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Ένα «κοκτέιλ» θετικών οικονομικών ειδήσεων

Ο

ύριος άνεμος πνέει στα πανιά της ελληνικής οικονομίας βάσει των όσων ακούγονται από τα κυβερνητικά στελέχη στο
πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, εντός και εκτός Βουλής. Για παράδειγμα, την
ώρα που ο πρωθυπουργός τηλεσυσκεπτόταν με τα
«κεφάλια» σε Deutsche Telecom και ΟΤΕ και ο
Χρήστος Σταϊκούρας επαναλάμβανε στη Βουλή τη
διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο
2022 (αποκλειστικό της «Political», για να μην ξεχνιόμαστε), ο Σπήλιος Λιβανός μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας ανακοίνωνε τους στόχους για αύξηση μέχρι και 5% της παραγωγής την
πενταετία 2025-2030.
Κι αυτό δεν είναι κάτι που «έτυχε χθες», συγκυριακά, και δεν έχει συνέχεια αύριο ή μεθαύριο. Είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού και χωρίς να είναι
κάποιος επαΐων των οικονομικών ότι η Ελλάδα
κερδίζει μέρα με τη μέρα το στοίχημα της ανάπτυξης, της αύξησης στις θέσεις απασχόλησης, των

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

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

Γιάννης Αρμουτίδης

επενδύσεων, της καινοτομίας και της τεχνολογίας,
της παραγωγής. Όλα αυτά αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στις κλαδικές έρευνες, στα «κιτάπια» του υπουργείου Οικονομικών,
στις συνεχείς αναβαθμίσεις της οικονομίας μας
από τους διεθνείς οίκους.
Αρκούν όλα αυτά για να «ξανανθίσει» η καθημερινή οικονομία; Αρκούν για να ευημερήσει και πάλι
η ελληνική κοινωνία; Αρκούν για να φτάσουμε στον
κεντρικό στόχο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποτυπώθηκε στη φράση του «θέλω να
επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα της πήρε ο Τσίπρας»; Γιατί, επί της ουσίας, αυτό είναι το ζητούμενο, να μεταφερθούν στους πολίτες τα «καλά» που
συμβαίνουν σε μακροοικονομικό επίπεδο ή στα
δημοσιονομικά του κράτους, να δουν στην «τσέπη»
ότι κάτι γίνεται, να μη χαθούν θυσίες και προοπτικές στο γνωστό «όταν οι αριθμοί ευημερούν, δυστυχούν οι άνθρωποι».
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν μπο-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Κώστας Παππάς,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ρεί να είναι απολύτως «ναι» ή απολύτως «όχι». Κι
αυτό γιατί ισχύει το αξίωμα ότι «δεν μπορείς να είσαι νοικοκύρης στη ζούγκλα», δεν μπορεί σε μια
αγορά, που μέχρι πρότινος δεν είχε κανόνες που να
ισχύουν για να επενδυθούν κεφάλαια ή να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, ένας επενδυτής να οργανώσει μια επιχείρηση με ικανοποιημένα στελέχη και
εργαζόμενους από τη μια μέρα στην άλλη. Επιβαλλόταν το «συμμάζεμα» για να ξαναστηθεί το «μαγαζί». Κι εκεί, πάνω στην ώρα της ανόρθωσης, ήρθαν
οι «αναποδιές», η πανδημία, η ενεργειακή κρίση,
το πρόβλημα στις μεταφορές, η έκρηξη της ακρίβειας.
Για αυτό, ίσως το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει
ένα συνεχές «κοκτέιλ» θετικών οικονομικών ειδήσεων, όπως το χθεσινό, τόσο στη μεγάλη εικόνα,
όπως οι προοπτικές της επένδυσης του ΟΤΕ, όσο
και στη μικρή, στα λόγια του Σταϊκούρα πως «είμαστε κοντά στην κοινωνία» και στους στόχους Λιβανού για την ιχθυοκαλλιέργεια.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Α

λλος ένας επιχειρηματικός κολοσσός, η Deutsche Telecom,
προστίθεται στις εταιρείες που
είναι κυρίαρχες στον τομέα
τους παγκοσμίως και ψηφίζουν Ελλάδα.
Μέσω του ΟΤΕ ποντάρει στην επιθυμία
της Ελλάδας για ψηφιακό μετασχηματισμό, προχωρώντας σε μια επένδυση που
είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει
ποτέ στη χώρα μας από ιδιωτική εταιρεία
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ,
παρουσιάστηκε ενώπιον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο
Μαξίμου από ανώτατα στελέχη της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ.
Αναλύοντας τι θα αλλάξει έως το 2027
στον τομέα αυτό στη χώρα μας, τονίστηκε
από τον πρωθυπουργό ότι μέσα από το
πρόγραμμα για το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας θα φτάσει η οπτική ίνα σε 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις. Επίσης,
θα αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες του
σταθερού ευρυζωνικού ίντερνετ για τους
συνδρομητές με αποτέλεσμα να φτάνουν
υπερυψηλές ταχύτητες.
Αυτό που επιχειρεί η χώρα μας, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, είναι να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ελκυστική
έτσι ώστε όσοι θέλουν να εργαστούν εδώ
να βρίσκουν καλή συνδεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη κάλυψη. Η
επένδυση αυτή μεταφράζεται σε τρία εκατομμύρια νέες συνδέσεις υπερυψηλής
ταχύτητας από τον ΟΤΕ μέχρι το 2027 και
συνολικά 600.000 συνδέσεις σε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες κάθε χρόνο.

Το ταμείο Phaistos
ΟΤΕ και Deutsche Telekom δεσμεύτηκαν να επενδύσουν στο Phaistos fund,
ένα επενδυτικό ταμείο που αξιοποιεί δημόσιο χρήμα αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Το ταμείο αυτό συγκροτήθηκε με

Ψήφος εμπιστοσύνης
με επένδυση 3 δισ. €!
κεφάλαια από τα έσοδα της δημοπρασίας
για τις συχνότητες 5G. Στόχος του είναι
μεταξύ άλλων να δοθεί δυνατότητα ακόμη και σε startups να παρουσιάσουν
υπηρεσίες που θα ενδιαφέρουν άμεσα το
ελληνικό κοινό, ικανές να παράγουν
προστιθέμενη αξία.
Με λίγες λέξεις, που αντικατοπτρίζουν
όμως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν
πλέον τη χώρα μας στο εξωτερικό, ο επικεφαλής του γερμανικού γίγαντα των τηλεπικοινωνιών Τιμ Χέτγκες είπε: «Η
επένδυση της Deutsche Telekom στην

Ελλάδα είναι για εμάς στρατηγικής σημασίας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε
όλους τους τομείς, αποδεικνύοντας ότι
έχει θέση μεταξύ των πιο προηγμένων
χωρών της Ευρώπης».
Όπως εξήγησαν κυβερνητικά στελέχη
με την επένδυση αυτή, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καλύπτονται τα 2 εκατομμύρια γραμμές που έλειπαν από τα συνολικά επενδυτικά πλάνα των παρόχων αλλά και από τα κρατικά πλάνα. Μάλιστα,
πιάνουμε τους στόχους για την ψηφιο-

ποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη
χώρα μας στο επίπεδο της σταθερής τηλεφωνίας.

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε
πρόγραμμα-μαμούθ από ΟΤΕ
και Deutsche Telecom Σε θέση οδηγού στην
ψηφιακή εποχή η Ελλάδα

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Σ Τ Η « H A N D E L S B L AT T »

Μήνυμα στον «φαντασμένο» Ερντογάν από τον Έλληνα πρωθυπουργό
Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες περιέχει η συνέντευξη
που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στη γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt». Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, έστειλε καταρχάς μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν: «Στηριζόμαστε στη λογική σε ό,τι αφορά τις
σχέσεις μας. Δεν είμαστε εμείς που τρέφουμε φαντασιώσεις για αυτοκρατορίες του παρελθόντος. Ας κοιτάξουμε το
μέλλον αντί για το παρελθόν».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτημα για το
αν υπάρχουν πιθανότητες επαναπροσέγγισης Ελλάδας -

Τουρκίας, τόνισε: «Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι δεν
μπορεί να απειλεί την Ελλάδα ή την Κύπρο. Από το 1995 η
Τουρκία έχει κηρύξει casus belli, δηλαδή απειλή πολέμου,
αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 12
ναυτικά μίλια, όπως μας επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή η
απειλή είναι αδιανόητη». Ο πρωθυπουργός σχολιάζει και
την οικονομική κρίση στην Τουρκία, λέγοντας ότι δεν είναι
κάτι που μας ικανοποιεί, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση στην περιοχή.
Πρόσφατα, ο νέος Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κριστιάν Λίντνερ μίλησε με θερμά λόγια για την πρόοδο της ελ-

ληνικής οικονομίας και μάλιστα μας χαρακτήρισε παράδειγμα προς μίμηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει
θετικό το γεγονός ότι το Βερολίνο παρακολούθησε τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά ξεκαθαρίζει όσον αφορά το νέο σύμφωνο σταθερότητας: «Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πως οι κανόνες
πρέπει να αλλάξουν, διότι ως έχουν είναι παρωχημένοι.
Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα σε δημοσιονομικό επίπεδο. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι δεν θα επιβάλουμε περιττή λιτότητα σκοτώνοντας την ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι διαξιφισμοί
παρέσυραν και τον...
προϋπολογισμό

Η έκθεση για τις ΜΕΘ
και το παρασκήνιό της
Των Γιώργου Ευγενίδη,
Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Ε

ντονη πολιτική κόντρα αλλά και
μεγάλο προβληματισμό σε γιατρούς και πολίτες προκάλεσε η
μεγάλη έρευνα των καθηγητών
Σωτήρη Τσιόδρα και Θεόδωρου Λύτρα για
το πόσες λιγότερες ανθρώπινες ζωές θα χάνονταν στις ΜΕΘ, αν δεν επικρατούσε τόση
πίεση στο σύστημα, αν δεν νοσηλεύονταν
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και αν τα νοσοκομεία της περιφέρειας είχαν την ίδια υποδομή και ήταν στην ίδια κατάσταση με εκείνα της Αθήνας.
Ο καθηγητής Θεόδωρος Λύτρας έδωσε
αναλυτικές λεπτομέρειες της έρευνας και
μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter.
Ανάμεσα στα ευρήματα καταλαβαίνουμε ότι
όσο περισσότεροι είναι οι διασωληνωμένοι
στο ΕΣΥ τόσο αυξάνεται κλιμακωτά η πιθανότητα θανάτου ανά μέρα νοσηλείας. Όταν ο
αριθμός των διασωληνωμένων ξεπερνά
τους 400 πανελλαδικά στις ΜΕΘ, αυξάνει
και η θνητότητα. Τα πράγματα είναι χειρότερα όσο πλησιάζουμε τα 800 άτομα στις
ΜΕΘ, ένα νούμερο με το οποίο φλερτάρει
συνεχώς η χώρα μας! Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει αύξηση 25% στη θνητότητα για άνω των 400 ασθενών στις ΜΕΘ και
έως και 57% αύξηση για άνω των 800 ασθε-

νών. Η διασωλήνωση σε νοσοκομεία εκτός
της Αττικής αυξάνει τον αριθμό της θνητότητας κατά 35%-40%, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ των νοσοκομείων της Αττικής με εκείνα της περιφέρειας. Φυσικά, η θνητότητα αυξάνει έως και
87%, όταν ο ασθενής είναι διασωληνωμένος
εκτός ΜΕΘ. Δυστυχώς από τη μελέτη φαίνεται πως θα είχαν σωθεί 1.500 ζωές (Σεπτέμβριος 2020 - Μάιος 2021), αν η πίεση στο
ΕΣΥ ήταν λιγότερη.

Η θνητότητα
Η μελέτη του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
μαζί με τον καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Θεόδωρο Λύτρα αναφορικά με την αυξημένη θνητότητα ασθενών εκτός ΜΕΘ αλλά και την προοπτική αύξησης της θνητότητας, όσο πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ, έχει
φέρει σφοδρές πολιτικές αναταράξεις, με
την κυβέρνηση να βλέπει μια απέλπιδα
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει αποσπασματικά μια επιστημονική
έρευνα για να… συνεχίσει το θέμα των VIP
ΜΕΘ που έμεινε μισό, μετά την υπαναχώρηση επί της ουσίας του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου.
Ένα βήμα πίσω όμως για το παρασκήνιο
αυτής της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», ο κ. Λύτρας θεωρεί-

ται άμεσα συνδεδεμένος με τον κ. Τσιόδρα.
Εργαζόταν στον ΕΟΔΥ, από τον οποίο αποχώρησε τον Μάρτιο του 2020, όταν δεν του
χορηγήθηκε άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να μεταβεί στην Κύπρο για να διδάξει. Μάλιστα, σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης, είχε εμφανιστεί εκ νέου πριν
από κάποιες εβδομάδες στον ΕΟΔΥ, όταν ο
κ. Ζαούτης πήρε τη θέση του απελθόντος
προέδρου Παναγιώτη Αρκουμανέα. Όμως,
δεν προχώρησε παραπάνω και παραμένει
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ποιο είναι το συμπέρασμα της μελέτης,
σύμφωνα με την ανάλυση του ίδιου του κ.
Λύτρα στο Twitter; «Όσο περισσότεροι διασωληνωμένοι στο ΕΣΥ τόσο αυξάνει “κλιμακωτά” η πιθανότητα θανάτου ανά μέρα νοσηλείας: +25% για περισσότερους 400 διασωληνωμένους, έως +57% για πάνω 800
ασθενείς. Παράλληλα, επιβαρυντικός παράγοντας θεωρείται ότι η διασωλήνωση σε
νοσοκομείο εκτός Αττικής σχετίζεται με
θνητότητα άνω του 35%».

Οι σχέσεις του Σωτήρη Τσιόδρα
με τον Θεόδωρο Λύτρα, ο ΕΟΔΥ
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κόκκινο χτύπησε ο υδράργυρος
στην Ολομέλεια, καθώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άφησαν στην
άκρη τα στοιχεία του προϋπολογισμού και επέλεξαν στην πλειοψηφία τους να ασχοληθούν με την
έκθεση των καθηγητών Τσιόδρα
και Λύτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε
τον πρωθυπουργό ψεύτη, με τον
Θεόδωρο Σκυλακάκη να περνάει
στην αντεπίθεση κατηγορώντας
την Κουμουνδούρου ότι κάνει αντιπολίτευση με θανάτους.
Τον χορό των επικρίσεων άνοιξε η Δώρα Αυγέρη, λέγοντας ότι
«η έκθεση δείχνει ότι ο πρωθυπουργός είναι ανενημέρωτος ή
ψεύτης», ζητώντας απαντήσεις
από την κυβέρνηση για το αν γνώριζε ή όχι ο πρωθυπουργός την
ύπαρξη της έρευνας. Οι αναφορές
της πυροδότησαν αντιδράσεις στα
έδρανα της ΝΔ. «Όταν το σύστημα
πιέζεται, η θνητότητα ανεβαίνει,
αυτό λέει η μελέτη», αντέτεινε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές. «Σας απασχολεί περισσότερο η πολιτική αντιπαράθεση από
το τι συμβαίνει στην πραγματική
ζωή των ανθρώπων», είπε ο Θ.
Σκυλακάης, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να αντιδρά κάνοντας λόγο
για κυβέρνηση που βρίσκεται σε
πανικό.
«Εμείς δεν παίζουμε ποτέ με
θανάτους και δεν θα το κάνουμε
ούτε τώρα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και
κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει
συγγνώμη. Πληρωμένη απάντηση
του έδωσε ο Θ. Σκυλακάκης: «Οι
ΜΕΘ δεν είναι σαν τα δόντια του
δράκου, να τις πετάς και να φυτρώνουν».
Στην κόντρα παρενέβη και η
κοινοβουλευτική εκπρόσωπος
της ΝΔ Φωτεινή Αραπατζή, η
οποία θύμισε δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργού Νίκου Φίλη για το είδος
της ασκούμενης αντιπολίτευσης,
αποκαλώντας τον Αλέξη Τσίπρα
πολιτικό ολετήρα που επιχειρεί να
φέρει στα μέτρα του μια μελέτη.
Στ. Παπαμιχαήλ
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Λύτρας στην «Political»:
«Ενίσχυση του ΕΣΥ
με προσωπικό»
Ο καθηγητής Επιδημιολογίας στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θεόδωρος Λύτρας τόνισε στην «Political» ότι «με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής θα πρέπει
να υπάρξει μια σημαντική ενίσχυση
του ΕΣΥ και με προσωπικό», ενώ
απάντησε στην ερώτησή μας αν θεωρεί πως οι ειδικά διαμορφωμένες
συνθήκες ενός χώρου ή μιας κλινικής σαν ΜΕΘ είναι ίδιες με τη νοσηλεία ενός ασθενούς σε κανονική
κλίνη ΜΕΘ: «Φυσικά και δεν είναι το
ίδιο να είναι ένας ασθενής με αναπνευστήρα high flow σε ένα χειρουργείο διαμορφωμένο σε συνθήκες ΜΕΘ από το να είναι σε μια
ΜΕΘ». Και να σκεφτεί κανείς πως
στα ευρήματα της έρευνας δεν
έχουν υπολογιστεί τα στοιχεία των
τελευταίων δύο μηνών με την ασφυκτική πίεση σε Βόρεια Ελλάδα και
Θεσσαλία. Όμως, οι καθηγητές σκοπεύουν να συνεχίσουν τη μελέτη με
επέκταση της χρονικής περιόδου.
Κατερίνα Παπακωστοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
«σημαία» την
έκθεση Τσιόδρα

Η

δημοσιοποίηση της μελέτης Τσιόδρα Λύτρα για την αύξηση των θανάτων
των διασωληνωμένων ασθενών εκτός
ΜΕΘ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Ο πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος
μετά τις αποκαλύψεις Τσιόδρα - Λύτρα για τους
θανάτους εκτός ΜΕΘ. Ήξεραν από τον Μάη και,
αντί να πάρουν μέτρα, έβγαινε ο Μητσοτάκης και
έλεγε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για αύξηση των
θανάτων των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. Αυτό
από μόνο του είναι τουλάχιστον εγκληματικό», τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Πριν από λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε το αδιανόητο
στη Βουλή, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θνητότητα», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Σήμερα αποκαλύπτεται ότι ήδη από τον Μάιο
έχει στα χέρια του μελέτη από τους κ.κ. Τσιόδρα
και Λύτρα, που δείχνει πως οι διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ έχουν θνητότητα 87% και πως το ΕΣΥ
αδυνατεί να ανταποκριθεί στον φόρτο όταν υπάρχουν πάνω από 400 διασωληνωμένοι, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν ασθενείς που θα ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες. Ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο είπε χυδαία ψέματα για να αποποιηθεί των ευθυνών του για τις χιλιάδες απώλειες

που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Όχι μόνο
απαξιώνει συνειδητά την επιστήμη και την κοινή
λογική για το πολιτικό του όφελος. Αλλά, αν και
τον προειδοποιούσαν από τον Μάιο οι επιστήμονες ότι το ΕΣΥ δεν θα αντέξει και θα πεθαίνουν άνθρωποι, δεν έκανε και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα για να το ενισχύσει. Με αποκορύφωμα τον
προϋπολογισμό που με 130 νεκρούς μόλις χθες
και 1.318 μέσα σε μόνο 12 μέρες στον Δεκέμβριο
θεωρεί λήξασα την πανδημία και κόβει 820 εκατ.
ευρώ από τις δαπάνες Υγείας, ενώ αρνείται ακόμη
και τώρα την επίταξη ιδιωτικών και στρατιωτικών
νοσοκομείων. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο
ψεύτης. Είναι και εγκληματικά αδιάφορος για χιλιάδες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί»,
καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε πει από
το βήμα της Βουλής ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις
για μεγαλύτερη θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ.

