχι αμφισβητών-

τας απαραίτητα την όλη πολιτική του στάση
μέχρι τώρα, αλλά ως παραδειγματισμό για
τις παρεκκλίνουσες από την επίσημη γραμ-
μή και τον πρόεδρο απόψεις που κατατίθεν-
ται στον δημόσιο μάλιστα λόγο και ενώ επί-
κεινται εκλογές.

Αποτέλεσμα αφέλειας;
«Ο Ξανθός μόνο χαζός δεν είναι. Τον είδες

ποτέ να υπερασπίζεται τον Παύλο (Πολάκη)
σε κάποιο σοβαρό πολιτικό ζήτημα που έχει
να κάνει με την υγεία; Ποτέ, ενώ ο Παύλος
συνεχώς τον αναφέρει όταν μιλά για προ-
σπάθεια εξυγίανσης του τομέα της υγείας
στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Χαζός δεν είναι, άλ-

λοι είναι οι λόγοι. Μόλις τον πήρε τηλέφωνο
ο Τσίπρας, ανασκεύασε αμέσως. Δεν μπο-
ρούμε να λέμε τα ίδια με τον Πλεύρη», ανα-
φέρουν στελέχη της ΚΕΑ, σχολιάζοντας το
γεγονός.  Χαμός επικρατεί όμως και στα so-
cial media και ειδικά στις κλειστές ομάδες
των ΣΥΡΙΖαίων, με την πλειοψηφία να επιτί-
θεται στον Ξανθό, χαρακτηρίζοντάς τον από
δεκανίκι του Μητσοτάκη μέχρι και χρήσιμο
ηλίθιο, ενώ ένα άλλο κομμάτι που παραδο-
σιακά στηρίζει Ξανθό κρατά από χθες… Ομ-
πρέλα, αποφεύγοντας να σχολιάσει και να
μπει σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.
Τελικά ο Τσίπρας από αλλού το περίμενε και
από αλλού του ήρθε! 

Συνεχίζεται η «ΜΕΘομαχία» 
Οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκου περί ύπαρξης 47 κενών
κλινών ΜΕΘ για… VIP συνεχίζουν να προκαλούν αναταράξεις και συγκρούσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας αποφασίσει να εκμεταλλευθεί πολιτικά το θέμα, δίνει συνέ-
χεια με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητά την πλήρη διαλεύκανση των καταγγελιών της
ΠΟΕΔΗΝ για το ενδεχόμενο προτεραιοποίησης VIP ασθενών σε σχέση με τη νο-
σηλεία τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
και σχετική ερώτηση στη Βουλή. 
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στη
δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της σε σχέση με τον αριθμό
της θνητότητας των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι έξω από τις ΜΕΘ «και
να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, για περιπτώσεις που μπορεί να υπήρξε προτε-
ραιοποίηση με βάση την ιδιότητα του ασθενούς». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέ-
λυσε σφοδρή κριτική στο Μαξίμου, τονίζοντας πως «όλοι είμαστε ίσοι απέναντι
στο δικαίωμα για ζωή, απέναντι στο δικαίωμα για αξιοπρεπή περίθαλψη».

Θύελλα αντιδράσεων στον ΣΥΡΙΖΑ 
για τις δηλώσεις του τομεάρχη Υγείας
που αναγκάστηκε να ανασκευάσει 
μετά το τηλεφώνημα Τσίπρα
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Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Από-
στολος Κακλαμάνης με γραπτή παρέμβα-
σή του, από την οποία δεν λείπουν οι αιχ-
μές, «κλείνει το μάτι» στην υποψη-
φιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη:
«Η 5η Δεκέμβρη 2021 μπορεί να
καταγραφεί ως ένας ιστορικός
σταθμός στην πορεία της δημο-
κρατικής προοδευτικής παράτα-
ξης. Βασική προϋπόθεση για αυτό
αποτελούν η ανασυγκρότηση και η απο-
κατάσταση της ενότητάς της στα πλαίσια
ενός σύγχρονου κοινοβουλευτικού κόμ-
ματος με ξεκάθαρη ιδεολογική και πολι-

τική ταυτότητα, με δημοκρατική λειτουρ-
γία, χωρίς αρχηγισμούς και τα καπετανά-
τα του παρελθόντος. Το έργο αυτό μόνο

μια νέα γενιά στελεχών, με τη συμ-
παράσταση όλων μας, μπορεί να
φέρει αποτελεσματικά εις πέ-
ρας. Αυτό επιβάλλουν οι φυσι-
κοί νόμοι της ανανέωσης, προ-

τείνει η πλειοψηφία των 270.000
δημοκρατικών πολιτών της 5ης Δε-

κέμβρη και ελπίζω να το επιβεβαιώσου-
με προσερχόμενοι, όπως οφείλουμε και
πάλι, όλοι στις κάλπες μεθαύριο Κυριακή
12 Δεκέμβρη 2021».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας
κομματικής επιτροπής, στην αυριανή
εκλογική διαδικασία: 

• Ψηφίζουν μόνο όσοι ψήφισαν στην
εκλογική διαδικασία της 5ης/12/21 σε
οποιοδήποτε τμήμα. 

• Ο ψηφοφόρος όταν προσέρχεται στο
Εκλογικό Τμήμα καταθέτει υποχρεωτικά
το ατομικό του στοιχείο ταυτοπροσωπίας
(ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγη-
σης). 

• Οι ψηφοφόροι κατά την εκλογική δια-
δικασία της 12ης Δεκεμβρίου δεν πλη-
ρώνουν κανένα ποσό.

• Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση των ψη-
φοφόρων που διαπιστεύτηκαν στις 5/12 με
ΑΜΚΑ θα γίνεται υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ
και στις 12/12. 

• Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει, αν δεν
έχει διαπιστευτεί από τον χειριστή του
tablet και δεν έχει εγγραφεί και στην κα-
τάσταση ψηφισάντων.

• Αν για οποιονδήποτε λόγο, είτε εξαιτίας
διακοπής ρεύματος είτε πτώσης του συ-
στήματος τηλεπικοινωνιών είναι αδύνατη η
διαπίστευσή του, θα σταματάει η εκλογική
διαδικασία για όσα λεπτά χρειαστεί μέχρι
να επανέλθει σε λειτουργία το σύστημα.

Και ο Κακλαμάνης υπέρ Νίκου Οδηγίες προς ψηφοφόρους

Λ
ίγες ώρες πριν από την ανά-
δειξη της νέας ηγεσίας του Κι-
νήματος Αλλαγής, Νίκος Αν-
δρουλάκης και Γιώργος Πα-

πανδρέου κάνουν τις τελευταίες κινήσεις
τους στην «πράσινη σκακιέρα». Μεγάλο
στοίχημα είναι και πάλι η συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία. Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο οποίος τερμάτισε με διαφορά 9 μο-
νάδων, στον δεύτερο γύρο θεωρείται το
φαβορί, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου επι-
χειρεί να κάνει την ανατροπή επενδύον-
τας στην πόλωση.

Αίσθηση και ποικίλα σχόλια προκάλεσε
ο παρ’ ολίγον «τορπιλισμός» της εκλογι-
κής διαδικασίας από τον πρώην πρωθυ-
πουργό, όταν το βράδυ της Πέμπτης έθεσε
θέμα αδιαφάνειας και αξιοπιστίας της
εκλογικής διαδικασίας, αναφέροντας
στοιχεία και καταγγελίες για διπλοψη-
φίες. Μάλιστα, το «μένος» του επιτελείου
του ήταν τέτοιο που στην προσπάθειά του
να παρουσιάσει τεκμήρια για τις καταγγε-
λίες έδωσε στη δημοσιότητα προσωπικά
δεδομένα μελών, με αποτέλεσμα, όταν
αυτό έγινε αντιληπτό, να «τρέχει για να το
μαζέψει».

Όταν οι ισχυρισμοί Παπανδρέου απο-
κωδικοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ ως καταγ-
γελία για νοθεία στις εκλογές, οι συνεργά-
τες του με νέα ανακοίνωση υποστήριζαν
πως «ουδείς μίλησε για νοθεία, ουδείς
έθεσε θέμα για το αποτέλεσμα της πρώτης
Κυριακής. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου,
όπως όφειλε, έπραξε το αυτονόητο για την
Παράταξη και τον σεβασμό των κανόνων
της εκλογικής διαδικασίας και με σκοπό

τη διασφάλιση της διαδικασίας της ερχό-
μενης Κυριακής».

Όπως ήταν φυσικό, στη Χαριλάου Τρι-
κούπη σήμανε συναγερμός και η αρμόδια
επιτροπή με ανακοίνωσή της επισήμανε
πως «η ΕΔΕΚΑΠ εξετάζει ήδη από το βρά-
δυ της Κυριακής της 5ης Δεκεμβρίου όλα
τα ζητήματα που τέθηκαν υπόψη της και
αφορούν στην εκλογική διαδικασία και ει-
δικότερα τη μη τήρηση, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, των κατευθυντήριων οδηγιών
της, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν το τε-
λικό αποτέλεσμα».

Για διαστρέβλωση των λεγομένων του
έκανε λόγο ο Γιώργος Παπανδρέου μι-
λώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Ήμουν
πολύ καθαρός και πράγματι εξανίσταμαι
πως τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν αυτά που
λέω», τόνισε ο κ. Παπανδρέου, σημει-
ώνοντας πως κάτι αντίστοιχο έγινε και με
τη φράση του «λεφτά υπάρχουν». Όπως
είπε, ο ίδιος όπως και όλοι οι συνυποψή-

φιοί του δέχτηκαν καταγγελίες για προ-
βλήματα στη διαδικασία, κάτι που επιβε-
βαίωσε το αρμόδιο όργανο και ζήτησε να
διερευνηθούν ενόψει του δεύτερου γύ-
ρου. Πρόσθεσε μάλιστα πως είναι θεματο-
φύλακας και εγγυητής της διαδικασίας
που ο εκείνος ξεκίνησε το 2004. Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου εκτίμησε ότι η μάχη για
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ δεν έχει κριθεί, κα-
θώς «τώρα είναι το β’ ημίχρονο με διαφο-
ρετικό διακύβευμα».

Πάντως, από την έρευνα της επιτροπής
στα παραστατικά των εκλογών του εκλογι-
κού τμήματος (296-03, 2ο Γυμνάσιο) στην
Πάτρα, διαπιστώθηκε ότι ομάδα 300 ψη-
φοφόρων δεν κατέβαλε το αντίτιμο των 3
ευρώ, που ήταν βασική προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στην ψηφοφορία. Κατόπιν αυ-
τών, καταδίκασε ομόφωνα την παραβίαση
των κανόνων της ψηφοφορίας και αποφά-
σισε τη διαγραφή τους από το μητρώο Ψη-
φισάντων, που αποτελεί προϋπόθεση για

να έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογική
διαδικασία της 12ης Δεκεμβρίου.

«Κανείς δεν θα παίξει με την ενότητα της
Δημοκρατικής παράταξης. Πληγώθηκαν
τα μέλη μας, οι φίλοι μας από συμπεριφο-
ρές “παλαιών πρωταγωνιστών”, δεν θα ξα-
ναπληγωθούν… Θα ξανακάνουμε το ΠΑ-
ΣΟΚ περήφανη ισχυρή παράταξη του Αν-
δρέα Παπανδρέου», ήταν η απάντηση του
Νίκου Ανδρουλάκη από τη Ρόδο, όπου μί-
λησε σε ανοιχτή συγκέντρωση. Ο κ. Αν-
δρουλάκης ζήτησε καθαρή εντολή την Κυ-
ριακή για την ανανέωση της παράταξης.

Αντίστροφη μέτρηση 
για τον νέο αρχηγό! 

Πώς αντέδρασε 
ο Ανδρουλάκης στις 
καταγγελίες Παπανδρέου 
για νοθεία που έβαλαν 
φωτιά στη διαδικασία

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Είναι περασμένα μεσάνυχτα και η Ερμού αρχί-
ζει σιγά σιγά να αδειάζει από κόσμο. Ξαφνικά μέ-
σα στο πυκνό σκοτάδι εμφανίζεται υψηλόβαθμος
αξιωματούχος, συνοδευόμενος από όμορφη ξαν-
θιά κυρία, με προνομιακά οπίσθια. Σταματούν στη
διασταύρωση έξω από επώνυμο ξενοδοχείο. Κοι-
τούν δεξιά, κοιτούν αριστερά και αφού σιγου-

ρεύονται ότι δεν περνάει ούτε «κουνούπι», αρχί-
ζουν τις θερμές περιπτύξεις με τα παθιασμένα
ρουφηχτά φιλιά. Το λάθος τους ήταν ότι δεν κοί-
ταξαν και προς τα πάνω. Στο μπαλκόνι του ξενο-
δοχείου, όπου απολάμβανε τη θέα η πηγή μου.
Τελικά η νέα «γαλάζια» τάξη πραγμάτων αποδει-
κνύεται πολύ πιο ερωτική από τους Συριζαίους. 

Η
είδηση θα προκαλέσει μεγάλα
καρδιοχτύπια στη ΝΔ, αλλά εί-
ναι καρατσεκαρισμένη! Ο πρω-

θυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης σκο-
πεύει να βάλει ηλικιακό «κόφτη» για
συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμ-
ματος από τις επόμενες εκλογές. Οι
πληροφορίες μου λένε ότι το όριο για
μια θέση στο Κοινοβούλιο θα είναι τα
76 έτη, με το σκεπτικό ότι στο τέλος της
τετραετίας οι βουλευτές της ΝΔ δεν θα
πρέπει να είναι πάνω από 80 ετών.
Φαντάζομαι ήδη αρκετούς να έχουν
πέσει στη μελέτη των βιογραφικών για
να δουν ποιος μένει και ποιος κόβεται
από τους παλιούς! Διότι η συμμετοχή ή
μη πολιτικών με βαριά βιογραφικά έχει
μεγάλη σημασία για την εκλογική τύχη
ενός εκάστου! Ενώ παράλληλα ανοίγει
προοπτικές για κάποιους άλλους.

Φυσικά υπάρχει εισήγηση για ακόμη
μεγαλύτερο ηλικιακό περιορισμό, την
οποία ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επιθυ-
μεί, μια και οδηγεί σε βαθύτερη ηλι-

κιακή ανανέωση, αλλά οι κομματικοί
τού λένε ότι θα ξεσηκώσει θύελλα αν-
τιδράσεων. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο «κόφτης» θα εγκριθεί από το επι-
κείμενο συνέδριο της ΝΔ -όποτε γίνει
αυτό- καθώς το σημερινό καταστατικό
ορίζει ρητώς ότι οι εκλεγμένοι βουλευ-
τές είναι δικαιωματικά και πάλι υπο-
ψήφιοι.

Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα του κ.
Μητσοτάκη δεν είναι τόσο το ηλικιακό
των βουλευτών αλλά το πώς θα αντιμε-
τωπίσει τους δύο πρώην πρωθυπουρ-
γούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη
Σαμαρά, καθώς και τον πρώην πρό-
εδρο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος
κάποιοι λένε ότι έχει κουραστεί από τα
πηγαινέλα στις Βρυξέλλες.

ΜΜαλλιά κουβάρια 
στον ΣΥΡΙΖΑ 

Έχουν ανάψει τα λαμπάκια διευθυντή εφη-
μερίδας που στηρίζει με νύχια και με δόντια
τον ΣΥΡΙΖΑ από τις επιθέσεις που εξαπολύει
υπογείως η Κουμουνδούρου στον πρώην
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Ο εν λόγω πή-
ρε από την πρώτη στιγμή αποστάσεις από το
κόμμα του, το οποίο χωρίς δεύτερη σκέψη
υιοθέτησε τις φαντασιόπληκτες, όπως απο-
δεικνύεται, καταγγελίες του προέδρου της
ΠΟΕΔΗΝ για κρεβάτια VIP στις ΜΕΘ. Να φαν-
ταστείτε, ακόμη και η μαχητικότατη Συριζαία
Έλενα Ακρίτα τούς την έπεσε άγρια…

«Αλέξη, 
δεν παίζει αυτό!»  

Έχει απηυδήσει ο γνωστός επικοινωνιολό-
γος-συμβουλάτωρ του Αλέξη Τσίπρα στην
προσπάθειά του να πείσει τον αρχηγό του
ΣΥΡΙΖΑ ότι στην περίπτωση που, όπως όλα
δείχνουν, αρχηγός του ΚΙΝΑΛ εκλεγεί αύριο
ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πρέπει να ξεχάσει
οριστικά τα όνειρα για συγκυβέρνηση των
δύο κομμάτων και να χαράξει νέα ρότα για
να σώσει ό,τι σώζεται στο κόμμα του. Εκεί-
νος όμως ανένδοτος. Κοιμάται και ονειρεύε-
ται τις μέρες δόξας που, ως φαίνεται, έχουν
τελειώσει για πάντα...

Ο υπουργός, οι δημόσιες σχέσεις 
και οι τσάντες Tod’s 
Πληροφορούμαι ότι υπουργός της κυβέρνησης ακολουθεί μια προσωπική
πολιτική, η οποία στοιχηματίζω ότι αν γίνει αντιληπτή από το Μέγαρο
Μαξίμου, θα του στοιχίσει πολύ. Ο εν λόγω λοιπόν χρεώνει σταθερά και
επανειλημμένα τα έξοδα για τις δημόσιες σχέσεις του αλλά και τις
τσάντες Tod’s, στις οποίες αρέσκεται η γραμματέας του, στο υπουργείο.
Μωρέ, θα το φάει στα σίγουρα το κεφάλι του, αλλά δεν ξέρω πότε... 

Ηλικιακό «κόφτη» θα βάλει 
ο Μητσοτάκης στους βουλευτές 
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Η πληροφορία είναι πολύ έγκυρη
και αναμένεται να προκαλέσει πάταγο
στη ΝΔ. Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μη-
τσοτάκης είναι αποφα-
σισμένος να κόψει
από τα «γαλά-
ζια» ψηφοδέλ-
τια τον Κων-
σταντίνο Μπο-
γδάνο, ο οποίος
ουκ ολίγες φο-
ρές έχει φέρει την
κυβέρνηση σε θέση απολογούμενου
με τις παρεμβάσεις του: από την ανάρ-
τηση των ονομάτων αλλοδαπών νη-
πίων έως την τελευταία, αντικομμουνι-

στική κρίση στη Βουλή, που προκάλε-
σε τη σφοδρή αντίδραση του ΥΠΕΞ
Δένδια και κατέληξε στη διαγραφή του

από την ΚΟ.
Οι πηγές μου
πάντως επιμέ-
νουν ότι δεν θα
αδειάσει μόνο
η θέση του

Μπογδάνου στο
«γαλάζιο» ψηφο-

δέλτιο της Α’ Αθήνας, αλ-
λά και αυτή της Φωτεινής Πιπιλή, η
οποία, κατά το Μαξίμου, ήρθε η ώρα
να ολοκληρώσει τον κοινοβουλευτι-
κό της βίο. 

«Βόμβα» εσωκομματικών μεγατόνων 

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
και τα παθιασμένα ρουφηχτά φιλιά

O «γαλάζιος»
διπλοθεσίτης
Έμαθα ότι ο Παύλος Μαρινάκης
θα προτείνει για διάδοχό του στην
προεδρία της ΟΝΝΕΔ τον πρώην
υπεύθυνο Φοιτητικού και νυν
υπεύθυνο Επαρχιακού Μένιο
Κορομηλά. Πάντως, μέχρι το Πά-
σχα, οπότε αναμένεται να γίνει το
συνέδριο της ΟΝΝΕΔ (θα γίνει
δύο μήνες μετά το συνέδριο της
ΝΔ), ο Παύλος Μαρινάκης θα εί-
ναι διπλοθεσίτης: και πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ και γενικός γραμμα-
τέας της ΝΔ.



ΑΑισιοδοξία για 
την Attica Bank 
Ακούω και μαθαίνω ότι αρκετοί οικονομικοί
αναλυτές επιμένουν με αισιοδοξία στο ότι η
Attica Bank έχει αρκετές πιθανότητες να εξε-
λιχθεί σε μια νέα ιστορία επιτυχίας. Τα χαμό-
γελα και η αισιοδοξία έχουν επιστρέψει τόσο
στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Η τράπεζα όχι μόνο θα φέρει σε
πέρας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
με τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή, ο
οποίος στο τέλος της διαδικασίας θα αναλάβει
τον έλεγχο της διοίκησής της, αλλά η Attica
Bank θα επιστρέψει στην αγορά με περισσό-
τερες δυνάμεις και με σαφή ανταγωνιστική
διάθεση να διεμβολίσει το club των συστημα-
τικών τραπεζών.

Η συγκινητική 
ανάρτηση του Άδωνι

Αρκετά συγκινημένος είναι ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς τέτοι-
ες μέρες έχασε την αγαπημένη του μητέρα.
Έτσι, με αφορμή το θλιβερό αυτό γεγονός έκα-
νε μια ανάρτηση στο Twitter για τη γυναίκα
που τον έφερε στον κόσμο και πέθανε στις 9
Δεκεμβρίου 1993. Ειδικότερα, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης έγραψε: «9 Δεκεμβρίου 1993 έφυ-
γε από τη ζωή η μητέρα μου η Βούλα… Θα σας
φανεί απίστευτο, αλλά δεν έχει περάσει ούτε
μία ολόκληρη μέρα χωρίς να την έχω σκεφθεί
έστω και λίγο! Μανούλα μου, πόσο σε ευχαρι-
στώ για όσα έκανες για εμάς! Οι τυχεροί που
έχετε ακόμη τη δικιά σας να τη φροντίζετε».

Οι 300 τζαμπατζήδες 
του ΠΑΣΟΚ

Ότι πήγαν και ψήφισαν χωρίς να πληρώσουν
τη συνδρομή των 3 ευρώ δεν το λες και φυσιο-
λογικό. Η ΕΔΕΚΑΠ, εξετάζοντας τα παραστατι-
κά των εκλογών του εκλογικού τμήματος (296-
03, 2ο Γυμνάσιο) στην Πάτρα, διαπίστωσε ότι
ομάδα 300 ψηφοφόρων δεν κατέβαλε το αντί-
τιμο των 3 ευρώ, που ήταν βασική προϋπόθεση
για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Κατόπιν
αυτών, καταδίκασε ομόφωνα την παραβίαση
των κανόνων της ψηφοφορίας και αποφάσισε
τη διαγραφή τους από το μητρώο ψηφισάντων,
που αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν δι-
καίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία της
12ης Δεκεμβρίου.

Δυστυχώς ο γνωστός δημοσιογράφος διασω-
ληνώθηκε αναγκαστικά στη ΜΕΘ του νοσοκο-
μείου «Σωτηρία» νοσώντας από κορονοϊό όν-
τας ανεμβολίαστος. Μέχρι την Τετάρτη ο Γιώρ-
γος Τράγκας συνέχιζε να
υποστηρίζεται αναπνευστι-
κά με χορήγηση οξυγόνου,
ωστόσο δεν ήταν διασωλη-
νωμένος, ενώ λάμβανε
εναλλάξ οξυγόνο είτε μέσω
της συσκευής high flow
oxygen therapy είτε μέσω
της συσκευής bipap. Οι συ-
σκευές bipap είναι αυτές
που χορηγούν οξυγόνο υπό
μεγάλη πίεση. Το γεγονός
ότι η κατάσταση της υγείας του παρέμενε στα-
θερή, παρά την επιβάρυνση του οργανισμού
του λόγω υποκείμενου νοσήματος -σακχαρώ-
δης διαβήτης-, δημιούργησε αρχικά μικρή αι-
σιοδοξία στους γιατρούς, οι οποίοι τηρούσαν
στάση αναμονής. Ωστόσο, τα ξημερώματα της
Παρασκευής ο οργανισμός του έδειξε πως
ήταν αναγκαία η διασωλήνωση. Σημειώνεται,
δε, πως ο Γιώργος Τράγκας είναι ανεμβολία-
στος. Όπως είχε πει πρόσφατα σε τηλεοπτικό
σταθμό στέλεχος του κόμματος του γνωστού
δημοσιογράφου, ο λόγος για τον οποίο δεν έχει
εμβολιαστεί είναι «επειδή έχει το σάκχαρο και
μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εμφανίσει κά-
ποια παρενέργεια, έκριναν οι γιατροί ότι έπρε-
πε να είναι στη ΜΕΘ».

Ποιος παγίδευσε 
τον Γιώργο με 
τα περί νοθείας;

Χ
αμός γίνεται στο επιτελείο του ΓΑΠ. Ο
ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλο για τα
περί νοθείας που κατήγγειλε ο Γιώργος

Παπανδρέου και μετά
τα πήρε πίσω… Αφού
πρώτα έκανε άνω κάτω
την επιτροπή εκλογι-
κού αγώνα, μετά είπε
ότι τις καταγγελίες τις
άκουσε από κάποια
ΜΜΕ γενικά κι αόρι-
στα. Πάντως, όπως μα-
θαίνω, όλοι μαζί οι συ-
νεργάτες του δείχνουν
και φωτογραφίζουν ως βασικό υπεύθυνο της
γκάφας τον Βασίλη από την Κρήτη. Μα τόσο
πολύ τον επηρεάζει ο Βασίλης και τον οδηγεί
σε τόσο μεγάλα λάθη; Αν ισχύει κάτι τέτοιο,
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αντίληψη
και το αισθητήριο του ΓΑΠ.

Για να ξέρετε: το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
ζήτησε με επιστολή του συνάν-
τηση από τον Αλέξη Τσίπρα
προκειμένου να συζητηθεί το

πρόγραμμα της εθελούσιας
αποχώρησης των συναδέλφων μας,

που έχει εξαγγελθεί στην εφημερίδα «Αυγή». Οι
εργαζόμενοι δεν δέχονται καμία εθελουσία…
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Προς τριπλασιασμό 
οι ταξινομήσεις
ηλεκτροκίνητων
οχημάτων

Σημαντική ανταπόκριση φαίνεται να έχει το πρό-
γραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το οποίο ξεκίνησε
πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ύστερα από συνεργασία του
ΥΠΕΝ και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, όλο το 2020 εί-
χαν ταξινομηθεί 1.133 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα,
ενώ έως και τον Νοέμβριο του 2021 είχαν ταξινομη-
θεί 3.213. Αυτό σημαίνει ότι
τους 11 μήνες του 2021 εμ-
φανίζεται ήδη τριπλάσιος
αριθμός ταξινομήσεων αμι-
γώς ηλεκτρικών οχημάτων
σε σχέση με ολόκληρο το
2020. Ταυτόχρονα, δημι-
ουργείται το θεσμικό πλαί-
σιο που αφορά στην τεχνική υποστήριξη του οχή-
ματος: φορτιστές, συνεργεία και τεχνίτες, κάτι που
αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέ-
σεις εργασίας. «Η μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος στον τομέα των μεταφορών, η βελ-
τίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και της καθημε-
ρινότητας στις πόλεις, με σταδιακή αλλαγή νοοτρο-
πίας, είναι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνη-
σης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Με-
ταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ζητούμενο
πάντως για τους καταναλωτές παραμένει το γεγο-
νός ότι οι τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων παραμέ-
νουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Δύσκολες ώρες 
για τον Γιώργο Τράγκα
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M
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ο υπουργός Εσω-
τερικών Μάκης Βορίδης παραβρέθηκε στο 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας
που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο έλαβε χώρα στο

υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του απευ-
θύνθηκε στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος ήταν επίσης
παρών, και μοιράστηκε μια εμπειρία που είχε στο πρόσφατο ταξίδι του στο Παρί-
σι. Όπως ανέφερε ο Βορίδης, τα υπουργεία εκεί που δεν συμμορφώνονται με τις
κεντρικές κατευθύνσεις και στοχοθεσίες που θέτουν η κυβέρνηση και το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, έχουν ένα δημοσιονομικό πρόστιμο, μια δημοσιονομική διόρ-
θωση, κάτι σαν πρόστιμο δηλαδή... Η πρόταση Βορίδη δεν πέρασε, όπως φαίνε-
ται, απαρατήρητη από τον υπουργό Οικονομικών.

