
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤΡΙΤΗ 21ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 278 www.political.gr

EDITORIAL

Μη γίνουμε 
εχθροί 

του εαυτού μας

Από πρωθυπουργός
αρχηγός στην 

Κεντροαριστερά;

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

Η επιχειρηματικότητα 
είναι βαθιά προοδευτική 
δύναμη όταν υπάρχει ηγεσία

ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τα tips της πολιτικής 
επικοινωνίας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην ενέργεια 

ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤΙΑΝΗ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙΔΙ 
ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 16-17

η λύση στη Δυτική Μακεδονία

Η «P» ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ BELHARRA

ΑΠΟΣΤΟΛH ΣΤΗ ΛΟΡΙΑΝ 

ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9 

ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ 2022 
ΣΕΛ. 21

ΗΠΑ 

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ

Ρεβεγιόν με testing για όλουςΡεβεγιόν με testing για όλουςΡεβεγιόν με testing για όλουςΡεβεγιόν με testing για όλουςΡεβεγιόν με testing για όλους

ΠΡAΣΙΝΟ
ΥΔΡΟΓOΝΟ

ΣΕΛ. 28

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΪ
ΤΩΝ PINK FLOYD

Άδωνις Γεωργιάδης: 
«Ο “Λευκός Δράκος” 
το καύσιμο του μέλλοντος» 

Γιώργος Κασαπίδης: 
«Ο πρωθυπουργός μάς είπε
“προχωρήστε το έργο”» 

Με επένδυση 8 δισ. το «αντίο» στον λιγνίτη 

ΤΙ ΣΚEΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΞIΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
ΣΕΛ.3, 12-13



Η
ταν δεδομένο ότι η αλλαγή σελίδας στο
ΚΙΝΑΛ θα αναμόρφωνε τον πολιτικό
χάρτη της χώρας, κάτι που αναμενόταν
να συμβεί σε βάθος χρόνου και αφού

κατέθετε τα διαπιστευτήριά του ο νέος πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ. Με το «καλημέρα» όμως φαίνεται ότι ο
Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναπτύξει ήδη δυναμική,
σε βαθμό που τον καθιστά πόλο στην Κεντροαρι-
στερά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες δημο-
σκοπήσεις μετά την εκλογή του. Και αν ανατρέξου-
με στο ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών,
στην... κοινή λογική αλλά και στη σαββατιάτικη
στροφή του Αλέξη Τσίπρα στον... ανένδοτο, ο καθέ-
νας μπορεί να κατανοήσει ποιο κόμμα «πλαγιοκο-
πείται» και πιέζεται από τα νέα δεδομένα στη Χαρι-
λάου Τρικούπη.

Κάπως έτσι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας καταγράφει μια ακόμη «πρωτιά» στο CV του

μετά το «πρώτος που έγινε αρχηγός κόμματος και
μετά βουλευτής», το «πρώτη φορά Αριστερά»
κ.λπ., καθώς σήμερα είναι ο πρώτος πρώην πρω-
θυπουργός που καλείται να υπερασπιστεί την πρω-
τοκαθεδρία του στον ιδεολογικοπολιτικό του χώρο.
Και αν στην προσπάθεια επανόδου του στην εξου-
σία έχει ως παράδειγμα τον Ανδρέα Παπανδρέου
της περιόδου 1990-93, θα του είναι εύκολο να δια-
πιστώσει ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε αμφι-
σβητήθηκε ως ηγέτης της Κεντροαριστεράς στη
χώρα. Αντιθέτως, στην πορεία του προς την τρίτη
και τελευταία του πρωθυπουργία «ισοπέδωσε» κά-
θε όμορο κόμμα, αφήνοντας εκτός Βουλής τον Συ-
νασπισμό της Μαρίας Δαμανάκη και περιορίζοντας
το ΚΚΕ σε ένα από τα μικρότερα ιστορικά ποσοστά
του. Πώς λοιπόν μπορεί να εμπνεύσει στελέχη και
ψηφοφόρους στην πορεία προς τις κάλπες, πώς
μπορεί να γίνει πιστευτός ότι διεκδικεί με αξιώσεις

τη «νίκη έστω και με μία ψήφο», όταν άφησε το πε-
ριθώριο και δίπλα του ξεπηδά ένας νέος και
άφθαρτος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος θα «ψαρέ-
ψει» στα ίδια νερά με αυτόν; Πώς μπορεί να πείσει
ακόμη και τον πλέον αφοσιωμένο οπαδό του ότι
πάει να «κοντραριστεί» κατά πρόσωπο με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, όταν μαζί με τον Τσακαλώτο, τον
Φίλη και τον Σκουρλέτη πλέον αμφισβητείται και
από τον Ανδρουλάκη;

Η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης και το αί-
τημα για πρόωρες εκλογές, που θα το επαναφέρει
με κάθε ευκαιρία, αποδεικνύονται μονόδρομος για
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας κατά βάθος
πως μπορεί να του φανεί χρήσιμο μόνο στο «τζαρ-
τζάρισμα» με τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για να
σταματήσει τις διαρροές προς τα εκεί και όχι για να
«γοητεύσει» μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας σε μια
κυβερνητική πορεία.
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Υ
πό τον φόβο της μετάλλαξης
Όμικρον, η κυβέρνηση παίρνει κι
άλλα μέτρα για τα ρεβεγιόν της
Πρωτοχρονιάς, στα οποία και οι

εμβολιασμένοι πολίτες θα καλούνται πλέ-
ον να πηγαίνουν με τεστ. 

Το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι, προσπαθεί να
κερδίσει χρόνο ενόψει της κυριαρχίας της
μετάλλαξης Όμικρον και στη χώρα μας,
και παράλληλα να μη διαταράξει το γιορτι-
νό κλίμα. Υπό αυτό το πρίσμα, ελήφθη η
απόφαση για ενίσχυση του testing τις μέ-
ρες των γιορτών, ώστε να υπάρχει και μια
ανάγλυφη επιδημιολογική εικόνα στο σύ-
νολο της χώρας. 

Tα δωρεάν self tests
Ήδη, η κυβέρνηση είχε διανείμει self

tests σε όλους τους πολίτες για τις μέρες
των Χριστουγέννων. Ήταν ένα μέτρο που
δεν πήγε πολύ καλά, με δεδομένο ότι δεν
συνδέθηκε με κάποια υποχρεωτικότητα,
συνεπώς αρκετοί πολίτες το αμέλησαν και
δεν πήραν το τεστ που τους αναλογούσε,
με αποτέλεσμα το περιβάλλον ασφάλειας
να μην είναι απόλυτο. Έτσι, ελήφθη η

απόφαση και οι εμβολιασμένοι πολίτες να
χρειαστούν ένα αρνητικό rapid test, προ-
κειμένου να μπουν σε εστιατόρια, κέντρα
διασκέδασης ή ξενοδοχεία στις 31/12 και
ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Θα πρόκειται,
το πιθανότερο, για τεστ 72 ωρών, ώστε να
μη φρακάρουν και τα φαρμακεία, λόγω
του μεγάλου φόρτου που ούτως ή άλλως
έχουν επωμιστεί, με δεδομένο ότι πρέπει
να κάνουν και τα τεστ των ανεμβολίαστων
πολιτών για τις δικές τους δραστηριότη-
τες. Όσο για τα παιδιά 4-17 ετών, θα πρέ-
πει να φέρουν αρνητικό self test, ως
ισχύει και σήμερα στην εστίαση. Κατά πά-

σα πιθανότητα, οι ανακοινώσεις θα πρέπει
να αναμένονται αύριο, Τετάρτη, ου μην και
σήμερα. 