Αξιωματική αντιπολίτευση:
«Συνειδητά ψέματα Μητσοτάκη.
Από τον Μάιο γνώριζε για την
έκρηξη θνητότητας εκτός ΜΕΘ»

Οικονόμου: «Επί
Τσίπρα είχαμε 90
αναμονές για ΜΕΘ»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως θέλησε να κόψει
τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν μας
κάνει εντύπωση που ένας πολιτικός ολετήρας όπως ο κ.
Τσίπρας προσπαθεί να φέρει
στα δικά του περιορισμένα
μέτρα μια επιστημονική μελέτη. Με ψέματα και αποσπασματική επίκληση στοιχείων.
Με τρόπο χυδαίο και ευτελή.
Διότι αποκρύπτει συνειδητά
όχι μόνο ότι μέσα σε λιγότερα
από δύο χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ, ούτε ότι
προστέθηκαν χιλιάδες υγειονομικοί στο σύστημα, ούτε
ότι σήμερα το σύνολο των
ΜΕΘ δημόσιων και ιδιωτικών
νοσοκομείων είναι στη διάθεση του ΕΣΥ, αλλά και το γεγονός ότι την περίοδο 20152019, χωρίς πανδημία, υπήρχαν μέρες που είχαμε μέχρι
και 90 αναμονές για ΜΕΘ»,
υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ένα βασικό στοιχείο, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
παραλείπει: όσο λιγότερη πίεση έχει το ΕΣΥ τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να
σωθούν ανθρώπινες ζωές και
όσο μεγαλύτερη πίεση υπάρχει τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των θανάτων. «Αν είχαμε
μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη, δεν θα φτάναμε ποτέ να
έχουμε τόσους ασθενείς σε
ΜΕΘ. Η κυβέρνηση έκανε και
κάνει τα πάντα προς την κατεύθυνση αυτή», τονίζει ο κ.
Οικονόμου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μέτρα υπέρ
εργαζομένων
και ανέργων

Π

ροϋπολογισμό κοντά στην κοινωνία
με μειώσεις φόρων και στήριξη των
νοικοκυριών λόγω της ενεργειακής
κρίσης, σε συνδυασμό με μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, παρουσιάζει το οικονομικό επιτελείο στην πενθήμερη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 στη Βουλή.
Μάλιστα, ο Χρήστος Σταϊκούρας έκανε λόγο
για διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού
εντός του 2022, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου με αύξηση 2%, παρέμβαση που θα
επαναληφθεί και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε
επίσης εντονότερη κρατική παρέμβαση για την
απορρόφηση των κραδασμών που προκαλεί η
ενεργειακή κρίση.
Ο Χρ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι το γ’ τρίμηνο του 2021 είναι το καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ η μείωση της ανεργίας,
σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η μεγαλύτερη
μείωση των χωρών της Ευρώπης την τελευταία
διετία. «Όταν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη εξαιτίας της μείωσης των φόρων έχει ενισχυθεί το 2021, αυτό δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, είναι κατάκτηση της χώρας», είπε ο
Χρήστος Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι «το β’
τρίμηνο του 2021 το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών είναι υψηλότερο από το β’ τρίμηνο του 2019. Δηλαδή, πριν από την υγειονομική
κρίση». Ανέφερε ακόμη ότι οι καταθέσεις των
πολιτών κάθε μήνα εδώ και δύο χρόνια αυξάνονται.

Απορρόφηση ΕΣΠΑ
Τις εντυπωσιακές επιδόσεις της χώρας στην
απορρόφηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ με ποσοστό κοντά στο 80% επεσήμανε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, προσθέτοντας ότι το στοίχημα είναι να
αξιοποιηθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις
ανάγκες που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια
της πανδημίας. Για το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων επενδύσεων ώστε να δημιουργηθεί φιλεπενδυτικό περιβάλλον στη χώρα αναφέρθηκε
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. «Το Ελληνικό και η Αφάντου της Ρόδου, επενδύσεις εμβληματικές, έχουν ξεκινήσει. Ενισχύουμε τη
ναυπηγοεπισκευαστική μας βιομηχανία και
δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε αυτή η βιομηχανία, που ήταν πανίσχυρη στο παρελθόν,
να ξαναξεκινήσει και πάλι, δίνοντας πολλές
και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε. Ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε για
την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, την
αδειοδότηση και την έναρξη επιχειρήσεων
που δημιουργεί συνθήκες ώστε το 80% των
ενάρξεων των επιχειρήσεων να γίνεται μόνο
με απλή κοινοποίηση και μόνο το 20% να απαιτεί έγκριση.

Προϋπολογισμός
και ευαισθησία
Τρίμηνη παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου
2022 για τους συμβασιούχους που απασχολούνται στους ΟΤΑ αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας ανακοίνωσε ο Μάκης
Βορίδης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του
στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού
στη Βουλή. Ο υπουργός Εσωτερικών επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταψηφίζει όλα τα νομοσχέδια, ακόμη και αυτό της τηλεργασίας,
λέγοντας ότι είναι η καθημερινή απόλυτη άρνηση, για αυτό και η ΝΔ παραμένει ηγεμονική, ενώ διαμορφώνονται όροι ανατροπής της
ιδεολογικής κυριαρχίας της Αριστεράς.
«Σας είναι λίγοι οι νεκροί από την πανδημία;
Έχετε κανένα σχέδιο για την ανάπτυξη της τη-

λεργασίας;», ρώτησε τον υπουργό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος
Σκουρλέτης, τονίζοντας ότι η ΝΔ δεν κυριαρχεί, αλλά χειραγωγεί την ώρα που συνθλίβονται τα μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Σταϊκούρας: «Διπλάσια αύξηση
του κατώτατου μισθού από την
1η Ιανουαρίου, παρέμβαση που
θα επαναληφθεί και κατά
τη διάρκεια της χρονιάς»

Κριτική από την αντιπολίτευση
Η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου επέμεινε ότι στον προϋπολογισμό του
2022 δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας από την ακρίβεια, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθετεί στρατηγική συμπίεσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και
όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. «Άδικο, αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακό και με
δυσοίωνες προοπτικές υλοποίησης» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο γενικός εισηγητής του ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά αλλά και η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγούνται σε κατάσταση υποβάθμισης, ανέχειας και ένδειας, προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος με πολιτική πρόσκαιρων παροχών.
«Μέσο ταξικής αναδιανομής που πληρώνουν οι πολλοί για να ωφελούνται οι λίγοι» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Για
διάτρητο προϋπολογισμό που δεν αξίζει στους Έλληνες έκανε λόγο ο γενικός εισηγητής
της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ενώ ο Κρίτων Αρσένης εκ μέρους του ΜέΡΑ25
μίλησε «για προϋπολογισμό εξαπάτησης των πολιτών».

Με μέτρα που θα έχουν
θετική αντανάκλαση στους
εργαζόμενους, τους ανέργους και τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα απαντά το
υπουργείο Εργασίας στις
προκλήσεις της εποχής,
όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, παρεμβαίνοντας στη
συζήτηση του προϋπολογισμού. Υπογράμμισε ότι οι
προβλεπόμενες δαπάνες του
υπουργείου για το 2022
ανέρχονται σε 21,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10% σε
σχέση με τον προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
«Στις συντάξεις θα υπάρξει αύξηση της δαπάνης κατά 316 εκατ. ευρώ, κυρίως
λόγω της απονομής συντάξεων που εκκρεμούν από
προηγούμενα έτη. Στον
ΟΠΕΚΑ αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, των
επιδομάτων ΑμεΑ, των κονδυλίων για τα σχολικά γεύματα και για τα λοιπά προγράμματα συνολικού ύψους
58 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει και νέο κονδύλιο ύψους
100 εκατ. ευρώ για την καταβολή επιδόματος στέγασης
από τον ΟΠΕΚΑ», τόνισε ο
υπουργός.
Υποστήριξε επίσης ότι δόθηκαν πάνω από 9 δισ. ευρώ
στα μέτρα για τον κορονοϊό
σε 3 εκατομμύρια εργαζόμενους και ανέργους, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 3,9%, ενώ όλες αυτές οι πολιτικές, σε συνδυασμό με τα φορολογικά μέτρα
και την αύξηση του κατώτατου μισθού, είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό, από 305 έως
534 ευρώ ετησίως. Για την
ανεργία είπε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης μειώθηκε από το 17,2% που παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ
τον Ιούλιο του 2019 στο 13%
τον περασμένο Σεπτέμβριο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη Τσίπρα Ανδρουλάκη
στις... Βρυξέλλες

Σ

τις Βρυξέλλες θα βρίσκεται σήμερα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας για να
συμμετάσχει στο Συμβούλιο του Κόμματος των
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) με την ιδιότητα
του παρατηρητή, όπως ισχύει εδώ και αρκετό καιρό.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να συναντηθεί και με
τον Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο των διεργασιών,
ωστόσο η Κουμουνδούρου δεν αναμένει να ειπωθεί μεταξύ των δύο ανδρών κάτι πολιτικά ουσιώδες για τον ρόλο και τη θέση του ΚΙΝΑΛ στα πολιτικά τεκταινόμενα της
χώρας. Έτσι κι αλλιώς, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί έχουν
«κλείσει» αόριστα συνάντηση για να μιλήσουν με αφορμή την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, κάτι που διατυπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία τους τη Δευτέρα, όταν ο κ. Τσίπρας τον κάλεσε για
να τον συγχαρεί.
Στην Κουμουνδούρου η «πρόβα τζενεράλε» Ανδρουλάκη στην PES ως προέδρου κόμματος θα μπει στο μικροσκόπιο τόσο για τις θέσεις που θα εκφράσει συνομιλώντας με σημαντικούς σοσιαλιστές πολιτικούς -ανάμεσά τους πολλοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι- όσο και
για το αν θα δείξει διάθεση να ξανανοίξει το ζήτημα της
«αποπομπής» Τσίπρα από τις μελλοντικές εργασίες των
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Από την πλευρά Τσίπρα επαναλαμβάνεται το ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν καθήκον να προωθήσουν ενωμένες ένα
νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα ανατρέψει τις παρωχημένες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, ότι παραμένει
υπέρ ενός νέου προοδευτικού κοινωνικού συμβολαίου
με τους πολίτες όλης της Ευρώπης και σε αυτό τον κοινό
αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Και μπορεί να μην το παραδέχεται κανείς, όμως στην Κουμουνδούρου δεν πρέπει να είναι μακριά η σκέψη της «ευρωπαϊκής πίεσης»
προς τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για να καθίσει στο
τραπέζι του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα.

Συνάντηση με τους ευρωσοσιαλιστές ηγέτες
Το βάπτισμα του πυρός στις εργασίες της Προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις
Βρυξέλλες παίρνει σήμερα ο Νίκος
Ανδρουλάκης. Με δεδομένη την εμπειρία του από τις δύο θητείες του ως
ευρωβουλευτή, έχει ισχυρά ερείσματα και συμμαχίες στη ευρωσοσιαλιστική σκακιέρα. Η σημερινή του
παρουσία του στις Βρυξέλλες, στον
απόηχο του αδόκητου χαμού της
Φώφης Γεννηματά αλλά και της σαρωτικής του νίκης, είναι βέβαιο ότι
θα θέσει τα θεμέλια μιας νέας πολιτικής σχέσης με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Στόχος του είναι να δημι-

ουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για έναν δίαυλο επικοινωνίας και τη σύσφιγξη των σχέσεων
με ηγέτες που προέρχονται από την
ίδια πολιτική οικογένεια, όπως ο νέος καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ και ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα. Με βάση τις προγραμματικές του δηλώσεις αναμένεται να δώσει έμφαση στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης με
«ολοκληρωμένο σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο για ένα ανθεκτικό παραγωγικό πρότυπο, για την άμβλυνση
των ανισοτήτων, την κλιματική πολιτική και την καταπολέμηση της ενερ-

γειακής φτώχειας και, φυσικά, το
ζήτημα του δημογραφικού», όπως
έχει δηλώσει.
Στο πλαίσιο της Προσυνόδου αναμένεται να έχει και την πρώτη άτυπη
συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος συμμετέχει στις Προσυνόδους του PES με την ιδιότητα του παρατηρητή, ένα γεγονός που κατά καιρούς έχει προκαλέσει εκνευρισμό
στο Κίνημα Αλλαγής. Η παραμονή
του στις Βρυξέλλες δεν θα ξεπεράσει τις 24 ώρες, ενώ αύριο θα γίνει
δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Πιερρακάκης: «Ο πολίτης γλίτωσε 55 ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες»
Εντυπωσιακά άλματα πραγματοποίησε η χώρα μας στον
τομέα των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, με τον αριθμό
των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 να φτάνει τα 490 εκατομμύρια από 8,8 εκατομμύρια που ήταν το 2018, 34 εκατομμύρια το 2019 και 94 εκατομμύρια το 2020.
Τα στοιχεία παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας ότι
το γεγονός πως πλησιάζουμε τα 500 εκατομμύρια ψηφια-

κές συναλλαγές σημαίνει ότι ο κάθε ενήλικας πολίτης αυτής της χώρας γλίτωσε 55 ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες.
Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης η Covid-19 λειτούργησε ως πυκνωτής του
ιστορικού χρόνου και ενδεικτικό της μεγάλης επιτάχυνσης είναι το γεγονός ότι οι προσφερόμενες σήμερα ψηφιακές υπηρεσίες φθάνουν τις 1.304 από περίπου 501 που
ήταν πριν από 21 μήνες.
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Το φιάσκο
της Εξεταστικής

Το φιάσκο της Εξεταστικής για τις δημοσκοπήσεις θα είναι έτοιμο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Το έχει πάρει πάνω του ο Γιάννης, ο
πρώην δήμαρχος Πάρου. Εγγύηση. Φαντάζομαι θα διαθέτει και επαρκείς απαντήσεις
για τη Vox Pox, την εταιρεία που είχε ιδρύσει ένας πρώην πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κόρινθο και η οποία έκανε δυο τρεις έρευνες μόνο και μόνο για να φτιάξει τη διάθεση
του προέδρου Αλέξη. «Πρόεδρε, κερδάμε,
μη φοβάσαι», του έλεγαν τότε: «Να, δες τη
δημοσκόπηση της Vox Pox». Κι ο Αλέξης
καμάρωνε.

Χρονικό του Χρόνου
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Καραμανλής:
Σιδηροδρομικά έργα
ύψους 4 δισ. ευρώ

Σας το είχα γράψει εδώ και πολύ καιρό να μη
διαβάζετε τις διάφορες παραιτήσεις γενικών
γραμματέων που υποτίθεται ότι θα πολιτευτούν. Εις εξ αυτών ο Σταυριανουδάκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών
και πρώην δήμαρχος Δάφνης. Δεν πάει πουθενά όπως σας είχα γράψει και μάλιστα ο άνθρωπος αναγκάστηκε να βγάλει και δήλωση
για να σταματήσουν να γράφουν… Ο Μιχάλης
Σταυριανουδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος βουλευτής. Κάπως
έτσι πήγαν στον κουβά και τα δημοσιεύματα
που τον εμφάνιζαν έτοιμο να εγκαταλείψει την
κυβερνητική θέση που κατέχει.

Στο σινεμά Σακελλαροπούλου
και Κοτανίδου

Σ

τον σημαντικό και κρίσιμο ρόλο των έργων υποδομής -σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια- αναφέρθηκε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για τις βιώσιμες υποδομές και μεταφορές.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέδειξε τη σημασία του προγράμματος των σιδηροδρομικών έργων, χαρακτηρίζοντάς το ως «το
μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα».
Και όχι μόνο αυτό, ανέφερε, αφού τα σιδηροδρομικά έργα χαρακτηρίζονται «νέα γενιά έργων» και αυτό διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Το γνωστό Hilton, που δεσπόζει
από το 1963, αλλάζει όνομα
από το 2024. Μόλις ολοκληρωθεί η ανακαίνιση θα λέγεται πλέον Conrad. Ναι, καλά
διαβάσατε. Θα πάρει το μικρό όνομα του ιδρυτή του ομίλου Κόνραντ Νίκολσον Χίλτον, ο οποίος απεβίωσε το 1979, αλλά υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο της ξενοδοχίας στις ΗΠΑ.

Περί παραιτήσεων γενικών
γραμματέων

POLITICANTIS

Το βράδυ της Δευτέρας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου πήγε
σινεμά. Πήγε στο «Αθήναιον» μαζί με την καθηγήτρια Ιατρικής Αναστασία Κοτανίδου και
παρακολούθησε την ταινία «Η ζωή συνεχίζεται». Πρόκειται για ένα οδοιπορικό και μια οικογενειακή κρίση, όπου ο Τζόνι (Χόακιν Φίνιξ), ένας εργένης ραδιοφωνικός παραγωγός,
έρχεται κοντά στον χαρισματικό 9χρονο ανιψιό του (Γούντι Νόρμαν). Αυτή η σχέση θα
τους μεταμορφώσει. Η ταινία συνδυάζει άρτια
τη χαμηλών τόνων δυναμική ενός δυαδικού
σύμπαντος μεταξύ ενός θείου και ενός ανιψιού με την ευρύτερη τεκμηρίωση του οράματος των νέων για το μέλλον του κόσμου. Έχει
ανησυχίες η Πρόεδρος για το μέλλον του κόσμου…

Ο Νίκος και ο μύθος για
τις γυναίκες του ΠΑΣΟΚ

πλέον, γίνεται λόγος για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050 και γιατί η Ελλάδα,
επιτέλους, θα γίνει κόμβος υποδομών και μεταφορών της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα
ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι «η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ και οι συνεργάτες μου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν λέμε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Είπαμε κάτι και προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίησή του. Όχι στα λόγια. Με
πράξεις! Είπαμε 13 δισ. και ήδη έχουμε συμβασιοποιήσει έργα πάνω από 3,2 δισ. ευρώ και το
επόμενο διάστημα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε έργα 5 δισ. Δηλαδή, ο σχεδιασμός
γίνεται πραγματικότητα!».

Ο άλλος γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος, ετοιμάζει βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφορήσει θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Είναι
μια μυθοπλασία για τις γυναίκες του ΠΑΣΟΚ,
για τις περίφημες ΕΓΕΣ ( Ένωση Γυναικών Ελλάδος), στις οποίες πρωταγωνιστούσαν η
Μαργαρίτα Παπανδρέου (σήμερα 98 ετών), η
σύζυγος του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, Ντιντή
Γιαννοπούλου, και πολλές άλλες γυναίκες
παντοδύναμες την εποχή που επικρατούσε
πλήρως το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
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POLITICANTIS

Το... Πρόσωπο

Ο… θεόσταλτος Τριαντόπουλος
Ο πρωθυπουργός στη σύσκεψη που έγινε στην Εύβοια έκανε ειδική αναφορά σε δύο κυβερνητικά στελέχη:
«Δύο άνθρωποι νομίζω αξίζουν σήμερα πραγματικά να τους αποδώσουμε τα εύσημα πέρα και πάνω από τη
συνολική δουλειά η οποία γίνεται από όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο. Είναι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο
Γιώργος Αμυράς». Από την άλλη μεριά η πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωμάτιων Βόρειας Εύβοιας στράφηκε προς τον κ. Τριαντόπουλο τον οποίο αποκάλεσε… «θεόσταλτο». Ο χαρακτηρισμός προκάλεσε την έκπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απάντησε στην κυρία: «Για μένα τίποτα;». Και η κυρία
απάντησε χαμογελώντας: «Θα το σκεφτώ». Όταν πήρε τον λόγο ο πρωθυπουργός και άρχισε να δίνει τα εύσημα στο κυβερνητικό κλιμάκιο που ασχολήθηκε με την ανασυγκρότηση της Εύβοιας, αναφέρθηκε και
στον κ. Τριαντόπουλο λέγοντας: «Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω θεόσταλτο, επειδή εγώ τον έστειλα, μετά θα
πάμε σε παραπομπές πολύ επικίνδυνες και θα οδηγηθούμε σε άλλες ατραπούς για τις οποίες δεν νομίζω να
έχουμε καμιά διάθεση να οδηγηθούμε, αλλά έχει κάνει σπουδαία δουλειά».

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Απίστευτες καταγγελίες
για τον Mr Jumbo
Οι καταγγελίες για τον κύριο Τόλη από
τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πέφτουν βροχή. Ο σύλλογος κατηγορεί τον κύριο Βακάκη ότι με εσωτερικό κανονισμό κάνει λάστιχο τις εργασιακές σχέσεις και λανσάρει 12ωρο
και 7ήμερο! Τονίζει μάλιστα πως η μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών επικύρωσε
εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με
τον οποίο μπορεί να μετακινεί εργαζομένους σε άλλο τμήμα ή κατάστημά
της ανά την επικράτεια, να καθορίζει
ωράρια-λάστιχα αλλά και να χορηγεί
τμηματικά άδειες κατά το πώς τη βολεύει. Θυμίζουμε ότι ο αγαπητός κύριος Τόλης πιέζει για να είναι ανοιχτά
τα καταστήματα στις 26 Δεκεμβρίου,
για τρίτη Κυριακή στη σειρά, ως «αντιστάθμισμα» στην απώλεια μίας εργάσιμης ώρας καθημερινά λόγω του μέτρου για την αποφυγή του συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς, που μεταθέτει το άνοιγμα του λιανεμπορίου
από τις 9.00 στις 10.00.

Ο Πολάκης και η δεύτερη φορά Αριστερά
Ο Παυλής κάθε μέρα δίνει και ένα
νέο ρεσιτάλ αποκαλύψεων. Προχθές σε
συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ Ηλιούπολης
έδωσε ρέστα. Είπε ότι θα κρατικοποιήσει την ΑΑΔΕ που από το 2017 είναι
ανεξάρτητη αρχή! Με εντολή της τρόικας και επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε ανεξάρτητη
αρχή και όταν θα ξαναέρθει ο Παυλής ο
αψύς, θα την κάνει κρατική. Είπε κι άλλα για τη δεύτερη φορά και καταχειροκροτήθηκε και από φίλους του δημοσιογράφους που ήταν από κάτω στο
πολυπληθές κοινό… Είπε ότι θα κρατικοποιήσει τις συστημικές τράπεζες, ενώ
επιτέθηκε για άλλη μια φορά στον Γιάννη Στουρνάρα. Πάντως, για νομισματοκοπείο δεν είπε τίποτα. Θα το ξέχασε…

Ποιος κόλλησε κορονοϊό
τον Γιώργο Τράγκα;
Ακούγονται και γράφονται διάφορα σενάρια που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας για το πώς κόλλησε ο μακαρίτης Γιώργος Τράγκας κορονοϊό. Αν και
όλα αυτά ολίγη σημασία έχουν πλέον, η
αλήθεια είναι ότι ο ίδιος είχε αποκαλύψει
ότι τον κόλλησε τριπλά εμβολιασμένος συνεργάτης του σε εγκαταστάσεις ραδιοφωνικού σταθμού. Άρα δεν τον κόλλησε κάποιος ανεμβολίαστος.