Τι ζήτησε ο Λεβέντης; 
Όπως είπε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο Βασίλης Λεβέντης

«κινδύνευσε πάρα πολύ» στις 75 μέρες που έμεινε στο νοσοκο-

μείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ενώ ήταν διασωληνωμέ-

νος στη ΜΕΘ, έπαθε έμφραγμα και περίπου τρεις ενδονοσοκο-

μειακές λοιμώξεις, που επιβάρυναν πολύ την κατάστασή του, με

τον ίδιο να λέει στους δικούς του ανθρώπους ότι δύο φορές πήγε

«να φύγει», αλλά τελικά τα κατάφερε. Μάλιστα, όταν βγήκε, ζήτη-

σε να δει το κινητό του, το οποίο έχει γεμίσει από μηνύματα συμ-

παράστασης.
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Σφίγγει ο κλοιός για
Κουτσολιούτσους 
το 2022
Δύσκολα θα μπει η νέα χρονιά για την
οικογένεια Κουτσολιούτσου. Στο εδώ-
λιο αναμένεται να κάτσουν τρία μέλη
της οικογένειας Κουτσολιούτσου στις
αρχές του νέου έτους. Οι κατηγορού-
μενοι για το σκάνδαλο της Folli Follie
καλούνται να λογοδοτήσουν για αδική-
ματα που είχαν ως αποτέλεσμα να προ-
κληθούν τεράστιες ζημίες άνω των 400
εκατ. ευρώ. Η οικογένεια, όπως και οι
υπόλοιποι κατηγορούμενοι, αντιμετω-
πίζουν βαρύτατες κατηγορίες: Σύστα-
ση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστο-
γραφίας από κοινού και κατ’ εξακο-
λούθηση, απάτη και συναυτουργία κατ’
εξακολούθηση, χειραγώγηση της αγο-
ράς και νομιμοποίηση εσόδων από εγ-
κληματικές δραστηριότητες. Από την
άλλη, η εταιρεία Folli Follie προσπαθεί
να κάνει νέα αρχή με ρευστότητα από
την πώληση του Μινιόν και αναμένει το
«πράσινο φως» από το δικαστήριο για
τη συμφωνία εξυγίανσης.

Ο Παπανδρέου δεν αντέχει την ήττα
και κάνει ό,τι μπορεί για να μην πάει
ο κόσμος στις κάλπες. Ο πρώην
πρωθυπουργός επιδιώκει να δια-
μορφώσει ένα κλίμα απαξίωσης της
διαδικασίας, να απογοητευτούν οι
πιο «χαλαροί» ψηφοφόροι της πε-
ρασμένης Κυριακής, ειδικά του Αν-
δρέα Λοβέρδου που κατευθύνονται
κυρίως προς τον κ. Ανδρουλάκη, κι
έτσι να μειωθεί η συμμετοχή ση-
μαντικά.

Μια Κύπρια 
στη λίστα Forbes

Μια 28χρονη Κύπρια κατάφερε να μπει
στη λίστα Forbes με τους πιο πλούσιους αν-
θρώπους κάτω των 30 ετών. Σύμφωνα με την
«Daily Mail», η Πρισίλα Χατζηαντώνη, η
οποία διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία, λάν-
σαρε μια καλλυντική κρέμα που υπόσχεται
την εξαφάνιση των σημαδιών της ακμής και
των ραγάδων, πετυχαίνοντας μέσα σε δύο
χρόνια να γίνει κατά 8 εκατ. πλουσιότερη.
Μιλώντας στην «Daily Mail», ανέφερε ότι
κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφο-
ρίας της κρέμας της οι πελάτες της έστελναν
φωτογραφίες από το πριν και το μετά, ευχα-
ριστώντας τη για το γεγονός ότι το συγκεκρι-
μένο προϊόν τούς άλλαξε τη ζωή.

Xρηματικό βραβείο στον πρώτο φοιτητή
κάθε πανεπιστημιακού τμήματος  

Βραβείο που θα συνοδεύεται από το ποσό των 1.000 ευρώ θα δίνεται στον πρώ-
το -σε βαθμολογία- φοιτητή κάθε πανεπιστημιακού τμήματος, σύμφωνα με Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο απονέμεται στον πρώτο -
σε βαθμολογία- πτυχιούχο κάθε τμήματος ΑΕΙ για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπό-
μενο χρόνο σπουδών του Ιδρύματος για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανο-
μένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο, ο οποίος συγκέντρωσε τον μεγαλύ-
τερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το χρηματικό βραβείο θα κατατίθεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ) απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, αφού δηλώσουν το
ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους, τον ΑΦΜ τους και το ΙΒΑΝ του λογαρια-
σμού τους σε τράπεζα της χώρας. Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΥ έπειτα από έλεγχο του πλήρους φακέλου των
δικαιολογητικών.

Ο Βορίδης, ο Σταϊκούρας 
και τα πρόστιμα…



Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική 
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια

Γ
ια τις επαφές που θα έχει με έξι μεγάλες
εταιρείες στις ΗΠΑ που σκοπεύουν να
επενδύσουν στη χώρα μας, όπως έχει
ήδη γίνει με κολοσσούς όπως η Mi-

crosoft και η Amazon, αλλά και για όσα έχει πετύ-
χει η χώρα μας εν μέσω πανδημίας με την αύξηση
των εξαγωγών, των ξένων επενδύσεων αλλά και
τη θεαματική βελτίωση της εικόνας της χώρας σε
οικονομικό επίπεδο, μίλησε στην «P» ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλω-
ματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάν-
νης. 

Ο κ. Φραγκογιάννης αποκάλυψε ότι υπάρχει
θετική ατζέντα θεμάτων με την Τουρκία σε τομείς
όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι μεταφορές, το
περιβάλλον και ο τουρισμός. Αναφορικά με την
ενεργειακή κρίση τόνισε ότι η χώρα μας είναι
πλέον ενεργειακός κόμβος και αυτό το συγκριτι-
κό πλεονέκτημα όχι μόνο κοπάζει τις ανησυχίες
μας αλλά και διευρύνει τις προοπτικές μας για
περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Φραγκο-
γιάννης εξήγησε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει
καθοριστικό ρόλο, πολιτικά και οικονομικά, στη
Λιβύη και περιέγραψε τους στόχους στον τομέα
ευθύνης του για το 2022.

Θα μπορούσατε να μας κάνετε, τώρα που τε-
λειώνει η χρονιά, έναν απολογισμό για την πο-
ρεία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξω-
στρέφειας; Πόσο ελκυστική έγινε η Ελλάδα
ως επενδυτικός προορισμός; Οι εξαγωγές
μας, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, αυξή-
θηκαν; 
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας

αποτελεί τον χάρτη των διεθνών οικονομικών
σχέσεων της χώρας μας και αποτυπώνει το όρα-
μα της κυβέρνησης που ενέταξε τη μεταρρύθμιση
της οικονομικής διπλωματίας στο ΥΠΕΞ κατά τους
τελευταίους 22 μήνες. Τα αποτελέσματα που
έχουμε πετύχει σε αυτή την περίοδο, εν μέσω
πανδημίας και αποσυντονισμού του διεθνούς οι-
κονομικού κλίματος, μεταφράζονται σε αύξηση
των εξαγωγών, αύξηση των ξένων επενδύσεων
και σε θεαματική βελτίωση της εικόνας της Ελλά-
δας ως επενδυτικού προορισμού. Πιο συγκεκρι-
μένα, η συνολική αξία των εξαγωγών έφτασε, το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021,
τα 32,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 29%.
Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2021, οι καθαρές

Στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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«Η Ελλάδα θεωρείται αξιόπιστη και
ασφαλής επενδυτικός προορισμός»

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ



εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ανήλθαν
σε 2,31 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 34%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ταυτόχρονα, το Enterprise Greece οργάνωσε
39 δράσεις προώθησης επενδύσεων (φυσικές
και ψηφιακές) ενώ προώθησε προς τη Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
24 μεγάλες επενδύσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ, οι
οποίες δημιουργούν 3.335 θέσεις εργασίας.
Όσο για την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτι-
κού προορισμού, είναι πλέον γεγονός ότι έχει
επιτευχθεί ένα μεγάλο κομμάτι του Reposition-
ing Greece και έχει εγκαταλειφθεί το εχθρικό
επενδυτικό κλίμα των προηγούμενων ετών. Η
Ελλάδα αντιμετωπίζεται παντού ως αξιόπιστος
συνομιλητής και ασφαλής επενδυτικός προ-
ορισμός. Αυτό έχει αποτυπωθεί και σε πρό-
σφατες έρευνες, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται
ανάμεσα στους 10 ελκυστικότερους ευρωπαϊ-
κούς επενδυτικούς προορισμούς. Σε ποσοστό
δε 75%, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ελκυστι-
κότητα της Ελλάδας θα βελτιωθεί ακόμα περισ-
σότερο μέσα στην επόμενη τριετία. Και άλλω-
στε η ελληνική οικονομία έχει ήδη λάβει ισχυρή
ψήφο εμπιστοσύνης διεθνώς, μέσα από τις ση-
μαντικές επενδύσεις των Microsoft, Pfizer,
Volkswagen, CISCO στη χώρα.

Σας έχουμε ακούσει να μιλάτε για θετική
ατζέντα θεμάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Τουρκία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι
περιλαμβάνεται σε αυτήν;
Η θετική ατζέντα με την Τουρκία αφορά την

ενεργό προώθηση διμερών οικονομικών σχέ-
σεων που μόνο αμοιβαία επωφελείς μπορεί να
είναι, χωρίς να αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα στις
μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια συμφωνία χαμη-
λής διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών που,
ανεξαρτήτως των προβλημάτων τους σε θέματα
γεωπολιτικής, είναι γείτονες που οφείλουν να
ενεργούν για το καλό των λαών τους χωρίς να
κόβουν όλες τις γέφυρες επικοινωνίας. Η θετι-
κή αυτή ατζέντα αναπτύσσεται γύρω από τομείς
όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι μεταφορές,
το περιβάλλον, ο τουρισμός. Για τις επιμέρους
θεματικές έχουν τεθεί σε λειτουργία επιτροπές
που επεξεργάζονται τις δυνατότητες ανάπτυ-
ξης συνεργασιών και συνεργειών και βρίσκον-
ται σε τακτική επικοινωνία. Ενδεικτικά, αναφέ-
ρω την πιο πρόσφατη σύγκληση της επιτροπής
για τις οδικές μεταφορές, στις 25 και 26 Νοεμ-
βρίου, στην οποία έγινε ανταλλαγή στατιστικών
στοιχείων και εξετάστηκαν ζητήματα διευκο-
λύνσεων στη διακίνηση αγαθών με στόχο την
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
των δύο χωρών. 

Ανησυχείτε για την ενεργειακή κρίση ή βλέ-
πετε να κοπάζει και έτσι θα μπορέσουν και
πάλι να γίνουν ανταγωνιστικά στο εξωτερικό
τα ελληνικά προϊόντα;
Η ενέργεια αποτελεί πλέον έναν από τους

καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής
πολιτικής παγκοσμίως. Οι τιμές της ενέργειας
από τις αρχές του φθινοπώρου αυξήθηκαν σε
όλη την Ευρώπη. Η παραμικρή αύξηση, ιδιαίτε-
ρα μετά την πανδημία και τα αποτελέσματα στις

οικονομίες όλων των χωρών του κόσμου, εμ-
ποδίζει τις ζωές των πολιτών και την ανάπτυξη
της χώρας. Αντιμετωπίζουμε ένα εξωγενές
πρόσκαιρο φαινόμενο, στο οποίο η χώρα μας
απαντά αποτελεσματικά. Η κυβέρνηση με τις
πρώτες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, προ-
χώρησε άμεσα σε παρεμβάσεις. Στήριξε τόσο
τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Το συ-
νολικό ποσό που έχει διαθέσει η κυβέρνηση για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τις αυξήσεις
τιμών σε ενέργεια και φυσικό αέριο αγγίζει τα
680 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση
αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη διαφορο-
ποίησης των πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα
έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή την κατεύ-
θυνση και έχουμε πια ξεφύγει από τον τρόπο
προμήθειας φυσικού αερίου, από τους παρα-
δοσιακούς προμηθευτές. Η πατρίδα μας μετα-
τρέπεται σταδιακά σε ενεργειακό κόμβο της
ευρύτερης περιοχής. Έχουμε τον αγωγό TAP
που φέρνει το αζέρικο αέριο. Έχουμε τον αγω-
γό IGB που συνδέει τον TAP με τη Βουλγαρία
και με την υπόλοιπη Βαλκανική. Και φυσικά,
έχουμε το FSRU, το οποίο μας δίνει τη δυνατό-
τητα να εμπορευόμαστε φυσικό αέριο από χώ-
ρες που το προμηθεύονται υγροποιημένο, από
την Αλγερία, από το Κατάρ, από την Αμερική,
από το Ισραήλ και από την Αίγυπτο. Είμαστε
πλέον ενεργειακός κόμβος και αυτό το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα όχι μόνο κοπάζει τις ανησυ-
χίες μας αλλά και διευρύνει τις προοπτικές μας
για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη.

Η Λιβύη είναι μια χώρα που προσπαθεί να
ξαναγεννηθεί ύστερα από πολλές περιπέ-
τειες. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελ-
λάδας;
Η παρουσία της Ελλάδας στη Λιβύη είναι

ενεργή και αισθητή. Και επιπλέον διαθέτει με-
γάλη δυναμική. Αυτό φάνηκε από τις πέντε επι-
σκέψεις στη Λιβύη, μέσα στο 2021, από το
άνοιγμα της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη
και του προξενείου στη Βεγγάζη, από τη συμ-
μετοχή στη σύνοδο Libyan Stability Initiative
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της

λιβυκής κυβέρνησης και πιο πρόσφατα, από τη
συμμετοχή στη διάσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται ειλικρινά για τη στα-
θεροποίηση, την ανάπτυξη και την ευημερία
της Λιβύης, μιας χώρας γείτονα, η οποία δια-
νύει μια δύσκολη μεταβατική περίοδο. Σε αυτή
την περίοδο, εκτιμούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο, πολιτικά και οικονο-
μικά. Στο κομμάτι της οικονομικής διπλωματίας
που με αφορά και πιο άμεσα, η ανασυγκρότηση
της Λιβύης και η ανοικοδόμηση των υποδομών
της προσφέρουν σημαντικές προοπτικές δρα-
στηριοποίησής μας, στους τομείς της ενέργει-
ας, της διαχείρισης υδάτων, των αγροδιατροφι-
κών προϊόντων, των φαρμάκων και φυσικά των
κατασκευών. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον
τις εξελίξεις στη χώρα και προσβλέπουμε στη
διενέργεια ελεύθερων, συμπεριληπτικών και
αξιόπιστων προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, από τις οποίες θα
αναδειχθεί ένα κυβερνητικό σχήμα με νομιμο-
ποίηση, που θα οδηγήσει τη χώρα σε τροχιά
σταθεροποίησης και ανάπτυξης. 

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι στον τομέα ευ-
θύνης σας για το 2022; Πόσο η οικονομική
διπλωματία μπορεί να δώσει ώθηση στην
ελληνική οικονομία;
Στον απόηχο μιας πρωτοφανούς δοκιμασίας

για την παγκόσμια κοινότητα, την πανδημία της
Covid-19, με πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην
κοινωνία και την οικονομία, η χώρα μας βρί-
σκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Στην εξέλιξη αυτή,
ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας και ο
εξωστρεφής πλέον προσανατολισμός της εθνι-
κής οικονομικής πολιτικής μας υπήρξαν καθο-
ριστικοί. Η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα που
επέδειξε η ελληνική οικονομία στα νέα δεδο-
μένα που επέβαλε η πανδημία, οφείλεται εν μέ-
ρει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ελλη-
νικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, τις οποίες
ενισχύσαμε με νέα εργαλεία. Κάτω από εξαιρε-
τικά δυσμενείς συγκυρίες, οι εξαγωγές, χωρίς
τα πετρελαιοειδή, αυξήθηκαν κατά 19,0% (ήτοι

3.743,5 εκατ. ευρώ) συγκριτικά με το 2020 και
ανήλθαν σε 23.495,5 εκατ. ευρώ.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας καθι-
στά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια
δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποτυ-
πώνεται με σαφήνεια στο Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Εξωστρέφειας, το οποίο προβλέπει
συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμ-
ματα για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών
και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Φιλο-
δοξία μας είναι η αύξηση των Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων σε 4% επί του ΑΕΠ έως το 2023
από 1,8% το 2019, καθώς και η αύξηση των εξα-
γωγών σε 48% επί του ΑΕΠ έως το 2023, από
37% το 2019. Και οι φιλοδοξίες μας είναι ρεαλι-
στικές και εφικτές. 

Αναχωρείτε για ένα ταξίδι στις ΗΠΑ το οποίο
είναι στοχευμένο σε δύο προορισμούς, τη
Βοστόνη και το Σαν Φρανσίσκο. Ποιος είναι
ο σκοπός του ταξιδιού; Θα δούμε σύντομα
και άλλες επενδύσεις σαν αυτές της Mi-
crosoft, της Amazon και της Pfizer; 
Κύριος στόχος της επίσκεψής μου είναι οι

διά ζώσης συναντήσεις και επαφές με έξι του-
λάχιστον μεγάλες εταιρείες από την Αμερική
που δυνητικά ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα
να επιβεβαιώσω στους ενδιαφερόμενους
επενδυτές, με την παρουσία μου εκεί και με τη
θεσμική μου ιδιότητα, ότι: α) υπάρχει μια κυ-
βέρνηση αξιόπιστος συνομιλητής, προσανα-
τολισμένη και φιλόξενη απέναντι στις ξένες
επενδύσεις, β) υπάρχουν τα κίνητρα και το θε-
σμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να εγκατα-
σταθούν στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσουν
την ελληνική γραφειοκρατία και γ) υπάρχει το
κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο
ανθρώπινο κεφάλαιο που θα στηρίξει την επι-
λογή τους. Όπως επισημάναμε και σε πρό-
σφατο άρθρο που συνυπογράφουμε με τον
υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρί-
στο Δήμα, με τον οποίο ταξιδεύουμε μαζί στις
ΗΠΑ, στόχος της επίσκεψής μας είναι να οι-
κοδομήσουμε μια γέφυρα που θα ενώσει τα
σημεία και θα διευκολύνει την αμφίδρομη
ροή ανθρώπων, ιδεών και κεφαλαίων, μεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ, για σημαντικές συνέργειες
και υλοποίηση καινοτόμων έργων με τη βοή-
θεια της υψηλής τεχνολογίας και με γνώμονα
τη βιώσιμη ανάπτυξη. «

«Πάω στην Αμερική για επαφές
με έξι τουλάχιστον μεγάλες 
εταιρείες» - «Μέσω της χαμηλής
διπλωματίας δεν κόβουμε 
τις γέφυρες με την Τουρκία»
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του
Γιάννη 
Αμανατίδη

Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
πρώην 
υφυπουργός 
Εξωτερικών
ευρωβουλευτής

Νέα παραλλαγή της Covid-19: «Καλό νέο» για ποιον; 

Πόσο πραγματική είναι η απειλή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία; 

Η
παραλλαγή Όμικρον κατέδειξε παγκοσμίως την
ανάγκη μιας πανανθρώπινης αντιμετώπισης του
κορονοϊού, που μετρά ήδη δύο χρόνια και πάνω

από 5 εκατομμύρια νεκρούς, με τους αριθμούς των απω-
λειών να αυξάνονται διαρκώς.

Εντούτοις, ο διευθύνων σύμβουλος Bancel αρνήθηκε
να μοιραστεί την πατέντα για το εμβόλιο της Moderna με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ώστε να αυξηθεί η πα-
ραγωγή εμβολίων mRNA μέσω του νέου παραρτήματος
της εταιρείας του στη Νότια Αφρική, βλέποντας την αξία
των μετοχών του να αυξάνεται από 6.052.522.978 δολά-
ρια σε 6.876.528.630 δολάρια, κατά 824 εκατομμύρια δο-
λάρια δηλαδή.Οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν το δι-
κό τους εμβόλιο, όμως χρησιμοποιούνται ένδικα μέσα
και συνεχή νομικά προσκόμματα για να τους σταματή-
σουν.  Ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς
υποστήριξε για άλλη μια φορά με άρθρο του, στις αρχές
του μήνα, πως η πανδημία δεν μπορεί να νικηθεί έως
ότου αρθεί το καθεστώς της πατέντας.

«Όπως δείχνει η παραλλαγή Όμικρον, όσο υπάρχουν
αυξανόμενα κρούσματα οπουδήποτε, η Covid-19 θα με-
ταλλάσσεται και η πιθανότητα περισσότερων μολυσματι-
κών ή θανατηφόρων στελεχών αυξάνεται», έγραψε, «για
αυτό, αν δεν εμβολιαστούν οι άνθρωποι παντού, αντιμε-
τωπίζουμε την προοπτική μιας ατελείωτης πανδημίας».

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, είναι ηλίου φαει-
νότερο, λοιπόν, πως τα τρομακτικά επίπεδα ανισότητας
στα εμβόλια θα δημιουργούσαν ειδυλλιακές συνθήκες
για την εμφάνιση νέων παραλλαγών-μεταλλάξεων και
εξάπλωση σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Στη χώρα μας, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως
έχει φτάσει στο τέλος της η πανδημία, τη λήξη της οποίας
έχει σημάνει δύο με τρεις φορές, από τον Μάρτιο του
2020. 

Με την ίδια ανεμελιά και πλήθος αντιφάσεων, το δήθεν
επιτελικό κράτος των αρίστων άνοιξε τη χώρα στον εξω-
τερικό τουρισμό τον περασμένο χρόνο, πύκνωσε τα σχο-
λικά τμήματα, υποβάθμισε τον ρόλο και τη σημασία της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και άφησε τα μέσα μα-

ζικής μεταφοράς να γίνουν θερμοκήπια για τον κορονοϊό
και τις μεταλλάξεις τους.

Ακόμη χειρότερη, όμως, ήταν η πρωθυπουργική αλα-
ζονεία; άγνοια; στη Βουλή, όπου ο κ. Μητσοτάκης υπο-
στήριξε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν με-
γαλύτερη θνητότητα για τους διασωληνωμένους εκτός
ΜΕΘ ασθενείς με κορονοϊό και, φυσικά, η συνεχής του
εμμονή πως πρόκειται για «πανδημία ανεμβολίαστων». 

Η λάθος εκτίμησή του ότι η πανδημία είναι παροδική
και σύντομη, σε συνδυασμό με την πολιτική αλλεργία για
το «δημόσιο», οδήγησε τη χώρα στη σημερινή τραγική
κατάσταση. 

Στην ΕΕ, φως ελπίδας είναι η απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, με 8 όμως μόλις ψήφους διαφορά,
για την κατάργηση του καθεστώτος της πατέντας για τα
εμβόλια ενάντια στην Covid-19, μια ιστορική απόφαση,
που προστίθεται στις φωνές από όλον τον πλανήτη πλέον.
Μια απόφαση που πάρθηκε χωρίς την ψήφο των ευρω-
βουλευτών της ΝΔ, αφού, παρά τη ρητορική τους, την κα-
ταψήφισαν.

Ο
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν αποδέχτηκε τις
«κόκκινες γραμμές» του Ρώσου ηγέτη Βλαντί-
μιρ Πούτιν για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια

της βιντεοκλήσης τους την Τρίτη, καθώς ο ρωσικός
στρατός ενισχύει την παρουσία του στα ουκρανικά σύνο-
ρα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται
την απαίτηση του Πούτιν να απαγορεύεται στην Ουκρα-
νία η είσοδος στον Οργανισμό Βορειοατλαντικής Συνθή-
κης, που είναι η πιο ισχυρή στρατιωτική συμμαχία στον
κόσμο. Μια επίθεση σε μια χώρα του ΝΑΤΟ θεωρείται
επίθεση σε όλες. Ως έχουν τώρα, με την Ουκρανία να μην
είναι στο ΝΑΤΟ, ο Μπάιντεν και οι δυτικοί σύμμαχοι
έχουν προειδοποιήσει τη Μόσχα ότι μια εισβολή στον
πρώην σοβιετικό γείτονα της Ρωσίας θα πυροδοτήσει οι-
κονομικά και πολιτικά αντίμετρα.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης τους, ο Πούτιν είπε στον
Μπάιντεν ότι η προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ πρέπει να απορριφθεί σε αντάλλαγμα για τις
διαβεβαιώσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα πραγ-
ματοποιήσουν επίθεση. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν εί-
πε ότι δεν σκέφτεται να στείλει αμερικανικά στρατεύμα-
τα για να υπερασπιστούν την Ουκρανία ως απάντηση στη
συσσώρευση ρωσικού στρατού στα σύνορα της χώρας.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι ελπίζει να ανακοινώσει
«συναντήσεις σε υψηλότερο επίπεδο» μεταξύ της Ρω-
σίας και τουλάχιστον τεσσάρων μελών του ΝΑΤΟ σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες του Κρεμ-
λίνου για τη στρατιωτική συμμαχία.  Αυτές οι συνομιλίες
θα μπορούσαν να ταιριάζουν με τη «συζήτηση για τη
στρατηγική ασφάλεια στην ήπειρο» που το Κρεμλίνο εί-
πε ότι περίμενε σε δηλώσεις μετά τις υψηλού κινδύνου
συνομιλίες μεταξύ Μπάιντεν και Πούτιν. «Θέλω να τονί-
σω για άλλη μια φορά: οι συνομιλίες ήταν πολύ ανοιχτές,
ουσιαστικές και θα έλεγα εποικοδομητικές. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ελπίζω ότι η αμερικανική πλευρά αισθάνεται το
ίδιο για τα αποτελέσματα της συνάντησής μας», είπε ο
Πούτιν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο. Μου
φαίνεται ότι αυτό είναι το κυριότερο». Ο Μπάιντεν και ο
Πούτιν φάνηκε να σημειώνουν μικρή πρόοδο κατά τη
διάρκεια της εικονικής τους συνόδου κορυφής την Τρί-
τη, ανταλλάσσοντας κατηγορίες για τη συσσώρευση ρω-
σικού στρατού κοντά στην Ουκρανία και την πιθανότητα
νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν δηλώσει ότι είναι έτοιμες να διεξα-
γάγουν τις ίδιες διαπραγματεύσεις που θέλει το Κρεμλί-
νο. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Κρεμλίνου δείχνουν ότι η
Ρωσία δεν εγκαταλείπει ακόμη τις συνομιλίες, ενώ υπο-
λογίζεται ότι αφήνει 100.000 στρατιώτες σε απόσταση
προσβολής από την Ουκρανία.

«Το να αναγνωρίζουμε ο ένας τις ανησυχίες για την
ασφάλεια του άλλου είναι το κλειδί. Η αναβίωση του κα-
ναλιού (στην Ουκρανία) μπορεί να βοηθήσει στην απο-
φυγή παρεξηγήσεων… Οι φόβοι για τον πόλεμο στη Δύ-
ση δεν θα υποχωρήσουν ακόμη, αλλά ο διάλογος είναι
καλύτερος από τον πόλεμο». 

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ έδωσαν η καθεμία ασαφείς επι-
βεβαιώσεις για περαιτέρω συνομιλίες, αλλά το ακριβές
θέμα αυτών των συνομιλιών και το πότε θα διεξαχθούν
παραμένουν ασαφή. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θέλει
«νομικές εγγυήσεις» για να περιορίσει οποιαδήποτε πε-
ραιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και την
τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων στην Ουκρανία ή
σε άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αυτό θα
έδειχνε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια νέα συνθήκη με τη
συμμαχία, η οποία είναι πιθανό να εξοργίσει ορισμένα
μέλη. Η Ρωσία ζήτησε επίσης από τον Μπάιντεν να υπο-
χρεώσει την Ουκρανία να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες
με αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, οι
οποίοι δεν ξεκινούν στο Κίεβο. Ο Λευκός Οίκος θέλει η
Ρωσία να μειώσει τον κίνδυνο εισβολής ως προϋπόθεση
για τις συζητήσεις και ο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει
το Κρεμλίνο για συγκεκριμένες κυρώσεις που θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν από μια νέα ρωσική επίθεση στην

Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία φοβούνται ότι η Μό-
σχα θα μπορούσε να σχεδιάζει μια επιχείρηση που θα
ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν μέσω τηλεδιάσκεψης για πε-
ρισσότερες από δύο ώρες.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σά-
λιβαν, δήλωσε: «Η συζήτηση μεταξύ του προέδρου
Μπάιντεν και του προέδρου Πούτιν ήταν άμεση και ευ-
θεία. Υπήρχε πολύ δούναι και λαβείν, δεν υπήρχε κούνη-
μα των δακτύλων. Αλλά ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για
το πού βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα αυτά τα
ζητήματα». Μετά την κλήση, ο Μπάιντεν μίλησε με τους
ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλ-
λίας και της Ιταλίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο πρόεδρος
τους είχε συμβουλευτεί τη Δευτέρα και ο Λευκός Οίκος
είπε ότι συμφώνησαν «να παραμείνουν σε στενή επαφή
για μια συντονισμένη και συνολική προσέγγιση ως απάν-
τηση στη στρατιωτική συσσώρευση της Ρωσίας στα σύ-
νορα της Ουκρανίας». Το 2014, τα ουκρανικά στρατεύμα-
τα ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένα και αποθαρρύνθηκαν,
όταν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στις νοτιοανατολικές
περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ άρπαξαν τα
όπλα εναντίον του Κιέβου, δημιουργώντας δύο ολοκλη-
ρωτικές, οικονομικά θνησιγενείς «λαϊκές δημοκρατίες».