Ακόμα, ισχυρή σύσταση για rapid test
θα υπάρχει και για τα οικιακά ρεβεγιόν,
όπου δεν υπάρχει περιορισμός στα άτομα,
παρότι υπήρξαν σχετικές σκέψεις. Δεν
προχώρησε κάτι, όμως, μιας και δεν μπο-
ρεί να υπάρξει κανένας ουσιαστικός έλεγ-
χος στις κατ’ οίκον συναθροίσεις, ενώ στα
μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης ο
έλεγχος του τεστ θα γίνεται στην είσοδο,
με το ίδιο σκάνερ που ελέγχει και το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή το αντίστοιχο

τεστ των ανεμβολίαστων πολιτών για τους
εξωτερικούς χώρους. 

Όλα τα παραπάνω είναι γραμμές άμυ-
νας ενόψει της Όμικρον. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Political», πάντως, με-
τά τα Φώτα και ανάλογα με την επιδημιο-
λογική εξέλιξη, εξετάζεται τα πιστοποι-
ητικά εμβολιασμού όλων των ενηλίκων
πολιτών, 18+, να ισχύουν για 7 μήνες,
εφόσον δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Να γίνει, δηλαδή, ό,τι συνέβη και με τους
πολίτες 60+, των οποίων τα πιστοποιητικά
έληξαν στις 13/12, εφόσον δεν είχαν προ-
βεί στην αναμνηστική τους δόση. 

Στίγμα για τις επόμενες κινήσεις αναμέ-
νεται να δώσει και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου με τηλεδιάσκε-
ψη, όπου κεντρικό θέμα θα είναι οι περί-
φημοι «μπλε φάκελοι», δηλαδή ο ετήσιος
προγραμματισμός των υπουργείων για το
2022.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Ρεβεγιόν με rapid για όλους! 

Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Σόφια στην… Άγκυρα 
Για μια νέα περίοδο στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις μίλη-

σαν με έμφαση τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης όσο και ο Βούλγαρος ομόλογός του Κίριλ Πέτκοφ στη
Σόφια. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ο πρώτος ηγέτης που
επισκέφθηκε τη Βουλγαρία, έστειλε νέο μήνυμα στην Τουρ-
κία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτημα για τη
στάση της ΕΕ απέναντι στην Άγκυρα ξεκαθάρισε ότι το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο έχει προσδιορίσει το πλαίσιο των ευρω-
τουρκικών σχέσεων με απόλυτη σαφήνεια.

Είπε ότι έχει δοθεί η επιλογή της σταδιακής εξομάλυνσης
των σχέσεων με τις γειτονικές προς την Τουρκία χώρες -στις
οποίες προφανώς συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα- με μια
αποκλιμάκωση της έντασης, με την παύση πια των προκλητι-
κών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το
αδιανόητο casus belli με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να
απειλεί την Ελλάδα. Και σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση
«εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα αγωνιστούμε για μια
πλήρη εναρμόνιση των ευρωτουρκικών σχέσεων, διότι θα εί-
μαστε οι πρώτοι που θα ωφεληθούμε από την περιφερειακή

σταθερότητα». Για τη μετανάστευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είπε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν κάθε κίνητρο να
προστατεύουν τα σύνορά τους. «Τα σύνορά μας είναι σύνορα
της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο σύνορα της Βουλγαρίας προς
την Τουρκία, της Ελλάδος προς την Τουρκία. Και οι δύο χώ-
ρες -πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο κάνουμε αποτελεσματι-
κά- με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώμα-
τα», τόνισε.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατασκευή του ελληνο-
βουλγαρικού αγωγού IGB, την πανδημία και τις εξελίξεις με
τη μετάλλαξη Όμικρον. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της πο-
ρείας των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη και τις συμ-
πράξεις Ελλάδας - Βουλγαρίας στο εμπόριο, τις υποδομές,
τις μεταφορές και την ενέργεια.

Ειδικά για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB ανακοινώθη-
κε ότι περνάει στο τελευταίο στάδιο η κατασκευή του. Μάλι-
στα τονίστηκε ότι είναι ζήτημα λίγων μηνών η ολοκλήρωσή
του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σταθμό επαναεριοποί-
ησης φυσικού αερίου, το FSRU, το οποίο δρομολογείται στην
Αλεξανδρούπολη. Με τη λειτουργία του θα μπορούμε να ει-
σάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από διάφορους προ-
μηθευτές και αυτό θα βοηθήσει στο να διευρύνουμε την πρό-
σβασή μας σε διαφορετικές πηγές φυσικού αερίου, να ρί-
ξουμε τη μέση τιμή του φυσικού αερίου και να περιορίσουμε
την εξάρτησή μας από έναν και μόνο προμηθευτή φυσικού
αερίου.

Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Με τεστ 72 ωρών 
οι εμβολιασμένοι 
σε εστιατόρια, κέντρα 
διασκέδασης ή ξενοδοχεία -
Ισχυρή σύσταση και για τις
κατ’ οίκον συναθροίσεις



Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Α
παντήσεις για τα κριτήρια βάσει
των οποίων γίνονται οι εισαγωγές
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας, αλλά και ως προς τον χρόνο

αναμονής των διασωληνωμένων εκτός
ΜΕΘ, έδωσε ο Θανάσης Πλεύρης στη Βου-
λή. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο μέ-
σος όρος αναμονής εκτός ΜΕΘ είναι από
μερικές ώρες μέχρι 2,5 μέρες. Ο Θ. Πλεύρης
διέψευσε ότι γίνεται προτεραιοποίηση των
ασθενών με βάση είτε την ηλικία είτε προ-
σωπικές γνωριμίες, απαντώντας στα όσα
ανυπόστατα είπε προ ημερών ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ αλλά και στην κριτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ περί VIP ΜΕΘ.

Πέντε είναι τα δεδομένα για την εισαγωγή
ασθενών: «1) Βαριά πάσχοντες ασθενείς, 2)
ασθενείς με δεύτερη κατηγορία αποκατά-
στασης, 3) ασθενείς με δυσλειτουργία οργά-
νου που χρήζουν εντατικής παρακολούθη-
σης, 4) ασθενείς με σημαντικά μικρότερη πι-
θανότητα αποκατάστασης, 5) ασθενείς που
θεωρούνται ότι δεν έχουν προσδόκιμο», και
πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν ηλικιακά κρι-
τήρια».