LOCK
Είδες η ΔΕΗ;

Ο

ι καταναλωτές επιστρέφουν στη ΔΕΗ. Αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.
Στο πρώτο 11μηνο του έτους, περίπου 29.800 καταναλωτές έφυγαν από
τους ιδιώτες προμηθευτές, για να επανενταχθούν στο πελατολόγιο της
ΔΕΗ. Ένα νούμερο περίπου πενταπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, καθώς οι «επαναπατρισμοί» φέτος είναι αυξημένοι κατά 490%. Οι
«επαναπατρισμοί» αυτοί εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο κινητικότητας στην
αγορά, με την αύξηση των μετακινήσεων των καταναλωτών από εταιρεία σε εταιρεία, όσο παραμένουν σε τόσο υψηλά επίπεδα οι τιμές του ρεύματος και, κατά
συνέπεια, τόσο μεγάλες οι επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς που λαμβάνουν. Σε
συνέντευξή του πάντως σε κυριακάτικη εφημερίδα, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης αντέκρουσε τις εκτιμήσεις για τον κίνδυνο να «κλείσει» ξανά ο κλάδος προμήθειας στην Ελλάδα.

Σε διάψευση των φημών περί
απορρόφησης ή συγχώνευσης της
ΑΝΕΚ με εταιρεία της Attica Group
προχώρησαν οι δύο ναυτιλιακές
εταιρείες, με ξεχωριστές
ανακοινώσεις που εξέδωσαν. Πολλές
ενημερωτικές ιστοσελίδες
παρασύρθηκαν από την έντονη
φημολογία των τελευταίων ημερών
και παρουσίασαν τη συμφωνία ως
δεδομένη ή ανέφεραν ότι
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι
σχετικές διαπραγματεύσεις. Δεν
είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν υπήρξαν
συζητήσεις, έστω κι αν ναυάγησαν. Η
διάψευση πάντως είναι διάψευση,
αλλά και ο καπνός δείχνει φωτιά…
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Η αποχώρηση και οι δύο διεκδικητές
Αλλαγή φρουράς οσονούπω και στη θέση του
γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
του ΚΙΝΑΛ, αφού ο νυν γραμματέας Μανώλης Χριστοδουλάκης ενημέρωσε ήδη τον
νέο πρόεδρο Ν. Ανδρουλάκη ότι θα αποχωρήσει προκειμένου να δοκιμάσει την
τύχη του στη δύσκολη «πίστα» της Ανατολικής Αττικής, στις εκλογές. Όπως πληροφορούμαι, επικρατέστερος διάδοχός του
είναι ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και ακολουθεί
ο Στέφανος Ξεκαλάκης. Και οι δύο, στενοί συνεργάτες του νέου προέδρου.

10
Ο νυν αρχηγός, με τον
αέρα της μεγάλης
νίκης στα πανιά του,
ήταν διατεθειμένος να
δείξει τη μεγαλοψυχία
του και να αξιοποιήσει έναν από τους
συνολικά έξι διεκδικητές της ηγεσίας
στο ΚΙΝΑΛ. Τον μόνον, για την
ακρίβεια. Εκείνος, όμως, ούτε που το
σκέφτεται. Για αυτό και η πρόταση δεν
έφτασε ποτέ στα αυτιά του. Ποιος
είναι;

KENTΡΙ
Ο Μπογδάνος και το κέρμα
Γράψαμε προ ολίγων ημερών ότι είναι οριστική η απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να μη
συμπεριλάβει στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια τον ανεξάρτητο, μετά τη διαγραφή
του, Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ο εν λόγω
φαίνεται ότι το έχει λάβει το μήνυμα και
ρίχνει το κέρμα για να πάρει τις αποφάσεις του: Θα κάνει μεταγραφή σε κόμμα
εκ δεξιών της ΝΔ ή θα επιστρέψει στη μάχιμη δημοσιογραφία; Βασανιστικό το δίλημμα για
τον υπερφιλόδοξο, νεόκοπο πολιτικό…

Τζάμπα ο πανικός, παιδιά!

Τ

ρέχουν και δεν φτάνουν οι «γαλάζιοι»
βουλευτές μετά την αποκάλυψη παραδοσιακής, παραταξιακής εφημερίδας
ότι η απογραφή του 2021 φέρνει ανατροπές σε
16 εκλογικές περιφέρειες της χώρας! Λόγω
μείωσης του πληθυσμού, χάνει από μία έδρα η
Νέα Δημοκρατία στην Α’ Αθηνών, στην Α’ Πειραιά, στην Κοζάνη, στη Λακωνία, στη Μαγνησία
(στην οποία ωστόσο παίζεται να τη χάσει και ο
ΣΥΡΙΖΑ) και στη Φθιώτιδα. Αντιθέτως, λόγω
αύξησης του πληθυσμού, η Ανατολική Αττική
κερδίζει δύο έδρες, ενώ από μία έδρα κερδίζουν και οι τρεις περιφέρειες της πάλαι ποτέ Β’
Αθηνών, δηλαδή, ο Βόρειος, ο Νότιος και ο Δυτικός Τομέας. Μαθαίνω ότι αρκετοί έχουν πάθει κανονική αντάρα και έχουν σπάσει τα τηλέφωνα για να μάθουν κάτι παραπάνω. Άλλοι, πάλι, έχουν αναθαρρήσει από τα τελευταία νέα και ονειρεύονται ήδη τον
εαυτό τους στο βήμα της Βουλής. Περιττό να πω ότι ανάλογη
αναταραχή επικρατεί και στα άλλα κόμματα, και ιδίως στον

ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ, που είτε κερδίζουν είτε χάνουν έδρα.
Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι δεν τους αφορά, αφού απαιτείται πάνω από μία διετία για να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της απογραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Οπότε,
παιδιά, τζάμπα ο πανικός, τζάμπα και τα ωραία όνειρα…

Κόψτε τους τον αέρα, γιατί θα μας πάρει μπάλα η οργή

Φωτιές έχουν ανάψει στον ΑΝΤ1 η άκρως αρνητική δημοσιότητα και η οργή του κόσμου, μετά τις αποκαλύψεις για τα
έργα και τις ημέρες του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Μαθαίνω ότι μεγαλοστέλεχος του καναλιού εισηγείται στην ιδιοκτησία να κοπεί άπαξ διά παντός η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», διότι σε διαφορετική περίπτωση τα απόνερα… θα φτάσουν
μέχρι την Κηφισίας. Μαθαίνω επίσης ότι, είτε το έχουν εξομολογηθεί είτε όχι, οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί του.

Λίγη τσίπα, βρε!
Ούτε τη στοιχειώδη ευαισθησία δεν
διαθέτουν κάποιοι εκεί, στην Ελληνική
Λύση του Κ. Βελόπουλου. Πολύ καλά ενημερωμένη πηγή μου μού εκμυστηρεύτηκε -εν εξάλλω και δικαίως- ότι με την είδηση της απώλειας του Γιώργου Τράγκα,
κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως άρχισαν τα τηλέφωνα στα στελέχη του κόμματος του αποβιώσαντος, για να τους
προσφέρουν πολιτική στέγη μιας και
έμειναν άστεγοι. Εντάξει, ρε παιδιά.
Αφήστε να γίνει η κηδεία του ανθρώπου.
Να τον αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι. Να αναπαυθεί ο νεκρός. Και μετά
ξεκινάτε την ψηφοθηρία πάνω στον θάνατό του. Λίγη ανθρωπιά δεν βλάπτει.
Αφήστε που Ελεύθεροι Άνθρωποι είναι.
Όπως επιλέξουν, θα πορευτούν!

Ποιον ψήφισε
ο Νίκος (Παπανδρέου);
Σας είχαμε ενημερώσει εξαρχής ότι ο
Νίκος Παπανδρέου δεν στήριζε την υποψηφιότητα του αδελφού του Γιώργου για
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Ο λόγος είναι απλός.
Ο Νίκος Παπανδρέου άκουγε την κοινωνία
και έβλεπε ότι ο αδελφός του δεν είχε καμία μα καμία τύχη.
Σιωπηρώς ο Νίκος Παπανδρέου
στήριξε στον
πρώτο γύρο τον
Ανδρέα Λοβέρδο
και στον δεύτερο γύρο απείχε διακριτικά, επιμένοντας ωστόσο ότι ο αδελφός του ήταν
εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα, ποιοι είναι
εκείνοι που παρέσυραν τον Γιώργο Παπανδρέου, έναν πρώην πρωθυπουργό, σε αυτόν τον διασυρμό, δεν παίρνω όρκο. Θυμάμαι, όμως, ότι η ευθύνη, όπως θα έλεγε και
μια ψυχή, είναι γένους θηλυκού.

ΡOLITICAL
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ΘΕΣΕΙΣ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των επενδύσεων

Η

της

Νόνης
Δούνια
Βουλευτής
Α’ Πειραιά
και Νήσων
με τη ΝΔ

χώρα μας, τον τελευταίο καιρό, έχει καταφέρει να
γίνει ένας από τους σημαντικότερους επενδυτικούς προορισμούς διεθνώς.
Παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί, μεταξύ των οποίων
οι Microsoft, Amazon Web Services, Pfizer, Volkswagen,
Boehringer και COSCO, επιλέγουν την Ελλάδα για να
επενδύσουν.
Φυσικά, η επιλογή τους αυτή δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε μια σειρά πλεονεκτημάτων, για τα οποία εργάστηκε
σκληρά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την
πρώτη κιόλας μέρα της διακυβέρνησής της.
Όπως είναι, για παράδειγμα, οι φιλικές προς τους
επιχειρηματίες μεταρρυθμίσεις. Η μείωση της φορολογίας, η ελάφρυνση των ασφαλιστικών εισφορών, οι
αλλαγές που έγιναν στα εργασιακά και το Πτωχευτικό
Δίκαιο, η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου στρατηγικών επενδύσεων. Αλλά και η αναμόρφωση του
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, όπως και η μείωση της, καθόλου ελκυστικής, γραφειοκρατίας. Όλα
τα παραπάνω, που μέχρι πριν από δυο χρόνια δεν συνέτρεχαν και «φρέναραν» τους δυνητικούς επενδυτές,

τώρα αποτελούν βασικούς παράγοντες της προτίμησης στη χώρα μας.
Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βασικό θετικό μας στοιχείο αποτελεί πλέον και η ψηφιοποίηση της
Δημόσιας Διοίκησης. Το gov.gr προσφέρει περισσότερες
από 1.000 ψηφιακές υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ μεγάλο μέρος των επιχορηγήσεων του Ταμείου
Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης αναμένεται να διατεθεί για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Παράλληλα, μεγάλο ρόλο στην ενθάρρυνση όλων εκείνων που σκέφτονται να επενδύσουν στην Ελλάδα έχει διαδραματίσει και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην
ελληνική οικονομία. Αυτή έγινε φανερή από το ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και από τις βελτιωμένες αξιολογήσεις μας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας.
Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλη σημασία έχει και το πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,
που περιλαμβάνει περισσότερες από 60 μεταρρυθμίσεις
και 100 επενδύσεις. Το τελευταίο αναμένεται να διοχετεύ-

σει 32 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, να ενισχύσει το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες
και να δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας έως το
2026.
Τέλος, η στρατηγική σημασία της γεωγραφικής θέσης
της χώρας μας αλλά και το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο
δυναμικό, που διαθέτουμε, σίγουρα συνυπολογίζονται
από τις εταιρείες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα, παρά τον σκόπελο
της πανδημίας, αλλάζει και αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τοποθετείται στο επίκεντρο του ψηφιακού
μετασχηματισμού και των τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελώντας έναν νέο περιφερειακό κόμβο στην παγκόσμια
τεχνολογική αγορά.
Είμαι σίγουρη πως, με τη μεθοδική δουλειά όλων μας, η
εντυπωσιακή ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων θα
συνεχιστεί. Νέες επενδύσεις, στην τεχνολογία και τις υποδομές, αλλά και σε κάθε τομέα, θα έρθουν στη χώρα μας,
προσφέροντας δουλειά σε συμπολίτες μας και επιτρέποντάς μας να κατακτήσουμε διεθνώς τη θέση και την εκτίμηση που μας αρμόζουν.

Η Δυτική Ελλάδα αποκτά έναν υπερσύγχρονο
και ασφαλή αυτοκινητόδρομο

Η

θετική είδηση της έναρξης του μεγάλου
έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Πύργου, μετά την τελική έγκριση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποτελεί μια δικαίωση των συνεχών
ενεργειών μας και της μεθοδικής και επίμονης
δουλειάς της σημερινής κυβέρνησης. Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα προβλήματα που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και παρότι
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ο αυτοκινητόδρομος
να μην ολοκληρωθεί ποτέ, έπειτα από προσωπι-

κές παρεμβάσεις και ενέργειες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία
με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σήμερα φτάσαμε σε αυτή την άκρως
θετική εξέλιξη.
Ο νέος άξονας θα έχει ταχύτητα μελέτης 120
χλμ./ώρα, 8 ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες
και 64 διαβάσεις. Θα διαθέτει Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης με Μονάδα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και αστυνομικό σταθμό. Ξεκινά αμέσως, με προβλεπόμενο χρόνο κατασκευής 40
μήνες. Τα πρώτα 56 χλμ., ωστόσο, ξεκινώντας

από τον Πύργο, θα ολοκληρωθούν νωρίτερα. Και
με τον παραχωρησιούχο να αναλαμβάνει και τη
συντήρηση του δρόμου για 23 χρόνια.
Η Δυτική Ελλάδα θα αποκτήσει πλέον νέες
υποδομές και επιτέλους έναν υπερσύγχρονο και
ασφαλή αυτοκινητόδρομο.
Τέτοιου είδους έργα σηματοδοτούν την πρόοδο, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας μας, την τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής
των πολιτών.

της

Χριστίνας
Αλεξοπούλου
Βουλευτής
Αχαΐας
με τη ΝΔ
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Η έκθεση του Συμβουλίου
Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ βάζει
«στοπ» στην ενταξιακή της πορεία
και την καλεί να σταματήσει να
απειλεί Ελλάδα και Κύπρο

«Χ

αστούκι» για την Τουρκία
αποτελεί η έκθεση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπιστώνει ότι η ενταξιακή πορεία
της Άγκυρας οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα συμπεράσματα είναι εξόχως επικριτικά για την
επιθετική πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου
και καλεί τη γείτονα να «σταματήσει τις
απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις
σχέσεις καλής γειτονίας».
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει δικαίωμα
κυριαρχίας στα στρατιωτικοποιημένα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου. «Τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα υπό τον όρο της
αποστρατιωτικοποίησης, με τις συνθήκες
της Λωζάννης και των Παρισίων», είπε ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και απείλησε ότι
«σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίσει να
παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών, δεν θα μπορεί να έχει
δικαίωμα κυριαρχίας σε αυτά».
Η απάντηση της Αθήνας στους «τραμπουκισμούς» του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών είναι γνωστή και ξεκάθαρη. «Ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται», επαναλαμβάνουν με νόημα αρμόδιες πηγές, διαμηνύοντας ότι απέναντι στον μεγαλύτερο
αποβατικό στόλο της Μεσογείου, «η Ελλάδα
δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια».
«Οι προκλήσεις της Τουρκίας αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα», σημειώνουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο
απόπειρας εξαγωγής της κρίσης από την
πλευρά της Άγκυρας.

Πρόκειται για ένα ακόμη αυστηρό μήνυμα
των Βρυξελλών σε βάρος της Τουρκίας, το
δεύτερο από τις αρχές της εβδομάδας,
αφού είχε προηγηθεί ο κατάλογος κυρώσεων που παρουσίασε στους υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. Το
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εκφράζει
την έντονη ανησυχία της Ένωσης για τη διολίσθηση της Άγκυρας από το κράτος δικαίου
και τη συστηματική παρέκκλιση της χώρας
από την κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ,
ενώ ασκεί έντονη κριτική για την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού και την κακοδιαχείριση της οικονομίας.

Χωρικά ύδατα
Ενόψει μάλιστα της γεώτρησης που θα
ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα ο ενεργειακός κολοσσός ExxonMobil - Qatar
Energy στο οικόπεδο 10 της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και εξαιτίας των απειλών της Τουρκίας για κλιμάκωση της έντασης στο πεδίο, το ΣΓΥ προειδοποίησε την Άγκυρα «να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ
σχετικά με τα χωρικά τους ύδατα και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, σύμφωνα με
το Ενωσιακό και το Διεθνές Δίκαιο και τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας». Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά
στα περιστατικά παραβίασης του εναέριου
χώρου της Ελλάδας από τουρκικά μαχητικά,
στις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά
καθώς και στις παραβιάσεις των χωρικών
υδάτων των νησιών του Αρχιπελάγους.

Προκαλεί πάλι η Άγκυρα
Οι προειδοποιήσεις, όμως, δεν πτοούν
την Άγκυρα, ειδικά από τη στιγμή που δεν
μεταφράζονται σε αυστηρές οικονομικές
κυρώσεις. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε νέο εμπρηστικό παραλήρημα, ισχυ-

Και δεύτερο
«χαστούκι» μέσα
σε δύο μέρες
στην Τουρκία

Προειδοποιούν οι ΗΠΑ
Τα δόντια στην Άγκυρα έτριξε και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, βάζοντας για μία ακόμη φορά
«πάγο» στην πώληση στρατιωτικών εξοπλισμών, ενώ απείλησε και με νέες κυρώσεις
στην περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει
στην αγορά δεύτερου συστήματος ρωσικών
αντιαεροπορικών πυραύλων S-400. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος
του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών
τόνισε ότι «συνεχίζουμε να καθιστούμε σαφές στην Τουρκία ότι οποιαδήποτε νέα συναλλαγή με τη Ρωσία στους τομείς της άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών θα μπορούσε να προκαλέσει κυρώσεις CAATSA
ξεχωριστές και επιπρόσθετες από εκείνες
που της επιβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του
2020».
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AΜΥΝΑ

Στο «περίμενε» τα εξοπλιστικά

Ε

ίναι βέβαιο ότι τα τελευταία δύο
χρόνια έχουν γίνει σημαντικές
προσπάθειες για την ενίσχυση
των Ενόπλων Δυνάμεων και την
αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της
χώρας. Τα γεγονότα στον Έβρο, η ελληνοτουρκική κρίση του 2020 και οι αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο κατέδειξαν την ανάγκη
ανανέωσης των μέσων και του προσωπικού, που έπειτα από μια δεκαπενταετία
απαξίωσης βρίσκονται σε οριακό σημείο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Το πρώτο «φως» στην άκρη αυτού του
τούνελ φάνηκε με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για την αγορά σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στράφηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και τις ανακοινώσεις για την προμήθεια νέων φρεγατών
Belharra, την απόκτηση κορβετών, τορπιλών βαρέος τύπου και ανθυποβρυχιακών
ελικοπτέρων. Παράλληλα, η Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής κατακλύζονταν από
προγράμματα για την αγορά και την αναβάθμιση εξοπλισμών, όπως οι βόμβες
Spice, οι πύραυλοι Spike Nlos, η αναβάθμιση των F-16 Block 50 και πολλών ακόμη
συστημάτων, ενώ φτάσαμε να συζητάμε
ακόμη και για την αγορά μιας Μοίρας F-35
μετά την ένταξη του νομοσχεδίου Ρούμπιο - Μενέντεζ στον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έξι Rafale F3R
Δυστυχώς, προς το παρόν τουλάχιστον,
τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα
παραμένουν στο στάδιο των προθέσεων,
αφού ελάχιστα έχουν προχωρήσει και αν
τα οικονομικά της χώρας δεν βελτιωθούν,
ίσως κάποια να μην προχωρήσουν ποτέ.
Μέχρι στιγμής λοιπόν η Ελλάδα έχει ενισχυθεί με έξι Rafale F3R, τα οποία αναμένεται να προσγειωθούν στην Τανάγρα γύρω
στις 20 Ιανουαρίου με πλήρες οπλικό φορτίο. Σε καλό δρόμο βρίσκονται και οι φρεγάτες Belharra, καθώς την περασμένη Παρασκευή υπεγράφη το προσύμφωνο ανάμεσα στις Γενικές Διευθύνσεις Εξοπλισμών Αθήνας και Παρισιού, το οποίο προβλέπει την πώληση τριών πλοίων στην Ελ-

λάδα με τον οπλισμό και την υποστήριξή
τους έναντι 3 δισ. ευρώ. Ενθαρρυντικές είναι και οι εξελίξεις στα ανθυποβρυχιακά
ελικόπτερα MH-60 Romeο, με τα πρώτα να
παραδίδονται εντός του 2022. Και κάπου
εδώ σταματούν τα καλά νέα.
Το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16
Viper βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς
με τις σημερινές δυνατότητες της ΕΑΒ παραδίδεται ένα αεροσκάφος ανά εξάμηνο.
Τα μαθηματικά προκαλούν τρόμο, αφού αν
δεν προσληφθούν άμεσα εξειδικευμένοι
τεχνικοί ώστε να τρέξει το πρόγραμμα, η
ολοκλήρωσή του θα είναι ιδιαίτερα αμφίβολη. Σε χειρότερη μοίρα είναι τα C-130
και τα C-27 και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας και η Πολεμική Αεροπορία, οι διαθεσιμότητες παραμένουν απογοητευτικές. Για τα P-3 βέβαια ούτε λόγος.
Για να επιστρέψουμε στα μαχητικά,
γνωρίζουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία θα
παραλάβει ακόμη δύο εξάδες Rafale μέχρι το 2023. Ωστόσο, η τέταρτη εξάδα δεν
είναι σαφές πότε θα παραδοθεί, αφού οι
δύο πλευρές δεν έχουν υπογράψει ακόμη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή των έξι νέων αεροσκαφών, με τα οποία
θα συμπληρωθεί η Μοίρα, αγγίζει το 1,3
δισ. ευρώ.