Αλλά επτά χρόνια αργότερα, καθώς ο πόλεμος των χα-
ρακωμάτων κατά των αυτονομιστών σιγοκαίει, ο στρατός
της Ουκρανίας είναι εκπαιδευμένος στη μάχη - και εξο-
πλισμένος με καλύτερα όπλα, που παράγονται εγχώρια ή
παρέχονται από τη Δύση ή την Τουρκία.

«Ο Πούτιν αυξάνει τεχνητά τον βαθμό υστερίας επειδή
η Μόσχα συνειδητοποίησε ότι ο ουκρανικός στρατός
επανεξοπλίζεται αμετάκλητα με όλες τις προμήθειες
των ΗΠΑ, της Τουρκίας και, σύντομα, της Γερμανίας, και
δεν θα είναι τόσο κρίσιμος απέναντι στη ρωσική εισβο-
λή», είπε ο Μιτρόχιν. Τώρα μένει να παρακολουθήσουμε
σαν θεατές τη συνέχεια, ελπίζοντας πως δεν θα υπάρ-
ξουν απώλειες αθώων ανθρώπων.
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Νότη Μαριά

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

Όταν ο Σολτς πετούσε την μπάλα στην εξέδρα για τις γερμανικές
αποζημιώσεις έπειτα από ερώτησή μας στην Ευρωβουλή 

E
πειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις
τελικά συγκροτήθηκε η τρικομματική κυ-
βέρνηση συνεργασίας Σοσιαλδημοκρα-

τών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων στη Γερμανία
με καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ
Σολτς, o οποίος ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του.

Η νέα γερμανική κυβέρνηση πάντως από την
πρώτη στιγμή φρόντισε να διαλύσει τις αυταπά-
τες διαφόρων κύκλων στην Αθήνα σε σχέση με
την τύχη των γερμανικών αποζημιώσεων. Και
αυτό γιατί εδώ και καιρό στην Αθήνα διάφοροι
του «fan club» των Γερμανών Πρασίνων είχαν
κάνει ιδιαίτερο θόρυβο για το γεγονός ότι οι Πρά-
σινοι είχαν δήθεν εκδηλωθεί θετικά για τις γερ-
μανικές αποζημιώσεις. Η αλήθεια βέβαια ήταν
διαφορετική και αυτό φροντίσαμε σε προγενέ-
στερα άρθρα μας να το διευκρινίσουμε. Έτσι,
επισημάναμε ότι η θέση των Πρασίνων σε σχέση
με τις γερμανικές αποζημιώσεις ήταν θετική μό-
νο αναφορικά με την επιστροφή του Αναγκαστι-
κού Κατοχικού Δανείου, όχι όμως και σε σχέση
με την καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων
και την εξόφληση των αποζημιώσεων των συγγε-
νών των θυμάτων που εκτελέστηκαν από τα γερ-
μανικά στρατεύματα κατοχής.

Ειδικότερα, στις 25 Μαρτίου 2021 στο Βερολί-
νο η γερμανική Βουλή απέρριψε ψηφίσματα των
Γερμανών Πρασίνων και της γερμανικής Αριστε-
ράς σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Το ψήφισμα των Πρασίνων ζητούσε μόνο την
εξόφληση του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανεί-
ου, χωρίς όμως να ζητά και εξόφληση των υπο-
λοίπων οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα,
ενώ το ψήφισμα της γερμανικής Αριστεράς
απαιτούσε πλήρη εξόφληση των πολεμικών
επανορθώσεων και επιστροφή του Αναγκαστι-
κού Κατοχικού Δανείου. Όμως, το κόμμα της
Μέρκελ και οι σύμμαχοί της, ήτοι οι Γερμανοί
χριστιανοδημοκράτες και το αδελφό τους κόμ-

μα, οι Γερμανοί χριστιανοκοινωνιστές, συνεπι-
κουρούμενοι από τους Γερμανούς σοσιαλδημο-
κράτες, καθώς και τους φιλελεύθερους και τους
ακροδεξιούς του κόμματος Εναλλακτική για τη
Γερμανία απέρριψαν πανηγυρικά και τα δύο ψη-
φίσματα έπειτα από συζήτηση που κράτησε πά-
νω από μιάμιση ώρα.

Στο εκτεταμένο λοιπόν κυβερνητικό πρόγραμ-
μα της νέας γερμανικής κυβέρνησης για άλλη
μια φορά το Βερολίνο εκφράζεται αρνητικά σε
κάθε ιδέα καταβολής των οφειλών της Γερμα-
νίας προς την Ελλάδα, ακόμη και σε σχέση με το
Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο. Το μόνο που τόλ-
μησαν να ψελλίσουν οι της τρικομματικής κυ-
βέρνησης ήταν κάτι γενικολογίες για δήθεν
«κοινή επεξεργασία του ιστορικού παρελθόν-
τος» και τίποτε άλλο.

Μάλιστα, ο νέος υπουργός Οικονομικών της
Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ, ο αποκαλούμενος
και «μικρός Σόιμπλε», ενώ εκθείασε τις «μεταρ-
ρυθμίσεις στην Ελλάδα», τελικά «έκανε γαργά-
ρα» οτιδήποτε είχε σχέση με την εξόφληση των
οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Η συμπεριφορά αυτή του νέου υπουργού Οι-
κονομικών της Γερμανίας είναι στην ίδια γραμμή
με αυτήν του Όλαφ Σολτς, όταν το 2018 του είχα
θέσει στην Ευρωβουλή το ζήτημα των γερμανι-
κών αποζημιώσεων.

«Πότε θα εξοφλήσετε το Αναγκαστικό Κατοχι-
κό Δάνειo;», ρώτησα τον τότε υπουργό Οικονομι-
κών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κατά τη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομι-
σματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 12 Ιου-
λίου 2018 με μόνο προσκεκλημένο τον ίδιο τον
Σολτς.

Αφού λοιπόν του επισήμανα ότι η Γερμανία
ισχυρίζεται δήθεν ότι τηρεί τις υποχρεώσεις της,
εν συνεχεία του έθεσα το εύλογο ερώτημα πότε

αυτός ως υπουργός των Οικονομικών της Γερμα-
νίας θα εξοφλήσει το Αναγκαστικό Κατοχικό Δά-
νειο, το οποίο επιβλήθηκε στην Ελλάδα από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 14 Μαρτίου
1942. Μάλιστα, συνέχισα επισημαίνοντάς του ότι
το Βερολίνο έχει καταστεί υπερήμερο, μιας και
από τον Απρίλιο του 1943 η Γερμανία άρχισε να
εξοφλεί το δάνειο αυτό καταβάλλοντας εννέα δό-
σεις, πλην όμως έκτοτε έπαυσε κάθε καταβολή
του δανείου.

Και κατέληξα επισημαίνοντας ότι καθώς έκτο-
τε παραμένει ανεξόφλητο το δάνειο αυτό, ανακύ-
πτει το ερώτημα πότε θα γίνει η εξόφλησή του εκ
μέρους της Γερμανίας και σε ποιες ενέργειες
σκοπεύει να προβεί ο ίδιος ο Σολτς ως αρμόδιος
υπουργός Οικονομικών.

Όμως ο τότε υπουργός Οικονομικών της Γερ-
μανίας, ο οποίος προφανώς είχε συνηθίσει να
του υποβάλλουν ερωτήσεις στα μέτρα του, ενώ
ήταν λαλίστατος για όλα τα θέματα, ακόμη και για
τις αποφάσεις του Eurogroup για την Ελλάδα,
καθώς επισήμανε ότι πρέπει να τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα, δηλαδή μειώσεις συντάξεων
κ.λπ., εντούτοις δεν έβγαλε κουβέντα στην ερώ-
τηση που του έθεσα, προκαλώντας τις διαμαρτυ-
ρίες τόσο τις δικές μου όσο και άλλων ευρωβου-
λευτών από Γαλλία και Βέλγιο, ενώ ο Ιταλός τότε
πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος με μεγάλη δυ-
σκολία μου έδωσε τον λόγο, έσπευσε να προστα-
τεύσει τον Σολτς (youtu.be/6z0Ici1eMWU και
www.onlarissa.gr 12/7/2018).

Επομένως, στην Αθήνα δεν πρέπει πλέον κα-
νείς να έχει αυταπάτες σε σχέση με τη στάση του
Σολτς για τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελ-
λάδα, καθώς ο νέος καγκελάριος στην παραπάνω
ερώτηση που του έθεσα στην Επιτροπή Οικονο-
μικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου στις 12 Ιουλίου 2018 για το ζήτημα των γερμα-
νικών αποζημιώσεων πέταξε την μπάλα στην
εξέδρα αρνούμενος να απαντήσει.

Καθώς λοιπόν την προσεχή Δευτέρα θα τιμή-
σουμε για άλλη μια φορά τη μνήμη των σφαγια-
σθέντων συμπατριωτών μας από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής στο Ολοκαύτωμα των Κα-
λαβρύτων της «Μαύρης Δευτέρας» της 13ης Δε-
κεμβρίου 1943, η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει
στις απαραίτητες ενέργειες για τη δικαστική επί-
λυση της διαφοράς, φέρνοντας το ζήτημα των
γερμανικών οφειλών ενώπιον του αρμοδίου δι-
καιοδοτικού οργάνου.

Παράλληλα και προκειμένου να αυξηθεί η πίε-
ση κατά της Γερμανίας, όπως έχουμε προτείνει
ήδη από το 2011, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει
να εγγράψει τις γερμανικές αποζημιώσεις στον
κρατικό προϋπολογισμό του 2022 και να προχω-
ρήσει σε άμεση τιτλοποίηση του Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου.
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Ε
κ πρώτης όψεως το παρουσιαστικό του παραπέμπει

σε σοβαρό άνθρωπο χαμηλών τόνων. Με το κοστου-

μάκι και τα γυαλάκια του… θυμίζει τους γνωστούς

θολοκουλτουριάρηδες της Αριστεράς που για να μιλήσουν

χρειάζεται να κάνουν «ασκήσεις θάρρους». Όταν όμως

ανοίξει το στόμα του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η εικόνα εί-

ναι εντελώς fake και πρόκειται για έναν άνθρωπο με αγο-

ραία συμπεριφορά, που στις περισσότερες των περιπτώ-

σεων ξεπερνάει κάθε όριο χυδαιότητας. Τελευταίο του

«κατόρθωμα» με αφορμή το μετρό Θεσσαλονίκης για τα

έργα και τις ημέρες του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν επι-

τέθηκε με πρωτοφανή αγένεια κατά του υπουργού Κώστα

Αχ. Καραμανλή λέγοντάς του: «Είστε βλαξ και ανίκανος».

Προφανώς δεν είναι η μοναδική φορά που προβαίνει σε

τέτοιες αγελαίες συμπεριφορές. Όσοι τον γνωρίζουν λένε

ότι είναι ένας «μικρός Πολάκης» με σύνδρομα «κουτσα-

βακισμού». Δεν είναι λοιπόν διόλου τυχαίο ότι είναι ο

εκλεκτός του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αφού μια

συνέντευξη στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ αρκούσε για να μπει

τις λίστες και να κατέβει για περιφερειάρχης αρχικά και

μετά για βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης. Και τι συνέν-

τευξη; Έγραψε ιστορία. Ο Γιαννούλης έδινε συνεχώς πά-

σες στον αρχηγό του, μέχρι που έβγαλε από την τσέπη του

ένα σημείωμα. «Δεν χρειάζομαι καλλωπισμό, δεν χρει-

άζομαι να έχω απέναντί μου τον κ. Γιαννούλη, να του στέλ-

νω σημειώματα για το τι ερωτήσεις να μου κάνει…», είπε ο

Τσίπρας και ο δημοσιογράφος τον διέκοψε λέγοντας πως

«το σημείωμα αυτό είναι προσωπικό μου…». Για να απαν-

τήσει με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας: «Δεν είστε και στον

ΣΚΑΪ εσείς, στην ΕΡΤ3 είστε από όσο γνωρίζω». Πιο στημέ-

νο, πεθαίνεις… που λέμε.  Με την ίδια λάσπη και χυδαιότη-

τα ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε προ μηνών τον δια-

κεκριμένο δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ αλλά και την τη-

λεόραση του Alpha ότι χρηματοδοτήθηκαν για να κάνουν

συνέντευξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα,

έκανε λόγο για πληρωμένη συνέντευξη με τον πρωθυ-

πουργό… «Η συνέντευξη θα κλείσει με έκδοση τιμολογίου

ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών; Χωρίς τον ΦΠΑ; Ή με

ΦΠΑ;», έγραψε στα social media και ο Τσίπρας βεβαίως

δεν τον έδιωξε, όπως ποτέ δεν έδιωξε τον Πολάκη, ο οποί-

ος φώναζε για τα βοθροκάναλα της διαπλοκής.

Ο… μικρός Πολάκης
της Θεσσαλονίκης

Χρήστος Γιαννούλης 

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Τ
ο θεσσαλονικιώτικο πουλέν του Τσίπρα έχει βεβαίως
εκστομίσει και άλλες απίστευτες γκάφες, όπως, για
παράδειγμα, την πρότασή του για ποινική δίωξη

όσων κάνουν μπάρμπεκιου με ψήσιμο χοιρινού και κατανά-
λωση αλκοόλ δίπλα από δομές φιλοξενίας προσφύγων. Χα-
ρακτήρισε μάλιστα φασίστες, σκοταδόψυχους και σαδιστές
όσους ψήνουν σουβλάκια, μιλώντας στη Βουλή για την πρό-
σκληση συλλόγου της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία καλού-
σαν τον κόσμο σε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά μετανα-
στών που είχαν μεταφερθεί σε hotspot στα Διαβατά. 

Στην ιστορία της Μεταπολίτευσης βεβαίως θα μείνει και η
ομολογία του για την... οικογενειακή κομπίνα με το δίπλωμα
οδήγησης. «Έβγαλε δίπλωμα οδήγησης η μητέρα μου για να
της φορτώνουμε τα point system». Όπως ομολόγησε ο ίδιος
σε μια κρίση αφελούς ειλικρίνειας, η μητέρα του έβγαλε δί-
πλωμα οδήγησης, παρότι δεν έχει οδηγήσει ποτέ. «Το δί-
πλωμά της είχε βγει για να της φορτώνουμε τους πόντους
από το παλαιότερο σύστημα, το point system. Κόντεψε να
χάσει το δίπλωμά της από τους δικούς μας πόντους, παρότι
ποτέ δεν χρησιμοποίησε το ΙΧ», είπε στους έκπληκτους πα-
ριστάμενους βουλευτές. «Μην τα μαρτυράτε», παρατήρησε
ένας εξ αυτών. «Έχει διαγραφεί (sic) το αδίκημα», απάντησε
ο κ. Γιαννούλης.

Εκεί που πραγματικά έδωσε ρέστα ο Χρήστος Γιαννούλης
είναι στην επίσκεψη που έκανε με τον φίλο του Νίκο Παππά
στις εγκαταστάσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπου ανέβασαν βίντεο
από το εσωτερικό ενός βαγονιού, στο οποίο δήθεν φύτρω-
ναν μανιτάρια. Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, το συγκε-
κριμένο βαγόνι ήταν για παραπάνω από έναν μήνα εκτός
δρομολογίων για συντήρηση.

Θυμίζουμε επίσης τη μανία του Γιαννούλη υπέρ της συμ-
φωνίας των Σκοπίων, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων στην εκλογική του περιφέρεια και για ένα μεγάλο
διάστημα οι πολίτες τον γιουχάιζαν σε όλες τις δημόσιες εμ-
φανίσεις του.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι οι κακές γλώσσες λένε
ότι ακόμη και τώρα που έχει αποσυρθεί από τη δημοσιογρα-
φία, συνεχίζει να επηρεάζει πρόσωπα και καταστάσεις στην
ΕΡΤ3, στο δυναμικό της οποίας εργάστηκε από το 2001 και
μετά. «Εξακολουθεί να παραγοντίζει στην κρατική τηλεόρα-
ση της Βόρειας Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία
δουλειά», λένε οι παροικούντες τη Θεσσαλονίκη. Δικαίως ή
αδίκως, κάποιοι τον αποκαλούν… μικρό Πολάκη της Θεσ-
σαλονίκης και πάντως σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο
τον στηρίζει, αλλά επιμένει να έχει τέτοιους πολιτικούς στο
παλμαρέ του…

Οι εκφράσεις πεζοδρομίου,
οι γκάφες και η ΕΡΤ3

Οι κακές γλώσσες λένε ότι ακόμα λύνει και δένει στην ΕΡΤ3H λατρεία του Τσίπρα στο πρόσωπό του είναι δεδομένη 

Επική γκάφα 
η κατηγορία του
ότι ο Alpha
πληρώθηκε 
για να κάνει 
συνέντευξη
στον 
Μητσοτάκη 

Η συνέντευξη που του παραχώρησε ο Τσίπρας στην ΕΡΤ3 
ήταν αρκετή για να κατέβει βουλευτής

Το θεσσαλονικιώτικο πουλέν του Τσίπρα 
έχει εκστομίσει και άλλες απίστευτες γκάφες

Μνημείο επιστημονικής φαντασίας τα μανιτάρια 
που βρήκε σε βαγόνι που ήταν εκτός λειτουργίας 



Ο
αντιπρόεδρος της Βουλής
Οδυσσέας Κωνσταντινόπου-
λος, βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και
ένας από τους πιο στενούς συ-

νεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, λίγο
πριν ανοίξουν οι κάλπες που θα βγάλουν
τη νέα ηγεσία του Κινήματος στέλνει το
δικό του μήνυμα: «Ο Νίκος Ανδρουλά-
κης ζητάει να τον ψηφίσουν για αυτά που
μπορεί να κάνει, δεν ζητάει να καταψη-
φίσουν τον πρώην πρωθυπουργό, και
αυτό δείχνει ότι έχουμε αλλάξει σελίδα
και πάμε στο μέλλον με αυτά που μας
ενώνουν». Αποκωδικοποιώντας το μή-
νυμα του πρώτου γύρου, υποστηρίζει με
σιγουριά πως «η Δημοκρατική Παράτα-
ξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε».

Γιατί να προτιμήσει κάποιος τον Νίκο
Ανδρουλάκη απέναντι σε έναν πρώην
πρωθυπουργό με τόσο βαρύ όνομα;
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη συνεπή

πορεία του όλα αυτά τα πέτρινα χρόνια
της παράταξης κέρδισε την εμπιστοσύνη
των μελών μας και των φίλων μας ότι
μπορεί να διασφαλίσει την ενότητα του
Κινήματος. Δεν έλειψε ούτε μία στιγμή
από αυτό και δεν συμμετείχε ποτέ στα
όσα το πλήγωσαν στο παρελθόν και δεν
πρέπει να ξαναζήσουμε. Ζητάει με τον
πιο καθαρό τρόπο να είναι η επιλογή
τους, γιατί το εννοεί και γιατί μπορεί να
εγγυηθεί την πολιτική αυτονομία του Κι-
νήματός μας. Μια ιστορική και περήφανη παράταξη
όπως η δική μας πρέπει να έχει το δικό της διακριτό
στίγμα, τόσο απέναντι σε ένα συντηρητικό και ελιτί-
στικο κόμμα, όπως η ΝΔ, όσο και σε ένα δημαγωγικό
κόμμα που επενδύει μονίμως στην καταστροφή,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει να τον
ψηφίσουν για αυτά που μπορεί να κάνει, δεν ζητάει
να καταψηφίσουν τον πρώην πρωθυπουργό, και αυ-
τό δείχνει ότι έχουμε αλλάξει σελίδα και πάμε στο
μέλλον με αυτά που μας ενώνουν. 

Ποιο το προφίλ που θα πρέπει να έχει ο βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ που θα αναλάβει την εκπροσώπη-
ση του κόμματος στη Βουλή; 
Δεν είναι θέμα προφίλ. Είναι θέμα ουσίας. Οι

270.000 που προσήλθαν στις κάλπες στις 5 Δεκεμ-
βρίου επανάφεραν τη Δημοκρατική Παράταξη και το
ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
καλείται τώρα να κάνει αυτή την εντολή πράξη και
μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου δίνονται οι μάχες για τα
ζητήματα που αφορούν τη χώρα, την κοινωνία και
την οικονομία, ενώ η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση
στη χώρα με εκατοντάδες νεκρούς. Αυτό το προφίλ

αντιπολίτευσης έδωσαν εντολή οι 270.000 να υπη-
ρετήσει ενωμένη η Κοινοβουλευτική Ομάδα και φυ-
σικά ο νέος επικεφαλής της μέσα στη Βουλή. Οι δια-
δικασίες θα γίνουν στην ώρα τους και ο Νίκος Αν-
δρουλάκης το έχει αποδείξει ότι όλα θα γίνουν ειρη-
νικά και με ενότητα.  

Πώς αποκωδικοποιείτε τη μεγάλη συμμετοχή των
πολιτών στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ;
Η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ

επέστρεψε, είναι το καθαρό μήνυμα. Ο κόσμος είναι
απογοητευμένος τόσο από τη διακυβέρνηση Νέας
Δημοκρατίας - Μητσοτάκη όσο και από την αδυναμία
ουσιαστικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρα. Οι
πολίτες αναγνώρισαν ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
δεν είναι κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στο ξεπερασμένο
δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ αλλά μια αυτόνομη πολιτικά πα-
ράταξη, με δυνατότητα και σωστές πολιτικές επιλο-
γές χρήσιμες στην κοινωνία και τη χώρα σε αυτές τις
κρίσιμες ώρες. Έδωσε, λοιπόν, ισχυρό μήνυμα γιατί
σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδει-
ξη προέδρου που ήταν ανοιχτές ψήφισαν και φίλοι
που είναι απογοητευμένοι από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ,
δεν ψήφισαν μόνο τα μέλη μας, και αυτό είναι κάτι

σημαντικό ως μήνυμα, οι
270.000 είναι από μόνοι τους
σημαντικό μήνυμα. Ενδεικτι-
κά, στις πρόσφατες εσωκομ-
ματικές διαδικασίες της ΝΔ,
με τετραπλάσια κοινοβου-
λευτική δύναμη από το Κίνη-
μα Αλλαγής, ψήφισαν
411.000.

Ποιες είναι οι κινήσεις που
πρέπει να γίνουν, ώστε το
ΚΙΝΑΛ να μπει σε τροχιά
εξουσίας; 

Συμμετοχή και υπεύθυνες
πολιτικές θέσεις και πρό-
γραμμα που χρειάζεται η
χώρα. Αυτό τονίζει ο Νίκος
Ανδρουλάκης σε κάθε ομιλία
του. Οι ανισότητες που διεύ-
ρυνε η πανδημία δεν αντιμε-
τωπίζονται με ευχές και
αφορισμούς αλλά με μέτρα
που ξεκινούν από την παι-
δεία, την υγεία, το δίχτυ κοι-
νωνικής προστασίας. Πάρτε
παράδειγμα την αύξηση των
τιμών ενέργειας που πλήττει
όλα τα νοικοκυριά ή τη μετά-
βαση στις πράσινες μορφές
ενέργειας από ΑΠΕ. Αντί να
προωθούνται οι ενεργειακές
κοινότητες, η χρήση φωτο-
βολταϊκών στις στέγες, προ-
ωθείται ανοργάνωτα η απο-
λιγνιτοποίηση και οι ΑΠΕ πά-
νε μόνο σε μεγάλους ομί-
λους. Ο απλός κόσμος, οι
αγρότες, οι μικρομεσαίες, οι

επαγγελματίες όχι μόνο πληρώνουν την ενέργεια
ακριβότερη αλλά και αποκλείονται από την παραγω-
γή ΑΠΕ για να μειώσουν το κόστος. Στην παιδεία
πρέπει να ξεκινήσουμε τις αλλαγές από την προσχο-
λική περίοδο για να διευκολυνθούν τα νεαρά ζευγά-
ρια να αποκτήσουν παιδιά χωρίς να σκέφτονται τι θα
γίνει τις ώρες που εργάζονται.

Τελικά η περίφημη «ανανέωση» που επικαλούν-
ται οι υποψήφιοι πρόεδροι πώς μπορεί να επι-
τευχθεί και με ποιους όρους; 
Η ανανέωση αφορά κυρίως το πολιτικό πρό-

γραμμα και τις θέσεις, μαζί βέβαια με φρέσκες
ιδέες και στελέχη που θα τις υπηρετούν. Στο πρό-
σωπο του Νίκου Ανδρουλάκη συντρέχουν όλα αυ-
τά τα χαρακτηριστικά και ο ίδιος πιστεύει στη συ-
νεισφορά, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των
στελεχών. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα διασφαλί-
ζουν την ενότητα για την επόμενη μέρα;
Ο σεβασμός της εντολής των 270.000 που ψήφι-

σαν στις 5 Δεκεμβρίου και το καθαρό μήνυμα που
έδωσαν και θα δώσουν στις 12 Δεκεμβρίου.Ο
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«Το ΠΑΣΟΚ 
επέστρεψε…»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Ηχηρό μήνυμα για το Μεταναστευτικό και την απόπειρα
της Άγκυρας να παραβιάσει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύ-
νορα, εργαλειοποιώντας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών από την Αλε-
ξανδρούπολη. «Η υβριδική απειλή, η χρήση του Μετανα-
στευτικού-Προσφυγικού ως εργαλείου αποσταθεροποίησης
της Ελλάδας και της Ευρώπης, κατέληξε στο να αναδείξει τον
Έβρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη, ως πρότυπο ευρω-
παϊκής αλληλεγγύης και ενότητας και ως πρότυπο αντίστα-
σης στη νέα γενιά υβριδικών απειλών που βρήκε μιμητές και
σε άλλες χώρες», τόνισε ο κ. Δένδιας από την πρωτεύουσα
του Έβρου. 

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας
ξεναγήθηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο
αναδεικνύεται σε ενεργειακό και γεωστρατηγικό κόμβο,
αλλά και πύλη εισόδου για τις συμμαχικές δυνάμεις στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έπειτα, ο κ. Δένδιας με-
τέβη στη Ρούσσα του Έβρου, ένα από τα σημαντικότερα
προσκυνήματα των Αλεβιτών μουσουλμάνων, τους οποίους
ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Με τη
συνοδεία του διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού, αντιστράτη-
γου Άγγελου Χουδελούδη, επισκέφθηκε το Φυλάκιο Πλα-
γιών, όπου συνομίλησε με οπλίτες και στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 

Μήνυμα Δένδια από τον  Έβρο για το Προσφυγικό

Ρ
αγδαίες είναι οι εξελίξεις στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κύπρου, η οποία αναμένεται
να αποτελέσει πεδίο «σύγκρου-

σης» ανάμεσα στις παράνομες διεκδική-
σεις της Τουρκίας και τα ενεργειακά συμ-
φέροντα της Ευρώπης και των Ηνωμένων
Πολιτειών. 

Η «σκακιέρα» της Ανατολικής Μεσογεί-
ου έχει στηθεί, με τους Αμερικανούς να
επεκτείνουν την παρουσία τους και στο οι-
κόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ. Οι υπογρα-
φές για την παραχώρηση δεύτερου οικο-
πέδου στην κοινοπραξία ExxonMobil -
Qatar Energy μπήκαν χθες σε ειδική τελε-
τή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο της Λευκωσίας, παρουσία της
υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και εκπροσώπων των δύο εται-
ρειών.

Οι ενεργειακοί κολοσσοί των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και του Κατάρ διαθέτουν
ήδη άδειες για το οικόπεδο 10, στο οποίο
θα πραγματοποιήσουν επιβεβαιωτική γε-
ώτρηση πριν από το τέλος του έτους. Εκεί
βρίσκεται ο στόχος «Γλαύκος» που εκτι-
μάται ότι κρύβει έναν πραγματικό «θη-
σαυρό» μεγέθους 5 έως 8 τρισεκατομμυ-
ρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Το
κοίτασμα αυτό ενδεχομένως εκτείνεται
και στο γειτονικό οικόπεδο 5, το οποίο
αποτελεί «μήλον της έριδος» ανάμεσα
στην Άγκυρα και τη Λευκωσία, καθώς εί-
ναι ένα από τα οικόπεδα που διεκδικεί η
Τουρκία με το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας
Πατρίδας». 