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Επικαλέστηκε, δε, την ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα του ΕΚΑΒ στην οποία γίνεται η ανάρ-
τηση του περιστατικού που χρήζει ΜΕΘ από
τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος έχει τον δια-
σωληνωμένο ασθενή εκτός εντατικής και στο
νοσοκομείο του δεν υπάρχει διαθέσιμη κλί-
νη. Τα αναρτημένα περιστατικά είναι ορατά
σε όλες τις ΜΕΘ της χώρας. Ο ιατρός μονά-
δας που έχει διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ, δηλώ-
νει ετοιμότητα και ακολουθεί έγκριση της
ετοιμότητας, οπότε γίνεται κάρτα στο ΕΚΑΒ

για να εκτελέσει τη διακομιδή. Εν ολίγοις,
εάν υπάρχει παράβαση στη διαδικασία, η
μομφή αυτή δεν απευθύνεται στον πολιτικό
προϊστάμενο αλλά και σε όλο το υγειονομικό
προσωπικό που επεξεργάζεται την πλατ-
φόρμα. « Ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης
προσπαθεί να δημιουργήσει σκιές σε έναν
τομέα που δεν υπάρχουν σκιές», είπε ο Θ.
Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας χυδαία ψεύδη
όσο διακινούνται για επιλεκτική διακομιδή
ασθενών στις ΜΕΘ ή για κλειστές ΜΕΘ που
δεν λειτουργούν προκειμένου να γίνει δια-
χείριση περιστατικών.

Είπε, δε, ότι αυτήν τη στιγμή στο σύστημα
υπουργείου που διαχειρίζεται κλίνες ΜΕΘ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπάρχουν
1.328 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ενώ
υπενθύμισε ότι λίστες αναμονής για ΜΕΘ

υπήρχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που εκείνη
την περίοδο δεν υπήρχε πανδημία.

Η μελέτη Τσιόδρα
Όσον αφορά τις επικρίσεις του αρμόδιου

τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για την επίμαχη έρευ-
να Τσιόδρα - Λύτρα, επανέλαβε ότι στο Μα-
ξίμου δεν υπάρχει καμία μελέτη, όπως και
στο υπουργείο Υγείας, ωστόσο τα συμπερά-
σματα της μελέτης η κυβέρνηση τα αντιμε-
τώπισε με τα μέτρα που έλαβε. «Η μελέτη
λέει ότι, αν είναι πάνω από 400 διασωληνω-
μένοι, όσες ΜΕΘ και να ’χεις, η διαχείριση
των περιστατικών είναι δύσκολη», κατέληξε
ο υπουργός.

Καταφανή ανεπάρκεια του συστήματος
υγείας να ανταποκριθεί στην αυξημένη πίε-
ση του τέταρτου επιδημικού κύματος κατα-

λόγισε στην κυβέρνηση ο τομεάρχης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, τονίζοντας ότι το βά-
ρος των περιστατικών Covid θα έπρεπε να
επιμεριστεί και στον ιδιωτικό τομέα και στα
στρατιωτικά νοσοκομεία.
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Πλεύρης: Όλη η αλήθεια για τις ΜΕΘ

Πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι σε Στρατό και ΕΛΑΣ Εξαδάκτυλος: Ένα εμβόλιο 
κοστίζει όσο δύο rapid tests 

Πρόταση να μη διενεργούνται τα rapid tests στις δημόσιες υπηρεσίες για
λόγους δυνατοτήτων, καθώς υπερβαίνουν τις 400.000 όσα απαιτούνται για
όσους υποχρεώνονται να τα κάνουν αλλά και για λόγους κόστους, διατύπω-
σε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θέτοντας και ένα ζήτημα δη-
μοκρατίας όπως το χαρακτήρισε για τους φορολογούμενους που επέλεξαν
να εμβολιαστούν. «Είναι ένα ερώτημα δημοκρατίας αν δέχονται οι υπόλοι-
ποι φορολογούμενοι να τα επιβαρύνονται, διότι ένα εμβόλιο κοστίζει περί-
που όσο δύο rapid αλλά ένας άνθρωπος που επιλέγει να μην εμβολιαστεί,
χρειάζεται πολλαπλά τεστ εβδομαδιαίως», είπε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. 

Από την ίδια επιτροπή ο κ. Εξαδάκτυλος ζήτησε η διενέργεια rapid test να
γίνεται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους χώρους, από γιατρούς και φαρ-
μακοποιούς, αναφέροντας ότι υπάρχουν τριών ταχυτήτων rapid tests ανά-
λογα με την ποιότητα και την πιστότητα. 

Ποσοστά εμβολιασμού στην Ελληνική Αστυνο-
μία και στις Ένοπλες Δυνάμεις δόθηκαν χθες από
τα αρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με τον Τάκη Θε-
οδωρικάκο, το ποσοστό των εμβολιασμένων
αστυνομικών και εκείνων που έχουν νοσήσει μέ-
χρι τις 2 Δεκεμβρίου ανερχόταν στο 81%. Όπως εί-
πε ο Τ. Θεοδωρικάκος, από τα 56.000 στελέχη, το
75% είναι πλήρως εμβολιασμένο, το περίπου 6%
έχει νοσήσει, ενώ τον τελευταίο μήνα ποσοστό
3,5% έχει προχωρήσει στην πρώτη δόση.

«Το ποσοστό εμβολιασμών στην ΕΛΑΣ είναι
πάνω από τον μέσο όρο της κοινωνίας», είπε ο κ.
Θεοδωρικάκος. Διαβεβαίωσε, δε, ότι δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβλημα ασφαλείας για τους πολί-

τες που υπόκεινται σε ελέγχους από την αστυνο-
μία, καθώς κάθε αστυνομικός που κάνει έλεγχο
φοράει μάσκα και γάντια, αποφεύγει την επαφή,
ενώ υποβάλλεται σε δύο τεστ την εβδομάδα.

Για τα ποσοστά εμβολιασμού στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις ενημέρωσε τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Γνωστοποίησε
πως το ποσοστό εμβολιασμού στο ΓΕΣ ανέρχεται
σε 63,51%, στο ΓΕΝ σε 72,59% και στο ΓΕΑ σε
62,23%. «Ουσιαστικά όμως το ποσοστό ανοσο-
ποίησης είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν προστεθούν
και οι νοσήσαντες, οι οποίοι διαθέτουν το σχετικό
πιστοποιητικό νόσησης», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά.

Ο υπουργός Υγείας  διέψευσε
με στοιχεία τα μυθεύματα 
του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν γίνεται
προτεραιοποίηση των
ασθενών με βάση την ηλικία 
ή τις προσωπικές γνωριμίες»



Χαμόγελα
στο ΚΙΝΑΛ από 
τις δημοσκοπήσεις 

Άνεμος αισιοδοξίας πνέει τις
τελευταίες μέρες στους κόλπους
του Κινήματος Αλλαγής, καθώς τα
μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις
ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις. Ωστόσο όλοι κρα-
τούν «χαμηλά την μπάλα» και
αποφεύγουν τυχόν πανηγυρι-
σμούς, σε ένα τοπίο που χαρακτη-
ρίζεται κυρίως από ρευστότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η νέα ηγε-
σία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το
ευνοϊκό κλίμα και για αυτό στρέ-
φουν το ενδιαφέρον τους στην κα-
θημερινότητα του πολίτη, με έμ-
φαση στις συνέπειες της πανδη-
μίας και στα προβλήματα στην οι-
κονομία. Χθες ο Νίκος Ανδρουλά-
κης πήρε μια γεύση από το κλίμα
που επικρατεί στην αγορά στη συ-
νάντηση που είχε με εκπροσώ-
πους των εμπορικών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.

Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες
μέρες το Κίνημα Αλλαγής θα προ-
χωρήσει σε εκστρατεία «πειθούς»
των πολιτών για την ανάγκη του
εμβολιασμού. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, κάτι παραπάνω από θετι-
κή ήταν η ανταπόκριση των πολι-
τών στις πρώτες κινήσεις της νέας
ηγεσίας του κόμματος. Συγκεκρι-
μένα, στη δημοσκόπηση της Marc
για το «Πρώτο Θέμα», ο Νίκος Αν-
δρουλάκης αναδεικνύεται σε δεύ-
τερο πιο δημοφιλή πολιτικό αρχη-
γό, με το κόμμα του να απειλεί
ανοιχτά ύστερα από αρκετά χρό-
νια τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψή-
φου κατέγραψε 15,2% έναντι 9%
που είχε τον περασμένο μήνα,
κλείνοντας την ψαλίδα με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις 4 ποσοστιαίες μονάδες. 

ΑΑντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Ο Ανδρουλάκης σπρώχνει
τον Τσίπρα στο σκληρό ροκ
Ο

πως όλα δείχνουν, η περίοδος
της χαλαρής αντιπολίτευσης από
πλευράς τουλάχιστον του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης έχει τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας
αλλάζει το παιχνίδι, παίζοντας επιθετικά
μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών.

Η διαγραφή Κουρουμπλή και η δυναμική
ομιλία στη Βουλή το μεσημέρι του Σαββά-
του, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό,
μαρτυρούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα
παίξει σκληρό μαρκάρισμα στον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συσπειρώ-
νοντας το κομματικό ακροατήριο του κόμ-
ματος, αλλά και δείχνοντας παράλληλα σε
έναν κόσμο που κοιτά ξανά προς το ΠΑΣΟΚ
λόγω της εκλογής Ανδρουλάκη, πως αυτός
είναι που πιέζει ουσιαστικά το σύστημα και
ασκεί σκληρή αντιπολίτευση, την ώρα μάλι-
στα που ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ δεν έχει
σαφή πολιτική κατεύθυνση. 

«Έπρεπε να παραιτηθεί»
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης τόνισε πως ο πρωθυπουργός θα έπρε-
πε να παραιτηθεί «είτε για εγκληματική και
επικίνδυνη αμεριμνησία -αν δεν γνώριζε
για τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα- είτε για εγ-
κληματικό και επικίνδυνο κυνισμό». 

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «εγ-
κληματικές πολιτικές ευθύνες» της κυβέρ-
νησης και για «ακόμα πιο εγκληματικό ψέ-
μα που τις συνοδεύει». «Έπρεπε να ζητήσει
εκλογές και άργησε», λένε χαρακτηριστικά
πηγές της Κουμουνδούρου, τονίζοντας πως
τα στοιχεία είναι τέτοια πια -ειδικά μετά τη
δημοσιοποίηση της μελέτης Τσιόδρα - Λύ-
τρα και τις δηλώσεις περί άγνοιάς της από
τον ίδιο τον πρωθυπουργό- που δεν θα
μπορούσε να μην το κάνει, γιατί μην ξεχνά-
με πως η κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ
και πολύ καιρό «γκρινιάζει» για τη διχο-
γνωμία δηλώσεων των στελεχών του κόμ-
ματος και τη χαλαρή αντιπολίτευση που
ασκήθηκε μέχρι τώρα. 

Και στα εσωτερικά
Στελέχη της ΚΕΑ αναφέρουν πως αναμέ-

νουν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοι-
χη δυναμική με αυτή που άσκησε στη δια-
γραφή Κουρουμπλή και στα εσωκομματικά
του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά σε στελέχη που θα προ-
βούν από εδώ και πέρα σε δηλώσεις τύπου

Ξανθού, που δημιουργούν σύγχυση στα
εσωτερικά και ασαφή πολιτικό προσανατο-
λισμό σε καίρια ζητήματα της επικαιρότητας.

Ο Αλέξης Τσίπρας χθες, Δευτέρα, ξεκίνη-
σε την εβδομάδα του με μια σειρά επαφών
με το ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας
και εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλά-
δου της Πληροφορικής και των Επικοινω-
νιών, ενώ πραγματοποίησε παρέμβαση και

στο Digital Economy Forum που διοργανώ-
νει στο ξενοδοχείο Hilton o ΣΕΠΕ.

Η διαγραφή Κουρουμπλή και 
η δυναμική ομιλία στη Βουλή
δείχνουν την αλλαγή πλεύσης

Στο αρχείο η εμπλοκή ΣΥΡΙΖΑ στη Folli Follie
Στο αρχείο έβαλε η Οικονομική Εισαγγελία τη δικογραφία που αφορούσε δωροδοκία
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη και Μάκη Μπαλαούρα από τους πρώην
επικεφαλής της Folli Follie Δημήτρη Κουτσολιούτσο και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και
τον διευθυντή ασφαλείας της εταιρείας. Η υπόθεση ανέκυψε μετά την έκθεση της
εταιρείας Price Water House Coopers, που περιλάμβανε emails προς τον Τζ. Κου-
τσολιούτσο, στα οποία ο διευθυντής ασφαλείας της εταιρείας αναφερόταν στα στελέ-
χη του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυριζόμενος ότι προσπαθούσαν να ευνοήσουν τη διοίκηση της εται-
ρείας. Σημειώνεται ότι η Οικονομική Εισαγγελία απέστειλε αντίγραφα της δικογρα-
φίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί από
τον Μάκη Μπαλαούρα, τον υπάλληλο της εταιρείας και τους Δημήτρη και Τζώρτζη
Κουτσολιούτσο το πλημμέλημα της «εμπορίας επιρροής - μεσάζοντες».



ΑΑπόσυρση της εθελουσίας
θέλουν στην «Αυγή»
Συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στην ηγε-
σία του ΣΥΡΙΖΑ η αναμπουμπούλα που επικρα-
τεί στην «Αυγή». Ως γνωστόν, το σχέδιο εθε-
λουσίας των εργαζομένων στο κομματικό όρ-
γανο προκειμένου να διασωθεί η εφημερίδα
και να διασφαλιστεί το μέλλον της συνάντησε
σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το προσωπικό
όσο και από κομματικά στελέχη. Χθες έγινε μία
ακόμη συνέλευση σε τεταμένο κλίμα με αντι-
κείμενο το αίτημα για απόσυρση του σχεδίου
εθελουσίας. Συνέλευση που έφερε σε δύσκο-
λη θέση κάποιους από τους επιτελείς, οι οποίοι
έχουν απευθείας γραμμή με τον πρόεδρο. 