Αναβάθμιση F-16 Block
Την ίδια ώρα, ένα σημαντικό πρόγραμ-

μα για την αεροπορία, αυτό της αναβάθμισης των 38 F-16 Block 50, παραμένει στα
χαρτιά. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
και η διστακτικότητα της κυβέρνησης να
ξαναφέρει το θέμα στην επιτροπή έχουν
ως αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικός
χρόνος που τελικά θα κοστίσει σε διαθεσιμότητες. Τα αεροσκάφη με σχετικά μικρό κόστος θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε επίπεδο Block 52+ adv., καθώς
σε αυτά θα εγκατασταθούν όλα τα συστήματα που αφαιρούνται από τα 83 Viper. Τα
50άρια όχι μόνο θα «κερδίσουν» σε τεχνολογία και ισχύ πυρός, αλλά θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή για αρκετές
δεκαετίες, αφού θα επεκταθεί η διάρκεια
ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα
παραμένει «παγωμένο».

Νέοι πελάτες για F-35
Και ερχόμαστε στον πρωταγωνιστή των
ημερών, το F-35. Αν και πανηγυρίζουμε
κάθε φορά που ακούμε ότι οι ΗΠΑ ρίχνουν «πόρτα» στην Τουρκία για τα μαχητικά 5ης γενιάς, δεν πρέπει να θεωρούμε
βέβαιο ότι η Ελλάδα θα τα αποκτήσει νωρίτερα. Ήδη μπροστά από τη χώρα μας,
όσον αφορά τη θέση που μπορεί να διεκδικήσει στη γραμμή παραγωγής, έχουν
μπει νέοι πελάτες όπως η Φινλανδία. Η
Αθήνα δεν έχει δηλώσει ακόμη το επίσημο ενδιαφέρον της, ενώ μέχρι σήμερα
τουλάχιστον τρεις φορές έχει απορρίψει

την πρόταση των Αμερικανών για συμμετοχή στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής
του αεροσκάφους.

Κορβέτες
Στο «περίμενε» βρίσκονται και οι τορπίλες βαρέος τύπου για τα υπερσύγχρονα
ελληνικά υποβρύχια 214, αντίστοιχα με
αυτά που θα διαθέτει η Τουρκία σε λίγους
μήνες. Πιο ενθαρρυντικές ωστόσο είναι οι
πληροφορίες που έρχονται από τη διαπραγμάτευση για τις κορβέτες, με δηλωμένο το ενδιαφέρον της χώρας για τουλάχιστον 3+1 πλοία, όταν όμως οι ανάγκες
του Πολεμικού Ναυτικού απαιτούν τουλάχιστον 15 νέες μονάδες μέσα στην επόμενη πενταετία. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με συνδυασμό νέων
και μεταχειρισμένων πλοίων, όπως οι ολλανδικές φρεγάτες Μ και τα ναρκοθηρευτικά Alkmaar.

Τα περισσότερα προγράμματα
παραμένουν στο στάδιο
των προθέσεων και αν
τα οικονομικά της χώρας
δεν βελτιωθούν, ίσως κάποια
να μην προχωρήσουν ποτέ
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ΕΛΛΑΔΑ

Λειτούργησε με σχέδιο
εξόντωσης της Καρολάιν
το εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας θα καθίσει τους
επόμενους μήνες ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος παραπέμφθηκε
σε δίκη με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για τη δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν Κράουτς. Ο 32χρονος πιλότος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσας
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της κακοποίησης ζώου, της ψευδούς καταγγελίας και
της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση. Οι δικαστές υιοθέτησαν πλήρως την εισαγγελική πρόταση-καταπέλτη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργου Νούλη, ο οποίος χαρακτήριζε ανάλγητο, ψυχρό και μεθοδικό τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για αμετανόητη στάση του κατηγορουμένου και
περιέγραψε 11 σημεία, τα οποία αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κακουργηματικών του πράξεων.
Για «ψυχρή και μεθοδική εξύφανση λεπτομερούς ψεύδους σεναρίου περί επιδρομής στον τόπο του εγκλήματος αγνώστων τρίτων ληστών, οι οποίοι δήθεν διέπραξαν τα εγκλήματα στα οποία ο ίδιος προέβη, προς αποπροσανατολισμό των
αστυνομικών και διωκτικών αρχών, ενώ προς υποστήριξη της κατασκευής αυτής
επέδειξε υποκριτική και αμετανόητη στάση, αναζητώντας ψυχολογική στήριξη
για τη διατήρηση της προσποιητής θλίψης του από την απώλεια της συζύγου του»,
κάνει λόγο ο εισαγγελέας.

Σ

Θρασύς και κυνικός

Όπως υπογραμμίζει, ο κατηγορούμενος επέδειξε «θρασύτητα και ταυτόχρονη έλλειψη μεταμέλειας», συμπεριφορά που προκύπτει «από την άνεση, την παρουσία και
συμμετοχή του ως “τεθλιμμένου χήρου” στις θρησκευτικές τελετές μνήμης τής φονευθείσας από τον ίδιο συζύγου του και τον κυνισμό και τη φιλαυτία που επέδειξε ακόμη και μετά την ομολογία των πράξεών του, καθώς επιχείρησε να δικαιολογήσει το
ψευδές σκηνικό ληστείας ως προερχόμενο από το ενδιαφέρον του “η κόρη του να μεγαλώσει τουλάχιστον με τον πατέρα της”».
Σχετικά με τον ανθρωποκτόνο δόλο του κατηγορούμενου, αυτός «ευκρινώς συνάγεται» κατά τον εισαγγελέα «από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλεσης του εγκλήματος,
ήτοι τον ασφυκτικό πνιγμό πεντάλεπτης διάρκειας του θύματος», ενώ «εξίσου εναργώς προκύπτει και το στοιχείο της ηρεμίας ψυχικής κατάστασης στην οποία τελούσε ο
δράστης, όπως συνάγεται από την εκ των προτέρων μεθόδευση της παύσης λειτουργίας στις κάμερες ασφαλείας της οικίας του, τον αιφνιδιασμό της ανύποπτης θανούσης, την εξαρχής σκηνοθεσία δήθεν διαπραχθείσας και σε βάρος του ληστείας».

Καταπέλτης το βούλευμα
για τον Μπάμπη, ο οποίος
παραπέμπεται σε δίκη για τη
δολοφονία της συζύγου του

Ψάχνουν την ηγεσία των «Θεματοφυλάκων»

«Πόρτα» εισαγγελέα στον αρνητή-δικηγόρο

«Για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια και η
υγεία των πολιτών και ασφαλώς η δημοκρατική νομιμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε υψώσει μέτωπο απέναντι στο παρακράτος της παράνοιας που έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα», διαμηνύει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το φαινόμενο των αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος»! Τα τελευταία
24ωρα τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ έχουν πραγματοποιήσει συσκέψεις για την εκπόνηση
του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των οργανωμένων ομάδων, που πλέον έχει ξεφύγει από
τη γραφικότητα και έχουν φτάσει στη βία.
Στο «παιχνίδι» έχουν μπει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Κρατική Ασφάλεια και η Αντιτρομοκρατική
«ξεσκονίζοντας» τα περίπου 10-15 άτομα που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο
βρίσκονται και γκρουπ «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος» που επικοινωνούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που προέρχονται από την ακροδεξιά (Χρυσή Αυγή, Ιερός Λόχος, Πατριωτική
Πολιτοφυλακή κ.ά.), αλλά και την Ελλήνων Συνέλευσις του Αρτέμη Σώρρα. Μεγάλο βάρος πάντως πέφτει και
στον εντοπισμό των πηγών χρηματοδότησης, καθώς ο «πυρήνας» τουλάχιστον απαιτεί πόρους για τη συντήρηση
του, την εξάπλωση του φαινομένου και φυσικά τη νομική υπεράσπισή του. «Στόχος μας δεν είναι οι ιδέες, αλλά
οι έκνομες πράξεις», ξεκαθαρίζει στην «Political» πηγή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Κώστας Παπαδόπουλος

Απορριπτική ήταν η πρόταση του εισαγγελέα στην προσφυγή του γνωστού αρνητή δικηγόρου με την οποία ζητά να μη δικαστεί στις 14 Ιανουαρίου 2022 για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατ’ εξακολούθηση. «Η παραπάνω αξιόποινη συμπεριφορά
του κατηγορουμένου παρουσιάζεται εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι εν μέσω πανδημίας στη χώρα μας διαθέτει και διασπείρει προφανώς ψευδείς και αβάσιμες ειδήσεις ικανές να προκαλέσουν σοβαρές ανησυχίες και φόβο στους πολίτες της χώρας», αναφέρει στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο εισαγγελέας Γ. Οικονόμου.
Στο μεταξύ, ο δικηγόρος έδωσε χθες εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης των κακουργηματικών πράξεων της συνέργειας σε θανατηφόρα έκθεση, της συνέργειας
στην παραβίαση μέτρων κατά του κορονοϊού, καθώς και του πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματος της συμμετοχής σε αυτοκτονία για την υπόθεση θανάτου από
επιπλοκές του κορονοϊού 54χρονης ανεμβολίαστης γυναίκας στον «Ευαγγελισμό»
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μάλιστα, στην υπόθεση κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο σύζυγος της 54χρονης, ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις σήμερα.
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να από τα μεγαλύτερα (αν όχι το
μεγαλύτερο) κυκλώματα διακίνησης αναβολικών σκευασμάτων
της χώρας «ξεδόντιασε» η Δίωξη
Ναρκωτικών έπειτα από παράλληλη αστυνομική επιχείρηση σε Μαρούσι, Χαλάνδρι
και Εξάρχεια. Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει δράση που ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα, ενώ ο τζίρος της
μόνο την τελευταία διετία ξεπερνά -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- τα 2 εκατ. ευρώ.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, που
ξεκίνησε έπειτα από πληροφορία των αμερικανικών αρχών και συγκεκριμένα της HSI (Homeland Security Investigation) της
πρεσβείας των ΗΠΑ, οδήγησε σε ένα φαρμακείο της οδού Ιπποκράτους στα Εξάρχεια. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί πέρασαν
χειροπέδες σε έναν 63χρονο φαρμακοποιό
«υπεράνω πάσης υποψίας», ο οποίος, σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα. Έφοδος έγινε και στα σπίτια συνεργατών του, όπου εντοπίστηκαν αναβολικά
και φαρμακευτικά δισκία. Στη δικογραφία
που σχηματίστηκε αποδίδεται στον φαρμακοποιό ο ρόλος του προμηθευτή των ουσιών, ενώ συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα
(μια γυναίκα 38 ετών και ένας άνδρας 49
ετών).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του φερόμενου ως αρχηγού του
κυκλώματος, ο οποίος είναι ένας Σλοβένος
που παραμένει άφαντος. Αστυνομικές πηγές τον χαρακτηρίζουν «μεγάλο παίκτη» σε
διεθνές επίπεδο στη διακίνηση αναβολικών. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει
ουσιαστικά μόνιμη κατοικία, αλλά ταξιδεύει από χώρα σε χώρα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τη μέρα της αστυνομικής επιχείρησης ο ένας από τους συλληφθέντες,
ένας 49χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη σε δρόμο του Αμαρουσίου, έχοντας στην κατοχή του δύο σακούλες
με 4.000 φαρμακευτικά σκευάσματα, τα
οποία είχε παραλάβει από Έλληνα συγκατηγορούμενό του. Οι μυστικοί αστυνομικοί
τον παρακολουθούσαν για μέρες χωρίς να
αντιληφθεί το παραμικρό. Είχαν γίνει η
«σκιά» του περιμένοντας την κατάλληλη
στιγμή για να τον συλλάβουν με τα πειστήρια στην κατοχή του.

Αποστολή δεμάτων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται
για κύκλωμα διεθνούς χαρακτήρα που
δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, με τη
μέθοδο της αποστολής δεμάτων, απαγο-
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Μπίζνες 2 εκατ. ευρώ για
τη μαφία των αναβολικών
ρευμένων φαρμακευτικών δισκίων και
αναβολικών, καθώς και στην αποθήκευση,
στη συσκευασία και στη συνέχεια στην εξαγωγή των ανωτέρω ποσοτήτων σε χώρες
του εξωτερικού. Όπως διαπιστώθηκε, η
δράση της εγκληματικής οργάνωσης έχει
να κάνει με την εισαγωγή αναβολικών
σκευασμάτων -με τη μέθοδο της αποστολής δεμάτων- από την Ιταλία, την Κροατία,
την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σερβία και

τη Σλοβακία. Επίσης, απαγορευμένες φαρμακευτικές ουσίες εξάγονταν σε χώρες του
εξωτερικού, κυρίως προς ΗΠΑ, Καναδά,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
και Ελβετία, με σκοπό την αποκόμιση σημαντικών παράνομων προσόδων.
Από τις έρευνες σε οικίες και φαρμακείο
βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν
844.186 απαγορευμένα φαρμακευτικά
σκευάσματα (δισκία), 87.335 αναβολικά δι-

σκία, 19.670 άγνωστα δισκία, 91 φιαλίδια με
ναρκωτική ουσία, 181 φιαλίδια με αναβολική
ουσία, 152 φιαλίδια με άγνωστη ουσία κ.ά.

Εξαρθρώθηκε μέγα
κύκλωμα με έδρα
φαρμακείο στα Εξάρχεια

Κρύο και χιόνια στην Αττική το Σαββατοκύριακο

Τα δόντια του θα δείξει ο καιρός τις επόμενες μέρες,
καθώς το κρύο και οι χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές της Αττικής θα συνθέσουν το βασικό σκηνικό
του καιρού. Ήδη η Πάρνηθα έχει ντυθεί στα λευκά.
Για έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του ερχόμενου
Σαββατοκύριακου προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα
της χώρας θα επηρεαστούν από βροχές και τοπικές
καταιγίδες, ενώ με έντονο κρύο θα επηρεαστεί όλη η
χώρα.
Περίπου από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα θα
χρειαστούν ομπρέλες, καθώς θα σημειώνονται βροχές
στα πεδινά και χιόνια στα αντίστοιχα ορεινά και ημιορεινά. Ενδεικτικά φαίνεται ότι κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Στερεάς, σε τμήματα της Θεσσαλίας, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο αλλά και σε

περιοχές της Κρήτης (κυρίως ορεινές).
Στην πρώτη φετινή επέλαση του χιονιά η Αττική θα ντυθεί στα λευκά, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά
και τα πουλόβερ θα γίνουν είδη πρώτης ανάγκης. Οι
χιονοπτώσεις θα σημειώνονται περίπου από τα 400 με
450 μέτρα υψόμετρο και υψηλότερα. Μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες και
ιδιαίτερα ενισχυμένοι.
Η δύναμη των ανέμων το Σάββατο θα κάνει τους νησιώτες του Αιγαίου να στροβιλίζονται, αφού τα 7 Μποφόρ
το Σάββατο και τα 8 Μποφόρ την Κυριακή θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις.
Η θερμοκρασία επιβάλλει το Σαββατοκύριακο ζεστά
ρούχα, καθώς θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη
τη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Σάββατο στην
Αττική ο υδράργυρος θα φθάσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα υποχωρήσει κι άλλο.
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Ανάρπαστα τα… παιδικά εμβόλια
Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Η

πρώτη παρτίδα των 60.000 παιδικών εμβολίων έχει φτάσει
στη χώρα μας και ήδη χθες έγιναν οι πρώτοι εμβολιασμοί παιδιών 5-11 ετών. Η ανταπόκριση των γονέων ήταν πολύ θερμή και τα ραντεβού έγιναν ανάρπαστα, καθώς καλύφθηκε ήδη το
95% από αυτά. Έτσι, ήδη γίνονται οι διεργασίες για να ανοίξουν ακόμα περισσότερα τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Όσο
θα παραλαμβάνουμε νέες παρτίδες εμβολίων τόσο θα ανοίγουν και νέα ραντεβού.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα ΠΦΥ
Μάριο Θεμιστοκλέους, η πρώτη, μεγάλη
παρτίδα εμβολίων για τη νέα χρονιά θα
φτάσει στην Ελλάδα στις 3 Ιανουαρίου και
μέχρι τις 4-5 Ιανουαρίου θα έχουν ανοίξει
χιλιάδες νέα ραντεβού. Μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη κλειστεί
31.000 ραντεβού για τον εμβολιασμό των
παιδιών 5-11. Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε πως στο κλείσιμο των ραντεβού
για τα παιδιά που είναι 11 προς 12 ετών
παίζει ρόλο η ημερομηνία γέννησης, δηλαδή αν θα υπαχθούν στην ομάδα 5-11 ή
12-14. Αν ένα παιδί δεν έχει προλάβει να
κλείσει τα 12 και κάνει την πρώτη δόση με
το παιδιατρικό σχήμα του 1/3 της δόσης
των ενηλίκων, συνεχίζει με το ίδιο σχήμα
ακόμα και αν στη δεύτερη δόση έκλεισε τα
12 έτη. Αν πάλι κλείνει τα 12 έτη και όταν
βρεθεί το ραντεβού είναι μετά την ημερομηνία των γενεθλίων του, τότε μπαίνει στη
μεγάλη κατηγορία των 12-14 και όχι στην
5-11. Εκεί θα ενημερώνονται με μήνυμα οι
γονείς που θα τους εξηγεί ότι αλλάζουν
κατηγορία βάσει ημερομηνίας γέννησης.

Προτεραιότητα στους 60+
Η προτεραιότητα δίνεται στα ραντεβού
για την α’ και τη γ’ δόση των άνω των 60. Ειδικά όσοι έχουν ξεπεράσει το επτάμηνο
μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού
ακόμα και για τις επόμενες 24-48 ώρες. Για

Κλείστηκε το 95%
των ραντεβού της πρώτης
παρτίδας των 60.000
για ηλικίες 5-11 ετών

Ανακοινώθηκαν ακόμα 77 θάνατοι
Σε 4.801 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην
Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ). Χθες, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκαν 77 θάνατοι και 683 οι διασωληνωμένοι. Η Αττική αλλά και η Θεσσαλονίκη παραμένουν το επίκεντρο της
επιδημίας στη χώρα. Στο Λεκανοπέδιο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 1.486
νέα κρούσματα του ιού ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 817 νέες μολύνσεις.
τους άνω των 60 ετών ο κ. Θεμιστοκλέους
τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ πως
115.000 άτομα αυτής της ομάδας είτε έχουν
κάνει την α’ δόση είτε έχουν κλείσει το ραντεβού τους, άρα εκτιμά πως μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα έχουν εμβολιαστεί οι μισοί
από τους 520.000 ανεμβολίαστους. Μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στους κατ’ οίκον εμβολιασμούς και θα δοθεί προτεραιότητα στα 18.000 αιτήματα για εμβολιασμό
α’ δόσης, σε όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αίτηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό
κάνει μόνο ο θεράπων γιατρός.
• Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου

της πανδημίας Covid-19, η χώρα μας θα
δέχεται επισκέπτες από ΟΛΕΣ τις χώρες
με την επίδειξη αρνητικού μοριακού
ελέγχου (PCR) 48 ωρών. Από το μέτρο
εξαιρούνται οι ταξιδιώτες που παρέμειναν
στις χώρες για διάστημα μικρότερο των 48
ωρών.
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 19/12 και ώρα 06.00.
• Με το βλέμμα στραμμένο στην Όμικρον αλλά και στους συνεχείς υψηλούς
αριθμούς θανάτων, οι ειδικοί σκέφτονται
πώς θα περάσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα τα Χριστούγεννα χωρίς εξάρσεις. Ο

εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων θα
λειτουργήσουν σαν ανάχωμα για την Όμικρον, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα τουλάχιστον τα κρούσματα στην Ελλάδα είναι
περιορισμένα. Φυσικά, πάντα υπάρχει η
ανησυχία διασποράς στην κοινότητα λόγω
των εορτών, όπου παρατηρείται μεγάλη
κινητικότητα αλλά και ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού που ήδη «βράζουν» από την επίμαχη μετάλλαξη.

Μήνυση από την ΠΟΕΔΗΝ
Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
κατέθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος για την κατάσταση που επικρατεί στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στην 25 σελίδων αναφορά περιγράφονται περίπου 10 περιστατικά επωνύμων,
κάποια ονομαστικά και άλλα… φωτογραφικά, περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του
Τύπου σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις
επωνύμων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και
προτείνεται η εξέταση 44 μαρτύρων.