Η παραχώρησή του στους Αμερικανούς

από τη μία πλευρά «θωρακίζει» τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην περιοχή και από την άλλη
καταρρίπτει τους αβάσιμους ισχυρισμούς
της Άγκυρας ότι ολόκληρο το δυτικό τμή-
μα της κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί μέρος της
τουρκικής υφαλοκρηπίδας. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση
από την Άγκυρα, αν και θεωρείται βέβαιο
ότι η Τουρκία θα εκφράσει την ενόχλησή
της με νέες ρητορικές εξάρσεις και απει-
λές. Στην Αθήνα αλλά και στη Λευκωσία
επικρατεί η αίσθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν δεν θα επιχειρήσει να κινηθεί
επιθετικά εναντίον των Ηνωμένων Πολι-
τειών ούτε στο οικόπεδο 5 ούτε και στο 10,
όταν ξεκινήσει η γεώτρηση. Το σενάριο
που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθα-
νότητες είναι η αποστολή ενός ερευνητι-
κού πλοίου ή ενός πλωτού γεωτρύπανου
στην κυπριακή ΑΟΖ για να αμφισβητήσει
τη δικαιοδοσία της Λευκωσίας. Να σημει-
ώσουμε ότι η NAVTEX του «Ορούτς Ρέις»
που βρίσκεται στα ανοιχτά του κόλπου της
Μερσίνης λήγει στα μέσα Δεκεμβρίου και
μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα

περιοχή ερευνών του, ενώ η Άγκυρα έχει
προαναγγείλει την προμήθεια τέταρτου
πλωτού γεωτρύπανου το οποίο, σύμφωνα
με Τούρκους αξιωματούχους, θα ανα-
πτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ωστόσο, εντονότερη αναμένεται να είναι
η αντίδραση των γειτόνων στη γεώτρηση
που θα πραγματοποιήσει η γαλλική TO-
TAL στο οικόπεδο 6, το οποίο επίσης διεκ-
δικεί η Άγκυρα. Οι γείτονες δεν αποκλεί-
εται να δοκιμάσουν τα όρια της Γαλλίας
μετά τους πρόσφατους διαξιφισμούς ανά-
μεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι αλλά και
την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυν-
τικής συμφωνίας που έχει προκαλέσει
εκνευρισμό στην Τουρκία. Το μόνο σίγου-
ρο είναι πως ο φετινός χειμώνας στην
Ανατολική Μεσόγειο θα είναι «θερμός»,
με την Αθήνα και τη Λευκωσία να κινητο-
ποιούν ήδη τους διπλωματικούς και αμυν-
τικούς μηχανισμούς τους, ενώ το βλέμμα
τόσο της Ουάσιγκτον όσο και του Παρισι-
ού βρίσκεται καρφωμένο στην επίμαχη
περιοχή. 

Στήθηκε η «σκακιέρα»
στην Ανατ. Μεσόγειο 

Έτοιμοι για το οικόπεδο 5 
oι ενεργειακοί κολοσσοί 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
και του Κατάρ, ExxonMobil 
και Qatar Energy 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ξ
επερνάει πλέον τα όρια του γραφι-
κού η κατάσταση με τους επονο-
μαζόμενους «Θεματοφύλακες του
Συντάγματος», οι οποίοι το πρωί

της Παρασκευής πρωταγωνίστησαν σε ένα
κωμικοτραγικό περιστατικό στο Αιγίνιο
Πιερίας.

Ωσάν να ασκούν εκτελεστική εξουσία,
εμφανίστηκαν στο σχολικό συγκρότημα της
περιοχής (Γυμνάσιο και Λύκειο Αιγινίου)
και πέρασαν χειροπέδες στον γυμνασιάρ-
χη, τον οποίο μάλιστα οδήγησαν στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Πύδνας - Κολινδρού! Το πε-
ριστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί,
όταν ο καθηγητής έφτασε στο σχολείο, την
ώρα μάλιστα που είχαν ξεκινήσει να προ-
σέρχονται και μαθητές. Μια ομάδα ατόμων
εμφανίστηκε μπροστά του, του έκλεισε τον
δρόμο, τον προπηλάκισε και τον φώναξε
«προδότη», τον δέσμευσε με χειροπέδες,
τον οδήγησε σε ένα «περιπολικό» όχημα
και τον πήγε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα!
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέ-
λη της «Συνταγματικής Αστυνομίας» είχαν
πρόθεση να... συλλάβουν και τον λυκειάρ-
χη, αλλά δεν τον συνάντησαν και έτσι γλίτω-
σε το σοκ και την ταλαιπωρία. Σύμφωνα με

πληροφορίες, οι Αρχές (ΕΛΑΣ και δικαιο-
σύνη) είχαν ενημερωθεί ήδη από τα τέλη
Νοεμβρίου για απειλές προς τους εκπαι-
δευτικούς του συγκεκριμένου σχολικού
συγκροτήματος (Γυμνάσιο και Λύκειο Αιγι-
νίου). Ωστόσο, κανείς δεν περίμενε ότι το
θράσος των αυτοαποκαλούμενων «Θεμα-
τοφυλάκων του Συντάγματος» θα έφτανε
σε αυτό το σημείο. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι είχαν καταγγελθεί στην
ΕΛΑΣ περιστατικά εξύβρισης καθηγητών,
που είχαν λάβει χώρα το διήμερο 24-25
Νοεμβρίου, ωστόσο δεν μπορούσαν να γί-
νουν προσαγωγές, καθώς είχε παρέλθει η
αυτόφωρη διαδικασία. Το ίδιο χρονικό διά-
στημα με δικαστικό επιμελητή είχαν στείλει
έγγραφο που ανέφερε πως τα σχολεία επι-
τάσσονται στο όνομα των «Αυτόχθονων Ελ-
λήνων».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανάμεσα
στους 11 συλληφθέντες «Θεματοφύλακες
του Συντάγματος» είναι μια νοικοκυρά, μια
δασκάλα χορού, ένα απόστρατος αστυνομι-
κός, ένας άνεργος, δύο αγρότες κ.ά., ενώ
μόλις τρεις έχουν τα παιδιά τους στο συγκε-
κριμένο σχολικό συγκρότημα. H εκπαιδευ-
τική κοινότητα πάντως βρίσκεται ακόμη σε
σοκ μετά το περιστατικό και εκφράζει αγω-
νία για παρόμοιες ενέργειες σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας. 

Θεοδωρικάκος: «Δεν θα ξαναγίνει»
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση στο ανώτατο

επίπεδο, με τον υπουργό Προστασίας του

Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώνεται
για το περιστατικό και να ζητά τη σύλληψη
όλων των εμπλεκομένων (όπως και έγινε).
Αμέσως μετά ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε
ότι «τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι
προκλητικές και απαράδεκτες και η αστυνο-
μία δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψή
τους». Πιο αναλυτικά, η Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Κατερίνης συνέλαβε συνολικά 11
εμπλεκόμενους -μέλη της συγκεκριμένης
ομάδας- οι οποίοι θα παραμείνουν κρατού-
μενοι μέχρι την απολογία τους στον ανακρι-
τή. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη
κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορά
στο αδίκημα της αρπαγής από κοινού. Η ίδια
δικογραφία, σύμφωνα με αστυνομικές πη-
γές, αφορά επιπλέον, κατά περίπτωση, πρά-
ξεις όπως διατάραξη κοινής ειρήνης, σωμα-
τικές βλάβες, απειλή, εξύβριση κ.ά.

Κεραμέως: «Αδιανόητη η επίθεση»
«Είμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα

στον γυμνασιάρχη Πιερίας. Η επίθεση που
δέχτηκε ήταν αδιανόητη. Μίλησα μαζί του
και με τον αστυνομικό διευθυντή της πε-
ριοχής. Θα προστατεύσουμε με κάθε μέσο
την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Έχουν
ήδη επιληφθεί της υπόθεσης οι αρμόδιες
Αρχές», ανέφερε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως σχετικά με το πρωτοφα-
νές περιστατικό απαγωγής του γυμνα-
σιάρχη Πιερίας από γονείς - αρνητές που
δηλώνουν «Θεματοφύλακες του Συντάγ-
ματος».

Φίλης: «Ο εθνικισμός μετατράπηκε
σε σκοταδισμό»

Ο τομεαάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Φίλης σχολίασε: «Δεν θα εκπλαγού-
με αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη
ενέργεια και μάλιστα στην ίδια περιοχή
προέρχεται από τους κύκλους εκείνους
που την περίοδο της Συμφωνίας των
Πρεσπών είχαν προβεί σε προπηλακι-
σμούς και σε εμπρηστικές επιθέσεις
εναντίον σπιτιών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, ενθαρρυμένοι τότε από την έξαλλη
και ανεύθυνη πολιτική της ΝΔ για το Μα-
κεδονικό. Έτσι θέριεψαν τα “άνθη του
κακού” στην Πιερία και σε άλλες περιο-
χές της Βόρειας Ελλάδας, με τον εθνικι-
σμό να δίνει τώρα τη θέση του στον σκο-
ταδισμό και τον δυσοίωνο αντιεπιστημο-
νικό ανορθολογισμό, με τραγικά αποτε-
λέσματα και χιλιάδες θύματα της αντιεμ-
βολιαστικής παραφροσύνης».

Οι επονομαζόμενοι
«Θεματοφύλακες 
του Συντάγματος»,
αποτελούμενοι από
ανέργους, νοικοκυρά 
και δασκάλα χορού,
προπηλάκισαν και συνέλαβαν
εκπαιδευτικό

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ένα τάγμα αρνητών πέρασε 
χειροπέδες σε γυμνασιάρχη
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Μ
ια μητέρα τριών παιδιών, σε
ηλικία μόλις 29 ετών, είναι
το 16ο φετινό θύμα γυναικο-
κτονίας, με την ελληνική

κοινωνία να  παρακολουθεί «παγωμένη»
τις αποκαλύψεις από την Αλεξανδρού-
πολη. Το πρωί της Παρασκευής ξυπνή-
σαμε με την είδηση ότι η 29χρονη Τζεβριέ άφησε την τελευ-
ταία της πνοή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης,
όπου νοσηλευόταν σε ΜΕΘ για Covid-19.

Η 29χρονη μουσουλμάνα Ρομά είχε μεταφερθεί την Κυ-
ριακή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από τον σύζυγό
της, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του έπεσε από τη
σκάλα, για να δικαιολογήσει τα τραύματα που είχε. Ωστόσο,
οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 29χρονη είχε ρήξη ήπατος και
σπλήνας και υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν στέκει στην εκδοχή
του 30χρονου. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων η γυ-
ναίκα υποβλήθηκε συνολικά σε τέσσερα χειρουργεία και
νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Covid-
19, όπου και κατέληξε λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Πέμ-
πτης. Οι γιατροί ενημέρωσαν για τα τραύματα που είχε η
29χρονη τους γονείς της, οι οποίοι την Τετάρτη (8/12) προ-
χώρησαν σε καταγγελία για πρόκληση σωματικών βλαβών
από τον σύζυγό της.

Άμεσα ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει ιατροδικαστική
εξέταση, η οποία έδειξε ότι οι πολλαπλές κακώσεις που

έφερε σε διάφορα σημεία του σώματος,
η σύνθλιψη του ύπατος και η ρήξη
σπλήνας δεν είναι συμβατές με πτώση
από σκάλα, αλλά συνάδουν με ξυλοδαρ-
μό. Περισσότερα θα φανούν από τη νε-
κροψία - νεκροτομή που θα γίνει στη
σορό της νεαρής γυναίκας, η οποία

όμως θα γίνει έπειτα από τουλάχιστον 72 ώρες λόγω του
ότι νοσούσε από Covid-19 και πρέπει να εξαλειφτεί το
φορτίο από τον ιό. 

Η σύλληψη του συζύγου
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι αστυ-

νομικοί της Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης αναζητούσαν -
αρχικά ως ύποπτο- τον 30χρονο σύζυγό της (μουσουλμάνος
Ρομά και αυτός), ο οποίος τελικά εντοπίστηκε λίγο μετά τις
12 το μεσημέρι και η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.
Στις καταθέσεις τους στην ΕΛΑΣ συγγενείς και φίλοι της
29χρονης ανέφεραν ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε
σχεδόν καθημερινά, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο
30χρονος έκανε συστηματικά χρήση ναρκωτικών ουσιών
και ήταν ιδιαίτερα ευέξαπτος. Φέρεται μάλιστα να είχε και
ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι με παρέμβαση των
εισαγγελικών αρχών τα τρία ανήλικα παιδιά θα μεταφερ-
θούν σε ασφαλές περιβάλλον μέχρι νεωτέρας. 

Δεκατρία άτομα, στην πλειονότητά τους
ιατρικοί επισκέπτες αλλά και στελέχη
φαρμακευτικής εταιρείας, συνελήφθησαν
ύστερα από επιχείρηση της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ για
υπόθεση που συνδέεται με χρηματισμούς
γιατρών και παράνομες συνταγογραφή-
σεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, κυ-
ρίως για παθολογικές και καρδιολογικές
παθήσεις.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προ-
ηγήθηκε πολύμηνη έρευνα των διωκτικών
αρχών, ενώ απαιτήθηκαν και άρσεις τηλε-
φωνικού απορρήτου εμπλεκόμενων προ-
σώπων. Η ογκωδέστατη δικογραφία περι-
λαμβάνει πάνω από 100 άτομα και ανάμε-
σά τους βρίσκονται, κατά τις ίδιες πηγές,
γιατροί και φαρμακοποιοί, ενώ το ύψος
της φερόμενης απάτης φαίνεται να ανέρ-

χεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο 24ωρο

οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ προχώρησαν
σε συλλήψεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονί-
κη και άλλες πόλεις.

Οι συνολικά 13 συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης, που άσκησε ποινική
δίωξη εναντίον τους για εγκληματική ορ-
γάνωση, απάτη, ψευδή βεβαίωση, δωρο-
δοκία και δωροληψία σε βάρος του δημό-
σιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ψευ-
δείς ιατρικές πιστοποιήσεις, διακίνηση
ναρκωτικών μέσω συνταγογραφήσεων
κ.ά. Όλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του
2ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, από
τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολο-
γηθούν την Τετάρτη και μέχρι τότε παρα-
μένουν υπό κράτηση.

Να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του μέσα στο λεωφορείο
επιχείρησε ένας 50χρονος Νιγηριανός στη θέα μιας 17χρονης κοπέλας,
η οποία είχε την ατυχία να επιβαίνει στη γραμμή «040» το μεσημέρι της
Πέμπτης. Ο 50χρονος κάθισε στο διπλανό από την ανήλικη κάθισμα και
άρχισε να «κολλάει» το κορμί του στο δικό της.  Η 17χρονη τραβήχτηκε,
ενώ έβαλε και την τσάντα ως «ασπίδα» πάνω στα πόδια της, καθώς είχε
αντιληφθεί από αρκετή ώρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το συγκεκρι-
μένο άτομο. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι το αριστερό χέρι του άγγιξε
το δεξί της πόδι, κοντά στα γεννητικά της όργανα, επιχειρώντας να τη
χαϊδέψει και χρησιμοποιώντας μια ζακέτα για να μη φαίνεται τι ακρι-
βώς κάνει. Τότε η 17χρονη πετάχτηκε από τη θέση της και άρχισε να
φωνάζει ζητώντας βοήθεια. Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο, κάλεσε
την Άμεση Δράση και μαζί με τους επιβάτες εμπόδισε τον μεγαλόσωμο
Νιγηριανό, ο οποίος επιχείρησε να κατέβει για να διαφύγει. Τελικά συ-
νελήφθη στην λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλεί-
ας Καλλιθέας, ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του σχηματίστη-
κε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παπ.

Λεωφορείο  ο… τρόμος για
17χρονη που παρενοχλήθηκε

Τη σκότωσε
στο ξύλο...

«Τσίμπησαν» 13 άτομα κύκλωμα 
παράνομης συνταγογράφησης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Γράφει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Τ
ο σημαντικό όπλο της επιστήμης, τα
μονοκλωνικά αντισώματα, δεν είναι
για όλους τους ασθενείς και δεν εί-
ναι για όσους νοσηλεύονται. Είναι

για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών στην
αρχή της νόσησης. Δυστυχώς, παρατηρείται
μια βραδεία χρήση τους και η επιτροπή που
συστάθηκε για την έγκριση των μονοκλωνι-
κών, ύστερα από συνεδρίαση, αποφάσισε το
βράδυ της Πέμπτης να διευρύνει τα κριτήρια,
προκειμένου να δώσει την ευκαιρία και σε
άλλες κατηγορίες ασθενών να κάνουν έγκαι-
ρη χρήση του φαρμάκου.  Δηλαδή θα συμπε-
ριλάβει μεταξύ άλλων κατηγορίες ασθενών με
ευαλωτότητα όπως παχύσαρκους και άτομα με
πολλές συννοσηρότητες. Αυτό που διαπιστώ-
νουν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής είναι πως
αρκετοί γιατροί δεν έχουν ακόμα αποκρυπτο-
γραφήσει τι σημαίνουν τα μονοκλωνικά, δηλα-
δή δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς για ποιους
ασθενείς προορίζονται και ποιος είναι ο σω-
στός χρόνος να κάνουν την αίτηση. Έτσι, χάνε-
ται πολύτιμος χρόνος.  Επίσης, πολλοί ασθενείς
λανθασμένα πιστεύουν ότι, επειδή η χορήγησή
τους είναι νοσοκομειακή, πρέπει να τα πάρει
μόνο όποιος νοσηλεύεται, ενώ άλλοι ασθενείς
δεν θέλουν να τα πάρουν γιατί ενδεχομένως

φοβούνται. Πάντως η απόφαση της αρμόδιας
επιτροπής για διεύρυνση των κριτηρίων θα πε-
ράσει από έγκριση από την επιτροπή των ειδι-
κών του υπουργείου Υγείας, η οποία όπως όλα
δείχνουν θα εγκρίνει τις νέες παρεμβάσεις.
Μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουν χορηγηθεί περί-
που 90 θεραπείες στην Ελλάδα.

Νόσηση πριν από την τρίτη δόση
Με την πανδημία σε αργή ύφεση αλλά με πά-

νω από 50.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα, οι
πολίτες συνεχίζουν να κλείνουν τα ραντεβού
τους για την τρίτη ή και την πρώτη δόση. Όμως
είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο οι νοσήσεις
εμβολιασμένων πολιτών λίγο πριν από την τρίτη
δόση. Τα συμπτώματά τους, αν και ήπια, συνάχι,
πονόλαιμος, δέκατα, απώλεια όσφρησης και
γεύσης, πόνος στα κόκαλα και πονοκέφαλος,
τους κρατούν στο σπίτι σε δεκαήμερη καραντί-
να. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί συστή-
νουν ξεκούραση, παρακολούθηση των συμ-
πτωμάτων, βιταμίνες, καλή ενυδάτωση και επι-
κοινωνία με τον γιατρό! Κρίσιμο θεωρείται το
διάστημα μεταξύ 5ης και 9ης μέρας.

Οι ασθενείς δεν θα πρέπει σε καμία περί-
πτωση να παίρνουν από μόνοι τους αντιβίω-
ση ή κορτιζόνη χωρίς να έχουν μιλήσει με
τον γιατρό τους. Λίγο πριν από τις γιορτές οι
ειδικοί ανέμεναν νοσήσεις εμβολιασμένων,
όμως η εμπειρία τους πως η νόσηση τουλά-

χιστον για τους περισσότερους εμβολιασμέ-
νους θα είναι ήπια, οδηγεί στη σκέψη πως θα
είναι πιο ασφαλή τα Χριστούγεννα, αφού οι
διαγνωσμένοι με Covid-19 αυτής της βδομά-
δας θα έχουν ξεπεράσει την καραντίνα πριν
από τις γιορτές. Πάντως είναι γεγονός πως
τουλάχιστον το 85% των κρουσμάτων διαγι-
γνώσκονται μέσω του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου. Οι ειδικοί επιμένουν πως η χρήση
των self tests πρέπει να μπει στην καθημερι-
νότητα όλων μας, εμβολιασμένων και μη. 

Ο κόσμος εύλογα διερωτάται αν θα πάμε
και σε τέταρτη δόση ειδικά μετά την εμφάνι-
ση της Όμικρον και τις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις πως τους επόμενους μήνες θα είναι
υπεύθυνη για τα μισά νέα κρούσματα διε-
θνώς! Προς το παρόν τουλάχιστον οι ειδικοί
στην Ελλάδα τονίζουν πως η μόνη ομάδα στην
οποία θα μπορούσαν να σκεφτούν τη χορή-
γηση της τέταρτης δόσης είναι οι βαριά ανο-
σοκατεσταλμένοι. 

Διευρύνονται τα κριτήρια
στη χορήγηση μονοκλωνικών

Θα δίνονται πλέον 
σε περισσότερες κατηγορίες
ευάλωτων ασθενών, όπως 
παχύσαρκους και άτομα 
με πολλές συννοσηρότητες

Ακόμη 103 
θάνατοι μέσα
σε ένα 24ωρο
Χθες καταγράφηκαν 5.087 νέα
κρούσματα. Τα 1.604 από αυτά
στην Αττική, με πιο επιβαρυμέ-
νο το κέντρο της Αθήνας, και
831 στη Θεσσαλονίκη. Οι νέες
μολύνσεις της Παρασκευής εί-
ναι μια ακόμα ένδειξη ότι η παν-
δημία βρίσκεται σε ύφεση με τα
νέα κρούσματα να  πέφτουν κά-
τω από τις 6.000. Όμως παραμέ-
νουν ψηλά διασωληνωμένοι και
θάνατοι. Εκατόν τρεις συνάν-
θρωποί μας έχασαν τη ζωή τους
σε ένα 24ωρο και σημειώθηκε
νέο μαύρο ρεκόρ θανάτων. Στις
ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι 702 ασθενείς, οι 566 από
αυτούς ανεμβολίαστοι.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
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Του Ηλία Παλιαλέξη

Σ
τις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης,
επενδύσεων και δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας αναφέρθηκε, μι-
λώντας στην εφημερίδα «Political» ο

γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος
και Υδάτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώ-
σης. Όπως είπε, «εντείνουμε τις προσπάθειες
για τη μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία
μηδενικών εκπομπών ρύπων. Υλοποιούμε ένα
σύγχρονο και καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης
που θα επιτρέψει να καταστεί η οικονομία μας
βιώσιμη και ταυτόχρονα ανταγωνιστική, με
στόχο να ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού
της χώρας, με νέες επενδύσεις και θέσεις ερ-
γασίας». «Με τον νέο κλιματικό νόμο θεσπί-
ζονται οι ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για μεί-
ωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά
τουλάχιστον 55% και 80% τα έτη 2030 και 2040
αντίστοιχα σε σύγκριση με τα επίπεδα του
έτους 1990 και ο τελικός στόχος για μηδενικό
ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το
2050. Η επιδιωκόμενη επιτάχυνση της απαν-
θρακοποίησης αναμένεται να δημιουργήσει
ένα κλίμα σταθερότητας στην αγορά».

Προσέλκυση επενδύσεων
Σύμφωνα με τον καθηγητή, «ο κλιματικός

νόμος αποτελεί μια ιστορική νομοθετική πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με τις
επιταγές των διεθνών συμφωνιών και την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Παράλληλα,
σηματοδοτεί την αποφασιστική στροφή της
χώρας προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης, κοι-
νωνικά δίκαιης, κυκλικής και πράσινης ανά-
πτυξης, με στόχο την προστασία του περιβάλ-
λοντος, του πλανήτη και την ευημερία του αν-
θρώπου. Προσδιορίζονται, δε, το πλαίσιο και
οι διαδικασίες κλιματικής διακυβέρνησης,
ενσωματώνεται η κλιματική διάσταση στις το-
μεακές πολιτικές, επιδιώκεται ηπιότερη προ-
σαρμογή, δικαιότερη κατανομή των βαρών
μεταξύ των οικονομικών κλάδων αλλά και των
πολιτών και δημιουργούνται σημαντικές ευ-
καιρίες ανάπτυξης με την προσέλκυση επεν-
δύσεων με ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνο-
λογιών σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, η εξοικονόμη-
ση και η αποθήκευση ενέργειας, η διείσδυση
του πράσινου υδρογόνου κ.λπ., καθώς και
επενδύσεις για μετάβαση σε μία “κυκλική” οι-
κονομία».

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο γενικός γραμ-
ματέας, «η επιδιωκόμενη επιτάχυνση της
απανθρακοποίησης αναμένεται να δημιουρ-
γήσει ένα κλίμα σταθερότητας στην αγορά με
τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσι-
μα και να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε μείωση
του ενεργειακού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό
θεσμοθετείται το κλείσιμο όλων των λιγνιτι-
κών μονάδων το αργότερο έως το 2028».

«Σε αυτή την εθνική προσπάθεια», συνεχί-
ζει ο κ. Αραβώσης, «έρχεται να προστεθεί και
το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικο-
νομία. Μετά και την επικύρωση από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, δημιουργείται ένας οδικός
χάρτης με τετραετή διάρκεια (2021-2025) και
σαφείς στόχους που θα επιτευχθούν μέσα
από δράσεις με προκαθορισμένους φορείς
υλοποίησης που αφορούν σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια». «Το νέο σχέδιο δράσης
υποστηρίζει τη μετάβαση προς ένα μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης με σαφείς στόχους και

δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξή
τους. Με συμμάχους τις περιφερειακές και
τοπικές Αρχές, τις επιχειρήσεις και τους κα-
ταναλωτές, συντονίζουμε τις προσπάθειες της
χώρας να μειώσει τις ποσότητες αποβλήτων,
να αυξήσει την επαναχρησιμοποίηση και ανα-
κύκλωση των προϊόντων, να δημιουργήσει
αγορά δευτερογενών υλικών και αποβλήτων
ως παραγωγικών πόρων, να αυξήσει τη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων, να μειώσει τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών και να προωθήσει την
κυκλικότητα στις παραγωγικές διαδικασίες». 

«Να γίνουμε χώρα 
μηδενικών ρύπων»

Κ. Αραβώσης στην «Political»:
«Κλιματικός νόμος και κυκλική
οικονομία δημιουργούν 
τεράστιες ευκαιρίες βιώσιμης
ανάπτυξης για την Ελλάδα»

Χθες μας πήρε ο αέρας, σήμερα θα γίνουμε μούσκεμα
Μας πήρε και μας… σήκωσε ο αέρας χθες και σήμερα όχι
μόνο δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά η κακοκαι-
ρία θα δείξει ακόμα περισσότερο τα δόντια της, καθώς οι
προγνώσεις μιλάνε για σφοδρότερο κύμα.
Έτσι, λοιπόν, στις περισσότερες περιοχές της χώρας περι-
μένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, που θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, θα εξαπλω-
θούν στα ηπειρωτικά και βαθμιαία στα νησιά του βορείου
και ανατολικού Αιγαίου, στις Σποράδες και την Εύβοια. 
Κάποιοι μάλιστα θα δουν ξανά άσπρη μέρα, καθώς χιονο-
πτώσεις αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά
ορεινά, ενώ βορειοδυτικά θα είναι πυκνές.
Πολλά τα… μποφόρια στις Κυκλάδες (οι άνεμοι θα φτά-
σουν τα 9 Μποφόρ), ενώ αναμένονται τοπικά ισχυρές κα-

ταιγίδες, όπως πιθανότατα και στα βορειότερα τμήματα
των Δωδεκανήσων.
Καλύτερη κατάσταση, αλλά όχι καλή στην υπόλοιπη χώρα,
με νεφώσεις με τοπικές βροχές που το απόγευμα θα μετα-
τραπούν σε σποραδικές καταιγίδες. Τουλάχιστον το κρύο
δεν θα είναι τσουχτερό και δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθ-
μούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις στο Αιγαίο θα φτάσει
μέχρι τους 21 βαθμούς Κελσίου.
Συννεφιασμένη Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώ-
ρας με σποραδικές βροχές και καταιγίδες. Στο Αιγαίο, θα
φυσάει μέχρι 8 Μποφόρ. Επίσης συννεφιές στην Αττική
και θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς. Τη Δευτέρα η κακο-
καιρία επανέρχεται, με συννεφιά, βροχές και σποραδικές
καταιγίδες.