Μαύρα πανιά 
και στο franchising

Το 2022 βλέπω μαύρα πανιά στη βιομηχανία
του καφέ και ειδικά σε αυτό που λέμε fran-
chising. Οι φήμες φουντώνουν ότι οι Αμερι-
κανοί είναι απογοητευμένοι από τις εδώ επεν-
δύσεις και μάλλον θα τραβήξουν πίσω τα δικά
τους brand από την αγορά. Τα έσοδα λίγα, τα
δάνεια πολλά. «Χωριό που φαίνεται κολαούζο
δεν θέλει», όπως λέει και η λαϊκή σοφία… Οι
τιμές του καφέ και η συνολική πτώση στην
αγορά λειτουργούν αποτρεπτικά για μεγάλους
τζίρους που να καλύπτουν τα δάνεια και να τα
καθιστούν βιώσιμα…

Η διάψευση της Ζέττας 
για τα σχολεία

Στο χωριό μου λένε ότι τίποτα δεν ισχύει μέχρι
να διαψευστεί. Να, η κυρία Ζέττα Μακρή διέ-
ψευσε τις φήμες που λένε ότι τα σχολεία μπο-
ρεί να μην ανοίξουν στις προκαθορισμένες
ημερομηνίες μετά τις γιορτές. Όπως εξήγησε
η υφυπουργός επικαλούμενη τις οδηγίες των
ειδικών, δεν συντρέχουν λόγοι να κλείσουν
νωρίτερα από το προγραμματισμένο τα σχο-
λεία, καθώς δεν υπάρχουν ανησυχητικά δείγ-
ματα. «Το σχολείο ακολουθεί την πανδημία,
δεν την οδηγεί», συμπλήρωσε η ίδια. Ανέφε-
ρε, δε, πως αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία
περίπτωση να υπάρξει τροποποίηση ούτε στο
άνοιγμα των σχολείων, ενώ δεν αναμένεται
κάποια αλλαγή στο υπάρχον πρωτόκολλο λει-
τουργίας. Εγώ την πιστεύω, όπως τα λέει θα
γίνουν… Τι; Δεν την πιστεύετε;

Ο Γιώργος Στάσσης είναι σε αναμμένα κάρ-
βουνα, καθώς ο νέος του στόχος είναι μέσα
στο 2022 να καταφέρει η ΔΕΗ να πουλάει
ρεύμα στα Βαλκάνια. Έχει βάλει στο μάτι τις
αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας,
όπου υπάρχουν αρκετοί βιομηχανικοί πελά-
τες. Σε ό,τι αφορά τα αυξημένα τιμολόγια,
στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι το β’ εξά-
μηνο του έτους η κατάσταση με τις αυξήσεις
θα αποκλιμακωθεί και θα επιστρέψουμε σε
«ανεκτά» τιμολόγια.

Ο «Τζίτζι» ζήλεψε 
το Χόλιγουντ

Μ
ια κοινή φωτογραφία με τον διάσημο
ηθοποιό του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ
δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Κεντρι-

κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας από τα
γυρίσματα της ταινίας «The Expendables» στη
Θεσσαλονίκη. Τη φωτογραφία την ανάρτησε στα
social media και έγραψε: «Με τον Τζέισον Στέι-
θαμ στα γυρίσματα της ταινίας “The Expendables”
στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
που μια τόσο σημαντική κινηματογραφική παρα-
γωγή επέλεξε την περιοχή μας για τα γυρίσματά
της. Είναι πολύ σημαντικό για την Κεντρική Μακε-
δονία ότι πλέον προσελκύουμε ταινίες του Χόλι-
γουντ με ορισμένους από τους μεγαλύτερους
σταρ στον κόσμο».

Για να ξέρετε, την επέκταση
του φράχτη στον Έβρο κατά 26
χιλιόμετρα σχεδιάζει η κυ-
βέρνηση. Ήδη το πρώτο βήμα

έγινε. Πριν από λίγες μέρες
στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο

υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, οι υπουργοί Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και Με-
ταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης ζή-
τησαν επισήμως τη χρηματοδότηση του έργου για
την προστασία των συνόρων της χώρας μας, που
είναι και σύνορα της Ευρώπης.
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Ο Τσίπρας και 
η εκλογή από τη βάση

Οι εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ πιέζουν πολύ τον Αλέξη
Τσίπρα. Αφόρητα, θα έλεγα, και σκέφτεται να
προχωρήσει σε καταστατικές αλλαγές στο κόμμα
που θα του επιτρέψουν να ισχυροποιηθεί έναντι
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι δικοί του
άνθρωποι του έχουν εισηγηθεί να ρίξει στο τραπέ-
ζι την εκλογή προέδρου από τη βάση του κόμμα-
τος και όχι από τους συνέδρους και τα μέλη του
κόμματος. Είναι ο μόνος τρόπος να γίνει «μονάρ-
χης» της Προοδευτικής Συμμαχίας, καθότι πολύ
αμφιβάλλω ότι τον ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολο
δεν είναι να το καταφέρει. Άλλη λύση να παραμεί-
νει στην ηγεσία επίσης δεν έχει, αφού μια συντρι-
πτική ήττα στις επικείμενες εκλογές θα θέσει ζή-
τημα ηγεσίας στην Κουμουνδούρου. Η εκλογή
από τη βάση θα του δώσει μεγαλύτερο αέρα και
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο στόχος της ΔΕΗ 
για το 2022
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Δεν έβρισκαν απογραφέα 
για το «νησί των ανέμων»
Τ

α ύστερα του κόσμου που λέμε… Στο «νησί των ανέμων», στη Μύκονο
των 5.000 μόνιμων κατοίκων και των 200.000 φιλοξενούμενων τη μέρα
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η απογραφή άργησε… μερικές εβδο-

μάδες. Κι αυτό γιατί στο κοσμοπολίτικο νησί δεν βρέθηκε ούτε ένας απογρα-
φέας για να αναλάβει τη διαδικασία. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Στο πιο
κοσμοπολίτικο νησί της χώρας να μην υπάρχει ένας υπάλληλος να αναλάβει
τη διαδικασία; Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Θάνο Θανό-
πουλο, η απογραφή θα ξεκινήσει τώρα -μετά κόπων και βασάνων- καθώς
ύστερα από συνεννόηση με τις τοπικές Αρχές δημοτικοί υπάλληλοι θα είναι
αυτοί που θα αναλάβουν την απογραφή των Μυκονιατών. Τα ευτράπελα πάν-
τως είναι πολλά. Ιδιοκτήτες κατοικιών αρνούνται να απογράψουν τις κατοι-
κίες τους επειδή τις μισθώνουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και φοβούνται
πως τα στοιχεία της απογραφής θα... φτάσουν στην Εφορία. Οι δικαιολογίες
που προβάλλουν για να μην απογραφούν σπάνε ταμεία! Η συνηθέστερη είναι
ότι έχασαν τους κωδικούς της αυτοαπογραφής. Οι κλήσεις που έγιναν από
εκπροσώπους νοικοκυριών στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛΣΤΑΤ αφορούσαν
σε ποσοστό 90% χαμένους κωδικούς. Η συχνότερη δικαιολογία που χρησι-
μοποιήθηκε ήταν ότι ο σκύλος της οικογένειας έφαγε το χαρτί με τον 12ψή-
φιο κωδικό. Περίεργα σκυλιά έχουν. Χαρτοφάγα!