Freedom Pass: Εξάμηνη παράταση για τη χρήση των 150 ευρώ
Δεν χάνουν τα 150 ευρώ όσοι νέοι δεν προλαβαίνουν να
τα ξοδέψουν μέχρι το τέλος του έτους. Με κοινή υπουργική απόφαση, οι κ.κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αθανάσιος
Πλεύρης, Άδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Πιερρακάκης
δίνουν παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 στη χρονική
διάρκεια ισχύος της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Free-

dom Pass, που έληγε κανονικά 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το μέτρο αφορά νέους 18-25 ετών που έκαναν τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού κατά της Covid-19. Ίσχυε από
το καλοκαίρι, αλλά πολλοί νέοι που νόησαν πριν από μήνες
και έκαναν τώρα την α’ δόση, ή αποφάσισαν να κάνουν τώρα την α’ δόση, δεν θα είχαν μπροστά τους χρονικό περι-

θώριο να καταναλώσουν τα 150 ευρώ της κάρτας, με πραγματοποίηση αγορών ή λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του
πολιτισμού και των μεταφορών. Ουσιαστικά το υπόλοιπο
των 150 ευρώ δεν χάνεται αλλά μεταφέρεται μέχρι τις
30/6/2022.
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Τρία πανεπιστήμια
δημιουργούν κόμβο
επιχειρηματικότητας

Ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε
την επέκταση της λεωφόρου Κύμης
και τη σήραγγα της Ηλιουπόλεως

Δύο έργα στην Αττική,
ανάσα στο κυκλοφοριακό
του Ηλία Παλιαλέξη

Η

αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική με σημαντικά έργα, καθώς και η
ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς έχουν τεθεί στο επίκεντρο
του σχεδιασμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να
ανακουφίσουν την πρωτεύουσα και να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της.
Στην παλέτα του ολοκληρωμένου φιλοπεριβαλλοντικού σχεδιασμού υποδομών του υπουργείου ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε επιπλέον δύο νέα
μεγάλα έργα-ανάσα για την Αττική. Πρό-

κειται για την επέκταση της λεωφόρου
Κύμης και τη λεγόμενη σήραγγα της
Ηλιουπόλεως.
Ειδικότερα, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης δημοπρατείται τις επόμενες
μέρες και έχει προϋπολογισμό 350
εκατ. ευρώ. Είναι ένα πολυαναμενόμενο
έργο που θα δώσει πραγματικά σημαντική ανακούφιση στους ανθρώπους που
χρησιμοποιούν την Αττική Οδό.
Το δεύτερο έργο αφορά στη μετακίνηση των πολιτών προς το Ελληνικό και τα
νότια προάστια. Το εμβληματικό αυτό
έργο της λεγόμενης σήραγγας της Ηλιουπόλεως είναι στο στάδιο των προμελετών, ενώ σύντομα θα παρουσιαστεί
συγκεκριμένη πρόταση. Μάλιστα, όπως

Ενίσχυση των ΜΜΜ με 500 εκατ. ευρώ

Επένδυση πάνω από 500 εκατ. ευρώ στα
ΜΜΜ στον ήδη ενισχυμένο κατά 55%
στόλο της Αθήνας σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
« Έχουν γίνει πράγματα στα δύο αυτά
χρόνια στα ΜΜΜ, που δεν έγιναν για πάνω από μία δεκαετία», σύμφωνα με τον
κ. Καραμανλή, καθώς ο στόλος στην Αττική αυξήθηκε στα 1.320 λεωφορεία
από 850.
Επιπλέον έγινε ανάθεση έργου σε ιδιώτες και συγκεκριμένα στα ΚΤΕΛ, έγινε
για πρώτη φορά στο Δημόσιο leasing,

ενώ στον αέρα έχει βγει και ο διαγωνισμός για 700 νέα λεωφορεία σε πρώτη
φάση και για άλλα 500 σε δεύτερη. Αναμένεται να αναβαθμιστεί το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρεια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να
επαναλειτουργήσουν οι κάμερες κυκλοφορίας ώστε σε πραγματικό χρόνο
να βλέπουν οι αρμόδιοι τι γίνεται στις
κεντρικές αρτηρίες.
Τέλος, στις προθέσεις του υπουργού είναι «να κάτσουμε όλοι οι φορείς σε ένα
τραπέζι και να λύσουμε τα προβλήμα-

έγινε γνωστό, σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό, εξετάζεται η σήραγγα να καταλήγει λίγο πριν από τη Βουλιαγμένης.
«Με το έργο αυτό που θα διασφαλίζει
την πρόσβαση στα νότια προάστια και
την επέκταση της λεωφόρου Κύμης,
που θα δώσει λύση στο πρόβλημα της
κίνησης προς την Αττική Οδό, καθώς και
με τις επεκτάσεις στο Λαύριο και τη Ραφήνα θα αποσυμφορηθεί η Αττική»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής. Τόνισε, δε, το επείγον της κατάστασης, εκφράζοντας την πολιτική βούληση
για επιτάχυνση των έργων: «Αν δεν κάνουμε αυτά τα έργα σε πέντε ή δέκα
χρόνια από σήμερα, η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη».
τα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
καθώς ήδη οι συναρμόδιοι φορείς
έχουν στείλει εκπροσώπους τους για τη
λειτουργία νέου φορέα συντονισμού,
την εξεύρεση σύγχρονων λύσεων και
τη βιώσιμη κινητικότητα. Η ενίσχυση
των πολιτικών και των δράσεων, σε συνδυασμό με τα έργα του μετρό αλλά και
τον «πράσινο δακτύλιο», ο οποίος ήδη
σημειώνει πολύ θετικά αποτελέσματα,
αναμένεται να αλλάξει συνολικά την εικόνα της πόλης, καθώς λόγω και της
πανδημίας παρουσιάζεται σημαντική
κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως
στις περιφερειακές οδούς του κέντρου.

Στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την από κοινού δημιουργία κόμβου επιχειρηματικότητας προχώρησαν το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρωτόκολλο προβλέπει την
ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος, το οποίο
θα επιτρέπει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας,
εκτός από την παραγωγή γνώσης, και το
«άνοιγμα» στην κοινωνία. Πρόκειται για
έναν κόμβο επιχειρηματικότητας, o οποίος θα είναι θελκτικός για νέους επιστήμονες και θα λειτουργήσει καταλυτικά στην
ανάσχεση της διαρροής του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό. Θα δημιουργηθούν νέες οικονομικές
μονάδες με τη μεταφορά τεχνολογίας, που
θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας και θα δημιουργήσουν ερευνητική υποδομή για νέους επιστήμονες.

Η ατζέντα της Συνόδου
των Πρυτάνεων
Εν αναμονή της ανακοίνωσης του σχεδίου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνεδριάζει από χθες η Σύνοδος
των Πρυτάνεων, η οποία θα ολοκληρώσει τις εργασίες της το Σάββατο, παρουσία και της υπουργού Παιδείας Νίκης
Κεραμέως. Οι διοικήσεις των ΑΕΙ αναμένουν να λάβουν ενημέρωση από την
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το νομοσχέδιο που αναμένεται να
κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, ωστόσο θα συζητηθούν και άλλα θέματα που απασχολούν τα πανεπιστήμια.
Στο επίκεντρο θα τεθούν ζητήματα,
όπως το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας κάθε ΑΕΙ και ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης σε κάθε ίδρυμα εν
αναμονή της εφαρμογής του θεσμού της
πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο νέος
τρόπος χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, που ανακοινώθηκε προσφάτως, και η επικείμενη αναδιάρθρωση
του ακαδημαϊκού χάρτη με τη συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων, για την
οποία έχουν ζητηθεί οι προτάσεις των
διοικήσεων. Στην ατζέντα της Συνόδου
των Πρυτάνεων βρίσκονται και τα οικονομικά, θεσμικά και διαχειριστικά θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.

ΡOLITICAL

18

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Πάνδημη απαίτηση ο βόρειος
οδικός άξονας Εύβοιας
Αίτημα κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα κατέθεσε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οικείος περιφερειάρχης Φάνης Σπανός. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό,
ο περιφερειάρχης, αφού παρουσίασε ένα προς ένα τα προβλήματα της περιφέρειάς του, τόνισε ειδικά: «Είναι ώριμη, κοινή πεποίθηση των πολιτών ότι απόλυτη προτεραιότητα για το μέλλον αυτού
του τόπου είναι η οδική διασύνδεση. Και σας μεταφέρω σήμερα το
πάνδημο αίτημα για την υλοποίηση του βόρειου οδικού άξονα της
Εύβοιας. Από τα Ψαχνά στο Προκόπι και από το Προκόπι στην Ιστιαία. Ένας δρόμος-μονόδρομος για την ανάπτυξη. Ένα έργο με το
οποίο, κύριε πρωθυπουργέ, θα πάψει να μας κυνηγάει το χθες και
θα κυνηγήσουμε με πάθος το αύριο».

Τζιτζικώστας: «Εξασφαλίσαμε
πόρους 1,4 δισ.»
Τη «μεγαλύτερη χρηματοδότηση» από ποτέ άλλοτε έχει εξασφαλίσει, από το
«ΕΣΠΑ 2021-2027 και
τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα
της νέας προγραμματικής περιόδου», η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επισήμανε ο οικείος περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. «Στο
ΕΣΠΑ 2021-2027, εξασφαλίσαμε πόρους ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα της επόμενης περιόδου θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση που
έγινε ποτέ στον τόπο μας», εξήγησε ο κ. Τζιτζικώστας στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού», που διοργάνωσε η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και
την ΠΕΔΚΜ.

ΠΕΔ Κρήτης

Αποτελεσματικότερες υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας για όλους
Την αναγκαιότητα να «γίνουν αποτελεσματικότερες οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο και τον τόπο διαμονής τους» επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών
της ΕΕ Γιάννης Κουράκης. Η παρέμβαση του προέδρου της ΠΕΔ
Κρήτης έγινε στη συζήτηση που οργάνωσε η Επιτροπή SEDEC με θέμα τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δήμων και περιφερειών. Όπως επισήμανε ο κ. Κουράκης, «η κρίση Covid επιβεβαίωσε
την ανάγκη για υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και υπηρεσίες».
Προς τούτο, «ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών στην παροχή
δημόσιων υπηρεσιών είναι καθοριστικός, απαιτούνται όμως οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι».

!

Νίσυρος

«Όχι» των αρχαιολόγων
στην απόσπαση
του νεολιθικού κτιρίου
στη νησίδα Γυαλί

Τις συνεχείς αποσπάσεις και μετακινήσεις
αρχαίων από το φυσικό τους περιβάλλον για
την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων καταγγέλλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Αφορμή στάθηκε η απόφαση απόσπασης του
νεολιθικού κτιρίου στη νησίδα Γυαλί της Νισύρου. Πρόκειται για αψιδωτό λιθόκτιστο κτίσμα
της 4ης χιλιετίας π.Χ., ένα από τα πλέον εμβληματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Τελικής Νεολιθικής στον αιγαιακό χώρο. Αντίθετη
ήταν η γνωμοδότηση του ΚΑΣ, υποστηρίζοντας ότι ως σκοπός της μετακίνησης προβάλλεται η προστασία του νεολιθικού κτιρίου από τη
διάβρωση των βαθμιδωτών πρανών της εξόρυξης, ύστερα από αίτημα του Δήμου Νισύρου, λαμβάνοντας υπόψη μια μελέτη την οποία
χρηματοδότησε η εταιρεία ΛΑΒΑ. Ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει ότι το
ιδιωτικό κέρδος προτάσσεται έναντι της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού το
γεωπάρκο της Νισύρου αποτελεί το πρώτο
ενεργό ελληνικό ηφαίστειο που κατέθεσε
υποψηφιότητα για ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO.

Δήμος Δέλτα

«Κατεβάζει ρολά»
εξαιτίας της κινητικότητας
Από τις 12.00 το μεσημέρι σήμερα, 16 Δεκεμβρίου, και για δύο ώρες, ο δήμος «κατεβάζει
ρολά». Όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή, η
«ολέθρια», όπως χαρακτηριστικά λέει, εφαρμογή των κύκλων κινητικότητας είχε αποτέλεσμα «οι διοικητικές διεκπεραιώσεις να γίνονται
σε ποσοστό χαμηλότερο του 65%». Επιπλέον, η
Δημοτική Αρχή απαιτεί «μαζικές προσλήψεις»,
καθώς «έχασε δεκατρία έμπειρα στελέχη, επιστημονικότητας ΠΕ και ΤΕ προς υπηρεσίες της
κεντρικής κυβέρνησης». «Οι αποφάσεις για μετακίνηση υπαλλήλων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
του δημάρχου και την πρόβλεψη για άμεση
αναπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται, έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Δέλτα», επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση. Η
ΠΕΔΚΜ και η ΚΕΔΕ στηρίζουν το αίτημα του
Δήμου Δέλτα.

Δυτική Ελλάδα

Καμπάνια τουριστικής
προβολής για 2021-2023
Σε ειδική εκδήλωση έγινε χθες, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, η παρουσίαση της νέας τουριστικής
ταυτότητας «Olympian Land» και της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας με τίτλο «EPIC WEST»,
καθώς και των δράσεων τουριστικής προβολής
για την περίοδο 2021-2023, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η καμπάνια τουριστικής προβολής απευθύνεται σε τουριστικούς επιχειρηματικούς φορείς, εσωτερικού και εξωτερικού, με τελικό στόχο την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος της οικείας περιφέρειας
και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού…
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
δήμαρχος κατηγορείται ότι
«κατάφερε» μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα να μειώσει
το αποθεματικό του δήμου κατά 33% τουλάχιστον; Το χειρότερο, κατά την αντιπολίτευση,
είναι ότι πουθενά στην πόλη
δεν έχει γίνει κάποιο έργο ή
επένδυση που να μπορεί να
δικαιολογήσει αυτή την
«απώλεια»…

Τσίπρας: Άμεσες λύσεις
στα προβλήματα των δήμων

Εκσυγχρονίζεται
η Νήαρ Ηστ

Δ

Για πρώτη φορά το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε έργα αναστήλωσης και σε παρεμβάσεις συντήρησης
στο ιστορικό αθλητικό συγκρότημα
της Νήαρ Ηστ, ξεκινώντας με την
αποξήλωση των επικίνδυνων και
σκουριασμένων πυλώνων φωτισμού
στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Πρόκειται
για ένα πάγιο αίτημα ετών από όλους
τους φορείς της πόλης, που ικανοποιείται κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του δημάρχου Καισαριανής Χρήστου Βοσκόπουλου στους
αρμόδιους φορείς του υπουργείου.
Όπως επισημαίνεται, από το 1935 το
αθλητικό συγκρότημα (που περιλαμβάνει πέντε ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα
γήπεδο βόλεϊ, ένα γήπεδο τένις και
το κλειστό γήπεδο μπάσκετ) πέρασε
στη δικαιοδοσία του υπουργείου
Παιδείας, αλλά για πρώτη φορά προχωρά σε έργα υποστήριξής του.

ιαδικτυακή συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα είχαν ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και η
Εκτελεστική Επιτροπή Ένωσης. Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι, με σημαντικότερο αυτό του προσωπικού,
κάνοντας γνωστό το αίτημα για ενίσχυση των
δήμων με νέες προσλήψεις, των οικονομικών
των ΟΤΑ και την ανάγκη κάλυψης του τεράστιου ενεργειακού κόστους στη λειτουργία
των δήμων. Ακόμη οι δήμαρχοι παρουσίασαν
τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στους
δήμους η άμεση επιβολή του τέλους ταφής
των απορριμμάτων, ζητώντας την αναβολή για
δύο ακόμη έτη στην επιβολή του, ενώ υπενθύμισαν τη θέση τους για συμμετοχή των δήμων στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών

προγραμμάτων και το πάγιο αίτημά τους για
μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους
και υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας, με άξονες την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων.
Ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι και οι δήμοι
πληρώνουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής
κρίσης αλλά και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση, ενώ μιλώντας για το έλλειμμα
των δήμων που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ, είπε ότι συνεχίζεται η ελλιπής χρηματοδότηση
μέσω ΚΑΠ και στον προϋπολογισμό του 2022.
Εξέφρασε την ανησυχία του, γιατί «χωρίς την
παρουσία των ΟΤΑ στον σχεδιασμό της κατανομής και απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μια δίκαιη κατανομή και μια ισόρροπη ανάπτυξη» και επεσήμανε ότι τα οικονομικά ζητήματα των δήμων θέλουν άμεσες
απαντήσεις και λύσεις.

Κέντρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του
δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη
εγκαινιάστηκε το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, στη
γειτονιά του Αγίου Μελετίου. Η νέα δομή
του Δήμου Αθηναίων απευθύνεται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, σε άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος καθώς και σε όλους όσοι έχουν υπάρξει θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Όπως τόνισε ο δήμαρχος: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι
για τη δημιουργία αυτού του κέντρου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων. Αξιοποιήσαμε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και δημιουργήσαμε
ένα σπίτι, ένα καταφύγιο για όσους το χρειαστούν».

Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
στα σχολεία
Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα,
το οποίο στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και
συνδυάζει ψυχαγωγία και εκπαίδευση, ξεκίνησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τα σχολεία της
πόλης. Σε ένα διαδραστικό παιχνίδι σε
περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, τα παιδιά μέσα από τη βιωματική
εκπαίδευσή τους παίζουν και ταυτόχρονα ενημερώνονται για τα υπάρχοντα ρεύματα ανακύκλωσης στον δήμο.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο,
με πρωτοβουλία του δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα, πιλοτικά στο 4ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων και τώρα θα επεκταθεί σε όλα τα σχολεία του δήμου
για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών.

Τρία βασικά θέματα
των περιφερειών
Την ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των πολιτικών
πρόληψης υγείας, ως βασικών αναχωμάτων στην αντιμετώπιση της πανδημίας, τη σοβαρή υποστελέχωση προσωπικού στις περιφέρειες αλλά και τη
σημασία της ένταξης κρίσιμων υποδομών για τις τοπικές κοινωνίες στο Ταμείο Ανάκαμψης, προσδιόρισαν οι περιφερειάρχες ως τα βασικά θέματα
που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην τηλεδιάσκεψη της ΕΝΠΕ με τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα.
Στο επίκεντρο της συζήτησης των περιφερειαρχών με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκαν η
διαχείριση της πανδημίας, θεσμικά αιτήματα που απασχολούν την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η πορεία των
χρηματοδοτικών προγραμμάτων που
βρίσκονται σε εξέλιξη, οι προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης.
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Άγριες συμπλοκές Ρομά
έξω από τα δικαστήρια

Π

ρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια σημειώθηκαν
χθες το πρωί έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης,
με συμπλοκές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά για οικογενειακές διαφορές που έχουν.
Μέλη της μιας οικογένειας βγήκαν από κλειστό φορτηγάκι
και επιτέθηκαν με φτυάρια και καδρόνια στα μέλη της άλλης
που ήταν συγκεντρωμένα έξω από τα δικαστήρια, περιμένοντας συγγενείς τους που απολογούνταν στον ανακριτή.
Όταν δέχτηκαν την επίθεση, απάντησαν πετώντας καρέκλες
από καφετέριες της περιοχής των δικαστηρίων, μπουκάλια
και πέτρες, ενώ χρησιμοποίησαν μέχρι και στύλους που είχαν χρησιμοποιηθεί για να δέσουν φυτά στα πεζοδρόμια.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε τουλάχιστον ένας

43χρονος. Η αστυνομία έφτασε καθυστερημένα στο σημείο, όταν οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων είχαν
τραπεί σε φυγή. Τελικά έγιναν 23 προσαγωγές, από τις
οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε αυτοκίνητα. Αστυνομικοί κατέσχεσαν
ένα αυτοκίνητο των μελών της μιας οικογένειας που το
άφησε έξω από τα δικαστήρια, στο πορτμπαγκάζ του οποίου βρέθηκαν μία καραμπίνα και φυσίγγια. Η κόντρα των
οικογενειών έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό, μετά την απόφαση μιας κοπέλας να φύγει από τον σύζυγό της και να επιστρέψει σπίτι της. Όπως μάλιστα έλεγαν πρόσωπα που
γνωρίζουν, προηγήθηκαν επεισόδια με πυροβολισμούς
και σε οικισμούς Ρομά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φόρεσε γιορτινά
το υπουργείο

Ενημέρωση Κούβελα
από τον Λουφάκη

Σε μια καθημερινότητα όπου η πανδημία έχει και πάλι αποδιοργανώσει τους πάντες και τα πάντα, ο στολισμός του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σίγουρα μας βγάζει
από το καθημερινό ρουτινιάρικο
και αγχωμένο mood, βάζοντας στο
μυαλό μας μια διαφορετική εικόνα.
Μάλιστα, όπως μάθαμε, παρέα με
την αλλαγή διάθεσης στο υπουργείο ήδη στα γραφεία έχουν κυκλοφορήσει οι κουραμπιέδες και τα
μελομακάρονα!