Στερεά Ελλάδα

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
2022, αύξηση του τακτικού
αποθεματικού

Με διευρυμένη πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προ-
ϋπολογισμός ύψους 142.769.382 ευρώ για το 2022
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλά-
δας, σε ειδική συνεδρίαση. Στον ψηφισθέντα προ-
ϋπολογισμό παρατηρούνται:
� Αυξημένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
το οποίο είχε αυξηθεί στον προϋπολογισμό του
2021 κατά 23% σε σύγκριση με το 2020. Παρέμεινε
στα ίδια υψηλά επίπεδα, αφού προβλέπονται δη-
μόσιες επενδύσεις ύψους 77.949.675,25 ευρώ για
το 2022.
� Αυξημένο Τακτικό Αποθεματικό, από τις
866.463,68 ευρώ στο 1.012.298,76 ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα του προϋπολογισμού είναι και
η διατήρηση και ενίσχυση σημαντικών πρωτοβου-
λιών κοινωνικής μέριμνας, όπως η παροχή γευμά-
των σε σχολεία της περιφέρειας και η ενίσχυση
των δομών υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

ΟΤΑ - Βαρέα και Ανθυγιεινά

Έως τέλος Ιανουαρίου 2022
το επίδομα ανθυγιεινών
Η καταβολή του επιδόματος για τα βαρέα και αν-
θυγιεινά συνεχίζεται έως το τέλος του Ιανουαρί-
ου 2022, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του
ΥΠΟΙΚ. Υπενθυμίζεται ότι είχε παραταθεί μέχρι
τις 30/11/21 η προθεσμία για ολοκλήρωση του
έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης Επικίνδυνης
και Ανθυγιεινής Εργασίας και την υποβολή τελι-
κής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους υπουρ-
γούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη υπουργική
απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δι-
καιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής του εν λόγω επιδόματος. 

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο» για την ενοποίηση, ανά-
πλαση και ανάδειξη της παράκτιας ζώνης 40 χλμ. από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, η
Περιφερειακή Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας. Προς τούτο, ενημερώνει τους επτά δήμους
(Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θερμαϊκού, Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-
Χορτιάτη, Θέρμης) που έχουν εκτάσεις στο παραλιακό μέτωπο. «Ο στόχος των ενημερωτι-
κών συναντήσεων είναι διττός. Αφενός να ενημερώσουμε τα δημοτικά συμβούλια για το
συνολικό σχέδιο ενοποίησης, ανάπλασης και ανάδειξης του παραλιακού μετώπου της
Θεσσαλονίκης, τους στόχους και τις επιδιώξεις του, σε συνδυασμό με τις τοπικές προβλέ-
ψεις ανά δήμο. Αφετέρου να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς και
τις προτάσεις των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών, προκειμένου το οριστικό σχέδιο να έχει
τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, πολιτική και κοινωνική, για τη Μακεδονία του 2030», τόνισε
ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κορονοϊός «θερίζει» στη Λαμία, καθώς
τα θύματά του πολλαπλασιάζονται, με απο-
τέλεσμα να έχουν γεμίσει τα δημοτικά νε-
κροταφεία. Στο κεντρικό νεκροταφείο, της
Ξηριώτισσας, από τον περασμένο Ιανουάριο
έχει ανοίξει νέος χώρος, 44 τάφων, ειδικά
για θύματα κορονοϊού. Όμως, η τελευταία
έξαρση απαίτησε 51 τάφους, με αποτέλεσμα
να γίνει νέα επέκταση. Ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Κώστας Κερπινιώτης εξηγεί πως «οι
συγκεκριμένες επεκτάσεις δεν έγιναν για να
απομονωθούν οι άνθρωποι που πέθαναν από
κορονοϊό, αλλά γιατί σύμφωνα με το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο οι εκταφές τους δεν
μπορεί να γίνουν πριν από τα 12 χρόνια, όταν
ο μέγιστος χρόνος ταφής για τον υπόλοιπο
κόσμο είναι τα 5+2 χρόνια. Μακάρι αυτή να
είναι η τελευταία επέκταση που κάνουμε
εξαιτίας της πανδημίας.

! Λαμία

Νέος χώρος 
στο κοιμητήριο για
θύματα κορονοϊού

Ενημέρωση επτά δήμων για 
ανάπλαση παραλιακού μετώπου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μύκονος 

Διαγωνισμός για προμήθεια 
3.000 κμ νερού ανά ημέρα

Διεθνή ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια
πόσιμου νερού ελάχιστης ποσότητας 3.000 m3/ημέρα, για τις
ανάγκες ύδρευσης και επάρκειας ασφαλούς πόσιμου νερού για
τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του νησιού,
ιδιαίτερα κατά τη θερινή
τουριστική περίοδο, προ-
κηρύσσει η οικεία ΔΕΥΑΜ.
Συγκεκριμένα, ο διαγωνι-
σμός αφορά 450.000 m3
πόσιμου νερού, το οποίο
θα παράγεται από μονά-
δα/ες αφαλάτωσης θαλάσ-
σιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 3.000 m3/ημέρα
και 150 m3/ώρα. Η εγκατάσταση της μονάδας θα πραγματοποι-
ηθεί στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μυκόνου και η εκτι-
μωμένη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 558.000 ευ-
ρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της ΔΕΥΑΜ.

Αθήνα 

Ειδικές διαδρομές πολιτιστικού και
τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ

Πρωτοβουλία για την καταγραφή των προσβάσιμων διαδρομών
της πρωτεύουσας αναλαμβάνει η οικεία δημοτική αρχή. Στόχος
είναι η γνωστοποίηση αυτών των διαδρομών σε άτομα με ειδικές
κινητικές και οπτικές ανάγκες, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή
τους σε περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
Προς τούτο, το «This is Athens», ο επίσημος τουριστικός οδηγός
της Αθήνας και βασικός πυλώνας της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Με άλλα μάτια», χαρτο-
γράφησε συνολικά οχτώ διαδρομές μέσα στην πρωτεύουσα, τέσ-
σερις από τις οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους με κινητική
αναπηρία και τέσσερις σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
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Κεντρική Μακεδονία



Γ
ια πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής
αντιμετωπίζει με ολιστικό τρόπο το
ζήτημα της αποτελεσματικής διαχεί-

ρισης των καταστροφών που προκαλούν
φυσικά φαινόμενα και των συνεπειών της
κλιματικής κρίσης, όπως τόνισε στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο ο Γιώργος Πατούλης,
τονίζοντας ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί
η ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών
των πολιτών του Λεκανοπεδίου. Όπως επι-
σήμανε ο περιφερειάρχης, σε συνεργασία
με την επιστημονική κοινότητα, ανατέθηκε
η καταγραφή της κατάστασης, η εκπόνηση
των αναγκαίων μελετών και ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου διαχείρισης σε μια ικανή
ομάδα επιστημονικών συνεργατών από το
ΕΚΠΑ και το Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

Το master plan που καταρτίστηκε περι-
λαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης, τους κινδύνους ανά περιοχή
και το σύνολο των έργων και παρεμβάσε-

ων που απαιτούνται, τόσο σε βραχυπρόθε-
σμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ακόμη προβλέπει την κοστολόγηση των
παρεμβάσεων και τους τρόπους συμμετο-
χής των πολιτών και την εκπαίδευσή τους
στο πλαίσιο των σχεδίων πολιτικής προ-
στασίας που θα υλοποιηθούν με τη συνερ-
γασία της περιφέρειας και των δήμων της
Αττικής.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου παρου-
σιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου προκειμένου να ενη-
μερωθούν όλες οι παρατάξεις πάνω στους
άξονες αυτούς. Επισημάνθηκε επίσης από
τη διοίκηση πως το master plan είναι ένα
δυναμικό σχέδιο, το οποίο συμπληρώνεται
διαρκώς με τις επισημάνσεις και υποδεί-
ξεις των επιστημόνων και είναι σημαντικό
πως η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη
περιφέρεια της χώρας που έχει προχωρή-
σει στην εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου.

Πού «φορτίζεις» στην Αθήνα  
Το μεγαλύτερο δίκτυο δημοσίως προσβά-

σιμων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
διαθέτει πλέον η Αθήνα, με 25 σημεία επα-
ναφόρτισης, σε 19 περιοχές. Η πρωτοβουλία
του Δήμου Αθηναίων, που υλοποιήθηκε με
τη συνεισφορά της Protergia, δίνει τη δυνα-
τότητα σε κάθε χρήστη υβριδικού και ηλε-
κτροκίνητου οχήματος που κινείται μέσα
στην πόλη να φορτίζει το όχημά του στα εγ-
κατεστημένα σημεία επαναφόρτισης. Η
εταιρεία, μέσω του προγράμματος «Υιοθέτη-
σε την πόλη σου», έκανε δωρεά τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και το σύστημα διαχεί-
ρισης. Στόχος της δημοτικής αρχής του Κώστα Μπακογιάννη είναι να ενισχυθεί η ηλεκτρο-
κίνηση στην πόλη, καθώς οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν για έναν χρόνο δω-
ρεάν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους σε όλα τα διαθέσιμα σημεία.

ΠΠήρε
διαβεβαίωση 

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρό-
πο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη και ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Αμυράς απέκλεισαν κάθε ενδεχό-
μενο εγκατάστασης λατομείων στη
Ραπεντώσα Διονύσου αλλά και στο
Πεντελικό Όρος, συστρατευόμενοι
πλήρως με τις θέσεις του δημάρ-
χου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη.
Στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού,
η κυρία Μενδώνη ξεκαθάρισε ότι
δεν υπάρχει κανένα απολύτως εν-
δεχόμενο να επιτρέψει το υπουρ-
γείο την εγκατάσταση λατομείων
και μάλιστα σε περιοχή που εμπί-
πτει στη δικαιοδοσία του υπουρ-
γείου Πολιτισμού για λόγους προ-
στασίας των αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων της Πεντέλης. Ο δή-
μαρχος πάντως έκανε σαφές: «Ο
Δήμος Διονύσου συνεχίζει την
προσπάθειά του προς κάθε κατεύ-
θυνση, προκειμένου να διασφαλί-
σει ότι δεν θα εγκατασταθούν νέα
λατομεία στην περιοχή μας».

Ποιος είναι ο «γαλάζιος» δή-
μαρχος, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που ξε-
περνώντας ακόμη και τους αντι-
πολιτευόμενους ζήτησε να προ-
σφύγουν στη δικαιοσύνη προ-
κειμένου να ακυρώσουν τον νό-
μο για την κινητικότητα; Όπως
επισήμανε, «η δυνατότητα που
δίνει ο νόμος στα υπουργεία να
παίρνουν εργαζόμενους από
τους ΟΤΑ παραβιάζει τη συνταγ-
ματική αρχή της διοικητικής αυ-
τοτέλειας των δήμων και είναι
αντισυνταγματική»…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σταθερά τέλη 
Σταθερά θα μείνουν και τη νέα χρο-
νιά τα δημοτικά τέλη στον Δήμο Πεν-
τέλης, καθώς, όπως αναφέρει η δη-
μοτική αρχή, το αυξημένο ενεργει-
ακό κόστος θα καλυφθεί από το πλε-
όνασμα που έχει δημιουργήσει ο δή-
μος, το οποίο του επιτρέπει να απορ-
ροφήσει τις όποιες αυξήσεις στο
ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέ-
ριο, καθώς έχει πετύχει οικονομι-
κές τιμές με τον πάροχο των δημοτι-
κών κτιρίων. Όπως επισημαίνει η
δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά, τα δη-
μοτικά τέλη ουσιαστικά δεν θα αυξη-
θούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
δηλαδή θα παραμείνουν στα επίπεδα
του 2019, ως μια προσπάθεια στήρι-
ξης των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων σε μια δύσκολη περίοδο, γε-
μάτη με ειδικά μέτρα λόγω της παν-
δημίας. 

Αίτημα για εξάμηνη
παράταση 
των συμβάσεων  

Την εξάμηνη παράταση για τους
συμβασιούχους Covid, οι συμβάσεις
των οποίων λήγουν στις 31 Δεκεμβρί-
ου 2021, αποφάσισε να ζητήσει η ΚΕ-
ΔΕ. Η εισήγηση του προέδρου της
ένωσης Δημήτρη Παπαστεργίου αφο-
ρούσε την παράταση για ένα τρίμηνο,
ωστόσο ύστερα από αιτήματα άλλων
δημάρχων τόσο της διοικούσας παρά-
ταξης όσο και της αντιπολίτευσης,
αποφασίστηκε το αίτημα να αφορά
εξάμηνο. Όπως επισημάνθηκε από
τους περισσότερους κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων: «Αφού ο κορονοϊός είναι εδώ,
θα πρέπει να παραμείνουν και οι ερ-
γαζόμενοι, καθώς δεν θα περιορι-
στούν οι ανάγκες των υπηρεσιών».

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ
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Master plan για αντιμετώπιση
των φυσικών καταστροφών
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Εφορία και εισαγγελείς θα παρεμβαίνουν άμεσα προ-
κειμένου να ελέγξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και θυ-
ρίδες που μπορεί να συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος.  Η σχετική διαδικασία έρχεται σε εφαρμογή της
Κοινοτικής Οδηγίας 2019/1153, η οποία ενσωματώνεται
στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της
χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για
την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη
ποινικών αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Po-
litical», η διαδικασία επιταχύνθηκε μετά τα ευρήματα των
διωκτικών υπηρεσιών στην περίπτωση του «ψευτογια-

τρού», ο οποίος λίγο πριν από τη λήξη του 18μήνου της
προφυλάκισης κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος, κάτι
που συνεπάγεται συνέχιση της κράτησής του. Άλλωστε, η
Κοινοτική Οδηγία εφαρμόζεται με σημαντική καθυστέρη-
ση, την ίδια στιγμή που πολλές ποινικές υποθέσεις της λε-
γόμενης βαριάς εγκληματικότητας εμφανίζουν μεγάλο οι-
κονομικό και φορολογικό ενδιαφέρον, ενώ στο μικροσκό-
πιο θα τίθενται και οι υποθέσεις που έχουν… οσμή τρομο-
κρατικών οργανώσεων.

Με το νέο σύστημα γίνεται παντοδύναμη η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας θα ελέγχονται

οι πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, κατά τα πρό-
τυπα της αμερικανικής φορολογικής αστυνομίας (IRS).
Στο μικροσκόπιο θα μπαίνουν οι κάτοχοι των λογαρια-
σμών και κάθε συνδικαιούχος, για τους οποίους μπορεί
να υπάρχουν «δεμένες» πληροφορίες, ενώ θα αναζητεί-
ται ο πραγματικός δικαιούχος, ο οποίος θα σκανάρεται
από τα ελεγκτικά συστήματα του κράτους. Τέλος, θα
ελέγχονται οι νέοι λογαριασμοί ΙΒΑΝ αλλά και όσοι κλεί-
νουν, ενώ θα τηρείται αυστηρή διαδικασία για τους κατό-
χους θυρίδων, για τους οποίους θα αναζητούνται αναλυ-
τικά στοιχεία αναγνώρισης.

Στη μέγγενη εφορίας - εισαγγελέων μπαίνει το «μαύρο» χρήμα 

Μ
ε πολλά… κλικ από τους φο-
ρολογούμενους για την απο-
στολή των δικαιολογητικών
και ένα… κλικ από τον συμβο-

λαιογράφο προς την εφορία, θα διεκπεραι-
ώνονται από τη Δευτέρα οι γονικές παρο-
χές και δωρεές, μέσω της πλατφόρμας
myProperty. 

Από σήμερα στις 16.00 έως αύριο στις
21.00, θα τεθεί εκτός λειτουργίας η σχετική
πλατφόρμα, προκειμένου να γίνει η προ-
ετοιμασία μετάβασης στον νέο τρόπο. Έτσι,
οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να
επισκεφθούν τις ΔΟΥ, καθώς οι αρχικές
δηλώσεις για δωρεές και γονικές παροχές
ακινήτων που εντάσσονται στο σύστημα
των αντικειμενικών αξιών, καθώς και η με-
ταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού
στοιχείου, θα γίνονται με ηλεκτρονικό
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Από τη μεθε-
πόμενη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, όλες οι
δηλώσεις θα γίνονται υποχρεωτικά με ψη-
φιακό τρόπο, ενώ όσες έχουν υποβληθεί
στις ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν
να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονι-
κά, εκτός αν υπάρξει ανάκλησή τους από
τους συμβαλλόμενους. 

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους φο-
ρολογούμενους, καθώς όλα θα τελειώνουν
στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Ση-
μειώνεται ότι το σύστημα έρχεται να
«κουμπώσει» με το εξαιρετικά ευνοϊκό μέ-
τρο της αύξησης του αφορολογήτου ορίου
για γονικές παροχές και δωρεές στις
800.000 ευρώ μεταξύ συγγενών πρώτου
βαθμού (γονείς, παιδιά, παππούδες). Το
αφορολόγητο ισχύει για κατοικίες, οικό-
πεδα, αγροτεμάχια, χρηματικά ποσά, μετο-
χές, ομόλογα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα,
σκάφη αναψυχής κ.λπ., ενώ αναγνωρίζε-

ται μόνο αν η δωρεά χρηματικών ποσών
διενεργείται μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης, θα γίνεται έλεγχος και θα εκδί-
δεται αυτόματα η ταυτότητα οφειλής, αν
προκύπτει φόρος. Σημειώνεται ότι για τη
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσε-
ων δεν προκύπτει φόρος. 

Οι φορολογούμενοι δεν απαλλάσσονται
από τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγ-
γράφων, τα οποία θα καταχωρίζονται στον
ηλεκτρονικό φάκελο που θα τηρεί ο συμ-
βολαιογράφος. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρ-
ξουν ηλεκτρονική… ταλαιπωρία και γρα-
φειοκρατία, καθώς δικαιολογητικά, πιστο-
ποιητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να

συγκεντρώνονται ένα ένα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τους φορείς. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τις πράξεις γονικών παροχών και δωρεών
είναι τα εξής: τα στοιχεία των συμβαλλομέ-
νων, συμβόλαια, φορολογική και ασφαλι-
στική ενημερότητα (αν ο παρέχων είναι
ελεύθερος επαγγελματίας), τοπογραφικό,
οικοδομική άδεια, βεβαίωση από τον δήμο
για μη ύπαρξη οφειλής Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας ή άλλων ληξιπρόθεσμων
οφειλών, κτηματολογικό διάγραμμα ή πι-
στοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινή-
του, βεβαίωση μηχανικού για μη ύπαρξη
αυθαιρεσιών, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ των
τελευταίων 5 ετών και κατά περίπτωση βε-

βαίωση όταν το ακίνητο βρίσκεται σε πα-
ραμεθόριο περιοχή ή αν πρόκειται για
αγροτεμάχιο το οποίο εμπίπτει στις διατά-
ξεις περί αρδευτικών τελών. 

Σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 
η πλατφόρμα myProperty - Το
νέο σύστημα θα διευκολύνει τους 
φορολογούμενους, καθώς όλα
θα τελειώνουν στο γραφείο 
του συμβολαιογράφου

Γ Ο Ν Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ - Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

Ποια δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Πώς θα πληρωθεί το
δώρο για αναστολές
και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σε δύο δόσεις θα λάβουν εκατοντά-
δες χιλιάδες εργαζόμενοι το δώρο των
Χριστουγέννων, εφόσον είχαν τεθεί σε
αναστολή σύμβασης ή εντάχθηκαν
στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουρ-
γείου Εργασίας, στις συγκεκριμένες
κατηγορίες εργαζομένων η πρώτη δό-
ση θα καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρί-
ου και η δεύτερη έως τις 31/12/2022.
Όπως προβλέπεται, οι επιχειρήσεις-
εργοδότες, των οποίων η επιχειρημα-
τική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε
εντός της περιόδου 1/5/2021 -
31/12/2021 και ανήκουν στους κλάδους
που πλήττονται σημαντικά λόγω των
αρνητικών συνεπειών της ή έχουν
έδρα σε σεισμόπληκτες περιοχές της
Κρήτης, καταβάλλουν το δώρο Χρι-
στουγέννων που αναλογεί στις μέρες
πραγματικής απασχόλησης των μι-
σθωτών κατά το προαναφερόμενο διά-
στημα.

Η καταβολή της αναλογίας γίνεται
από τους υπόχρεους εργοδότες στην
κανονική προθεσμία καταβολής, δη-
λαδή έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021. Στην
περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή
σχέση των εργαζομένων έχει τεθεί σε
αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι
υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις ανα-
στολής και εντάσσονται στο καθεστώς
της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,
το ποσό του δώρου, που αναλογεί στο
παραπάνω χρονικό διάστημα ή υπο-
διαστήματα, καταβάλλεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και υπολογί-
ζεται με βάση την αποζημίωση ειδικού
σκοπού που δόθηκε. Τέλος, για τους
εργαζομένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το
αναλογικό ποσό που βαρύνει τους ερ-
γοδότες θα καταβληθεί έως τις 21 Δε-
κεμβρίου, ενώ για όσους εντάσσονται
στον μηχανισμό και τον Δεκέμβριο θα
πληρωθούν στις 31/1/2022.

Σ
το υψηλότερο επίπεδο της τε-
λευταίας δεκαετίας... έστειλαν
τον πληθωρισμό οι τριψήφιες
αυξήσεις στο φυσικό αέριο αλλά

και οι διψήφιες σε ρεύμα και βασικά αγα-
θά που συνθέτουν το «καλάθι της νοικο-
κυράς».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, ο τιμάριθμος διαμορ-
φώθηκε στο 4,8%, διαψεύδοντας ακόμη
και τη Eurostat, η οποία προ ημερών πρό-
βλεψε αύξηση κατά 4,3%. Η επίδοση του
Νοεμβρίου αποτελεί τη χειρότερη από
τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ η διατήρη-
ση των υψηλών τιμών της ενέργειας προ-
ϊδεάζει για συνέχιση της κούρσας των τι-
μών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο
πληθωρισμός... εκτροχιάστηκε λόγω της
ομάδας «Στέγαση», η οποία σημείωσε
αύξηση 17,7%, ενώ ακολούθησαν με 9,3%
οι Μεταφορές και η Διατροφή και Μη Αλ-
κοολούχα με 3,5%. Πιο συγκεκριμένα, τον
Φεβρουάριο σημειώθηκε έκρηξη στην τι-
μή του φυσικού αερίου κατά 180,9% σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
ενώ ακολούθησαν το ηλεκτρικό ρεύμα με
37,8% και το πετρέλαιο θέρμανσης με
45,2%. Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών
αλλά και των πρώτων υλών τροφοδοτεί

τις ανοδικές τάσεις σε μια σειρά βασικών
προϊόντων. Έτσι, τον φετινό Νοέμβριο
καταγράφηκε αύξηση της τιμής των
αμνοεριφίων κατά 21,%, ενώ ακολούθη-
σαν το ελαιόλαδο με 18,5%, οι πατάτες με
11,9%, τα νωπά ψάρια με 9,8%, το ψωμί με
4,3%, ο καφές με 3,9% και το τυρί με 3,5%.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι ανα-
τιμήσεις που έγιναν μέσα σε έναν μήνα,
δηλαδή σε σχέση με τον Οκτώβριο, κα-
θώς το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά
31,7% και το ρεύμα κατά 15,9%. Το ίδιο σο-
βαρές είναι και οι αυξήσεις που έγιναν σε
βασικά αγαθά, παρά το γεγονός ότι ήταν
μονοψήφιες. Πιο συγκεκριμένα, τα νωπά
φρούτα αυξήθηκαν σε έναν μήνα κατά
3,5% και ακολούθησαν οι πατάτες με 3,2%,
το αρνί και το κατσίκι με 2,9%, το χοιρινό
με 2,1%, τα αρτοσκευάσματα και τα είδη
ζαχαροπλαστικής με 2,1%, τα τυριά επίσης
με 2,1% και τα επεξεργασμένα λαχανικά
με 1,7%. Θετικό νέο αποτέλεσε η συγκρά-
τηση της τιμής των καυσίμων και των λι-

παντικών με αύξηση 1,6%, ενώ ακολούθη-
σαν τα πουλερικά με 1,2%, τα νωπά ψάρια
με 1,1% και το μοσχάρι με 0,7%. 

Από την άλλη πλευρά, σημειώθηκαν
οριακές ή μικρές μειώσεις σε μια σειρά
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οι τηλε-
φωνικές υπηρεσίες και ο τηλεφωνικός
εξοπλισμός κινητών τηλεφώνων. Πτώση
σημείωσαν επίσης οι τιμές στα είδη ατο-
μικής φροντίδας και στα ασφάλιστρα
οχημάτων, στα διαρκή αγαθά αναψυχής,
στα κρασιά και στα φάρμακα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις στις τι-
μές της ενέργειας αλλά και τη δυναμική
που έχουν αναπτύξει εκατοντάδες προ-
ϊόντα και υπηρεσίες, η ανοδική πορεία
του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα συνε-
χιστεί τουλάχιστον για το α’ δίμηνο του
2022, προκαλώντας πλήγμα στο διαθέσι-
μο εισόδημα των νοικοκυριών. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι τιμές φυσικού αερίου 
και ρεύματος εκτόξευσαν 
τον δείκτη στο 4,8% 
τον Νοέμβριο 

Σε υψηλό δεκαετίας λόγω
ενέργειας ο πληθωρισμός 
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Η
δυναμική απουσιάζει από το
ελληνικό χρηματιστήριο και
παραπάνω από εμφανής είναι

η απροθυμία των ενεργών παικτών να
δραστηριοποιηθούν εντονότερα. Σύμ-
φωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις
εγχώριων αναλυτών, η μεταβλητότητα
στο ΧΑ επέστρεψε και θα παραμείνει
σε υψηλά επίπεδα, έστω και αν τα καλά
εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώ-
νονται, προσφέρουν κάποιου είδους
στήριξη στις αποτιμήσεις. Οι ανησυ-
χίες για τη μετάλλαξη Όμικρον θα συ-
νεχίσουν να επηρεάζουν την επενδυτι-
κή ψυχολογία. Το κλείσιμο υψηλότερα
των 891-896 αφήνει περιθώρια κίνη-
σης προς τις 900, 927, 930, 934 και 950
μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής
των πωλητών με κλείσιμο χαμηλότερα
των 883-880 μονάδων δεν μπορεί να
αποκλειστεί η δοκιμασία των 868, 830
και 802 μονάδων. Για τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης, θετική ένδειξη

όσο δίνει κλείσιμο υψηλότερα των
2.130, κάτι που αφήνει περιθώρια
αναρρίχησης προς τις 2.181, 2.231,
2.238 και 2.240 μονάδες. Σε επιστρο-

φή με κλείσιμο χαμηλότερα των 2.124
μονάδων, βάζουν υποψηφιότητα δοκι-
μασίας οι επόμενες στηρίξεις στις
2.090 και 2.079 μονάδες.

O ΟΠΑΠ στηρίζει το πρόγραμμα
PAO BC Academy ASD

Ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του
ελληνικού αθλητισμού, και η ακαδημία της
ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συ-
νεργασία τους για την υλοποίηση του κοινωνι-
κού και αθλητικού προγράμματος PAO BC Aca-
demy ASD. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια
πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2019, με στόχο την ένταξη παιδιών με διαταρα-
χές στο φάσμα του αυτισμού σε ένα πρόγραμμα
ομαδικού αθλητισμού, ώστε να απολαμβάνουν
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η άθληση
στην υγεία τους. Το πρόγραμμα είναι προσαρ-
μοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και υποστη-
ρίζεται από εξειδικευμένους προπονητές, συ-
νοδούς, ψυχολόγους, καθώς και γιατρούς που
παρίστανται σε όλες τις προπονήσεις.