Πρακτικά σε αυτό το timing δεν έχει καμία απολύτως
σκοπιμότητα να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση μομφής,
αφού επί της ουσίας δεν μπορεί να προκαλέσει εκλογές.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η κυβέρνηση θα μετέτρεπε
την πρόταση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης και θα
έπαιρνε αυτομάτως κοινοβουλευτικό αέρα για έξι μή-
νες. Συνεπώς κάτι τέτοιο θα ισχυροποιούσε την κυβέρ-
νηση, έστω και σε επίπεδο εντυπώσεων. Το «παραιτη-
θείτε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί είστε ανεπαρκής», που
ακούσαμε το Σάββατο, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια
πολιτική θέση, μια πολιτική κριτική η οποία από μόνη

της δεν μπορεί να προκαλέσει κοινοβουλευτικές ανατα-
ράξεις. Πέραν της πολιτικής ανυπακοής που ζήτησε ο κ.
Τσίπρας από τον λαό, για να πέσει μια κυβέρνηση με 157
πλειοψηφία (συν ένας ο Μπογδάνος που προσώρας τη
στηρίζει, 158) πρέπει να πέσει από «μέσα». Να την κατα-
ψηφίσουν τουλάχιστον 7 βουλευτές της από την υπάρ-
χουσα ΚΟ. Δεν το λες και εύκολο, ούτε συνηθισμένο. Γε-
νικώς, οι προτάσεις μομφής, δυσπιστίας και εμπιστοσύ-
νης είναι κοινοβουλευτικά όπλα για να συντηρείται η πό-
λωση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και σπα-
νίως μπορούν να προκαλέσουν πολιτικές αλλαγές.
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Περί εικονικών
παρόχων 

Νέο... φρούτο έρχεται στην κινητή τη-
λεφωνία. Κοντά σε συμφωνία με μια
από τις τρεις εταιρείες κινητής για να
λειτουργήσει ως εικονικός πάροχος κι-
νητής τηλεφωνίας (Mobile Virtual Net-
work Operator - MVNO) βρίσκεται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η ενεργειακή
εταιρεία Volton, η οποία είχε ανακοινώ-
σει νωρίτερα φέτος την πρόθεσή της να
μπει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη
διαμεσολάβηση της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) έπειτα από αίτημα της Volton για
να υπάρξει μια συμφωνία με κάποια εκ
των τριών εταιρειών κινητής (Cosmote,
Vodafone και Wind) και, σύμφωνα με
πληροφορίες, μέσα στους επόμενους
μήνες θα υπάρξει συμφωνία. Η διαδικα-
σία διαμεσολάβησης γίνεται βάσει των
όσων προβλέπει η νομοθεσία. Είχαν
προηγηθεί διαπραγματεύσεις του ενερ-
γειακού ομίλου με κάθε πάροχο ξεχω-
ριστά, χωρίς όμως να μπορέσει να κλεί-
σει κάποια συμφωνία. Oι εικονικοί πά-
ροχοι είναι εταιρείες που δεν διαθέτουν
δικές τους υποδομές ή άδειες αξιοποί-
ησης φάσματος, αλλά αντίθετα «νοικιά-
ζουν» το ραδιοδίκτυο από τους παρό-
χους κινητής.

Ένα «πουλάκι» που ξέρει την
αγορά μού έλεγε ότι μπορεί να
δοθεί και νέα παράταση στις
επιστρεπτέες που είναι να πλη-
ρωθούν στις αρχές του έτους…
Διότι αν δεν δοθεί, θα πάνε
«κουβά» πολλές επιχειρήσεις
και τούτο δεν το θέλει κανείς. Η
έκπτωση 15% που έδωσε ο Χρή-
στος Σταϊκούρας για όσους πλη-
ρώσουν εφάπαξ την επιστρε-
πτέα δεν ήταν τυχαία κίνηση.

Το δώρο της
Σακελλαροπούλου
στον Ανδρουλάκη 

Τι δώρο έκανε η Σακελλαροπούλου
στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την επίσκε-
ψη του τελευταίου στην Προεδρία της
Δημοκρατίας; Ένα… πέταλο φτιαγμένο
από τσαρούχι τσολιά της Προεδρικής
Φρουράς. Αυτό το πέταλο του Εύζωνα θα
είναι για το 2022 το γούρι της Προεδρίας
της Δημοκρατίας. Με τα τσαρούχια, που
λέμε…

Άλλο «ζητάω εκλογές» και άλλο «τις προκαλώ»



Γ
αϊτανάκι αναζήτησης ευ-
θυνών έχει στήσει στην
κυβέρνηση η υπόθεση
της έρευνας Τσιόδρα -

Λύτρα. Δεν ξέρουμε ποιον ή ποι-
ους είχαν ενημερώσει για τα απο-
τελέσματα της έρευνας οι δύο επι-
φανείς επιστήμονες, αλλά εκείνο
που ξέρουμε είναι ότι ο σαματάς
που γίνεται είναι μεγαλύτερος
από την ουσία του θέματος. Τα δε
απόνερά του ακόμα μεγαλύτερα,
καθώς το «μπαλάκι» των ευθυνών
περνάει από τον Κικίλια στον Κον-
τοζαμάνη, στον λογογράφο του
πρωθυπουργού Γιάννη Βλαστάρη (αυτός πάλι γιατί εμπλέκεται,
δεν καταλαβαίνω) για να καταλήξει στον γενικό γραμματέα του
Υγείας κ. Πρεζεράκο. Αν δεν θυμάστε, είναι ο ίδιος που ήταν
επικεφαλής της επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές για τις
μάσκες. Ναι, ναι… μιλάμε για την επιτροπή που είχε παραγγεί-
λει τις μάσκες-γίγας για τα παιδιά. Εκείνες τις μάσκες που τις
φορούσαν και σαν… σώβρακα.

Τότε οι ευθύνες είχαν πέσει στον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο

οποίος και τελικά την πλήρωσε, αφού κι αυτός ήταν ένας λό-
γος που οδήγησε στην απώλεια της θέσης του υπουργού
Εσωτερικών και στην επτάμηνη παραμονή του στον «πάγκο»
της κυβέρνησης.

Σύμφωνα πάντως με δημοσιογραφικές πηγές, ο κ. Πλεύρης
κάνει τον σταυρό του να καταλήξουν οι ευθύνες στον κ. Πρεζε-
ράκο, μιας και η συμβίωση με τον εν λόγω γγ, όπως λένε οι κα-
κές γλώσσες, έχει καταστεί πάρα πολύ δύσκολη.

Ο αρχηγός, ο κορονοϊός,
η κρατική επιχορήγηση
και το ίδρυμα

Με χαρές και πανηγύρια υποδέχθηκαν
φίλοι και συνεργάτες τον αρχηγό τους
όταν βγήκε από το νοσο-
κομείο νικητής στη
μάχη με τον κορο-
νοϊό. Λογικό, θα
πείτε. Όντως! Και
απολύτως ανθρώ-
πινο. Με το χέρι
στην καρδιά, όμως,
σας αποκαλύπτω ότι η
επιβίωση του ανθρώπου δεν ήταν ο απο-
κλειστικός λόγος της ανακούφισης. Γιατί;
Διότι ο εν λόγω αρχηγός, ο οποίος στις τε-
λευταίες εκλογές παρέμεινε εκτός Βου-
λής, μετέφερε σε ίδρυμα την κρατική επι-
δότηση, αλλά δεν πρόλαβε να βάλει τις τε-
λικές υπογραφές, με αποτέλεσμα να είναι
όλα στον αέρα. Τώρα, πλέον, ελεύθερος
και λεβέντης, θα ολοκληρώσει το project!
Ο πονηρούλης! 