Την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
επισκέφτηκε ο Δημήτρης Κούβελας.
Μάλιστα στη συνάντηση που είχε με τον
πρόεδρο Κυριάκο Λουφάκη ενημερώθηκε μεταξύ άλλων για τις διασυνοριακές συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη
αλλά και για τη διάδραση που υπάρχει
τόσο με ελληνικά όσο και με ξένα πανεπιστήμια. Πεποίθηση και των δυο είναι
πως η Θεσσαλονίκη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς!

Τιμή στη μνήμη
της μητέρας του
Ένας χρόνος πέρασε από τότε που
ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς
έχασε την 83χρονη μητέρα του
Βασιλική από κορονοϊό. Ο βουλευτής Κιλκίς της ΝΔ θέλοντας να
τιμήσει τη μνήμη της ανέβασε στη
σελίδα του στο Facebook ένα σαρακατσάνικο μοιρολόι, γράφοντας: «Α, ρε μάνα, ένας χρόνος πέρασε, μα εσύ δεν έφυγες στιγμή
από το πλάι μου. Δεν με άφησες
ποτέ…».

Με στολή… εργασίας πήγε ο Δρόσος στο συμβούλιο
Από το τμήμα των επειγόντων περιστατικών του Ιπποκρατείου νοσοκομείου συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δρόσος Τσαβλής. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος εδώ και
καιρό με την ιδιότητα του πνευμονολόγου συνδράμει

στο ΕΣΥ που δοκιμάζεται λόγω της πανδημίας. Και
επειδή την ημέρα της συνεδρίασης του ΔΣ το νοσοκομείο εφημέρευε, ο κ. Τσαβλής υποχρεώθηκε να κάνει
τις ανακοινώσεις του από το γραφείο των γιατρών με τη
στολή εργασίας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κάθοδος… Ανδρουλακικών
Στην πρωτεύουσα μετέβησαν κάποια στελέχη
της ομάδας Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη,
προκειμένου να συγχαρούν από κοντά τον νέο
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για την εκλογή του. Ήταν ένα
ταξίδι-αστραπή και, όπως ακούγεται, μάλλον μέσα στην άλλη εβδομάδα θα οργανωθεί ένα ποτό
μεταξύ φίλων που στήριξαν τη συγκεκριμένη
υποψηφιότητα.

Σε καραντίνα ο Σωκράτης
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης
Σωκράτης Δημητριάδης, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε καραντίνα όπως ορίζουν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα- στο σπίτι
του. Αυτός ήταν και
ο λόγος που ο αντιδήμαρχος δεν παρέστη στη συνεδρίαση, αλλά έκανε
ενημέρωση μέσω
τηλεδιάσκεψης. Ο
αντιδήμαρχος διπλά εμβολιασμένος δήλωσε πως προς το παρόν όλα βαίνουν καλώς και περνάει με ελαφρά
συμπτώματα τον κορονοϊό.

Γκρίνια για τους απόντες

Όσο διάστημα οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου πραγματοποιούνταν αποκλειστικά
με τηλεδιάσκεψη, υπήρχαν μόνιμα η γκρίνια και
το αίτημα από την αντιπολίτευση για άμεση επιστροφή στα έδρανα. Και η εικόνα με τις άδειες
καρέκλες δεν άρεσε ούτε στον επικεφαλής της
Λαϊκής Συσπείρωσης Σωτήρη Ζαριανόπουλο, ο
οποίος θύμισε στους συναδέλφους του τις μάχες
που δόθηκαν για το θέμα αυτό, καλώντας όσους
δεν έχουν πρόβλημα να συμμετέχουν κανονικά
και από κοντά στις συνεδριάσεις.

Ανακούφιση για εμπόρους

Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι της
Θεσσαλονίκης με αφορμή την ανακοίνωση του
δημάρχου σχετικά με την απομάκρυνση των
λαμαρινών από την πλατεία Ελευθερίας και τη
διάθεση του συγκεκριμένου χώρου στους δημότες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως η
συγκεκριμένη λύση θα ανακουφίσει μεγάλο
όγκο πληθυσμού από την αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης.
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Σκάφος της NASA
«άγγιξε» τον Ήλιο
για πρώτη φορά
Το σκάφος Parker Solar Probe
της NASA «άγγιξε» για πρώτη
φορά τον Ήλιο, καθώς πέρασε
πέντε ώρες μέσα στην ανώτερη
ηλιακή ατμόσφαιρα, γνωστή ως
στέμμα. Είναι η πρώτη φορά που
ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα
διέσχισε τα εξωτερικά όρια του
Ήλιου και έκανε τις πρώτες
άμεσες παρατηρήσεις για
φαινόμενα, για τα οποία έως τώρα
οι επιστήμονες μόνο εκτιμήσεις
μπορούσαν να κάνουν. Το
κόστους 1,5 δισ. δολαρίων Parker
είναι το πιο γρήγορο αντικείμενο
που έχει κατασκευαστεί, καθώς
κινείται με ταχύτητα άνω των
500.000 χλμ. την ώρα.

Η Τουρκία μια ανάσα
πριν από τη χρεοκοπία

Α

κόμη και σενάρια περί χρεοκοπίας διακινούνται τις τελευταίες ώρες για την Τουρκία μετά την προειδοποίηση
του νομικού συμβούλου του Ερντογάν
Ιζέτ Οζγκέντς, ο οποίος δήλωσε ότι ανησυχεί πως λόγω της οικονομικής κρίσης
μπορεί να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα.
Η δήλωση προκάλεσε εύλογες ανησυχίες για επιβολή capital controls, δέσμευση καταθέσεων -κυρίως συναλλάγματος- και χρεοκοπίας. Ήδη οι οίκοι
αξιολόγησης Standard and Poor’s και
Fitch Ratings ανακοίνωσαν την υποβάθμιση -από σταθερή σε αρνητική- του
αξιόχρεου του τουρκικού δημοσίου,
ενώ από την αρχή του χρόνου η αξία της
λίρας έχει μειωθεί κατά 45% έναντι του
δολαρίου.
Αψηφώντας την κλασική οικονομική
θεωρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατείνεται πως η μείωση των επιτοκίων τονώνει την παραγωγή και τις εξαγωγές. Κατά την επιθυμία του Ερντογάν, η τουρκική κεντρική τράπεζα μείωσε τον Νοέμβριο το κατευθυντήριο επιτόκιό της κατά

άλλη μία μονάδα στο 15% για τρίτη φορά
μέσα σε δύο μήνες. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτές οι κινήσεις
της κεντρικής τράπεζας έχουν εξανεμίσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια από
τα ισχνά αποθεματικά της.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο
πληθωρισμός έφτασε σε νέο υψηλό
τριετίας, ξεπερνώντας το 21% σε ετήσιο
ρυθμό, ενώ ανεπίσημα θεωρείται ότι κυμαίνεται κοντά στο 58%. Χαρακτηριστικό
είναι επίσης ότι ο βασικός μισθός έχει
πέσει από τα 415 στα 179 ευρώ (2.825 λίρες), βυθίζοντας εκατομμύρια Τούρκους στη φτώχεια.
Κάθε μέρα πολιτικοί από κόμματα και
ΜΜΕ που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση προβάλλουν ειδήσεις και ρεπορτάζ
για την εξαθλίωση του τουρκικού λαού.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι
θέλησαν να αναδείξουν το θέμα της
ακρίβειας, πήραν μαζί τους ψωμί, φακές και πορτοκάλια και τα έριξαν επιδεικτικά μέσα στη Βουλή. Όπως είπαν, μέσα σε έναν μήνα η τιμή της φακής έχει
αυξηθεί κατά 48%, των αβγών κατά 36%
και του ψωμιού κατά 30%.

Την ίδια ώρα, κόλαφος κατά της Τουρκίας είναι η τελευταία έκθεση της ΕΕ, με
το Συμβούλιο να ζητάει μεταξύ άλλων
από την Άγκυρα να «σταματήσει τις
απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν
τις σχέσεις καλής γειτονίας». Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ παραμένει σε απόλυτο αδιέξοδο, καθώς η
Άγκυρα καλείται να «ομαλοποιήσει τις
σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί την κυριαρχία όλων
των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με τα
χωρικά ύδατα, τον εναέριο χώρο και τα
κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων».

Ανησυχία για capital controls
και δεσμεύσεις καταθέσεων.
Αντιδράσεις βουλευτών της
αντιπολίτευσης για το κύμα
ακρίβειας

Οι Βούλγαροι
καλοβλέπουν την
ένταξη των Σκοπίων
Την πρόθεσή του να άρει τα εμπόδια που
θέτει η χώρα του στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ο
εν αναμονή πρωθυπουργός της Βουλγαρίας
Κιρίλ Πετκόφ, διαμορφώνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων στην προσέγγιση με τη γειτονική χώρα.
«Θα προτείνουμε διαδικασία ένταξης
της Β. Μακεδονίας στην ΕE με χρονικό
πλαίσιο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι
μήνες», είπε ο Πετκόφ στους «Financial
Times». «Τα αγόρια από το Χάρβαρντ γυρίζουν σελίδα», σχολιάζουν κύκλοι της ΕΕ (ο
Πέτκοφ και ο νέος υπουργός Οικονομικών
Ασέν Βασίλεφ, επιχειρηματίες με σπουδές
στο Χάρβαρντ, είναι γνωστοί με αυτό το
προσωνύμιο).
Αυτή η στροφή 180 μοιρών στην εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας συντελείται μόλις έναν χρόνο μετά την άσκηση του βέτο
από μέρους της Σόφιας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Β. Μακεδονίας, εξαιτίας
διαφωνιών για ιστορικά και γλωσσικά ζητήματα. Ο τότε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ είχε κατηγορηθεί
ότι επιχειρούσε την αναβίωση εθνικιστικών
εντάσεων και διεκδικήσεων σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί στην εξουσία εν μέσω
σκανδάλων διαφθοράς. Πρόσφατη σφυγμομέτρηση της Gallup έδειξε πάντως ότι λιγότερο από το 10% των Βουλγάρων υποστηρίζει την ένταξη της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ.
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Ποιοι θα πρέπει
να υποβάλουν
τροποποιητικές
έως 31 Δεκεμβρίου

Ο

χρόνος τελειώνει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους
που έλαβαν αναδρομικές αποδοχές το 2020. Τα ποσά που εισέπραξαν για παλαιότερα έτη θα πρέπει να
τα «εμφανίσουν» στην Εφορία, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Μετά την υποβολή της δήλωσης θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.
Όσοι χάσουν την προθεσμία και υποβάλουν
εκπρόθεσμα την τροποποιητική δήλωση θα
κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ,
αν και στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν να φέρουν στη Βουλή ρύθμιση που θα
προβλέπει την κατάργηση του προστίμου για
τα αναδρομικά ποσά από συντάξεις.
Η διάταξη αυτή έρχεται τώρα μετά τις έντονες αντιδράσεις συνταξιούχων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση με πρόστιμο 100 ευρώ για
αναδρομικά ποσά για τα οποία δεν είχαν καμία ενημέρωση από τον φορέα πληρωμής.

Οι συνταξιούχοι όχι μόνο δεν είχαν ενημερωθεί για την καταβολή αναδρομικών
ποσών το 2015 ή το 2016, αλλά αγνοούσαν
ότι είχαν εισπράξει αναδρομικά, καθώς
στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μικροποσά.
Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις
οι συνταξιούχοι βρέθηκαν να πληρώνουν
για παλιά αναδρομικά πρόστιμα υψηλότερα
από τα ποσά που έχουν λάβει.
Σημειώνεται ότι την τρέχουσα χρονιά
εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι πρέπει
να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση όχι
μόνο για αναδρομικά που έλαβαν το 2019
αλλά και για τα αναδρομικά των ετών 2015
και 2016. Ανεξάρτητα από το αν προκύπτει
φόρος ή όχι, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα
επιβληθεί, αφού αλλάζει το φορολογητέο
εισόδημα.
Πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι που
έλαβαν αναδρομικές αποδοχές, αν δεν το
έχουν πράξει ήδη, πρέπει να σπεύσουν να
υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην
Εφορία και να καταβάλουν τον φόρο μέχρι
τον Ιανουάριο του 2022. Η τροποποιητική
δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που
αφορούν τα αναδρομικά.

Προς κατάργηση
το πρόστιμο των 100 ευρώ

Προωθείται ρύθμιση
Το θέμα έχει απασχολήσει τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
(ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία έχει εκδώσει αποφάσεις που δικαίωναν φορολογουμένους, ακυρώνοντας τέτοιου είδους πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, όταν ο υπόχρεος δεν ήξερε και δεν είχε λάβει ενημέρωση από τον φορέα πληρωμής ότι
πρέπει να κάνει συμπληρωματική δήλωση για έξτρα ποσά που του κατέβαλε.
Σύμφωνα με τη ΔΕΔ, είναι υποχρέωση της φορολογικής αρχής που υπαγορεύεται
από ρητές διατάξεις αλλά και από «την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δηλαδή κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη».
Με τη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, το πρόστιμο των 100 ευρώ δεν θα επιβάλλεται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής
δήλωσης για αναδρομικά ποσά συντάξεων από τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν
είχαν λάβει έγκαιρη ενημέρωση από τον φορέα πληρωμής.

Μείωση 39,3% σε ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές
Αισθητή μείωση κατά 39,3% σημείωσε σε ετήσια βάση η
αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021. Ανήλθε στα
70,3 εκατ. ευρώ από 115,9 εκατ. ευρώ στο 11μηνο Ιανουαρίου
- Νοεμβρίου 2020.
Στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 οι ακάλυπτες
επιταγές ανήλθαν στα 55,2 εκατ. ευρώ από 91,2 εκατ. ευρώ
στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020, 99,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 και 106,4

εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2018. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν στο 11μηνο 2021 ανήλθαν συνολικά
σε 3.898 τεμάχια από 6.908 τεμάχια στο 11μηνο 2020 και
7.582 τεμάχια στο 11μηνο 2019.
Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 στα 15,1 εκατ. ευρώ από 24,6
εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 και
31,7 εκατ. ευρώ στο 11μηνο 2019. Συνολικά οι απλήρωτες συ-

ναλλαγματικές που σφραγίστηκαν στο 11μηνο 2021 ανήλθαν
σε 9.504 από 17.159 στο 11μηνο 2020,15.964 στο 11μηνο 2019
και 19.269 στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018.
Αν και το ακριβές μέγεθος των επιταγών που είναι σε κυκλοφορία δεν είναι γνωστό, εκτιμήσεις από τις τράπεζες,
που είναι οι αποδέκτες των δηλώσεων από τους εκδότες αυτών των επιταγών, κάνουν λόγο για οφειλές ύψους 4 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία για τα ποσά που
έχουν πληρωθεί, έστω και μερικώς, από τους εκδότες τους.
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e-ΕΦΚΑ: Μεταβίβαση
επικουρικής
θανόντος με ένα κλικ
Σε άλλη μία ουσιαστική παρέμβαση
για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας
των ασφαλισμένων και των κληρονόμων τους προχώρησε χθες ο e-ΕΦΚΑ, καθώς ενεργοποίησε την ηλεκτρονική μεταβίβαση της επικουρικής σύνταξης θανόντος δικαιούχου,
εντός δύο μηνών! Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα χιλιάδες κληρονόμοι επικουρικής σύνταξης θανόντος περίμεναν στην καλύτερη περίπτωση ακόμη
και έναν χρόνο, προκειμένου να λάβουν το ποσό που δικαιούνται μετά
την απώλεια του οικείου προσώπου
τους. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, τους τελευταίους 12 μήνες, το σύνολο των αιτημάτων που κατατέθηκαν για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω
θανάτου ξεπέρασαν τις 20.000. Στο
εξής, όταν εκδίδεται το ποσό της κύριας σύνταξης θανόντος για τους κληρονόμους του, πρέπει εντός 2 μηνών
να εκδοθεί και η επικουρική σύνταξη.
Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι με τη νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία οι δικαιούχοι
της μεταβίβασης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα και ως εκ
τούτου, δεν απαιτείται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

«Ψαλίδι» στις αγορές
για 6 στους
10 καταναλωτές
Οι 6 στους 10 καταναλωτές θα δαπανήσουν κατά την εορταστική περίοδο λιγότερα ή και τα ίδια χρήματα
που δαπάνησαν πέρυσι. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές λόγω της ακρίβειας και της
έκρηξης του ενεργειακού κόστους,
θα περιορίσουν τις αγορές τους. Στην
έρευνα που έγινε επί 859 καταναλωτών, αναφέρεται ότι η μέση εκτιμώμενη δαπάνη θα διαμορφωθεί στα
146 ευρώ κατά κεφαλήν. Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει τίποτα, το
14% μέχρι 50 ευρώ, το 23% έως 100
ευρώ, το 25% από 101-200 ευρώ, το
17% από 200-500 ευρώ και το 7% πάνω από 500 ευρώ. Πρακτικά το μισό
κοινό, ποσοστό 52%, θα δαπανήσει λιγότερο από 100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές.

Επιβεβαίωση της «Political»
για την έκρηξη των εσόδων

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

«Προίκα» 1,136 δισ.
για νέες παροχές

Μ

ικρότερο έλλειμμα κατά
1,136 δισ. ευρώ, το οποίο
αποτελεί «προίκα» για τον
υπουργό Οικονομικών, ώστε
να εξετάσει το περιθώριο πρόσθετων παροχών, παρουσίασε ο προϋπολογισμός
στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.
Από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιβεβαιώνεται το πρωτοσέλιδο θέμα της «Political» στις 3 Δεκεμβρίου για την έκρηξη των φορολογικών εσόδων, τα οποία σημείωσαν υπέρβαση κατά 855 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, πρέπει
να σημειωθεί ότι, από την αρχή του έτους
έως το τέλος Νοεμβρίου, οι δαπάνες του
προϋπολογισμού που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ανέρχονται σε 7,5 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 60,743 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 805 εκατ. ευρώ έναντι του ενδεκάμηνου στόχου
(61,548 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 365 εκατ.
ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2021, το έλλειμμα του προϋπολογισμού
διαμορφώθηκε στα 12,263 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για έλλειμμα 13,399 δισ.
ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα το έλλειμμα είχε εκτιναχθεί στα
18,252 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, βελτιωμένη
σε σημαντικό βαθμό είναι η εικόνα του
πρωτογενούς ελλείμματος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 7,879 δισ. ευρώ έναντι
στόχου 8,973 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι
μειωμένο κατά 1,094 δισ. ευρώ.
Καταλύτης των δημοσιονομικών εξελίξεων του ενδεκάμηνου ήταν η πορεία των
καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού,
τα οποία διαμορφώθηκαν στα 48,48 δισ.
ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 330 εκατ.
ευρώ έναντι της εκτίμησης που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προ-

ϋπολογισμού. Τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 43,003 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 855 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι
του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2022. Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 52,75 δισ.
ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρων ανήλθαν
σε 4,27 δισ. ευρώ. Η εικόνα του προϋπολογισμού θα ήταν αισθητά καλύτερη αν
δεν είχαν μειωθεί τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 3,763
δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,187 δισ. ευρώ.
Ο Νοέμβριος αποδεικνύεται ένας καθοριστικός μήνας για τις περαιτέρω κινήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, καθώς η πορεία των εσόδων
ήταν ακόμη καλύτερη σε σχέση με τον
Οκτώβριο. Οι πληρωμές του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, αλλά και
οι πρώτες πληρωμές των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την άρση αναστολής πληρωμών, είχαν ως αποτέλεσμα
την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων
κατά 18,5% ή 690 εκατ. ευρώ έναντι του
μηνιαίου στόχου, φτάνοντας στα 4,422
εκατ. ευρώ.
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ΧΑ: Στους πωλητές ο πρώτος λόγος

Μπαίνει στην ελληνική αγορά
η fintech τράπεζα TBI Bank

Σ

υνεχίζει να προβληματίζει το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν το
πάνω χέρι. Οι πιο επιφυλακτικοί, υποστηριζόμενοι και από
την τεχνική ανάλυση, επισημαίνουν πως η αδυναμία αντίδρασης, σε συνδυασμό με την επερχόμενη εορταστική ραστώνη, θα
περιορίσει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου,
αφήνοντας στους «short» μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων.
Από την άλλη, η συγκρατημένα
αισιόδοξη σχολή σκέψης θεωρεί πως παρά το χτύπημα που
δέχτηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι περισσότερες μετοχές, οι όγκοι δεν υποδεικνύουν κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος, από
την πλευρά της προσφοράς, ούτε προϊδεάζουν για επιθετικότερες κινήσεις των πωλητών, στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις. Τεχνικά, σε ό,τι αφορά τον Γενικό Δείκτη οι επόμενες στηρίξεις στις 882 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 869 μονάδες (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις ορίζονται στις 908 - 909 (gap), 912, 927, 934 και 950 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι επόμενες στηρίξεις τίθενται στις 2.126 και 2.106 - 2.095 μονάδες.