Endless: Αυξημένος 4%-5%
αναμένεται ο τζίρος 

Με μικρή αύξηση του τζίρου της τάξης του
4%-5% αναμένεται να κλείσει το 2021 η Endless
EC. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφω-
θεί στα επίπεδα των 57,1 εκατ. ευρώ, με το 65%
να αφορά τα χαρτικά και το 35% τα απορρυπαν-
τικά. Περίπου το 5% των συνολικών πωλήσεων
προέρχεται από εξαγωγές με την εταιρεία να
έχει παρουσία σε Βαλκάνια, Τουρκία, Κύπρο,
Ισραήλ και Αυστραλία. Σε επίπεδο επενδύσε-
ων, επισημαίνεται ότι το 2019 ολοκληρώθηκε
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 17 εκατ. ευρώ,
το οποίο αφορούσε νέες εγκαταστάσεις και
αποθηκευτικούς χώρους 15.000 τμ και ανανέ-
ωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση εκτέλεσης 
έργου με το «Γ. Γεννηματάς»

Σύμβαση εκτέλεσης έργου με το Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» υπέγραψε
στις 9 Δεκεμβρίου 2021 η ΕΚΤΕΡ ΑΕ. Αντικεί-
μενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έρ-
γου «Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Αναβάθ-
μιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών
(ΤΕΠ) του ΓΝΑ “Γ. Γεννηματάς”», όπως ανακοί-
νωσε η εταιρεία. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί
από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λά-
τση. Το συνολικό ποσό της αμοιβής για πλήρη
και περαιωμένη εργασία και παράδοση του συ-
νόλου του έργου ανέρχεται στο κατ’ αποκοπήν
τίμημα του ενός εκατομμυρίου και οκτακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.850.000,00 ευρώ)
πλήρως απαλλασσόμενο από ΦΠΑ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πιο ξεκάθαρο και πιο ηχηρό μήνυμα για το μέλλον της Ελλάκτωρ δεν θα μπο-
ρούσε να δώσει ο Χένρι Χόλτερμαν, ο επικεφαλής της Reggeborgh, ο οποίος
όχι μόνο βρέθηκε στη χώρα μας, αλλά και επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου,
όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό
κλίμα με τη συζήτηση να αφορά τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγον-
ται στην Ελλάδα και στις οποίες ο Όμιλος Reggeborgh δηλώνει παρών. Και
όσοι μπορούν να διαβάσουν πίσω από τις λέξεις, καταλαβαίνουν ότι η Regge-
borgh ήρθε για να μείνει, όχι μόνο όσον αφορά την Ελλάκτωρ αλλά και πιθανό-
τητα σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, πως η
Reggeborgh είναι το επενδυτικό όχημα του ομίλου VolkerWessels, ο οποίος
δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών, της ανάπτυξης ακινήτων,
των υποδομών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των προμη-
θειών και των θαλάσσιων υπηρεσιών. Τομείς που έχουν πολύ «ψωμί» στην Ελ-
λάδα, ειδικά και σε σχέση με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η αυστραλιανή Macquarie μπήκε δυναμικά στην ελληνική αγο-
ρά όταν απέκτησε το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Επενδύσεις στην Ελλάδα
σχεδιάζει και η θυγατρική της, Cero Generation, η οποία ανα-
πτύσσει έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, στοχεύοντας
στις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Cero Gener-
ation, λοιπόν, αφού βολιδοσκόπησε έργα ηλιακής ενέργειας
εκατοντάδων μεγαβάτ, έκανε την πρώτη της κίνηση, «κλειδώ-
νοντας» φωτοβολταϊκά έργα ύψους 100 μεγαβάτ σε μια επένδυ-
ση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Και, ακριβώς λόγω του ονό-
ματός της αλλά και των μεγάλων προοπτικών για νέες επενδύ-
σεις, γίνεται τραπεζική μάχη για το ποιος θα τη χρηματοδοτή-
σει. Όπως πληροφορείται η στήλη, ο ανταγωνισμός είναι τόσο
μεγάλος που δεν αποκλείονται εκπλήξεις.

Ο Χόλτερμαν και το ηχηρό μήνυμα 

Το ΧΑ, η μεταβλητότητα και οι ενεργοί
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Ένα καινοτόμο έργο για τον Δήμο Πατρέων, που στόχο
έχει την προώθηση του θεματικού τουρισμού στον δήμο
και ειδικότερα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, υλοποί-
ησε η Space Hellas. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-
ση, στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δια-
δραστικών και πολυκαναλικών υπηρεσιών προς τους
επισκέπτες, για την ανάδειξη και προώθηση του τουρι-
σμού και του πολιτισμού της περιοχής και την ενίσχυση
των τοπικών επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός των ψη-
φιακών υπηρεσιών είναι η ανάδειξη της περιοχής του
ιστορικού κέντρου της Πάτρας, καθώς και η επέκταση
της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και τοπικής οικονομίας. Με την ολο-
κλήρωση του έργου, ο Δήμος Πατρέων δημιούργησε μια
σημαντική δράση μέσω της πλατφόρμας explore.pa-
tras.gr, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και εφαρμογή για
κινητές συσκευές, η οποία αλληλοεπιδρά με την πλατ-
φόρμα, με ανάπτυξη πολλών και ενδιαφερόντων περιε-
χομένων για την προώθηση της Πάτρας ως τουριστικού
προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών.

Coca-Cola: Επιπλέον δωρεά 800 χιλ. 
για αποκατάσταση της Βαρυμπόμπης 
Επιπλέον δωρεά 800 χιλιάδων ευρώ από την Coca-Co-
la Hellas, για την αποκατάσταση των καμένων εκτά-
σεων της περιοχής Βαρυμπόμπης - Τατοΐου, ανακοι-
νώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκε-
ψης του υπουργού
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα μαζί με τη
γενική διευθύν-
τρια της Coca-Cola
Τρία Έψιλον Μαρία
Αναργύρου-Νίκο-
λιτς και τη γενική
διευθύντρια της Coca-Cola Hellas Λίλιαν Νεκταρίου.
Η επίσκεψη οργανώθηκε για την παρακολούθηση της
ταχείας προόδου των έργων στην περιοχή που αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2022. Η δω-
ρεά αυτή προστίθεται στην αρχική δωρεά 1 εκατ. ευ-
ρώ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, επεκτείνοντας την πε-
ριοχή αποκατάστασης, η οποία πλέον ξεπερνά τα
3.900 στρέμματα. 

Η Alpha Services and Holdings AE, 100% μητρική
εταιρεία της Alpha Bank, ανακοίνωσε ότι η Alpha
Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior pre-
ferred notes), συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ
(10/12/2021). Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια δύο
έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ
παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο
έτος (Φεβρουάριος 2023). Οι ομολογίες θα εισαχθούν
προς διαπραγμάτευση στο EuroMTF Market του χρη-
ματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Η έκδοση αυτή απο-
σκοπεί στην κάλυψη των στόχων της τράπεζας για τις

ΑΚΤΩΡ: Παραδόθηκε το τμήμα 2
του αυτοκινητόδρομου Sebes - Turda

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα οδικά έργα
της Ρουμανίας, το τμήμα 2 (Lot2) του αυτοκινητόδρο-
μου Sebes - Turda, παρέδωσε στα τέλη Νοεμβρίου η
ΑΚΤΩΡ, εταιρεία του Ομίλου Ελλάκτωρ, στις αρμόδιες
Αρχές της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε τέλη Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η
έναρξη του Lot2 του αυτοκινητόδρομου Sebes - Turda,
μήκους 24,5 χλμ., το οποίο ενώνει τις ομώνυμες περιο-
χές εξυπηρετώντας και συνδέοντας κατά αυτό τον τρό-
πο όλη τη γεωγραφική απόσταση από την περιοχή του
Sibiu έως το Cluj.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ισχυρή αύξηση κερδών 
για τον λιμένα Ελευσίνας

Έκρηξη κερδοφορίας σημείωσε ο Οργανισμός
Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, σύμφωνα με τα οικονομι-
κά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2020 σε
σχέση με το 2019, τα οποία απεστάλησαν στη γενι-
κή συνέλευση του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) προς έγκρι-
ση. Όπως προκύπτει από τον οικονομικό απολογι-
σμό του έτους 2020 και τα οριστικά στοιχεία των
σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ο οργανι-
σμός καταγράφει θεαματική αύξηση των καθα-
ρών κερδών προ φόρων κατά 384,91% σε σύγκρι-
ση με την προηγούμενη χρήση του έτους 2019.

Info Quest: Στην αγορά τα φορητά
power stations της Ecoflow

Η Info Quest Technologies ανακοίνωσε την
έναρξη της συνεργασίας της με την Ecoflow, για τη
διάθεση των προϊόντων της σε Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά των
φορητών σταθμών ενέργειας. Από την κάλυψη
αναγκών στο σπίτι, σε περίπτωση διακοπής ρεύ-
ματος, τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, την εκ-
δρομή και το κάμπινγκ, την εργασία σε εξωτερικό
χώρο, ή ακόμα και για μεγάλες επαγγελματικές
υλοποιήσεις, όπως εκδηλώσεις και συναυλίες, οι
σειρές φορητών σταθμών ενέργειας (power sta-
tions) Delta & River της Ecoflow δίνουν τη λύση
για άμεση, οικονομική, αξιόπιστη και φιλική στο
περιβάλλον παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ση-
μειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

BriQ Properties: Στροφή 
στον τομέα των logistics

Επενδύσεις, ύψους 15 εκατ. ευρώ, δρομολογεί
το 2022 η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ με στόχο η αξία
του χαρτοφυλακίου της να φτάσει μεσοπρόθεσμα
τα 150 εκατ. ευρώ από 120 εκατ. ευρώ που είναι
σήμερα. Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβου-
λος της εταιρείας Άννα Αποστολίδου, στο πλαίσιο
παρουσίασης των νέων σύγχρονων εγκαταστάσε-
ων του Logistics Park της BriQ Properties στον
Ασπρόπυργο, η εταιρεία κάνει σημαντική στροφή
του χαρτοφυλακίου ακινήτων της στον τομέα των
logistics, με αποτέλεσμα σχεδόν το ήμισυ να αφο-
ρά τέτοιου είδους επενδύσεις. Ειδικότερα, η σύν-
θεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις
30/09/2021 ήταν 48% logistics, 30% γραφεία, 17%
ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις.
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Space Hellas: Έξυπνες εφαρμογές
για προώθηση θεματικού
τουρισμού του Δήμου Πατρέων

Alpha Bank: Σήκωσε από 
τις αγορές 400 εκατ. 
με senior preferred ομόλογα



Β
αρύτατες ευθύνες φέρει η ηγε-
σία της Κομισιόν για την πολιτι-
κή που ακολουθεί στην αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης

και στη διαχείριση του ζητήματος ασφά-
λειας εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, δήλωσε ο πρώην ΥΠΕΝ, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γιάννης Μα-
νιάτης, στο 25ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστι-
τούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης με κεντρικό θέμα «Ενέργεια και
Ανάπτυξη». 

Αντί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κο-
μισιόν) να έχει ένα κοινό σχέδιο για όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ, ζητά από κάθε χώρα
να κινηθεί ανεξάρτητα και να λάβει ό,τι
μέτρα θεωρεί αυτή επιβεβλημένα, κυρίως
μέσω επιδοτήσεων, ώστε να μη φτωχο-
ποιηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας – αλ-
λά αυτό δεν συνιστά ενεργειακή πολιτική,
πρόσθεσε ο καθηγητής, ο οποίος είχε

προτείνει από το 2014 τη δημιουργία ενός
μηχανισμού για τον ασφαλή εφοδιασμό
της Ευρώπης.

Γεωπολιτική εξάρτηση
Ο πρώην υπουργός Ενέργειας-Κλιματι-

κής Αλλαγής, επικαλούμενος και στοιχεία
Διεθνών Οργανισμών, μίλησε για τους κιν-
δύνους που συνεπάγονται για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και την περαιτέρω γεωπολι-
τική της εξάρτηση από τρίτες χώρες, εξαι-
τίας της συγκεκριμένης πολιτικής αντί-
δρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέ-
ναντι στην ενεργειακή κρίση. Μια κρίση, η
οποία –όπως εξήγησε– ήταν απόλυτα
προβλέψιμη για τους ανθρώπους του
ενεργειακού χώρου και συνεπώς υπήρχε
επαρκής χρόνος για την αντιμετώπισή της.
Όμως η ΕΕ δεν προχώρησε στη διαμόρ-
φωση ενός σχεδίου hedging (αντιστάθμι-
ση κινδύνου) σε συνεργασία με τα κράτη-
μέλη. 

Ο κ. Μανιάτης εξήγησε ότι για την αντι-
μετώπιση της κρίσης ασφαλώς και πρέπει
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, αλλά αυτό μπορεί
να γίνει σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο
ως καύσιμο μετάβασης, που θα είναι στη

ζωή μας για αρκετές δεκαετίες ακόμα ,
όπως προβλέπει και ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ενέργειας. «Άλλωστε, χωρίς το φυ-
σικό αέριο δεν μπορεί να στηριχθεί η πα-
ραγωγή από τις ΑΠΕ». 

Αναλυτικά οι προβλέψεις και οι αντιφά-
σεις των πολιτικών για το σενάριο μηδενι-
κών εκπομπών το 2050, μέσα από την πα-
ρουσίαση του κ. Μανιάτη στο Συνέδριο του
ΙΕΝΕ, για τα θέματα της συμμετοχής των
υδρογονανθράκων στο παγκόσμιο ενεργει-
ακό μείγμα, τον χρόνο εξάντλησης των
αποθεμάτων τους, τον ρόλο του φυσικού
αερίου –το οποίο δεν πρέπει να βάζουμε
στο ίδιο τσουβάλι με τον άνθρακα– και τη
γεωπολιτική εξάρτηση στην ΕΕ από τρίτες
χώρες, αν η Ευρώπη συνεχίσει το ίδιο βιολί:

Φυσικό αέριο
«Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, η σημερινή παγ-

κόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου
(3.800-4.000 δισ. κυβικά μέτρα bcm) είτε
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι το
2030 (στο σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης S-
DS) είτε μπορεί να ξεπεράσει τα 4.500 bcm
(στο σενάριο δηλωμένων εθνικών πολιτι-
κών-STEPS). Για το 2040, οι εκτιμήσεις δί-
νουν μείωση της τάξης του 30% σε σχέση

με τη σημερινή κατανάλωση φυσικού αε-
ρίου. Για το 2050 (στο σενάριο μηδενικών
εκπομπών NZE), η συμμετοχή των υδρο-
γονανθράκων θα είναι περίπου 50%». 

Συγκράτηση θερμοκρασίας 
«Οι εκπομπές ρύπων από καύση άν-

θρακα έως το 2040, με βάση τα σημερινά
σχέδια των χωρών, μειώνονται κατά πε-
ρίπου 15%, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις
τους μειώνονται κατά 20%. Για αύξηση
της θερμοκρασίας κάτω του 1,5 βαθμού
Κελσίου, θα πρέπει οι εκπομπές να μει-
ωθούν πολύ περισσότερο, να φτάσουν σε
μείωση 80%. Στο πετρέλαιο αναμένεται,
σύμφωνα με τα σχέδια των κρατών, αύ-
ξηση της κατανάλωσης από τα σημερινά
περίπου 95 εκατ. βαρέλια/ημέρα στα 105
το 2040. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των
κρατών, η κατανάλωση πετρελαίου θα εί-
ναι 100 εκατ. βαρέλια/ημέρα, όταν για αύ-
ξηση θερμοκρασίας κάτω του 1,5 βαθ-
μούς Κελσίου, η κατανάλωση πρέπει να
πέσει στα 40 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Στο
φυσικό αέριο, αναμένεται αύξηση από τα
3,8 τρισ. κυβικά μέτρα/έτος, με βάση τα
σχέδια των κρατών, στα 5,2-5,3 τρισ. κυ-
βικά μέτρα/έτος. Για αύξηση θερμοκρα-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Οι ευθύνες 
της Κομισιόν 
στον εφοδιασμό 
της Ευρώπης
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σίας έως 1,5 βαθμούς Κελσίου, η κατανά-
λωση πρέπει να πέσει στα 2,2 τρισ. κυβι-
κά μέτρα /ανά έτος».

Εξάντληση κοιτασμάτων
«Τα επόμενα πέντε χρόνια, Ευρώπη θα

συνεχίσει να καταναλώνει την ίδια με σή-
μερα ποσότητα φυσικού αερίου, όμως η
εξάντληση των κοιτασμάτων της γίνεται
εμφανής το 2025, που προβλέπεται μεί-
ωση της παραγωγής της κατά περίπου
20%. Αντίθετα η τροφοδοσία με τους ρω-
σικούς αγωγούς και το υγροποιημένο
φυσικό αέριο παραμένουν στα ίδια επί-
πεδα. Το τεράστιο όμως πρόβλημα που
αναφύεται αφορά στις επιπλέον ποσότη-
τες που θα χρειαστεί το 2025. Η τρομακτι-
κή αυτή πιθανότητα αναδεικνύει την τε-
ράστια γεωπολιτική εξάρτηση που θα

προκύψει στην ΕΕ από τρίτες χώρες». 
«Το 58% της παραγωγής πετρελαίου και

φυσικού αερίου προέρχεται από τις κρατι-
κές εταιρείες πετρελαίου (NOCs)
Gazprom, Qatar Petroleum, Saudi Aram-
co, Sonatratc, Chinese NPC, Petro China,
Petrobras κ.ά.). Το 28% προέρχεται από
μικρομεσαίες ανεξάρτητες εταιρείες (in-
dependents – π.χ. εταιρείες σχιστολιθι-
κού πετρελαίου και αερίου στις ΗΠΑ). Το
εναπομένον 14% προέρχεται από τις πολύ
μεγάλες εταιρείες (Majors), στις οποίες
θεωρείται ότι ανήκουν BP, Chevron, Eni,
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total En-
ergies, Conoco Phillips. Τελευταία, οι Ma-
jors υπό την πίεση κοινωνιών, αποφάσεων
γενικών συνελεύσεων μετόχων και απο-
φάσεων δικαστηρίων, μειώνουν σημαντι-
κά τις επενδύσεις τους σε έρευνα και ανά-

πτυξη υδρογονανθράκων και φιλοδοξούν
να μετασχηματιστούν σε ενεργειακές
εταιρείες που θα και ισχυρό χαρτοφυλά-
κιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το
κενό στην αγορά προφανώς θα καλυφθεί
από τις NOCs του (ο ΟΠΕΚ αναμένει αύξη-
ση της συμμετοχής του στην παγκόσμια
παραγωγή της τάξης του 5%-10%), με ό,τι
αυτό σημαίνει για την αλλαγή των γεωπο-
λιτικών ισορροπιών και την ασφάλεια
εφοδιασμού της ΕΕ». 

Ισοζύγιο άνθρακα
Σημειώνεται ότι η «ΕΕ και οι ΗΠΑ φιλο-

δοξούν το 2050 να έχουν ουδέτερο ισοζύ-
γιο άνθρακα, ενώ για το ίδιο έχει δεσμευ-
τεί ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου
Κίνα, για το 2060 (πάρα το γεγονός ότι μέ-
χρι το 2035 θα αυξάνει τις εκπομπές -
IPCC). «Προκειμένου να παραμείνει η
παγκόσμια θερμοκρασία κάτω των 2οC,
πρέπει οι εκπομπές διοξειδίου άνθρακα,
να μειώνονται κατά 6% κάθε χρόνο, ενώ για
κάτω του 1,5οC, η ετήσια μείωση πρέπει να
είναι 9%-10%. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα παγ-
κόσμια λειτουργούν ή κατασκευάζονται,
πάνω από 5.600 εργοστάσια άνθρακα, με
μέσο χρόνο ζωής 30-40 έτη!».

«Οι κίνδυνοι που συνεπάγονται από την έλλειψη κοινού 
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
στην ΕΕ συνολικά και η τεράστια γεωπολιτική εξάρτηση 
που θα προκύψει στην ΕΕ από τρίτες χώρες»
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Συνέδριο ΙΕΝΕ
Για ακόμα μία χρονιά, στο
ετήσιο Εθνικό Συνέδριο
«Ενέργεια και Ανάπτυξη»,
που διοργάνωσε το Ινστι-
τούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώ-
πης (ΙΕΝΕ) υπό την αιγίδα
του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στις
αρχές Δεκεμβρίου του
2021, αναδείχθηκε η άρ-
ρηκτη σχέση του ενεργει-
ακού τομέα, της οικονο-
μίας και της ανάπτυξης.
Συμμετείχαν 78 διακεκρι-
μένοι ομιλητές. Στο συνέ-
δριο υποστηρίχθηκε από
μέρους των ομιλητών ότι
είναι εσφαλμένη η οπτική
ότι «μόνο η ολοκληρωτική
μετατροπή του ενεργει-
ακού συστήματος σε ΑΠΕ
θα θωρακίσει την ευρωπαϊ-
κή αγορά από τις αυξομει-
ώσεις της τιμής του φυσι-
κού αερίου».

Καθηγητής Γιάννης Μανιάτης: Αντί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Κομισιόν) να έχει ένα κοινό σχέδιο για όλα
τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ζητά από κάθε χώρα να κινη-
θεί ανεξάρτητα και να λάβει ό,τι μέτρα θεωρεί αυτή
επιβεβλημένα, κυρίως μέσω επιδοτήσεων, ώστε να
μη φτωχοποιηθεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας – 
αλλά αυτό δεν συνιστά ενεργειακή πολιτική.



Το αυστριακό ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ)
δεν θα ανανεώσει το 2022 την αμφιλεγόμενη συμφωνία
που είχε συνάψει πριν από πέντε χρόνια με το κόμμα
Ενωμένη Ρωσία, την παράταξη του Ρώσου προέδρου
Βλαντίμιρ Πούτιν. «Ποτέ μου δεν κατάλαβα ποιο νόημα
είχε η συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2016 στη Μόσχα», είπε ο επικεφαλής του FPÖ
Χέρμπερτ Κικλ.

«Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν έχουμε τη
δυνατότητα να ασχολούμαστε με τίποτε άλλο πέρα από τα
τρέχοντα προβλήματα της Αυστρίας», πρόσθεσε ο ηγέτης
του ακροδεξιού σχηματισμού, ο οποίος διεξάγει μάχη
εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της
Covid-19, που θα επιβληθεί από τον Φεβρουάριο.

Η συμμαχία ανάμεσα στο FPÖ και την Ενωμένη Ρωσία
είχε συναφθεί από τον προκάτοχο του Κικλ, τον Χάιντς-

Κρίστιαν Στράχε, ο οποίος αποσύρθηκε από την πολιτική
το 2019 εξαιτίας πολύκροτου σκανδάλου διαφθοράς. Με
τη συμφωνία αυτή τα δύο κόμματα δεσμεύονταν να «μοι-
ράζονται πληροφορίες για τις διεθνείς σχέσεις».

Το αυστριακό ακροδεξιό κόμμα πάντοτε διέψευδε ότι
είχε χρηματικό όφελος από τη συνεργασία με την Ενωμέ-
νη Ρωσία, ενώ άλλες αυστριακές παρατάξεις το αποκα-
λούσαν «πέμπτη φάλαγγα του Πούτιν στην Ευρώπη».

Τ
ον λένε «σούπερ Μάριο» γιατί
κατάφερε να σταθεροποιήσει
τις αγορές ως πρόεδρος της
ΕΚΤ το 2012, όταν ανακοίνωσε

ότι «θα κάνει ό,τι χρειαστεί» για να σώ-
σει το ευρώ. Τώρα ο 73χρονος Μάριο
Ντράγκι οδηγεί την Ιταλία στην ανάκαμ-
ψη έπειτα από οικονομικό μαρασμό 20
ετών. Να γιατί το Politico τον ανακήρυξε
σε «ισχυρότερο άνδρα της Ευρώπης»
και πιθανό αντικαταστάτη της Άνγκελα
Μέρκελ ως de facto ηγέτη της ΕΕ.

Με τον τεχνοκράτη Ντράγκι στο τιμό-
νι, υποστηρίζει το Politico, η Ιταλία απέ-
κτησε επιτέλους έναν πρωθυπουργό
που μπορεί να τη φέρει στην καρδιά των
ευρωπαϊκών ζητημάτων, τουλάχιστον
στα οικονομικά ζητήματα, για τα οποία ο
Ντράγκι διαθέτει βαριές περγαμηνές.

Το Politico σημειώνει ότι η ανάδειξη
του Ντράγκι σε αυτό τον ρόλο γίνεται
ακόμη πιο πιθανή στην περίπτωση που
θα καταφέρει να συμπήξει μια συμμα-
χία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν και τον διάδοχο της Μέρκελ,
τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς,
δημιουργώντας ένα «κεντρώο τρίο» που
θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρό-
πο που λειτουργεί η Ευρώπη.

Ο Ντράγκι είχε δύσκολο ξεκίνημα.
Έχασε και τους δύο γονείς του στη διάρ-
κεια της εφηβείας του, κάτι που τον
ανάγκασε να ενηλικιωθεί πιο γρήγορα.
Σπούδασε Οικονομικά πρώτα στην Ιτα-
λία και μετά στο ΜΙΤ στις ΗΠΑ και κατέ-
λαβε μια θέση στην Παγκόσμια Τράπε-
ζα. Έπειτα εργάστηκε στο ιταλικό
υπουργείο Οικονομικών, την Goldman
Sachs, την κεντρική τράπεζα της Ιταλίας
και την ΕΚΤ.

Τώρα έχει αναλάβει άλλη μια δύσκο-
λη αποστολή. Η Ιταλία έλαβε το μεγαλύ-

τερο μέρος των κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης και πρόκειται να εισπράξει
191,5 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και δά-
νεια. Σε αντάλλαγμα θα πρέπει να πραγ-
ματοποιήσει μια σειρά από μεταρρυθμί-
σεις, που οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι θα
θέσουν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.

Η Ιταλία θα πρέπει να πραγματοποι-
ήσει προεδρικές εκλογές μέχρι το 2023
και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ντράγκι
δεν θα θέσει υποψηφιότητα. Από τη
στιγμή που δεν είναι ηγέτης κόμματος,
ούτως ή άλλως η νίκη θα ήταν πολύ δύ-
σκολη.

«Είναι ένας φανταστικός στρατηγός,
αλλά ταυτόχρονα είναι ένας στρατηγός

χωρίς στρατιώτες», δήλωσε ένας Ευρω-
παίος διπλωμάτης στο Politico. 

Ταυτόχρονα, οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν τρομακτική άνοδο της ιταλικής
ακροδεξιάς και, αν επαληθευτούν, η
ατζέντα του Ντράγκι θα μπορούσε να
ακυρωθεί την επομένη των εκλογών.

ΔΔιαψεύδει 
τις κατηγορίες 
για ανθρωποκτονία 
εξ αμελείας…

Ο Άλεκ Μπάλντουιν μοιράστηκε επι-
στολή στον λογαριασμό του στο Insta-
gram, την οποία υπογράφουν μέλη του
συνεργείου της ταινίας «Rust», τα
οποία υπερασπίζονται την παραγωγή
του φιλμ, στα γυρίσματα του οποίου
σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογρα-
φίας Χαλίνα Χάτσινς, όταν το όπλο που
κρατούσε ο Μπάλντουιν έριξε μια
πραγματική σφαίρα.

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ μίλη-
σε κλαίγοντας για «τραγικό δυστύχη-
μα» και αρνήθηκε την ευθύνη για τον
μοιραίο πυροβολισμό, αλλά οι συγγε-
νείς της Χάτσινς δήλωσαν ότι θα υποβά-
λουν μήνυση εναντίον του για ανθρω-
ποκτονία εξ αμελείας.

Η Χάτσινς, που ήταν διευθύντρια φω-
τογραφίας της ταινίας, σκοτώθηκε και ο
σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα τραυματί-
στηκε από το όπλο του Μπάλντουιν, που
υποτίθεται πως ήταν ασφαλές. Το δυ-
στύχημα προκάλεσε σοκ στο Χόλι-
γουντ, όπου έχει ξεκινήσει μια ευρεία
συζήτηση για τα πρωτόκολλα ασφαλεί-
ας στον κινηματογράφο και την τηλεό-
ραση, όπως και για το αν θα πρέπει να
απαγορευτούν ορισμένοι τύποι όπλων.

Το Politico υποστηρίζει 
ότι θα μπορούσε να είναι 
ο αντικαταστάτης της Μέρκελ

Κόβει τους δεσμούς με τον Πούτιν το ακροδεξιό κόμμα FPÖ της Αυστρίας

Νέος de facto ηγέτης
της ΕΕ ο «σούπερ Μάριο»
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Παράταση υπό προϋποθέσεις έως τα τέλη Ιουνίου 2022 έδωσε ο υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος στους ιδιοκτήτες ταξί που τα
οχήματά τους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και θα έπρεπε κανονικά να απο-
συρθούν. Ωστόσο, για να συνεχιστεί η κυκλοφορία των παλαιών ταξί, θα πρέπει οι
ιδιοκτήτες τους να έχουν ήδη παραγγείλει το καινούργιο τους όχημα έως τις 31 Δε-
κεμβρίου και βέβαια να υπάρχει και το αποδεικτικό έγγραφο, όπως επίσης και το τι-
μολόγιο καταβολής προκαταβολής!

Ειδικότερα, στην απόφαση του κ. Παπαδόπουλου με θέμα την απόσυρση από την
κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, επισημαίνε-
ται: «Μέχρι την 1η/1/2022 οφείλουν να έχουν αντικατασταθεί όλα τα ΕΔΧ αυτοκίνητα

ταξί που έχουν συμπληρώσει έως και την 31η/12/2019 το ισχύον όριο ηλικίας από-
συρσης από την κυκλοφορία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων
οχημάτων, επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση θέσης σε κυκλο-
φορία καινούριου ΕΔΧ -ΤΑΞΙ οχήματος, η αντικατάσταση του υπάρχοντος οχήματος
έως και τις 30/6/2022, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Να υπάρχει Δελτίο Παραγγελίας του καινούργιου οχήματος που να φέρει ημε-
ρομηνία έως και τις 31/12/2021

- Να υπάρχει το σχετικό Τιμολόγιο Καταβολής Προκαταβολής με ημερομηνία έως
και τις 31/12/2021».

Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

1
1

 Δ
Ε

Κ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

Μόνο όσοι παραγγείλουν νέο ταξί παρατείνουν τη ζωή του παλαιού!

Δοκιμάζουμε 
το Mazda CX-30 e-Skyactiv X 
με 186 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Η
Mazda προχώρησε σε μια μικρή αναβάθμιση
του e-Skyactiv X βενζινοκινητήρα της, ώστε
να μειώσει τους ρύπους, στα πλαίσια της δέ-
σμευσής της να περιορίσει τις συνολικές εκ-

πομπές CO2 στο 50% των επιπέδων του 2010 έως το
2030. Το συγκεκριμένο σύνολο το συναντήσουμε στο
Mazda CX-30, το οποίο αποδείχθηκε άκρως οικονομικό
και δυνατό. Ο τιμοκατάλογος του Mazda CX-30 στην Ελ-
λάδα ξεκινάει από τα 24.796 ευρώ, για την έκδοση με
τους 122 ίππους, ενώ αυτή με τους 186 έχει ως τιμή εκ-
κίνησης τα 28.159 ευρώ. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο
της δοκιμής μας, με τον πλούσιο εξοπλισμό, κοστίζει
37.346 ευρώ, ωστόσο το χάπι χρυσώνεται από την κορυ-
φαία αξιοπιστία και την υψηλή αξία μεταπώλησης που
προσδίδουν τα ιαπωνικά μοντέλα.

Όμως εξαιτίας του δίλιτρου βενζινοκινητήρα το Maz-
da CX-30 επιβαρύνεται με τον Φόρο Πολυτελούς Δια-
βίωσης, 410 ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια και 287 ευρώ
για τα επόμενα 5 έτη. Μετά τη δεκαετία καταργείται το
συγκεκριμένο χαράτσι. Πάντως τα ετήσια τέλη κυκλο-
φορίας του Mazda CX-30 ανέρχονται σε μόλις 78 ευρώ.

Δυναμική σχεδίαση
Το CX-30 είναι το οικογενειακό crossover της Mazda

με κομψό και δυναμικό σχεδιασμό αλλά και πολυτελές
ύφος. Εμφανισιακά, η σχεδιαστική γλώσσα Kodo της
Mazda συνδυάζει την κομψότητα και τον δυναμισμό, σε
ένα γοητευτικό αποτέλεσμα που σε κερδίζει αναμφίβο-
λα και συνολικά και με τις επιμέρους λεπτομέρειες,
όπως η χαρακτηριστική μάσκα, η κουπέ αισθητική και
τα πίσω φανάρια.

Με 4.395 mm μήκος, 1.795 mm πλάτος, 1.540 mm
ύψος και 2.655 mm μεταξόνιο, το Mazda CX-30 ξεχωρί-

ζει και σίγουρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο ανταγωνι-
στικό μοντέλο της κατηγορίας.

Hitech εσωτερικό
Το εσωτερικό πραγματικά θα εντυπωσιάσει τους επι-

βάτες, καθώς αποτελεί μια συνέχεια της εξωτερικής
μοναδικής σχεδίασης και επιπλέον διαθέτει ποιότητα
και εξαιρετική πρακτικότητα.

Βέβαια, δεν λείπει η σύγχρονη τεχνολογία με οθόνες
και διακόπτες, ενώ το μενού είναι πλήρως εξελληνισμέ-
νο. Όλη η επιφάνεια του ταμπλό είναι καλυμμένη με
ποιοτικά μαλακά πλαστικά, ενώ το επάνω μέρος καλύ-
πτεται από μια αφράτη δερματίνη που είναι ραμμένη
στις γωνίες της με άσπρη κλωστή.

Η κεντρική οθόνη εκτός από την ταχύτητα παρέχει
όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οικονομία στα
καύσιμα, το όριο ταχύτητας, τη θερμοκρασία, αλλά δεν
παρέχει τις πληροφορίες του Navigator και του συστή-
ματος πολυμέσων. Το σύστημα πολυμέσων βρίσκεται
ημιαιωρούμενο στην κορυφή του μέσου του ταμπλό και
έχει μια οθόνη 10,5 με οδηγοκεντρικό προσανατολισμό
που χαρακτηρίζεται από την υψηλή ευκρίνεια και τα
όμορφα γραφικά της.

Κάτω από το καπό του Mazda CX-30 e-Skyactiv X 2.0
υπάρχει ο πρόσφατα βελτιωμένος σε απόδοση Skyac-
tiv-X των 2,0 λίτρων που με τη βοήθεια του συστήματος
SPCCI αποδίδει 186 ίππους/6.000 σ.α.λ. και 240
Nm/4.000 rpm με έναν γνήσιο ατμοσφαιρικό τρόπο.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία Mazda M Hybrid ως
στάνταρντ, ο κινητήρας πλαισιώνεται από το ήπιο υβρι-
δικό σύστημα της εταιρείας, που αποτελείται από μία
μπαταρία 24V, 600 KJ, ιόντων λιθίου, και από μία γεννή-
τρια με ιμάντα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί όπως στο δικό

μας με κλασικό αυτόματο κιβώτιο και κίνηση στους εμ-
πρός τροχούς, αλλά και τετρακίνηση με ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο συμπλέκτη.

Στον τομέα των επιδόσεων, το 0-100 έρχεται σε 8,6 δλ.
και τελική ταχύτητα 204 χλμ./ώρα για ένα αυτοκίνητο
βάρους 1.368 κιλών. Όσο για την κατανάλωση καυσίμου,
η μέση κατανάλωση της δοκιμής μας κυμάνθηκε στα 6,1
με 6,3 λίτρα/100 χλμ.

Ιαπωνική υπεροχή
Οδηγώντας το νέο Mazda CX-30 διαπιστώνεις τη βελ-

τίωση ισχύος και ροπής σε όλο το φάσμα του στροφομέ-
τρου, η οποία μάλιστα γίνεται πιο αντιληπτή ειδικά στην
επιτάχυνση από χαμηλές στροφές.

Στο ταξίδι θα εκτιμήσεις την ποιοτική κύλιση και το
στιβαρό πάτημα, αντάξια πολυτελών μοντέλων, και την
ανάρτηση που δεν ακούγεται και απορροφά τους κρα-
δασμούς πολύ αποτελεσματικά, παρά το γεγονός ότι
έχει σφιχτό σετάρισμα. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με
συνεχείς στροφές, το Mazda CX-30 αποδείχθηκε ότι
έχει ουδέτερη συμπεριφορά χωρίς έντονες κλίσεις και
ακόμη και αν το πιέσει ο οδηγός, τα περιθώρια πρόσφυ-
σης είναι πολύ υψηλά. Επίσης, το αυτόματο κιβώτιο 6
σχέσεων με πρόγραμμα sport και paddles στο τιμόνι δί-
νει έναν πιο σπορ τόνο στο ιαπωνικό μοντέλο.

Μέσα στην πόλη, η ευελιξία του καθορίζεται από τον
μικρό κύκλο στροφής για τα δεδομένα των διαστάσεών
του και κυρίως από την καλή ηχομόνωση που περιορίζει
όλους αυτούς τους ενοχλητικούς θορύβους στον δρόμο.
Παράλληλα η ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου «χαλαρώνει»
τον οδηγό στα μποτιλιαρίσματα και βέβαια η ύπαρξη κά-
μερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσμα-
τος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.
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Τ
ο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - Άρης στο
«Καραϊσκάκης», αλλά και το παιχνίδι του
Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ, ξεχωρίζουν από
τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της

Super League 1 και η ιδιαιτερότητα του πράγματος είναι
η εξής: Θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες διαιτητές, αλλά με
μία τρανταχτή εξαίρεση.

Στον έναν εξ αυτών, τον Μανούχο, που θα διευθύνει
το ματς στο Φάληρο, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ τοποθέτησε… καπέλο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι
στο VAR, που εντέλει παίζει τον πλέον καθοριστικό ρό-
λο, VARistas θα είναι ο Ολλανδός Γιόακιμ Κάμφιους.
Άκρως προσβλητικό τόσο για τον Μανούχο όσο και για
άλλους διαιτητές που «καπελώνονται» από ξένους VA-
Ristes, αλλά αυτοί το επέλεξαν…

Ο Ολυμπιακός απέχει έξι βαθμούς από τη δεύτερη
της βαθμολογίας ΑΕΚ και το παιχνίδι θα είναι πολύ δύ-
σκολο για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι πως θα παίξει
κουρασμένος από το ματς με την Αντβέρπ, όπου έκανε
τη χειρότερη εμφάνισή του επί εποχής Μαρτίνς και έχα-
σε 1-0 χωρίς να αντιδράσει. Ο δεύτερος είναι πως ο
Άρης προέρχεται από δυο σερί νίκες με τον ΠΑΟΚ 1-0
στην Τούμπα και το ίδιο σκορ κόντρα στον Αστέρα στο
«Βικελίδης». Να σημειωθεί ότι μάζεψε 23 βαθμούς στο
γήπεδο, αλλά του έχουν αφαιρεθεί 6, επειδή κρίθηκε
ένοχος πλαστογραφίας στην υπόθεση του Σκοπιανού
ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ. 

Για την ΑΕΚ η νίκη είναι μονόδρομος στην Τρίπολη για
να μη χάσει νωρίς το τρένο, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη
Λαμία και λογικά κερδίζει. Έκανε καλή εμφάνιση κόν-

τρα στη Λίνκολν 2-0 για το Conference League και διέ-
κοψε το σερί των τριών σερί ήττων στο πρωτάθλημα. Ο
Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο
με την ελπίδα ότι θα πλησιάσει την Ευρώπη και δεν θα
απομακρυνθεί κι άλλο. Ο δε ΠΑΣ Γιάννινα, που φιγου-
ράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αντιμετωπίζει
τον Βόλο στους «Ζωσιμάδες» και με νίκη παραμένει
τουλάχιστον στη θέση του.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα (Σάββατο): Παναθη-
ναϊκός - Ατρόμητος (17.15 Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα -
Βόλος (17.15 NOVA TV), Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ (19.30 NO-
VA), Παναιτωλικός - Ιωνικός (19.30 Cosmote TV). Αύριο
(Κυριακή): Απόλλων Σμ. - ΟΦΗ (15.00 Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - Λαμία (17.15 NOVA), Ολυμπιακός - Άρης (19.30
NOVA).

Ολυμπιακός 32

ΑΕΚ 26

ΠΑΣ Γιάννινα 19

ΠΑΟΚ 19

ΟΦΗ 18

Άρης 17

Παναθηναϊκός 17

Βόλος 14

Αστέρας Τρ. 13

Ιωνικός 13

Παναιτωλικός 11

Λαμία 10

Ατρόμητος 9

Απόλλων Σμ. 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
12n Αγωνιστική

Έλληνας διαιτητής 
με ολλανδικό «καπέλο»

Ο Μανούχος στο ντέρμπι
Ολυμπιακός - Άρης, 

Ολλανδός ο VARistas
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Ο
λυμπιακός και ΠΑΟΚ προκρί-
θηκαν στα μπαράζ του Europa
και Conference League αντί-
στοιχα με στόχο τους «16» της

εκάστοτε διοργάνωσης. Την προσεχή
Δευτέρα θα μπουν στις κληρώσεις, αλλά
το κυρίαρχο ζητούμενο των καιρών μας
είναι το χρήμα και ήδη άρχισαν να με-
τρούν τα ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έκαναν το χει-
ρότερό τους παιχνίδι στους ομίλους και
ηττήθηκαν 1-0 από την Αντβέρπ στο Βέλ-
γιο στο τελευταίο ματς του ομίλου τερμα-
τίζοντας στη 2η θέση πίσω από την Άιν-
τραχτ Φρανκφούρτης, θα εισπράξουν συ-
νολικά 13.818.000 ευρώ για τη μέχρι τώρα
πορεία τους. Προφανώς και πόρρω απέ-
χει αυτό το ποσό από τα 32 εκατ. ευρώ
«από χέρι» με τη συμμετοχή του στους
ομίλους του Champions League σε άλλες
εποχές.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός τερμάτισε
2ος στον όμιλο, πίσω από την Κοπεγχάγη,
μετά τη νίκη του 2-0 επί της Λίνκολν στην
Τούμπα, με δύο γκολ του Ζίφκοβιτς, θα
μετρήσει στο ταμείο του 8.457.000 ευρώ
για τις επιδόσεις του στην 3η σε κύρος ευ-

ρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το
έξτρα μπόνους του market pool που δίνει
η UEFA σε κάθε χώρα δεν έχει ακόμη
υπολογιστεί.

Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό και τον
ΠΑΟΚ τα χρήματα αυτά που πήραν πρέπει
να τα διαθέσουν στην αγορά, αν ο στόχος
είναι να προκριθούν στους «16», γιατί με
το υπάρχον υλικό είναι σχεδόν ακατόρ-
θωτο, έστω και αν η μπάλα κάνει τερτίπια
πολλές φορές. Όχι πάντα όμως.

Υποψήφιοι για τον Ολυμπιακό στους
αγώνες μπαράζ θα είναι οκτώ ομάδες που
τερμάτισαν στην 3η θέση των ομίλων του
Champions League. Όπως βλέπετε στον
σχετικό πίνακα, όλες είναι λελογισμένα
τουλάχιστον μια κλάση καλύτερες από τον
Ολυμπιακό. Ανάμεσα σε αυτές και η

Μπαρτσελόνα. Στο δε άκουσμα της Σερίφ
Τίρασπολ από τη Μολδαβία, το αβίαστο
συμπέρασμα «εύκολη» είναι ουτοπικό. Η
ομάδα αυτή του διεθνούς γκολκίπερ
Γιώργου Αθανασιάδη και του Δημήτρη
Κολοβού νίκησε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης
στο Μπερναμπέου στη φάση των ομίλων,
πέταξε έξω από τη συνέχεια και τη ζά-
πλουτη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Ολυμπιακός
ακόμη πρέπει να ρίξει χρήμα, γιατί από τις
9 Ιανουαρίου έως και τις 6 Φεβρουαρίου
θα στερηθεί των υπηρεσιών των Αφρικα-
νών ποδοσφαιριστών του που θα πάρουν
μέρος στο Copa Africa.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του προφανώς και
δεν ξεπέρασε την κρίση με τη νίκη του επί
της ομάδας από το Γιβραλτάρ. Με τις τρεις
ήττες σερί που έκανε στο πρωτάθλημα και

έμεινε 13 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία,
μόνο με καλές αγορές μπορεί να προχω-
ρήσει στην Ευρώπη, όπου δεν έχει και την
καλύτερη παράδοση. Οι υποψήφιοι αντί-
παλοι του «δικεφάλου του Βορρά» μπορεί
να μην τρομάζουν, αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ τρο-
μάζει.

Κλήρωση θα γίνει και στα τρία ευρωπαϊ-
κά Κύπελλα τη Δευτέρα το μεσημέρι.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τα
πρώτα ματς εκτός έδρας στις 17 Φεβρουα-
ρίου, ενώ στις 24 του ίδιου μήνα θα γίνουν
οι επαναληπτικοί σε «Καραϊσκάκης» και
Τούμπα. Στο Champions League και στη
νοκ άουτ φάση των «16» οι πρώτοι αγώνες
στις 15/16 Φεβρουαρίου και οι επαναλη-
πτικοί στις 22/23 του ίδιου μήνα.

Όπως τα πήραν (τα λεφτά), 
πρέπει να τα δώσουν

ΥΠΟΨHΦΙΟΙ 
ΑΝΤΊΠΑΛΟΙ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟY

Μπαρτσελόνα
Ντόρτμουντ

Λειψία
Πόρτο

Αταλάντα
Σεβίλλη

Ζενίτ
Σέριφ

ΥΠΟΨHΦΙΟΙ 
ΑΝΤΊΠΑΛΟΙ 

ΠΑΟΚ
Σπάρτα Πράγας

Αϊντχόφεν
Λέστερ

Φενέρμπαχτσε
Μαρσέιγ
Μίντιλαντ

Σέλτικ
Ραπίντ Βιέννης

ΟΙ «16» ΤΟΥ
CHAMPIONS

LEAGUE
Ρεάλ Μαδρίτης

Ατλέτικο Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ
Λίβερπουλ

Τσέλσι
Μάντσεστερ Γ. 

Μάντσεστερ Σίτι
Ίντερ

Γιουβέντους
Μπάγερν

Παρί Σεν Ζερμέν
Σπόρτινγκ Λισα-

βόνας
Άγιαξ

Λιλ
Μπενφίκα

Σάλτσμπουργκ

ΟΙ «8» 
ΤΟΥ EUROPA

LEAGUE
Σπαρτάκ Μόσχας

Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης

Γαλατασαράι
Ερυθρός
Αστέρας

Λεβερκούζεν
Γουέστ Χαμ

Μονακό
Λιόν

PLAY OFF
EUROPA
LEAGUE

Ολυμπιακός
Ρέιντζερς

Ρεάλ Σοσιεδάδ
Νάπολι
Λάτσιο

Μπράγκα
Μπέτις

Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έκαναν καλή 
μπάζα στην Ευρώπη, αλλά χρειάζονται 
μεταγραφές - Τη Δευτέρα η κλήρωση
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Αποκαλυπτικός ο Γρηγόρης Αρνα-
ούτογλου: « Έχω περάσει δύσκολα
με τα κιλά. Πλαστικός χειρουργός
μου έδωσε ένα χαπάκι, ξεκίνησα να
χάνω, να μην πεινάω αλλά να έχω
νεύρα και να είμαι επιθετικός».

• Ο παρουσιαστής του «The
2night show» εξομολογήθη-
κε επίσης πως τελευταία
έχει ζητήσει πολλές φορές
συγγνώμη από ανθρώπους
που αδίκησε και παραδέχτη-
κε πως δεν εκτίμησε σημαν-
τικές γυναίκες στη ζωή του.

•  Μελέτης Ηλίας και Βίκυ Σταυρο-
πούλου τα μεγάλα φαβορί για την
παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού
«Black Out» στον Alpha.

• Ο Σταμάτης Γαρδέλης πρώ-
τος είδε την πόρτα εξόδου
από τη «Φάρμα» και κατήγ-
γειλε τους «Ράδιο Αρβύλα»
για τηλεοπτικό μπούλινγκ.

•  «“Το Ρετιρέ” τελείωσε πριν την
ώρα του, γιατί ο Γιάννης Δαλιανίδης
εκνευρίστηκε με δύο πρωταγωνί-
στριες της σειράς. Του ζήτησαν αύ-
ξηση του μισθού τους», ανέφερε ο
Μάκης Δελαπόρτας.

• Φήμες θέλουν τη Φαίη
Σκορδά να διανύει την τε-
λευταία της χρονιά στο
«Πρωινό».

•  « Ήμουν 25 χρόνια στην κοκαΐνη
και την ηρωίνη», παραδέχτηκε ο άλ-
λοτε ζεν πρεμιέ Ερρίκος Πετιλόν.

• Θετικός στον κορονοϊό δια-
γνώσθηκε ο δημοσιογράφος
της ΕΡΤ Κώστας Λασκαρά-
τος. «Ήμουν ένας άνθρωπος
που πρόσεχε και με τα εμβό-
λια και τις μάσκες», έγραψε
στο Facebook.

Κ
όκκινο ποτάμι με λευκά σκουφιά θα
πλημμυρίσει το ΟΑΚΑ! Ο πιο γιορτινός
αγώνας δρόμου, το «Santa Run», επι-
στρέφει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

για να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους συμμετέχον-
τες, ανοίγοντας και επίσημα τις εορταστικές εκδη-
λώσεις στην Αθήνα.

Η έβδομη κατά σειρά διοργάνωση θα πραγματο-
ποιηθεί αύριο, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, στις 10.30 το
πρωί, με σημείο αφετηρίας και τερματισμού την εί-
σοδο του Holmes Place Outdoor Club στο OAKA
«Σπύρος Λούης».

Στη συμβολική διαδρομή των 2 χιλιομέτρων οι
Αγιοβασίληδες θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν, να
διασκεδάσουν και να μπουν για τα καλά στο εορτα-
στικό κλίμα της εποχής, ντυμένοι με τις κόκκινες-
λευκές στολές του πιο αγαπημένου παππού! Μάλι-
στα, για πρώτη φορά φέτος, κυκλοφορούν και σε μέ-
γεθος XS ειδικά για τους λιλιπούτειους δρομείς.
Ήταν ένα αίτημα πολλών γονέων και οι διοργανωτές
δεν τους χάλασαν χατίρι!

Τα έσοδα του «Santa Run 2021» θα δοθούν στο
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) αφού πλέ-
ον έχει καθιερωθεί ως ένας κοινωνικός θεσμός, με
παράλληλο στόχο την ενίσχυση αξιόλογων κοινωφε-
λών σκοπών που υλοποιούν ουσιαστικό έργο.

Ο γενικός συντονιστής του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης»
Κωνσταντίνος Χαλιορής σε δηλώσεις του ανέφερε:
«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς το ΟΑΚΑ να συνδιοργα-
νώνει και να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες με έντονο
κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορ-
φο από το να γεμίζεις τα παιδιά με χαμόγελο, την πιο
φωτεινή εποχή του χρόνου».

Το κόστος συμμετοχής είναι 12 ευρώ για ενήλικες
και παιδιά (όπου περιλαμβάνεται η στολή του Αϊ-Βα-
σίλη). Για όσους δεν προλάβουν να τρέξουν στο κα-
θιερωμένο «Santa Run» της πόλης, θα έχουν μια
δεύτερη ευκαιρία από τον Δήμο Κηφισιάς, που διορ-
γανώνει την επόμενη Κυριακή 19 Δεκεμβρίου έναν
αντίστοιχο αγώνα δρόμου, το «Kifisia Santa Walk &
Run».

Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού θα είναι το
«Cosmos Sport» στην οδό Αργυροπούλου, με ώρα
έναρξης στις 10.00 το πρωί και σύνθημα: «Ντυνόμα-
στε Αγιοβασίληδες και με εορταστική διάθεση περ-
πατάμε και τρέχουμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφι-
σιάς για να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα».

Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθούν
στο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης των «Γιατρών Χωρίς
Σύνορα» για την Covid-19.

Τo κόστος συμμετοχής για τη διαδρομή των 4 χι-
λιομέτρων είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει τον αριθ-
μό συμμετοχής και παραμάνες, αναμνηστικό μετάλ-
λιο και στολή Άγιου Βασίλη.

Θα τρέξουν μικροί
και μεγάλοι 
Αγιοβασίληδες

Η 7η κατά σειρά διοργάνωση 
θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10.30 
το πρωί, με σημείο αφετηρίας 
και τερματισμού την είσοδο 
του Holmes Place Outdoor Club 
στο OAKA «Σπύρος Λούης»

«Santa Run» 



Γλυκιά επίσκεψη ΜΜε βεντούζες!

Κάποιος να ξεματιάσει τον Θανάση Ευθυμιά-
δη! Ο ηθοποιός, στο πρώτο γύρισμα της εκπομ-
πής «Ρίζες» που θα παρουσιάζει στο μεγάλο
κανάλι, έπαθε σοβαρό τράβηγμα στο δεξί χέρι
και όπως αποκάλυψε στο διαδίκτυο, αντί για
ένεση κορτιζόνης, προτίμησε τις παραδοσια-
κές βεντούζες: «Είναι πολύ καλύτερο για το
σώμα, σε ολιστικό επίπεδο, με άμεσο αποτέ-
λεσμα, και το μοιράζομαι μαζί σας. Το έκαναν
οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου. Σε μία μέρα
το χέρι μου έχει αποκατασταθεί πλήρως».

Κούκλος από μικρός

Ο νεαρός μαθητής δημοτικού που απαγγέλλει
ποίημα σε σχολική γιορτή είναι ο Δημήτρης
Γκοτσόπουλος. Ο γόης πρωταγωνιστής της σει-
ράς «Άγριες Μέλισσες» δημοσίευσε μια
throwback παιδική φωτογραφία και έκανε μια
γλυκιά αναδρομή στα Χριστούγεννα εκείνης
της χρονιάς. «Τώρα ξέρω πως οι σχολικές
γιορτές υπήρξαν από τα ωραιότερα δώρα Χρι-
στουγέννων. Ίσως γιατί τότε ξεκίνησαν όλα,
ίσως γιατί τότε μπήκε η πρώτη υποψία! Τη στιγ-
μή που έβλεπα τον κόσμο πάνω από τη σκηνή
να χαμογελάει!», αποκάλυψε στο διαδίκτυο.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κήρυξε
την έναρξη των εορταστικών εκ-
δηλώσεων στο νησί του Πυθαγό-
ρα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Τα καλύτερά μας χρόνια» ταξί-
δεψε στη στολισμένη Σάμο και
άναψε το χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο, λέγοντας και ένα τραγούδι.
«Υπέροχοι άνθρωποι! Ανάψαμε
το δέντρο, τραγουδήσαμε τα κά-
λαντα παρέα με την καταπληκτική
σχολική χορωδία και κάναμε ένα
live που -προσωπικά- με έκανε
πολύ χαρούμενη».

Από τη Σάμο 
με ευχές

Έξαλλος με κριτική

T
ι κοινό μπορεί να έχουν τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τη Μι-
μή Ντενίση; Η ηρωίδα του έργου της «Από Σμύρνη… Σαλονί-
κη» και η προσφυγοπούλα δημιουργός της γνωστής βιομηχα-

νίας έχουν ακριβώς την ίδια ιστορία! Αυτό αποκάλυψε η σημαντική
κυρία του θεάτρου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Μουσείο
Μπενάκη, όπου φιλοξενείται η γλυκιά έκθεση για τα 100 χρόνια της
εταιρείας: «Είναι τόσο συγκινητική η ιστορία τους! Μια προσφυγο-
πούλα από τη Μικρασία έφτασε στον Πειραιά το ’22 με τα τρία αγόρια
της. Με τα μπισκότα που έφτιαχνε με τα χεράκια της έβαλε τις βάσεις
για μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες! Τα άξια παιδιά
της προόδευσαν και η σημερινή ψυχή της, η Ιωάννα Παπαδοπούλου,
την ανέβασε στα ύψη. Η ηρωίδα του έργου μου και η γιαγιά της Ιωάν-
νας έχουν συμπτωματικά την ίδια ιστορία».

Ήρθε ο γιος!
Μεγάλες χαρές για τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών
Γιάννη Καψάλη, ο οποίος την Πέμπτη έγινε για τέταρτη φορά
μπαμπάς. Ύστερα από τρία κορίτσια, ήρθε επιτέλους ο γιος και
περιχαρής ανακοίνωσε τα καλά νέα: «Τα συναισθήματα αυτή τη
στιγμή απερίγραπτα. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου Παναγιώτα
Κοκκίνη, να μας ζήσει ο μπέμπης, αγάπη μου. Κατερίνα,
Νόνιτσα και Ολσιάκι, από σήμερα έχετε και τον αδερφό σας!».

«Δεν ανέχομαι το εμετικό σας χιούμορ»,
απάντησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε γνωστό
κριτικό κινηματογράφου που χαρακτήρισε
«καγκουρό» την ταινία «The Black
Bachelor» στην οποία πρωταγωνιστεί. «Εγώ
σαν ηθοποιός αυτής της χάλια ταινίας, σας
εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή
Πρωτοχρονιά. Ο Άγιος Βασίλης φέτος να
σας φέρει την ιδανική ταινία που ποτέ δεν
θα απολαύσετε!», του ευχήθηκε ο
δημοφιλής ηθοποιός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Μ
ία από τις επικρατέστερες ερωτή-
σεις που απευθύνονται προς έναν
παρουσιαστή κατά τη διάρκεια
μιας συνέντευξης αφορά στον πό-

λεμο που δέχεται από τους κριτικούς της τηλε-
όρασης ή από τον περίγυρό του κατά τη διάρ-
κεια της επαγγελματικής του πορείας.

Και συνήθως η ερώτηση αυτή απευθύνεται
σε παρουσιαστές των οποίων οι εκπομπές
έχουν αποκτήσει υψηλή τηλεθέαση. Οι πα-
ρουσιαστές αυτοί κατά περίεργο τρόπο αποτε-
λούν αμφιλεγόμενες αξίες ακόμη και από το
ίδιο το κοινό τους. Αφού κρίνονται για τον τρό-
πο που εκφράζονται, το πώς προωθούν το πε-
ριεχόμενο της εκπομπής τους αλλά και το πώς
επικοινωνούν με αυτό.

Οι κριτικοί τηλεόρασης αξιολογούν τη δυνα-
μική του παρουσιαστή μέσα από το ευρύτερο
πεδίο γνώσεών του, τον τρόπο που εκφράζεται
και εκφέρει την ελληνική γλώσσα και ορισμέ-
νες φορές από το πόσο αγαπητός μπορεί να εί-
ναι στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τα νούμερα
των τηλεθεάσεων.

Δυστυχώς όμως όλο και περισσότερο ψιθυ-
ρίζεται από τους απλούς τηλεθεατές ότι και τα
απολύτως αντικειμενικά νούμερα της τηλεθέ-
ασης ίσως είναι «μαγειρεμένα».