«Ταύρος» η JP Morgan για τις ελληνικές τράπεζες
Σύσταση «overweight» για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δίνει η JP Morgan, καθώς, σύμφωνα με τον
επενδυτικό οίκο, οι προοπτικές για τον κλάδο είναι σε ανοδική
τροχιά, καθώς τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την εξυγίανση των ισολογισμών τους από τον υψηλό όγκο NPEs που είχαν σωρεύσει.
Έτσι, η JP Morgan θέτει τιμές στόχους για την Alpha Bank
(overweight, περιθώριο ανόδου 52%) στο 1,60 ευρώ, για τη Eurobank (overweight, περιθώριο ανόδου 44%) στο 1,30 ευρώ,
για την Εθνική Τράπεζα (overweight, περιθώριο ανόδου 45%)
στα 4 ευρώ, ενώ για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, που σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες διατηρεί «ουδέτερη» σύσταση (neutral, περιθώριο ανόδου 51%), η τιμή στόχος ορίζεται
στα 2,00 ευρώ.

ΕΛΠΕ: Κατασκεύασαν τρεις πλήρως προσβάσιμες παιδικές χαρές
Τρεις πλήρως εξοπλισμένες παιδικές χαρές,
στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αμπελοκήπων-Μενεμένης, παρέδωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση των παιδικών χαρών έγιναν με βασικό
μέλημα την προσβασιμότητα και την ασφαλή χρήση τους, κυρίως από παιδιά με ειδικές ανάγκες,
καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους
αποτυπώματος, με την αξιοποίηση τεχνολογιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η συγκεκριμένη
δωρεά αποτελεί άλλη μια στοχευμένη πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΠΕ για τη βελτίωση των υποδομών στις τοπικές κοινωνίες.

Η TBI Bank, που ηγείται στο inclusive banking
και την αγορά του «Αγόρασε Τώρα - Πλήρωσε
Αργότερα» (Buy now, Pay later, BNPL), έρχεται
και στην ελληνική τραπεζική αγορά, με αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η TBI Bank
είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρή
παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η τράπεζα ανέπτυξε στην
περιοχή ένα μοναδικό know-how στον τομέα του
«phygital» (φυσική και ψηφιακή παρουσία). Παράλληλα, με τη δημιουργία καταστημάτων, αλλά
και online παρουσίας της τράπεζας επωφελούνται τόσο οι συνεργάτες στον εμπορικό τομέα όσο
και οι τελικοί πελάτες/καταναλωτές.

Νέα σύμβαση έργου
για την ΕΚΤΕΡ
Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοίνωσε ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2021 υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή
της δεύτερης φάσης έργου, το οποίο συνίσταται
στην κατεδάφιση τμήματος των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης
στον Ταύρο Αττικής επί της οδού Δωρίδος 18-20
και στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση των κατεδαφισθέντων, καθώς και
στη διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος
χώρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της
δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου
ορίστηκε σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την
έκδοση της άδειας οικοδομής, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

ΣΙΔΜΑ: Πώληση ακινήτου
στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η ΣΙΔΜΑ ανακοίνωσε ότι -σύμφωνα με την από
13/12/2021 πράξη της συμβολαιογράφου Μαρίνας Χ. Σταυριανού- ολοκληρώθηκε η πώληση και
μεταβίβαση της κυριότητας βιομηχανικού συγκροτήματος κτιρίων κυριότητος της εταιρείας,
ευρισκόμενης επί του βορείου παράδρομου της
εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο 54ο χλμ.,
στην εισηγμένη εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, έναντι
τιμήματος 11,50 εκατ. ευρώ.
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Νέα εταιρική ταυτότητα
για τον ΔΕΔΔΗΕ

Η μεταγραφή της CVC
ΟΤΕ: Ανανεώθηκε
η σύμβαση του Μ. Τσαμάζ

Ο

Τσέχος Ίρι Ζρουστ (Jiri Zrust) είναι εκείνος που
κρύβεται πίσω από την επιτυχία της ανάδειξης
του Macquarie Infrastructure and Real Assets
Group (MIRA), ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, τον Σεπτέμβριο
που μας πέρασε. Κατά μία άλλη -πιο ανταγωνιστικήοπτική συντόνιζε την ομάδα που δεν επέτρεψε στη CVC
Capital Partners Group να αποκτήσει το πολύτιμο αυτό
asset από τη ΔΕΗ. Ωστόσο, η CVC δεν πτοήθηκε και λίγες
εβδομάδες μετά απέκτησε το 10% της ΔΕΗ, εισφέροντας
343,8 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
επιχείρησης. Αλλά προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση.
Έκανε επαγγελματική πρόταση στον Ζρουστ και πέτυχε
να τον φέρει στην ομάδα της CVC Strategic Opportunities. Έτσι, ο Τσέχος, έπειτα από δέκα χρόνια καριέρας
στο Macquarie Group, από τον Μάρτιο του 2022 θα αναλάβει καθήκοντα στη CVC ως partner και επικεφαλής
του τομέα Υποδομών. Η μεταγραφή του Ίρι Ζρουστ καταδεικνύει το βάρος που δίνει η CVC σε επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρύτερο χώρο των υποδομών και ειδικά
σε projects που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση. Και η ελληνική ενεργειακή αγορά αναμένεται να
βρεθεί στο επίκεντρο του Ίρι Ζρουστ και της CVC.

Σε Conrad θα μετονομαστεί
το Hilton Αθηνών
Η Hilton και η Ιονική Ξενοδοχειακή ΑΕ ανακοίνωσαν
την υπογραφή συμφωνίας για το νέο ξενοδοχείο και
τις ιδιωτικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν στο
κέντρο της Αθήνας. Με τη συμφωνία αυτή, τα luxury
brands της Hilton Conrad Hotels & Resorts, Conrad
Residences και Waldorf Astoria Residences θα αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και θα λειτουργήσουν εντός του νέου προορισμού που αναπτύσσει η
Ιονική Ξενοδοχειακή. Το εμβληματικό κτίριο της
Αθήνας, που σήμερα λειτουργεί ως Hilton Athens,
πρόκειται να μετασχηματιστεί σε έναν καινοτόμο και
πολυδιάστατο προορισμό που θα προσφέρει υψηλής
ποιότητας φιλοξενία, κατοικίες και πολλαπλές εμπειρίες σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε την ανανέωση
της σύμβασης του διευθύνοντος συμβούλου Μιχάλη
Τσαμάζ, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις. Η ανανέωση
της σύμβασης του κ.
Τσαμάζ αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης
από την Deutsche
Telekom και μάλιστα σε μια περίοδο
που προχωράει ο
μετασχηματισμός
του ΟΤΕ από όμιλο
τηλεπικοινωνιών σε
πάροχο ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος, σε ορίζοντα 10ετίας. Ο κ. Τσαμάζ είναι πλέον ο
μακροβιότερος CEO του ΟΤΕ, καθώς ανέλαβε τα συγκεκριμένα καθήκοντα το 2010.

Interlife: Ανοδικά τα μεγέθη εννεαμήνου
Στα σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρονιάς, την
αύξηση των οικονομικών μεγεθών της Interlife το εννεάμηνο του 2021, τους δείκτες και τα μεγέθη παραγωγής, την ΕΚΕ και τη θέση της εταιρείας στην αγορά
αναφέρθηκε, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Interlife ΑΑΕΓΑ, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης. Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος
της Interlife, ισχυρή άνοδο σημείωσαν όλα τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο εννεάμηνο του 2021.
Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2021 τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (παραγωγή)
αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ.
ευρώ, έναντι 50,65 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 10,31
εκατ. ευρώ έναντι 4,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένα κατά 130,33%.

Τη νέα εταιρική ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Μάνος σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Με κεντρικό σύνθημα «Ένα Δίκτυο Ενέργειας για όλους» ο ΔΕΔΔΗΕ εισέρχεται σε νέα
εποχή με επίκεντρο τον
ψηφιακό μετασχηματισμό
και τον εκσυγχρονισμό
με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. «O ΔΕΔΔΗΕ αλλάζει
εταιρική ταυτότητα και εισέρχεται με δυναμισμό
στη νέα εποχή των ψηφιακών δικτύων, με υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες και ισχυρές περιβαλλοντικές
προδιαγραφές», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Attica Group: Πώληση πλοίου
για ανακύκλωση
Την πώληση του «Εξπρές Πήγασος» για ανακύκλωση ανακοίνωσε και επίσημα η Attica Group.
Το τίμημα της πώλησης ανήλθε, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, σε 1,12 εκατ. δολάρια. Υπενθυμίζεται
ότι τον Αύγουστο του 2020 το πλοίο προσέκρουσε
σε αβαθή πλησίον της ν. Αρμάθιας στην Κάσο κι
ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από τον λιμένα Σητείας για τους λιμένες ν. Κάσου - ν. Καρπάθου - ν.
Χάλκης - ν. Ρόδου. Έτσι, από τις αρχές Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους έως και σήμερα, βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ πρωτοπορεί
Ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει την ενσωμάτωση
ψηφιακών μοντέλων διαχείρισης στις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας -σε πρώτη φάσηστους εργαζομένους του στα εργοτάξια της νέας
Γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας. Ειδικότερα τα
ψηφιακά μοντέλα διαχείρισης αποτελούν μια
πρωτοποριακή πλατφόρμα μέσα από την οποία ο
εκάστοτε project manager ή υπεύθυνος εργοταξίου μπορεί να μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή
και να διαχειριστεί το σύνολο των εργασιών που
καλούνται να εκτελέσουν καθημερινά οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Αντίστοιχα μέσα από
τα smartphones των εργαζομένων, ο project
manager θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει σε
πραγματικό χρόνο σημαντικές πληροφορίες
απευθείας από το πεδίο.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τηλεοπτικά δικαιώματα 5 δισ.

Σ

την Ισπανία, όπου το ποδόσφαιρο είναι προϊόν
αξιόπιστο, πουλήθηκε περίπου 5 δισ. ευρώ για
πέντε χρόνια στην τηλεόραση, την ώρα που στην
Ελλάδα ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και ό,τι
περισσότερο πάρει από τα δυο συνδρομητικά κανάλια,
την Cosmote TV και τη Nova, αδιαφορώντας για τους υπολοίπους.
Η ισπανική La Liga, αντίστοιχη της ελληνικής Super
League 1, ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία εκχώρησης
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων Movistar & DAZN για το
εξωπραγματικό πόσο των 5 δισ. ευρώ, που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το ισπανικό ποδόσφαιρο κι ας
βρισκόμαστε σε καιρούς πανδημίας και συρρίκνωσης
των εισοδημάτων. Το τελευταίο συμβόλαιο που υπόγραψε
η La Liga ήταν το 2018 με την Telefonica για τρία χρόνια,
έναντι του ποσού των 2,940 δισ. ευρώ. Κι ακόμα, το πλέον
σημαντικό στο ισπανικό ποδόσφαιρο είναι πως οι ομάδες

- ποδοσφαιρικές εταιρείες αποφάσισαν να πουλήσουν
και τον τίτλο του πρωταθλήματος στο επενδυτικό fund
CVC Capital Partners, για 2 δισ. ευρώ περίπου. Διαφώνησαν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης
και Σεβίλλη, αλλά η πρόταση πέρασε, γιατί στην Ισπανία
δεν υπάρχουν «δορυφόροι», ούτε «της προσκολλήσεως»
των «μικρών» στους «μεγάλους», όπως γίνεται στην Ελλάδα από γεννησιμιού του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Στην πατρίδα μας, όπως είναι γνωστό, αναβλήθηκαν οι
δυο πρώτες αγωνιστικές της Super League 1, γιατί 6 από
τις 14 ομάδες δεν είχαν τηλεοπτική στέγη. Η κάθε ΠΑΕ
διαπραγματεύεται κατά μόνας, όταν στην Ισπανία, την Αγ-

Στην Ισπανία το ποδόσφαιρο είναι προϊόν,
στην Ελλάδα απλώς μια ευκαιρία

γλία, την Ιταλία οι ομάδες αποφάσισαν, χρόνια τώρα, να γίνεται κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Να διαπραγματεύονται όλες μαζί. Μάλιστα, στη συμφωνία
των ομάδων, προβλέπεται ότι αναλογικά οι «μικρές» θα
εισπράττουν περισσότερα από τις «μεγάλες» για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στο γήπεδο. Κι εκεί, όλες οι ομάδες σκοπό έχουν το κέρδος, το οποίο θα προέρχεται,
όμως, από το σύνολο του ποδοσφαίρου και όχι ό,τι αρπάξει ο καθένας για την «ομαδούλα» του, όπως εδώ. Για αυτό και γεμίζουν τα γήπεδα, για αυτό έκαναν και επαγγελματική τη διαιτησία, για αυτό και μόνοι τους πάταξαν τη
διαφθορά και επέβαλαν την αξιοπιστία, για αυτό και οι
ιδιοκτήτες των ομάδων κάθονται δίπλα δίπλα στην κερκίδα, όταν στην Ελλάδα οι «επενδυτές» χρησιμοποιούν το
ποδόσφαιρο για την προσωπική τους προβολή και με
εγωιστική διάθεση ότι ο ένας υπερίσχυσε του άλλου όταν
παίρνει τίτλους κ.λπ.…
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Θετικός στον κορονοϊό ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν και
εμβολιασμένος, όπως δήλωσε,
προσβλήθηκε από τον κορονοϊό,
ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς
και θα τεθεί σε δεκαήμερη καραντίνα, όπως προβλέπεται από το
πρωτόκολλο ασφαλείας στις ΗΠΑ.
Ο Γιάννης θα απουσιάσει, συνεπώς, από τα παιχνίδια με τους Πέισερς (ξημερώματα 16ης Δεκεμβρίου), με τους Πέλικανς (ξημερώματα 18ης), με τους Ρόκετς (ξημερώματα 23ης) και πιθανότατα και από
το παιχνίδι των Χριστουγέννων με
τους Σέλτικς στο Μιλγουόκι. Στο
μεταξύ, μεγάλη ανησυχία επικρατεί στο ΝΒΑ, καθότι τα κρούσματα
από τον κορονοϊό αυξάνονται καθημερινά. Οι Σικάγο Μπουλς
έχουν, πλέον, δέκα παίκτες «θύμα-

Ένας άνεργος για την Εθνική
Ο Γερμανός τεχνικός Τόρτσεν Φινκ διέψευσε
ότι έκανε συζητήσεις με την ΕΠΟ, προκειμένου
να αναλάβει την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στη
θέση του Ολλανδού Τζόνι Φαν τ’ Σιπ που έφυγε. Ο
Φινκ δεν είναι και τίποτα το… φοβερό στον χώρο,
είναι έναν χρόνο άνεργος, όταν αποχώρησε από
την ιαπωνική Βίσελ Κόμπε. Έχει εργαστεί σε
Γκρασχόπερς, Αούστρια Βιέννης, ΑΠΟΕΛ, Αμβούργο, Βασιλεία, Ίνγκολσταντ και Σάλτσμπουργκ.

τα» της πανδημίας, με συνέπεια την
αναβολή δυο αγώνων τους, κόντρα
στο Ντιτρόιτ και τους Ράπτορς.
Όπως παραδέχτηκαν στο ΝΒΑ,
υπάρχουν πολλοί ανεμβολίαστοι
μπασκετμπολίστες, αλλά δεν τίθεται ζήτημα υποχρεωτικότητας.

Όσον αφορά την τρέχουσα σεζόν
στο ΝΒΑ, ο Γιάννης μετράει 27 πόντους, 11,6 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και
1,6 μπλοκ ανά παιχνίδι σε 26 συμμετοχές, οδηγώντας τα «ελάφια»
στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18-11.

Η Φενέρ απέλυσε
τον Περέιρα

Απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Πορτογάλος προπονητής και πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρα, μετά τη νέα ήττα 3-2 της ομάδας του
από την Γκαζιάνσεχιρ. Έμεινε 12 βαθμούς πίσω
στο κυνήγι του τίτλου από την Τράμπζονσπορ των
Μπακασέτα και Σιώπη. Η αρχή του τέλους του Περέιρα σημειώθηκε στο 0-3 της Πόλης από τον
Ολυμπιακό για το Europa League.

Συντριβή
του Παναθηναϊκού

Μάντσεστερ Σίτι - Λιντς 7-0!

Άλλη μία μέρα δίχως σκοπό για τον Παναθηναϊκό όταν βγαίνει εκτός συνόρων.
Συνετρίβη 75-54 από την ντεφορμέ Αρμάνι στο Μιλάνο και έχει συντελεστή 4-11
σε νίκες-ήττες. Για τους «πράσινους», που αντιμετωπίζουν απόψε (21.00 Nova)
την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, ο Μέικον ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων,
14, αλλά είχε και πέντε λάθη. Τα δεκάλεπτα: 15-19, 33-29, 57-42, 75-54.

Ο Μπακογιάννης για τον Βοτανικό
Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη σκυτάλη πήρε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, που στο ΔΣ δήλωσε ότι
για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα
ξεκινήσει η δημοπράτηση το γρηγορότερο και ότι
διακόπηκε η σύμβαση έργου για τις δομές των προσφύγων
στον Ελαιώνα. Ωστόσο, για το αν θα μετακομίσει ο
Παναθηναϊκός στον Βοτανικό θα αποφασίσει η γενική
συνέλευση του Ερασιτέχνη τον προσεχή Φεβρουάριο.

Η Μάντσεστερ Σίτι από άλλον πλανήτη σκόρπισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα τη
Λιντς, με το αστρονομικό 7-0 (8’
Φόντεν, 13’ Γκρίλις, 32’, 62’ Ντε
Μπρούιν, 49’ Μαχρέζ, 74’ Στόουνς,
78’ Ακε), στο «Έιτιχαντ». Οι «πολίτες»
του Μάντσεστερ παίζουν εξωπραγματικό ποδόσφαιρο, τέθηκαν επικεφαλής
της βαθμολογίας και σύμφωνα με τα
προγνωστικά, είναι πρώτο φαβορί για τον
τίτλο. Στο άλλος ματς, Νόριτς - Άστον Βίλα
0-2, στον πάγκο ο Γιαννούλης, στην εξέδρα ο
Τζόλης.

Κάρι, ο «βασιλιάς»
του τρίποντου
Ένα μυθικό ρεκόρ έσπασε ο Στεφ Κάρι των
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Είναι, πλέον, ο πρώτος
στην ιστορία του ΝΒΑ με 2.977 εύστοχα τρίποντα,
ξεπερνώντας τον Ρέι Άλεν που είχε 2.973. Ο Κάρι
έκανε το ρεκόρ σε 789 ματς, ενώ ο Άλεν σε 1.300.
Το ματς με τους Νικς στο «Μάντισον Σκουέαρ
Γκάρντεν» στη Νέα Υόρκη σταμάτησε μόλις ο Κάρι ξεπέρασε τον Άλεν, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν
και καταχειροκροτήθηκαν.
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• Στη μαγευτική Ντίσνεϊλαντ βρίσκεται για τα Χριστούγεννα η Δούκισσα Νομικού με την οικογένειά
της.
• Δύο συνεργάτες σε δημοφιλέστατη εκπομπή σχεδόν
δεν μιλιούνται με τις ευλογίες της λαμπερής παρουσιάστριας! Θέλει να διώξει
τον έναν, αλλά δεν μπορεί…
• Συγκινητικό αντίο του Πέτρου Ίμβριου στον πατέρα του που έφυγε
από τη ζωή.
• Επιστρέφουν οι «Απαράδεκτοι» στο Mega. Η θρυλική σειρά, έπειτα από 30 χρόνια, θα προβληθεί σε επανάληψη.