Γεγονός το οποίο κλονίζει το ήδη σαθρό
έδαφος της ραδιοτηλεόρασης και καθιστά με-
τέωρους τους πρωταγωνιστές του. Παρουσια-
στές, δημοσιογράφους, τηλεπερσόνες…

Αγράμματοι σούπερ σταρ
Σήμερα θα εξετάσουμε μια από τις κατηγο-

ρίες των παρουσιαστών που αποδέχεται το
κοινό σε σχέση με την τηλεθέαση. Οι επικρα-
τέστεροι είναι οι παρουσιαστές που χαρακτη-
ρίζονται από τους κριτικούς της τηλεόρασης
ως αμαθείς, ατάλαντοι και αγράμματοι, αλλά
διατηρούν τη θέση των σούπερ σταρ πρωτα-
γωνιστών στην παρουσίαση μιας τηλεοπτικής
εκπομπής. Αυτή η κατηγορία γεμίζει με ερω-
τήματα τους τηλεθεατές για την επικράτησή
τους και μάλιστα σε ένα επάγγελμα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό. Παρότι, σύμφωνα με τα ποσο-
στά τηλεθέασης, είναι αποδεκτοί από το τηλε-
οπτικό τους κοινό.

Το γεγονός αυτό, αν και φαντάζει περίεργο,
είναι απολύτως δικαιολογημένο. Αφού ο τηλε-
θεατής τούς παρακολουθεί για να γελάσει μαζί
τους ή για να τους τοποθετήσει σε χαμηλότερη
κλίμακα αξίας από τον ίδιο.

Όμως, στη βασική αρχή της άσκησης εξου-
σίας μέσα από τη χειραγώγηση στην τηλεόρα-
ση, ο ισχυρός παρουσιαστής - χειραγωγός, εκ-
μεταλλευόμενος το γέλιο που προκαλεί στο
κοινό του -λέγοντας σοβαρά πράγματα με τρό-

πο αστείο- μπορεί να περάσει τα σημαντικότε-
ρα και ισχυρότερα μηνύματα. Αφού διαμέσου
του γέλιου και της σάτιρας -της υποτιθέμενης
σάτιρας- χαλαρώνει τις αντιστάσεις άμυνας
του τηλεθεατή και τον κάνει παθητικό αποδέ-
κτη του περιεχομένου που λανσάρει. Τάχα δή-
θεν ως αστείο.

Το γέλιο δηλώνει αδυναμία
Αυτός είναι και ο λόγος που μέσα στα μεγα-

λύτερα αστεία και στα ηχηρότερα χαχανητά
κρύβονται οι μεγάλες αλήθειες. Και οι ισχυρό-
τερες καμπάνιες χειραγώγησης. Ιδίως σε πο-
λιτικές και κρίσιμες καταστάσεις.

Σήμερα όλο και περισσότεροι τηλεθεατές
αρχίζουν αντιλαμβάνονται τη μέθοδο που τους
καθιστά πειθήνια όργανα μιας νέας τάξης τη-
λεοπτικής χειραγώγησης και μαντρώματός
τους σε παχνί!

Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχωρίσουμε
τον ευφυή, ισχυρό και χειραγωγό παρουσια-
στή από εκείνον που γελά και χαριεντίζεται χα-
ριτωμένα εντός του τηλεοπτικού πλατό -χωρίς

λόγο- παρά μόνο για να δημιουργήσει συνθή-
κες ευεξίας.

Στην περίπτωση αυτή το συνεχές γέλιο του
παρουσιαστή δηλώνει αδυναμία και ελαφρό-
τητα.

Και ο τηλεθεατής αξιολογεί τον παρουσια-
στή ως ευτελή αξία και τον τοποθετεί στο μι-
κροσκόπιο του καθημερινού κουτσομπολιού
αποψίλωσής του.

Πολλές φορές οι τηλεθεατές, συζητώντας
μεταξύ τους και διαφωνώντας για τα πρόσωπα
που παρουσιάζουν τις τηλεοπτικές εκπομπές,
διατυπώνουν το ερώτημα: «Βάσει ποιων χαρα-
κτηριστικών μπορεί να θεωρηθεί ένας παρου-
σιαστής -αντικειμενικά- ως αξία;».

Τα τρία φίλτρα
Δυστυχώς στην περίπτωση αυτή ο τηλεθεα-

τής πρέπει να διαθέτει εμπειρία και γνώση
ώστε με γρήγορες και συνοπτικές, αδιαμφι-
σβήτητες διεργασίες να καταλήγει στην αντι-
κειμενική άποψη της αξίας.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται

στο απλό και πανάρχαιο τεστ της «τριπλής διύ-
λισης».

«Αν αυτό που λέει ο παρουσιαστής δεν είναι
ούτε αλήθεια ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα
πρέπει να το ακούσω;». Στην περίπτωση αυτή ο
τηλεθεατής οφείλει να γνωρίζει ότι μπορεί να
επιστρατεύσει τα τρία φίλτρα που οδηγούν
στην αντικειμενικότητα της αξίας ενός παρου-
σιαστή.
� Το πρώτο φίλτρο είναι της αλήθειας. Είναι

σίγουρο ότι αυτό που θα σου μεταφέρουν εί-
ναι αλήθεια;

� Το δεύτερο είναι της καλοσύνης. Αυτό που
θα σου μεταφέρουν είναι κάτι καλό;

� Το τρίτο είναι της χρησιμότητας. Αυτό που
θέλουν να σου πουν θα φανεί σε κάτι χρήσι-
μο;
Το τεστ της τριπλής διύλισης το είπε ο ΣΩ-

ΚΡΑΤΗΣ.
Και εφαρμόζοντάς το σας δίνει απαντήσεις

στο πώς μπορείτε να αφοπλίσετε και να διαλύ-
σετε κάθε συναισθηματική, λεκτική ή μεθο-
δευμένη επίθεση από κάθε μέσο. Γιατί τα μέσα
ενημέρωσης είναι εξουσία! Και μόνο όταν
έχουν αποδέκτες μπορούν να θεριεύουν!

Για αυτό και το μότο των μέσων ενημέρωσης
στηρίζεται στο θεώρημα: «Τα μέσα ενημέρω-
σης μπορούν να κάνουν τον κόσμο να κλάψει
και να γελάσει για το καλό του και για καλό
σκοπό».

Αντιφατική η αξία
του παρουσιαστή
σε σχέση με 
την τηλεθέαση

Πλέον οι περισσότεροι που
βλέπουν TV αντιλαμβάνονται
τη μέθοδο χειραγώγησης και
μαντρώματός τους σε παχνί!

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis
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Μ
ε πλούσιο και εκτενές ερευνητι-
κό και συγγραφικό έργο στην
Ιατρική -για το οποίο έχει κατ’
επανάληψη τιμηθεί με διεθνείς

διακρίσεις- τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει
δημοσιεύσει ποιήματα, μεταφράσεις ποί-
ησης και δοκίμια για αυτή στα μεγαλύτερα
και εγκυρότερα λογοτεχνικά περιοδικά της
Ελλάδας. Το 2004, μάλιστα, έλαβε τιμητική
διάκριση από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρει-
ας Ελλάδας. 

Πολυπράγμων, δραστήριος, μεθοδικός,
ιδεαλιστής, λογοτέχνης και καλλιτέχνης, κυ-
κλοφορεί τον Σεπτέμβριο του 2019 την πρώ-
τη του ποιητική συλλογή «Πρώτη δημοτικού
και άλλα», από τις εκδόσεις Ιωλκός. 

Το αναγνωστικό κοινό ενθουσιάζεται. Τον
αγκαλιάζει με πάθος. Διαβάζει τα ποιήματά
του και συνεπαίρνεται. Η συλλογή του εκδί-
δεται δεύτερη φορά και λαμβάνει εμβλημα-
τικές κριτικές.

Με κύριους άξονες -στην έμπνευση και
στον συλλογισμό της συγγραφής του- τον
έρωτα και την ποίηση, το ανεκπλήρωτο, το
ανέφικτο, το ανώριμο και το εφήμερο, εφορ-
μά δυναμικά στον χώρο της ποίησης και την
κατακτά. Απρόσμενα, ανεπιτήδευτα, αλλά
και ασυμβίβαστα.

Η γραφή του -διακρίνεται από εκρηκτικό
λυρισμό, άλλοτε φανερό κι άλλοτε δήθεν
συγκρατημένο- ακροβατεί σε τεντωμένο
σκοινί. Αόριστος και συγχρόνως συγκεκρι-
μένος, τιθασεύει την ψυχή με την αναμό-
χλευσή της.

Πριν από λίγες μέρες, τον Οκτώβριο του
2021, κυκλοφόρησε η νέα ποιητική του συλ-
λογή «Σε ανακηρύσσω νικήτρια». 

Με αποκλειστικό της θέμα τον έρωτα, ο
οποίος -όμως- δεν καταφέρνει την επιθυμη-
τή ολοκλήρωση. Η συλλογή ξεχωρίζει για
την ενότητα και τη δραματική ένταση. 

Τα ποιήματα αλληλοσυμπληρώνονται, σαν
να αφηγούνται μιαν ερωτική ιστορία, μέσα
από μια τριβή λέξεων που γεννά σπινθήρες
λυρισμού και απροσδόκητες παραστατικές
εικόνες. 

Το Ρολόι μου
Το ρολόι μου
το κουρντίζω κάθε μέρα.
φοβάμαι μη σταματήσει.

Οι δείκτες του μου θυμίζουν τα χέρια σου.
Εννέα και τέταρτο:
θέση μπαλέτου.

Άψογο το κυκλικό του σχήμα.
το φιλοτέχνησαν οι θύελλες
σαν την τρομαχτική ομορφιά σου.

Αφουγκράζομαι το χτύπο του.
πώς θ’ ακουγόταν η ανάσα σου,
αν ήσουν εδώ;

Το φορώ πολύ σφιχτά.
Δεν ωφελεί ─
Δε νιώθω το άγγιγμά σου.

Το βγάζω πάλι,
το κρατώ και το κοιτώ:
Είναι πρόσωπο, είναι πράγμα, 
είναι πρόσωπο.

Ωστόσο, το κουρντίζω κάθε μέρα
το ρολόι μου.

«Τελικά στη ζωή μας πάντα θα μας εκ-
πλήσσει η ποίηση. Στην προσπάθεια να πα-
ραμείνουμε ψύχραιμοι για τις ανάγκες της
καθημερινότητας την ξεχνούμε ή την απο-
φεύγουμε, ώσπου άξαφνα έρχεται και μας
γοητεύει. Και παρά τις δυσκολίες, τους φό-
βους και τους δισταγμούς μας, τελικά θα
επικρατήσει κάποτε», δηλώνει ο ποιητής της
ζωής. 

Ενεργός και μάχιμος στην επιστήμη της
Ιατρικής -με ισχυρή παρουσία στις κλίνες
των ασθενών, ακόμα και σε αυτή τη σκληρή
περίοδο της πανδημίας- διδάσκει, παρου-
σιάζει ερευνητικό έργο, επισκέπτεται ασθε-
νείς, θεραπεύει, διαλογίζεται, συγκρούεται
με συναισθήματα και δονήσεις, αλλά και
συλλογίζεται. Για τον καθηγητή Ιατρικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκο
Παπάνα, η ποίηση μας απελευθερώνει από
το αδιέξοδο του στείρου ορθολογισμού,
καλλιεργώντας νέους εκφραστικούς και
συλλογιστικούς τρόπους: 

Της λογικής η παράνοια
πάντοτε μ’ έχει βασανίσει.
Φαίνεται πως μου λείπει ένας ανάποδος
συλλογισμός,
στραβή πολύχρονη εικόνα.

Ο ρομαντικός καθηγητής προσφέρει αν-
θρωπιστικό έργο από την έδρα της Ιατρικής
και -ταυτόχρονα- γλυκαίνει τις ψυχές των
αναγνωστών του.

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis

Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Ν Α Σ :

Ο ρομαντικός ποιητής 
της ιατρικής έδρας
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Η ποίηση του διακεκριμένου
καθηγητή Ιατρικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης αποτελεί μια λυρική
απελευθέρωση από τα δεινά
της καθημερινότητας



Ο
ι επιστήμονες ανησυχούν φέτος στο
ενδεχόμενο να υπάρξει ταυτόχρονη
μόλυνση από τον ιό της γρίπης και τον
SARS-CoV-2 στη διάρκεια του χειμώ-

να. Πέρυσι με την εφαρμογή αυστηρών προλη-
πτικών μέτρων, όπως τήρηση αποστάσεων και
υποχρεωτική και καθολική χρήση μάσκας, η νό-
σηση από τη γρίπη ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα
και στα δύο ημισφαίρια. Ως εκ τούτου, τα επιδη-
μιολογικά στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με
την αλληλεπίδραση μεταξύ Covid-19 και γρίπης
ήταν ελάχιστα. 

Η γρίπη μπορεί να συνοδευτεί από σοβαρές
επιπλοκές, ειδικότερα στις μεγαλύτερες ηλικίες
και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Από την
άλλη πλευρά, η Covid-19 έχει εξελιχθεί σε μια
εξαιρετικά μεταδοτική ιογενή λοίμωξη που έχει
οδηγήσει μέχρι σήμερα σε πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως, δοκιμάζοντας
την αντοχή των συστημάτων υγειονομικής περί-
θαλψης σε όλο τον κόσμο. 

«Τόσο ο ιός της γρίπης A/B όσο και ο SARS-
CoV-2 μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο: μέσω στε-
νής επαφής, αναπνευστικών σταγονιδίων και
μολυσμένων επιφανειών. Και οι δύο ιοί προκα-
λούν ένα ευρύ φάσμα ασυμπτωματικών ή ήπιων
έως σοβαρών λοιμώξεων, με παρόμοια συμπτώ-
ματα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από κλινικές
μελέτες, αν και περιορισμένα, υποστηρίζουν ότι
η συλλοίμωξη του SARS-CoV-2 με τον ιό της γρί-
πης μπορεί να δυσχεράνει τη διάγνωση και τη
θεραπεία, και παράλληλα να επηρεάσει την πρό-

γνωση της Covid-19.  Εξάλλου, η συλλοίμωξη
αναφέρεται σε μελέτες ως ένας σημαντικός πα-
ράγοντας κινδύνου για παρατεταμένη παραμονή
στο νοσοκομείο ή για ανάγκη μηχανικής υποστή-
ριξης της αναπνοής. Κάποιες μελέτες έχουν δια-
πιστώσει ότι ασθενείς με Covid-19 που είχαν
συμμολυνθεί με γρίπη είχαν υψηλότερα επίπεδα
ιικού φορτίου και παρέμειναν μεταδοτικοί για
τον SARS-CoV-2 για περισσότερες ημέρες, σε
σύγκριση με ασθενείς που είχαν προσβληθεί μό-
νο από τον κορονοϊό», αναφέρει η Βασιλική Πι-
τυρίγκα, ιατρός βιοπαθολόγος, επίκουρη καθη-

γήτρια Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ. 
Η ίδια μάλιστα συμπληρώνει πως, σύμφωνα με

στοιχεία από πρόσφατα δημοσιευμένες πειρα-
ματικές μελέτες, η συλλοίμωξη μπορεί να προ-
καλέσει πιο σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες
και υψηλότερα επίπεδα ιικού φορτίου. 

Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού κατά της
γρίπης είναι μεγάλης σημασίας στην περίοδο
που διανύουμε, ιδιαίτερα στους ευάλωτους πλη-
θυσμούς, ενώ η διάκριση μεταξύ των δύο λοιμώ-
ξεων είναι εξίσου απαραίτητη, τόσο για επιδη-
μιολογικούς σκοπούς και λήψη μέτρων, όσο και
για την αντιμετώπιση και παρακολούθηση της
κλινικής πορείας των ασθενών. Εάν δεν διενερ-
γηθεί εγκαίρως εργαστηριακός έλεγχος, άτομα
με Covid-19 κατά την περίοδο έξαρσης της γρί-
πης μπορεί να αποδώσουν κατά λάθος τα συμ-
πτώματά τους στη γρίπη και να μη λάβουν τις
απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να αποτρέψουν
την εξάπλωση του SARS-CoV-2. Επιπλέον, οι θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις των δυο λοιμώξεων
δεν είναι ίδιες. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Και οι δύο ιοί μεταδίδονται με τον ίδιο
τρόπο: μέσω στενής επαφής, 
αναπνευστικών σταγονιδίων 
και μολυσμένων επιφανειών

Επιδείνωση
Η γρίπη φαίνεται πως επιδεινώνει τη λοί-
μωξη από κορονοϊό. Η κυρία Πιτυρίγκα
τονίζει πως «αυτή η ενίσχυση της μολυ-
σματικότητας του SARS-CoV-2 δεν παρα-
τηρήθηκε σε συλλοιμώξεις με άλλους
αναπνευστικούς ιούς, κάτι που καταδει-
κνύει ότι ο ιός της γρίπης έχει μια μοναδι-
κή ικανότητα να επιδεινώνει τη λοίμωξη
SARS-CoV-2 σε σχέση με τους άλλους
αναπνευστικούς ιούς. Η ιδιότητα αυτή
αποδίδεται κυρίως στο ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό του να αυξάνει την έκφραση
των κυτταρικών υποδοχέων ACE2, με τους
οποίους ως γνωστόν συνδέεται ο SARS-
CoV-2 για να εισέλθει στον οργανισμό». 

O συνδυασμός γρίπης
και Covid-19 τρομάζει Βασιλική Πιτυρίγκα, ιατρός 

βιοπαθολόγος, επίκουρη 
καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα,
στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, θα γεννήσει
την απόλυτη κυριαρχία σε θέματα σχέσεων.
Ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα νιώσε-
τε να σας κατευθύνουν τα συναισθήματά σας
σε παιχνίδια εξουσίας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερο,
ευνοούν την προσωπική σας ζωή, αλλά επί-
σης σας κάνουν αρκετά έντονους με τις εμμο-
νικές σχέσεις και την κυριαρχία, πάνω στο
πρόσωπο του πόθου σας. Η δέσμευση με κά-
ποιο πρόσωπο ίσως να γίνει απόλυτη και
αποπνικτική. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η σύνοδος Αφροδίτης - Πλούτωνα είναι η
πρώτη κατά σειρά, σε άλλες δύο που θα συμ-
βούν μέχρι τον Μάρτιο του 2022, και θα επηρε-
άσει την ερωτική σας ζωή, αλλά και τα οικονο-
μικά σας. Εσάς του τρίτου δεκαημέρου, μια οι-
κονομική συναλλαγή θα σας στενοχωρήσει,
όπως επίσης θα σας δημιουργήσει τάσεις κτη-
τικότητας και ζήλιας η συμπεριφορά του συν-
τρόφου σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η όψη συνόδου Αφροδίτη - Πλούτωνα αφορά
τον τομέα του γάμου σας, των σχέσεων και
των συνεργασιών. Στις επαφές σας με τους
άλλους, ιδίως για εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, θα υπάρξουν και κάποιες σκοτεινές
πλευρές, που θα σας είναι αδύνατον να δια-
χειριστείτε με ευκολία.

Λέων
(23/7-22/8)
Έντονες καταστάσεις στον εργασιακό σας χώρο,
ίσως μάλιστα θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες
αλλαγές, για να προχωρήσετε σε πιο ξεκάθαρο
έδαφος από πριν. Ο Μάρτιος που έρχεται θα
ολοκληρώσει αυτές τις καταστάσεις που σας
έχουν κουράσει.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αφροδίτη και Πλούτωνας σε σύνοδο, στο ζώ-
διο του Αιγόκερου, σημαίνει μια πολύ έντονη
περίοδο στη συναισθηματική σας ζωή. Κυ-
ρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα έχετε
μια συναισθηματική υπερδιέγερση, με κατα-
στάσεις και πρόσωπα που σίγουρα θα σας
στιγματίσουν.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πριν από τις γιορτές, η ακριβής σύνοδος της
Αφροδίτης με τον Πλούτωνα δείχνει ότι η
οικογένεια και γενικότερα ο χώρος που αι-
σθάνεστε σπίτι σας, που μπορεί να είναι ο
εργασιακός σας χώρος, βρίσκεται σε καθε-
στώς αντιπαράθεσης και έντασης, που κά-
ποιες φορές κρύβεται με μεγάλη μαεστρία
από εσάς ή τα μέλη της οικογένειάς σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αφροδίτη και Πλούτωνας σε σύνοδο, εί-
ναι η έντονη όψη που θα σας επηρεάσει και
εσάς σε μεγάλο βαθμό. Ο έντονος τρόπος
να δείχνετε τα συναισθήματά σας δεν είναι
και ο πιο σωστός. Αφήστε τις καταστάσεις
να χαλαρώνουν, πριν πείτε ή κάνετε κάτι,
που μπορεί να είναι ακραίο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έντονα συναισθήματα, ακραίες καταστάσεις,
μοιραία πρόσωπα, αυτό θα είναι το σκηνικό
που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη
συναισθηματική σας ζωή. Επίσης θα χρειαστεί
λίγο παραπάνω προσοχή στα έξοδα της εορτα-
στικής περιόδου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια πολύ ισχυρή σύνοδος πραγματοποιείται
στο δικό σας ζώδιο, αυτή της Αφροδίτης με
τον Πλούτωνα. Έως τον Μάρτιο, κυρίως
εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα αναβιώσε-
τε μια σκοτεινή πλευρά των συναισθημάτων
σας, με κρυφές επαφές που είναι δύσκολο
να τις διαχειριστείτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Κάποια συναισθήματά σας προσπαθείτε να
τα κρύψετε και να μη φανούν στους άλλους.
Στο πιο σκοτεινό σημείο του ωροσκοπίου
σας, θα υπάρξουν καταστάσεις που για κά-
ποιο λόγο δεν θέλετε να βγουν στην επιφά-
νεια. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η σύνοδος Αφροδίτη - Πλούτωνα, στο ζώδιο του
Αιγόκερου, θα ξεκαθαρίσει τα φιλικά σας πρό-
σωπα και τις συνεργασίες σας. Είναι η στιγμή
που θα ξεκαθαρίσετε ποιος είναι δίπλα σας ή
απλώς ποιος έχει για εσάς επιζήμια παρουσία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΖΩΔΙΑ39

ΗΣελήνη συνεχίζει το ταξίδι της στο ζώδιο των
Ιχθύων, αλλά λίγο πριν από τα μεσάνυχτα θα
περάσει στο ζώδιο του Κριού. Η σύνοδος της

Αφροδίτης με τον Πλούτωνα, που συμβαίνει σήμερα, θα
επαναληφθεί άλλες δύο φορές έως τον Μάρτιο, οπότε
και θα αποχωρήσει εντελώς από το ζώδιο του
Αιγόκερου. Βαθιά συναισθήματα, νέες γνωριμίες, έντονα
πάθη και κρυφές σχέσεις θα κάνουν αυτή την περίοδο
να ξεχωρίζει, ενώ μοιραίες σχέσεις θα γεννηθούν.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Η
υπευθυνότητα είναι ό,τι πιο ση-
μαντικό για τα δημόσια πρόσωπα.
Χωρίς υπευθυνότητα ο δημόσιος
λόγος παρεκτρέπεται και οδηγεί-

ται σε ατραπούς επικίνδυνες, που καταλή-
γουν στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής ζωής.

Δυστυχώς, αν και ζούμε στο 2021, ορισμέ-
νες φορές ο πολιτικός λόγος που αρθρώνεται
θυμίζει εποχές του ’85, τις σκληρές εποχές
του «αυριανισμού». Τότε ήταν ο «αυριανι-
σμός» με τη λάσπη που τον συνόδευε. Σήμερα
διαβιούμε στην εποχή του «πολακισμού». Κι
όποιον πάρει ο Χάρος…

Δύο γεγονότα που προέρχονται από δύο
διαφορετικά κόμματα προκαλούν προβλημα-
τισμό και θλίψη, γιατί αποδεικνύουν ότι κά-
ποια πολιτικά πρόσωπα που διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας
εξακολουθούν να ζουν σε άλλη εποχή.

Πρώτη περίπτωση, αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
ο οποίος υιοθέτησε αλόγιστα όσα αήθη είπε ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Γιαννάκος για τις
ΜΕΘ, κάνοντας υπολογισμούς με μπακαλίστι-
κο τρόπο. 

Ο κ. Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι ακόμα
και στελέχη του κόμματός του κράτησαν απο-
στάσεις από τη θέση αυτή του κ. Γιαννάκου,
έσπευσε ο ίδιος με ανάρτησή του να δηλώσει:
«Φτάσαμε στο έσχατο σημείο ο ίδιος ο κ. Μη-
τσοτάκης να μου απαντά στη Βουλή ότι ράντζο

και ΜΕΘ είναι το ίδιο. Και έρχεται χθες η ΠΟ-
ΕΔΗΝ και καταγγέλλει ότι αν είσαι VIP ασθε-
νής βρίσκεις θέση σε ΜΕΘ. Αν δεν είσαι περι-
μένεις. Αν ισχύει πρόκειται για βαθύ ηθικό
ξεπεσμό. #vipΜΕΘ».

Αλήθεια, πιστεύει πραγματικά ο κ. Τσίπρας
ότι υπάρχει περίπτωση η ιατρική κοινότητα να
δεχθεί πολιτικές εντολές για το ποιος θα μπει
σε ΜΕΘ; Και αν το πιστεύει, έχει επιλέξει να
κάνει αντιπολίτευση πάνω στους θανάτους,
όπως εμμέσως πλην σαφώς δηκτικότατα τον
έψεξε χθες ο κ. Νίκος Φίλης; Και, εν πάση
περιπτώσει, δεν περίμενε λίγο; Αν είχε ελάχι-
στη υπομονή, θα άκουγε χθες και τον ίδιο τον
κ. Γιαννάκο να «τα μασάει» για την πολυθρύ-
λητη καταγγελία του. 

Έτσι που πάει, σε λίγο είναι ικανός να υιο-
θετήσει και τις απόψεις των «Φρουρών του
Συντάγματος» ή των αποκαλούμενων «Γερόν-
των» του Αγίου Όρους, για ύπαρξη του «666»
στα εμβόλια, με τους οποίους όμως διαφωνεί
η επίσημη Εκκλησία. Τόσος πανικός πια; Τό-
ση πολιτική ένδεια; Τι δεν καταλαβαίνει; Ή το
μόνο που καταλαβαίνει είναι ο Πολάκης;

Δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Γιώργου
Παπανδρέου. Ένας άνθρωπος που, άσχετα με
το αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, έχει
χαρακτηριστεί στη συνείδηση των πολιτών ως
ευγενής. Δυστυχώς, μετά το απρόσμενο για
εκείνον αποτέλεσμα εμφανίσθηκε οξύς και

βαθιά διχαστικός. Αποκορύφωμα τα όσα είπε
με τα οποία έμμεσα κατήγγειλε νοθεία στην
εκλογική διαδικασία της περασμένης Κυρια-
κής. Έτσι, από τη μια δικαιολογεί το απρό-
σμενο αποτέλεσμα και από την άλλη ανοίγει
την πόρτα της εξόδου στη διαφαινόμενη ήττα
του της προσεχούς Κυριακής.

Το χειρότερο είναι ότι στην εκλογική επι-
τροπή η οποία επόπτευε τη διαδικασία και
επικύρωσε το αποτέλεσμα, τα επτά από τα έν-
τεκα μέλη ήταν δικής του επιρροής. Για αυτό
και στη συνέχεια και αυτός «τα μάσησε». 

Η κίνηση του κ. Παπανδρέου το λιγότερο
που μπορεί να χαρακτηρισθεί είναι ανεύθυ-
νη. Το χειρότερο, αήθης και υπονομευτική
της ενότητας μιας παράταξης που ύστερα από
μια δύσκολη δεκαετία αναζητεί τον βηματι-
σμό της και την επάνοδό της στην πρωτοπο-
ρία των πολιτικών εξελίξεων της χώρας.

Και οι δύο περιπτώσεις στηρίζονται σε υπο-
θέσεις, σε λόγια και στον πανικό της ήττας
που διακατέχει τους κ.κ. Τσίπρα και Παπαν-
δρέου.

Αυτές, όμως, είναι πολιτικές που δεν οδη-
γούν στο μέλλον αλλά σε ένα παρελθόν που
νομίζαμε όλοι ότι το έχουμε ξεπεράσει. Κρί-
μα για τους ίδιους, κρίμα και για εκείνους
που τους ψηφίζουν. Με σημαία την ανευθυ-
νότητα δεν μπορείς πλέον να συνεγείρεις τον
λαό. Μόνο τους «ψεκασμένους».

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Με σημαία την ανευθυνότητα 

Αλήθεια,
πιστεύει

πραγματικά 
ο κ. Τσίπρας 
ότι υπάρχει
περίπτωση 

η ιατρική
κοινότητα να

δεχθεί πολιτικές
εντολές 

για το ποιος 
θα μπει σε ΜΕΘ;
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