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

POLITICAL GOSSIP

Το «κόψιμο» των «Ράδιο
Αρβύλα» ζητούν τα social

Ο

ργισμένο ποτάμι οι αντιδράσεις στο Twitter
εναντίον του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Χιλιάδες δύσπιστοι χρήστες ζητούν επίμονα το τέλος των «Ράδιο Αρβύλα» ως παραδειγματική
τιμωρία για τις πράξεις του πρώην συνεργάτη τους, με
τον ισχυρισμό πως δεν γίνεται οι κολλητοί φίλοι του στην
εκπομπή να μη γνώριζαν.
Το σφοδρό και ανεξέλεγκτο πλέον κύμα θυμού στο
διαδίκτυο είναι τέτοιο, που θυμίζει έντονα τις πρώτες
ημέρες που ξέσπασε το #MeToo στη χώρα μας.
«Διακόψτε την εκπομπή, κύριοι. Πληρώστε τα δικαστικά έξοδα της κοπέλας. Αφού δεν ξέρατε, βγείτε
μπροστά και στηρίξτε την», είναι το γενικό σύνθημα που
επικρατεί στο χάος των χιλιάδων αναρτήσεων.
Η δημόσια συγγνώμη του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο
οποίος κατηγορείται για «revenge porn», δεν έπεισε.
Ίσα ίσα έριξε λάδι στη φωτιά, με τον καλλιτεχνικό κόσμο
σύσσωμο να παίρνει δημόσια θέση «σταυρώνοντάς» τον
με λέξεις σκληρές, ζητώντας δικαιοσύνη. Ακόμα και το
δημόσιο μήνυμα στήριξης του Αντώνη Κανάκη προς την
πρώην σύντροφο του δημοσιογράφου δεν κατάφερε να
κατευνάσει τον οργισμένο όχλο.
Διάσημα πρόσωπα της showbiz παρατάχθηκαν στο
πλευρό της πρώην συντρόφου του γνωστού παρουσιαστή, η οποία θα ξαναζήσει τον εφιάλτη στις δικαστικές
αίθουσες τον επόμενο Φεβρουάριο, εκεί όπου ο πρώην
δημοσιογράφος των «Ράδιο Αρβύλα» θα λογοδοτήσει
για την πράξη του.
Η Ρούλα Κορομηλά σε ανάρτησή της σχολίασε: «Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί όποια μορφή σεξουαλικής βίας σε έναν άλλο άνθρωπο. Ας περάσουμε
σε πράξεις σωφρονισμού και να μη μένουμε στα λόγια».
Η Καίτη Γαρμπή χρησιμοποίησε πιο σκληρή γλώσσα: «Ο
Κανάκης “δεν ήξερε” επειδή ο κολλητός του φίλος και
συνεργάτης επί 13 χρόνια δεν ενημέρωσε τους κολλητούς του φίλους και συνεργάτες πως είναι παλιοχαρα-

κτήρας, εκδικητικός, κομπλεξικός και διεστραμμένος.
Με αυτό το κορίτσι που υπέστη ηθική παρενόχληση, για
τη βλάβη της ψυχοσωματικής της υγείας, για τον φόβο
της, το άγχος της, την ντροπή της, τον θυμό της, την ανασφάλειά της και όλα αυτά που θα κουβαλάει στο μέλλον,
άγνωστο μέχρι πότε, θα ασχοληθεί κανείς;».
Η παρουσιάστρια Άννα Μαρία Βέλλη, η οποία πρόσφατα μίλησε δημόσια για την κακοποίηση που είχε δεχτεί από πρώην σύντροφό της, έγραψε στο Instagram:
«Ας πούμε τα αυτονόητα, κανείς δεν μπορεί να μοιραστεί δημόσια προσωπικές στιγμές σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Τον λένε Στάθη Παναγιωτόπουλο και αν η
δικαιοσύνη τον ξεχάσει, εμείς όχι».
«Όχι, αγαπημένη μου, δεν φταις εσύ που θεώρησες
ότι ο σύντροφός σου ήταν αξιόπιστος και ειλικρινής…
έτσι όφειλε να είναι! Η δημοσίευση προσωπικών στιγμών θα έπρεπε το άτομο που δημοσιεύει να κάνει να
ντρέπεται!», σχολίασε η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Αντιδράσεις κατά του δημοσιογράφου υπήρξαν και
από διάσημους άνδρες του θεάματος, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Γιώργος Τσαλίκης αλλά και ο
πρώην αθλητής Κώστας Κοκκινάκης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την αυστηροποίηση της ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα
της παράνομης διοχέτευσης-διακίνησης, μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την ερωτική ζωή.

Ως παραδειγματική τιμωρία
για τις πράξεις τού πρώην συνεργάτη
τους Στάθη Παναγιωτόπουλου Τι λένε πρόσωπα της showbiz

• Η εγκυμονούσα Εριέττα Κούρκουλου πόζαρε στο Instagram με τη
φουσκωμένη κοιλίτσα της.
• Μάχη με τον καρκίνο δίνει και πάλι η Άσπα Τσίνα. Υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες στον «Ευαγγελισμό».
• Βραδινή βόλτα στη στολισμένη Αθήνα για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη
σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου. Αγόρασαν και λαχείο!

• Στις 20 Δεκεμβρίου αναχωρούν
για τον Άγιο Δομίνικο οι παίκτες του
φετινού «Survivor».
• Αύριο το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Τράγκα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας στην
Πολιτεία της Κηφισιάς.
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Τα πρώτα γενέθλια

Λαμπερή στο
πατρικό της!
Φινετσάτη και απαστράπτουσα η
Κατερίνα Καινούργιου στόλισε το
χριστουγεννιάτικο δέντρο στο
πατρικό της σπίτι, κάνοντας εμφάνιση υπερπαραγωγή με γιορτινό φόρεμα ιδανικό για δεξίωση! Η
οικοδέσποινα του Alpha γέμισε
με πολύχρωμες μπάλες το τεράστιο έλατο, στέλνοντας τις ευχές
της: «Στο πατρικό …μόλις στολίσαμε! Η μαμά μου έχει τα ίδια
στολίδια εδώ και 36 χρόνια (από
τότε που γεννήθηκα δηλαδή!) Μεγάλο χριστουγεννιάτικο φιλί!».

Μ

ια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία, από τα πρώτα γενέθλια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνει
τον γύρο του διαδικτύου. Το throwback ενσταντανέ χρονολογείται από τον Μάρτιο του 1969, με τον μόλις ενός έτους μοναχογιό των αείμνηστων Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη να
ποζάρει με τις αδελφές του Ντόρα, Αλεξάνδρα και Κατερίνα. «Η
τρυφερή φωτογραφία που τραβήχτηκε στο σπίτι στη Γλυφάδα, όπου
η οικογένεια ζούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό τις μέρες της δικτατορίας του ’67 και το οποίο πωλήθηκε προ ολίγων ημερών, είχε σταλεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρισκόταν εκείνη την εποχή
εξόριστος στο Παρίσι μακριά από την οικογένειά του, κυνηγημένος
από τους συνταγματάρχες. Θα βρίσκονταν ξανά μαζί έπειτα από πολύμηνες περιπέτειες τον Ιούνιο του 1969», αναφέρεται στην ανάρτηση της Elenasdiary στο Instagram.

Έξαλλη με τη Βάνα Μπάρμπα

Ανάποδες πήρε η Ραμόνα Βλαντή με τη δήλωση της Βάνας Μπάρμπα πως αγόρασε επώνυμη
τσάντα «μαϊμού» από τη λαϊκή με 30 ευρώ. Το
μοντέλο και μέλος της κριτικής επιτροπής του
ριάλιτι μόδας «Style Me Up», φανερά εκνευρισμένη για όσα είπε η πρωταγωνίστρια, σχολίασε
μπροστά στις κάμερες: «Μάλλον δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι “εντάξει, πήρα μια τσαντούλα”. Κλέβουμε λεφτά, δεν καταλαβαίνετε; Όταν
πουλιέται κάτι σε μαύρη αγορά, κλέβουμε το
κράτος. Εγώ λέω ντροπή».

Κορυφαία διάκριση

Θλίψη για τη Ροζίτα
Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την τηλεκριτικό Ροζίτα Σώκου που έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 98 ετών από κορονοϊό. Ο ηθοποιός και
πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας, συγκινημένος στο ύστατο αντίο, δημοσίευσε μια πρόσφατη φωτογραφία τους, αποκαλύπτοντας:
«Μας είχες όλους σαν παιδιά σου, μας μάζευες
40 χρόνια κάθε Κυριακή στο σπίτι σου, κι ακόμα
κι αν θύμωνες το έκανες με μοναδικό τρόπο».

Δεν πάει «Survivor»
O νικητής του «Fame Story 1» Νότης Χριστοδούλου
διέψευσε τις φήμες πως ετοιμάζει βαλίτσες για τον Άγιο
Δομίνικο. Το όνομα του πρώην τραγουδιστή φιγουράριζε για
ημέρες στην ομάδα των «Διάσημων» του «Survivor» μέχρι
που ο ίδιος ανακοίνωσε στο Instagram πως δεν το κουνάει
ρούπι από την Αθήνα: «Άσε μας, αγάπη μου, που θα τρέχω
στις ζούγκλες. Δεν πάω πουθενά. Τα φιλιά μου».

Ο Γιώργος Περρής είναι ο πρώτος Έλληνας
ερμηνευτής που επέλεξε η αμερικανική ακαδημία για τα μεγαλύτερα παγκόσμια μουσικά
βραβεία Γκράμι. Το βίντεο του τελευταίου
τραγουδιού με τίτλο «No armor» που ερμηνεύει ο διάσημος καλλιτέχνης, φιγουράρει
αυτή την εβδομάδα στο «Global Spin» το
οποίο φιλοξενεί κορυφαίους ερμηνευτές από
όλο τον κόσμο. Τη μελωδία του κομματιού
υπογράφει η Ευανθία Ρεμπούτσικα και τους
στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ η συγκεκριμένη επιτυχία θα υπάρχει στον επόμενο
διεθνή δίσκο του.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Βιταμίνες για γερό ανοσοποιητικό

Μ

ε τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το στρες,
την κούραση, την κακή ποιότητα ύπνου,
τις ιώσεις, τη γρίπη που έρχεται αλλά και
την ύπαρξη της ασθένειας Covid-19 στη
ζωή μας, ο οργανισμός μας χρειάζεται θωράκιση για
να είναι δυνατός. Τα όπλα που έχουμε για γερό ανοσοποιητικό είναι η σωστή διατροφή, ο υγιεινός τρόπος ζωής και παράλληλα η απαραίτητη πρόσληψη
βιταμινών.
Τα αποθέματα των απαραίτητων βιταμινών που
έχει ανάγκη το σώμα μας εξαντλούνται πάρα πολύ
γρήγορα, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό μας σύστημα να βρίσκεται ιδιαίτερα ευάλωτο απέναντι
στους κινδύνους που παραμονεύουν, είτε αυτοί είναι
στον χώρο εργασίας μας είτε σε κάποια συνάθροιση
με φίλους σε εσωτερικό χώρο κ.λπ. Δυο από τις βασικότερες βιταμίνες που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν και ως ασπίδα προστασίας
για τον οργανισμό, δρώντας ενάντια στα εποχικά
κρυολογήματα, είναι οι βιταμίνες C και D.
Η κατανάλωση πολλών φρούτων και λαχανικών,
όπως είναι για παράδειγμα τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, οι φράουλες, οι πιπεριές και το μπρόκολο, παίζει
σημαντικό ρόλο στη θωράκιση του οργανισμού,
αφού τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Από την άλλη, ο τόνος και ο σολομός εμπεριέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης D, όπως

επίσης το τόφου, τα μανιτάρια, τα αυγά, το μοσχαρίσιο συκώτι κ.ά. Η D επίσης συμβάλλει στην ενδυνά-

Με οδηγίες γιατρού
τα συμπληρώματα
Εξαιτίας του φορτωμένου καθημερινού προγράμματος είναι δύσκολο να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα τρόφιμα στην καθημερινή μας
διατροφή, με αποτέλεσμα να στερούμε συχνά τα οφέλη όλων αυτών των βασικών στοιχείων από τον οργανισμό μας. Έτσι συχνά,
ειδικά τον χειμώνα, τον ενισχύουμε και με
άλλους τρόπους, όπως είναι, για παράδειγμα,
τα συμπληρώματα διατροφής σε διάφορες
μορφές. Πάντα όμως η επιλογή των συμπληρωμάτων θα πρέπει να γίνεται ύστερα από
επικοινωνία με τον γιατρό μας, ο οποίος ξέρει το ιατρικό μας προφίλ και τις πραγματικές μας ανάγκες.
Το σίγουρο είναι πως, αν διατηρούμε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής, με τη σωστή διατροφή,
την άσκηση και την απαραίτητη πρόσληψη
βιταμινών, ο οργανισμός μας θα σταθεί επάξια απέναντι στους αόρατους εχθρούς της
χειμερινής περιόδου και θα βγει νικητής!

μωση των οστών και των μυών, στην καταπολέμηση
των φλεγμονών και του διαβήτη τύπου 1 και 2 και,
φυσικά, στη θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, στοιχεία όπως είναι το μαγνήσιο και
το ασβέστιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των οστών και την προστασία των
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Όσον αφορά την ημερήσια πρόσληψη της βιταμίνης C, είναι τουλάχιστον 80mg/μέρα, που μπορεί να
ανέβει και έως τα 500-1.000 mg ανά ημέρα σε περιόδους έλλειψης βιταμινών ή έξαρσης της γρίπης, ενώ
για τη βιταμίνη D είναι 1.500-2.000 IU.
Εξίσου σημαντικές βιταμίνες για τον ανθρώπινο
οργανισμό αποτελούν και οι βιταμίνες Α, Ε, Β12, Β6.
Ένα ακόμη στοιχείο που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο
για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο ψευδάργυρος, ο οποίος εμπεριέχεται κυρίως
στα φασόλια, στο κρέας και στα ψάρια.

Ο οργανισμός χρειάζεται θωράκιση
για να είναι δυνατός - Όπλα του
η σωστή διατροφή και
ο υγιεινός τρόπος ζωής
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες στα
οικονομικά σας, όπου θα μπορέσετε να τακτοποιήσετε και παλιές σας εκκρεμότητες. Επίσης, μια νέα πρόταση ή μια καινούργια εργασιακή συνθήκη θα σας απασχολήσει.

(21/4-20/5)
Σε εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, η Σελήνη βοηθά αρκετά την καθημερινότητά σας
και γενικότερα τον τρόπο που αντιμετωπίζετε
το καθετί στην ημέρα σας. Ίσως μάλιστα να
αφήσατε πίσω μια κατάσταση που σας πίεζε
αρκετά.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Με καλή ψυχολογία ξεκινά η μέρα σας. Ίσως
μάλιστα να σας κάνει καλό η απομόνωση,
ώστε να τελειώσετε ένα έργο που είναι πολύ
σημαντικό για εσάς. Γενικότερα βρίσκεστε σε
μια καλή μέρα, με πολύ θετικές προοπτικές.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους μια μέρα με δυνατότητες, τόσο σε θέματα που αφορούν το φιλικό
σας περιβάλλον όσο και για κάποιους στόχους
που θέσατε αρκετό καιρό πριν.

Λέων

Η

Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Ταύρου, όπου πλέον βρίσκεται στο τρίτο
δεκαήμερο, μια θέση αρκετά προστατευμένη
..
και ευνοϊκή. Η πολύ θετική όψη επίσης που
σχηματίζει με την Αφροδίτη και τον Πλούτωνα, από το
ζώδιο του Αιγόκερου, είναι μια καλή ευκαιρία να
απολαύσουμε τα αγαθά των κόπων μας ή να συμβούν
όμορφα γεγονότα στις ζωές μας. Οι πιο ευνοημένοι της
μέρας είναι τα ζώδια της Γης. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…

(23/7-22/8)
Σε εσάς τα Λιοντάρια του τρίτου δεκαημέρου,
η μέρα έχει να σας δώσει κάτι πιο σταθερό, σε
ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας. Αν και έχετε δυσκολευτεί αρκετά να κατανοήσετε κάποια πρόσωπα, σε σχέση με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τους, σήμερα θα βρείτε τον
τρόπο να τα αντιμετωπίσετε.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, κυρίως του τρίτου
δεκαημέρου, θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να
περάσετε μια ήρεμη στιγμή με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Θα υπάρξουν επίσης στιγμές
που θα σκεφτείτε μια αλλαγή, που θα είναι
καθοριστική για την προσωπική σας ζωή.

(23/9-23/10)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, θα
υπάρξει βοήθεια από πρόσωπα που βρίσκονται στο οικογενειακό σας περιβάλλον.
Γενικότερα θα έχετε μια μέρα με καλά νέα
στην οικονομική σας κατάσταση.

(24/10-21/11)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο για
άλλη μία μέρα, αλλά αυτή τη φορά επηρεάζει
εσάς του τρίτου δεκαημέρου, όπου η προσωπική σας ζωή γίνεται επίκεντρο των καταστάσεων.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, η μέρα μιλά για την οικονομική σας δυνατότητα, αλλά και για τον
τρόπο που σκέφτεστε να διαχειριστείτε μέσα
στις γιορτές τα χρήματά σας. Μια αρκετά ιδιαίτερη στιγμή μέσα στον μήνα, που θα ασχοληθείτε με το πρακτικό κομμάτι της ζωής σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους του τρίτου δεκαημέρου, οι συνθήκες θα είναι αρκετά καλές.
Θα υπάρξουν επίσης καλές προοπτικές στο
να αναπτύξετε ένα θέμα σας, που θα έχει επιτυχία. Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε μια
ιδιαίτερη περίοδο, που σίγουρα δεν θα ξεχάσετε.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν πολύ καλές συνθήκες
στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Μια εξαιρετική μέρα για να βάλετε σε σειρά κάποιο
οικογενειακό θέμα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Συναισθηματική μέρα, που θα σας κάνει να
διεκδικήσετε και να απαιτήσετε εκείνο που
σας αναλογεί. Ίσως μάλιστα να αντιμετωπίσετε μια πρόκληση ή έναν ανταγωνιστή, στην πορεία της ημέρας σας.

ΡOLITICAL
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#ELLI

Οι «αρμοί της εξουσίας» και
οι πολιτικοί… στόκοι του ΣΥΡΙΖΑ

Δ

εν προκαλούν έκπληξη όσα είπε
προχθές ο Παύλος Πολάκης σε κομματική εκδήλωση. Το alter ego του
Αλέξη Τσίπρα επανέφερε τη γνωστή
υπόθεση ελέγχου των «αρμών της εξουσίας»,
επικεντρώνοντας μάλιστα στην ανάγκη ελέγχου
στις Ανεξάρτητες Αρχές και ιδιαίτερα στην ΑΑΔΕ, δηλαδή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Η απαίτησή του να τεθεί υπό πολιτικό έλεγχο
η ΑΑΔΕ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλθει στην εξουσία,
ουσιαστικά μας παραπέμπει σε εποχές αλήστου
μνήμης, όταν ο υπουργός σήκωνε το τηλέφωνο
και απαιτούσε από τις ελεγκτικές φορολογικές
Αρχές να «ξετινάξουν» τον οιονδήποτε πολιτικό
τους αντίπαλο είτε για να τον καταστρέψουν οικονομικά είτε για να παρέμβουν εκ των υστέρων
οι ίδιοι ως σωτήρες και να χρωστάει ο ελεγχόμενος πολιτική χάρη.
Οι λογικές αυτές πολλοί πίστευαν ότι έχουν
ξεπεραστεί. Μάλιστα μια παλαιότερη ανάλογη
αναφορά της συντρόφου του κ. Τσίπρα θεωρήθηκε από αρκετούς ότι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια άστοχη δήλωση. Ωστόσο η λογική
αυτή, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί κυρίαρχο
στοιχείο της πολιτικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Πολάκης θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που έχουν στενούς δεσμούς με τον
Αλέξη Τσίπρα. Δεν πας διακοπές με κάποιον

από πολιτική υποχρέωση. Πηγαίνεις επειδή σου
αρέσει η παρέα του κι εν πάση περιπτώσει γιατί
ταιριάζουν τα χνότα σου με τα δικά του. Ο κ. Πολάκης εμμένει στη λογική «ελέγχου των αρμών
της εξουσίας».
Ορθώς η ΝΔ επισημαίνει: «Δέσμιοι της ίδιας
ολοκληρωτικής λογικής, αδυνατούν να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η δημοκρατία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εξακολουθούν να πορεύονται
με οχήματα το μίσος και τον διχασμό. Μόνο που
το 2021 δεν είναι 2014».
Δίκιο. Το 2021 δεν είναι 2014. Αλλά δεν είναι η
πρώτη φορά που ο κ. Πολάκης αναφέρεται στο
θέμα. Τον Φεβρουάριο του 2020, στην Κεντρική
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην υπουργός είχε
ανεβάσει πολιτικά το θέμα και όχι τυχαία. Τότε,
είχε πάρει τον λόγο για να στηρίξει ανάλογη δήλωση του κ. Τσίπρα από το βήμα της ΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει, όταν αναλάβει ξανά την κυβέρνηση, να ελέγξει τους «κρίσιμους αρμούς της
εξουσίας».
Στην ίδια λογική ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχασε τη μάχη της εξουσίας, γιατί κυβέρνησε με τους θεσμούς που άφησαν οι προηγούμενοι και δεν
άλλαξε τις Ανεξάρτητες Αρχές. Μάλιστα επέκρινε τον Νίκο Βούτση επειδή, όπως είπε, δεν
άλλαξε τον κανονισμό της Βουλής για το ΕΣΡ, με
αποτέλεσμα να χάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

τη μάχη των καναλιών. Ανάλογη θέση είχαν λάβει μια πλειάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι
Νίκ. Παππάς, Έφη Αχτσιόγλου και άλλοι. Οι μόνοι που είχαν αντιδράσει, και μάλιστα έντονα,
ήταν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος
Βούτσης και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης
κ. Σταύρος Κοντονής. Μάλιστα ο κ. Βούτσης είχε χαρακτηρίσει «ντροπή» όσα είχαν λεχθεί
από τον κ. Πολάκη.
Σήμερα το κλίμα έχει ενταθεί. Τον Φεβρουάριο του 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κλείσει χρόνο
από μια επώδυνη ήττα, ενώ σήμερα βλέπει έναν
εκ των αντιπάλων του και πηγή άντλησης ψηφοφόρων του να ανακάμπτει πολιτικά και να απειλεί την υπόστασή του ως κόμματος εξουσίας.
Που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα αυτού
του είδους οι θεσμικού χαρακτήρα αντίθετες
απόψεις θα γίνουν ακόμα πιο διακριτές, σε βαθμό τέτοιο που ίσως απειλήσουν την ενότητα του
ΣΥΡΙΖΑ.
Το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον μίζερο. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λέει ο λαός
και έχει δίκιο. Η πολιτική ένδεια όμως θα φέρει
ακρότητες τύπου Πολάκη, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιου τύπου εμμονές στους αρμούς της
εξουσίας αυτόματα παραπέμπουν στο υλικό που
συνδέει τους αρμούς, που δεν είναι άλλο από
τον… στόκο!