Ο Πολάκης ξε…Χίλη-σε
επανάσταση 

Πόλεμο στις ασφαλιστικές εταιρείες
κήρυξε ο Π. Πολάκης! Σχολιάζοντας τις
πολιτικές εξελίξεις στη Χιλή, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύθηκε να ακολουθήσει
τον δρόμο του νεοεκλεγέντος αριστερού
προέδρου της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς
και να καταργήσει την ιδιωτική ασφάλιση.
«Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς», είπε ο
αψύς Σφακιανός από το βήμα της Ολομέ-
λειας. Σημείωση: Ο 35χρονος Μπόριτς εί-
ναι πρόεδρος ολίγων ωρών στη λατινοα-
μερικάνικη χώρα, του επιτρέπεται να πει
και… μια κουβέντα παραπάνω. Οι εν Ελ-
λάδι αριστεροί, που είναι πεπειραμένοι,
μπορούν να του δώσουν συμβουλές περί
προεκλογικών υποσχέσεων και κυβερνη-
τικών… κυβιστήσεων. Όχι το αντίθετο… 

Επεισόδιο 1: Μιας και δεν
κατάφερε στις προηγούμενες
εκλογές να μπει στη Βουλή,

είπε να αξιοποιήσει τον χρόνο
να μαζέψει κανένα φράγκο για τις

επόμενες. Ο λόγος για πολιτεύτρια της ΝΔ στο
πρώην υπόλοιπο Αττικής, η οποία φέρεται να
πήρε 35.000 προκαταβολή από επιχειρηματία
για να του βγάλει άδεια γηροκομείου. Οι μήνες,
όμως, περνάνε και ο επιχειρηματίας τα έχει
πάρει στο κρανίο και ζητάει τα χρήματά του
πίσω άμεσα. Ποια είναι; 

Γιατί κάνει επικλήσεις…
στα θεία ο Πλεύρης
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Ο μεγαλοεργολάβος της
ιστορίας είχε πάει να
επισκεφτεί γνωστό,

υπερήλικα εκδότη. Κάπου
εκεί, στην κουβέντα, λοιπόν,

ανάμεσα στα πολιτικά κουτσομπολιά και τις
οικονομικές εκτιμήσεις, ο μεγαλοεργολάβος
«πετάει τη βόμβα» στον συνομιλητή του. «Εγώ,
δεν ανησυχώ. Έχω στην άκρη για τα παιδιά
μου 1 δισ. ευρώ»! Πώς τα λέτε έτσι, κύριε,
αυτά; Και μάλιστα σε υπερήλικα; Να πάθει
τίποτα, να το έχετε και κρίμα στον λαιμό σας; 

Ο κ. Θεοδωρικάκος απέρριψε την ιδέα
για υποχρεωτικό εμβολιασμό των

αστυνομικών, προφανώς με το σκε-
πτικό ότι «το ποσοστό εμβολιασμών
στην ΕΛΑΣ είναι πάνω από τον μέσο
όρο της κοινωνίας». Ωστόσο σε ένα

ευνομούμενο κράτος το παράδειγμα
πρέπει να δίνουν αυτοί που αποτελούν
στελέχη της κρατικής μηχανής. Για να
μη θυμηθούμε το περίφημο «εσείς εί-
στε το κράτος», του πατέρα του σημε-

ρινού πρωθυπουργού.

Ο Συριζαίος βουλευτής που
ψάχνει «γαλάζιο μέσο»

Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα για τα τραβήγματα που
έχει με το ΣΔΟΕ η σύζυγος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μα-
θαίνω, λοιπόν, ότι τις τελευταίες μέρες ο σύζυγος ψά-
χνει μανιωδώς «μέσο» για να την ξελασπώσει. Η τε-
λευταία κρούση έγινε στον «γαλάζιο» συνάδελφό του
Βασίλη Σπανάκη, σκεπτόμενος προφανώς ότι λόγω της
επαγγελματικής του διαδρομής στο υπουργείο Οικο-
νομικών, όλο και κάποια παραπάνω πρόσβαση θα μπο-
ρεί να εξασφαλίσει. Το τι του απάντησε ο βουλευτής
της ΝΔ, θα το μάθετε σύντομα… 

Πότε θα εμβολιαστεί το «κράτος»;



του

Νίκου 
Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
& διευθύνων 
σύμβουλος 
OnLine Data AE
Executive Director
YES Advisory
Μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ
Επιστημονικός
Σύμβουλος ΕΒΕΠ

Eνα μη επιβεβαιωμένο ιστορικό γεγονός, μάλ-
λον αστικός μύθος, μεταφέρθηκε στη μεγάλη
οθόνη και στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα». Ο

Τσόρτσιλ στη διαδρομή του προς το κοινοβούλιο δρα-
πετεύει από το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο και χάνε-
ται στο πλήθος κατεβαίνοντας στο underground του
Λονδίνου. Ο Τσόρτσιλ κατέβηκε για να συγχρωτιστεί
και να μιλήσει με αυτούς που τελικά κάνουν τη δου-
λειά. Μίλησε μαζί τους ασχέτως με το φύλο, το χρώ-
μα, την ηλικία, το μορφωτικό τους επίπεδο. Ουσια-
στικά, ήταν η πρώτη του φορά που επιβιβάστηκε στο
τρένο, έκανε ένα ταξίδι στον κόσμο της ενσυναίσθη-
σης, αποβάλλοντας το -υπέρμετρο- εγώ του, έγινε ο
καλύτερος ακροατής και παίρνοντας τους ανθρώ-
πους του από το χέρι, άντλησε δύναμη και δυναμική,
καθαρότητα σκέψης και κίνητρο για να υλοποιήσει το
όραμά του που ταύτισε με το όραμά τους. Με αυτό
τον αστικό μύθο, το Ηνωμένο Βασίλειο κήρυξε τον
πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα θέ-
τει και ορίζει γενικότερα την έννοια της ηγεσίας.

Στη χώρα μας -και όχι μόνο- η έννοια της ηγεσίας
συγχέεται με την εξουσία και τη θέση, συγχέεται με
την επιβολή και όχι με κυρίαρχα χαρακτηριστικά που
είναι η ακεραιότητα, η συνεργατικότητα, η ηθική, η
νομιμότητα, η εμπιστοσύνη, και ταυτόχρονα κάνει
αποδεκτό το δικαίωμα στην αποτυχία, στη συνεχή
εξέλιξη, στον φόβο κ.ά. 

Η ηγεσία, είτε είναι πολιτική είτε ακαδημαϊκή είτε
επιχειρηματική, συγκεντρώνει τα ίδια στοιχεία και
απαιτεί την ίδια σκληρή δουλειά από όλους. Περισ-
σότερο, όμως, είναι διακριτό το αποτύπωμα της ηγε-
σίας στην κοινωνία και πρέπει να είναι διακριτό, γιατί
αποτελεί την κυρίαρχη συνισταμένη στη δημοκρατία

και την κοινωνική ευμάρεια, ή, όπως πολύ εύστοχα
αναφέρει ο καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς, στην
ευδαιμονία. 

Η επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει τη μεγαλύτε-
ρη ευθύνη του κοινωνικού αποτυπώματος. Ενστερνι-
ζόμενη τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα, την ηθική και
την ανάπτυξη, προσφέρει βιωσιμότητα και κοινωνι-
κή ευμάρεια. Ιδιαίτερα η μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, συμμετέ-
χουν -ενσυνείδητα ή ασυνείδητα- συλλογικά στο με-
γάλο όραμα της εξέλιξης. Η παραγωγή πλούτου εί-
ναι το αποτέλεσμα της αέναης αυτής προσπάθειας
ανάδειξης των δεξιοτήτων του συνόλου και όχι μόνο
του ηγέτη ενορχηστρωτή. Για αυτόν και μόνο τον λό-
γο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι βαθιά
προοδευτική.

Στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα, βασικό μέ-
λημα δεν είναι η αυτοβελτίωση, η εξέλιξη, η ανάπτυ-
ξη και η ευμάρεια. Βασικό μέλημα είναι η ανεύρεση
αντιπάλων. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα και τις
εκφάνσεις της ζωής μας. Ο πολιτικός μας αντίπαλος
ή ο ανταγωνιστής μας βρίσκεται απέναντί μας. Δεν
ψάχνουμε να βρούμε κοινούς παρονομαστές αλλά
θριαμβευτικές νίκες. Δεν ψάχνουμε το «εμείς» αλλά
το αναγνωρίζουμε μόνο ως πληθυντικό μεγαλοπρε-
πείας. Η προσωρινή επικράτηση είναι το ζητούμενο
και όχι η πορεία. Για να αλλάξει αυτή η κακοδαιμο-
νούσα κουλτούρα απαιτείται εκπαίδευση, τόσο ατο-
μική όσο και συλλογική. Πρέπει να ορίσουμε τα δικά
μας οράματα και να ανακαλύψουμε φέρνοντας στην
επιφάνεια τους πραγματικούς ηγέτες. Ποιος ξέρει,
μπορεί να είμαστε εμείς ένας από αυτούς. 
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«Φωτιά στα τόπια» της πολιτικής σκηνής
ήταν η δήλωση του πολιτικού αρχη-
γού. Αυτήν τη φράση την έχουμε δια-

βάσει και ακούσει αρκετές φορές για έξυπνες δη-
λώσεις πολιτικών που πρωταγωνίστησαν και μνη-
μονεύονται αρκετά χρόνια.

Σε προεκλογικές περιόδους, μεγαλόστομες δη-
λώσεις και περίτεχνες ρήσεις ανεβάζουν τον εκλο-
γικό πυρετό σε δυσθεώρητα ύψη. Σπάνε το «θερ-
μόμετρο» της τηλεθέασης, τις περισσότερες φο-
ρές.

Αυτή την ανάγκη φιλοδοξούν να καλύψουν τα
Τιπ επικοινωνίας που διαβάζετε κάθε Τρίτη στην
ψηφιακή εφημερίδα «Political». Ευφάνταστες
φράσεις και αρκετά σπιρτόζικες, με στόχο να ξε-
χωρίσετε θετικά στην ομιλία, στη συνέντευξη ή σε
μια απλή δήλωσή σας.

Μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις λέει
μια παροιμία και σύμφωνα με την ιστορία της πο-
λιτικής επικοινωνίας, αρκετά πολιτικά πρόσωπα
έγραψαν την ιστορία τους με μια μικρή φράση.
Μόνο λίγες λέξεις όπως «νίπτω τας χείρας μου» ή
«για την Ελλάδα, ρε γαμώτο» ή «Μαζί τα φάγαμε»
και άλλες έξυπνες φράσεις που συμπυκνώνουν
διάφορα μηνύματα και νοήματα, που θα χρει-

άζονταν σελίδες για να αποτυπωθούν. Τιπ πολιτι-
κής επικοινωνίας, σύντομες, λιτές, κατανοητές,
ευθύβολες και πολλάκις βιτριολικές φράσεις με
στόχο την «αναπαραγωγή» της φράσης και την
προβολή του πολιτικού προσώπου, φορέα της
φράσης.

Τιπ πολιτικής επικοινωνίας κάθε Τρίτη. Κρατή-
στε τα. Θα σας χρειαστούν.

1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, η πραγματι-
κότητα βάζει τα δικά της διλήμματα, στα κάθε εί-
δους σενάρια.

2. Στις εκλογές υπάρχουν και ψήφοι μίας χρή-
σης. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν
ότι αρκετές φορές η δυσαρέσκεια πολιτικών τούς
οδηγεί και σε κόμματα μίας χρήσης, δηλαδή μίας
κοινοβουλευτικής θητείας. Αποτέλεσμα, να έχου-
με και ψήφο μίας χρήσης.

3. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, το μόνο στα-
θερό είναι οι μεταβλητές.

4. Ο ούριος επικοινωνιακός άνεμος όταν πνέει
στα πανιά ενός πολιτικού, πολλές φορές έχει και
σαν αποτέλεσμα να φουσκώνει υπέρ το δέον και
τα μυαλά του.

5. Όταν το μέλλον μιας παράταξης μαγειρεύεται
στον φούρνο του παρόντος με υλικά του παρελ-

θόντος, το παραγόμενο προϊόν δεν είναι ελκυστι-
κό. Άνοστο βγαίνει το φαγητό!

6. Αν δεν χυθεί αίμα, αρχηγός δεν γίνεσαι και
ούτε οι επίδοξοι μνηστήρες, εντός ή εκτός κόμμα-
τος, σε παίρνουν στα σοβαρά. 

7. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, νικητής βγαί-
νει αυτός που έχει την πιο πειστική απάντηση στο
κεντρικό δίλημμα που θέτει η συγκυρία των εκλο-
γών.

8. Για να γραφεί το όνομα ενός πολιτικού στη
«Χρυσή Βίβλο», θα πρέπει να θυσιάσει το εγώ του
μπροστά στο συμφέρον του κόμματός του.

9. Στην πολιτική, η ακροβασία σε δυο βάρκες
έχει σίγουρο αποτέλεσμα τον πνιγμό.

10. Στις αποφάσεις πολλών πολιτικών ισχύει η
γνωστή φράση «διαλέγετε και παίρνετε», ανάλο-
γα, φυσικά, με το τι συμφέρει πρωτίστως τον ίδιο
και μετά το κόμμα του.

11. Πίσω από τη φράση «άλλη πολιτική» κρύβε-
ται ένα μεγάλο κενό, κρύβεται έλλειψη πολιτικής.

Διευκρινίζεται ότι τα Τιπ που διαβάζετε κάθε Τρί-
τη δεν περιλαμβάνονται στον Οδηγό Πολιτικής Επι-
κοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 Tips».

Καλά Χριστούγεννα!

του

Θανάση 
Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η επιχειρηματικότητα είναι βαθιά προοδευτική 
δύναμη όταν υπάρχει ηγεσία



Ο
κύβος ερρίφθη. Τα πρώτα κομ-
μάτια της ελληνικής φρεγάτας
FDI Belharra κόπηκαν και βρί-
σκονται ήδη στη δεύτερη στεγα-

σμένη ναυπηγική κλίνη της Λοριάν στη
Δυτική Γαλλία. Μέσα στους επόμενους 39
μήνες το πανίσχυρο πολεμικό πλοίο θα
πάρει σάρκα και οστά και θα μεταμορφω-
θεί στην πιο σύγχρονη και ικανή Μονάδα
Επιφανείας που απέκτησε ποτέ το ελληνι-
κό Πολεμικό Ναυτικό. Η «Political» βρέ-
θηκε στη γαλλική πόλη και πραγματοποί-
ησε οδοιπορικό στα ναυπηγεία που θα κα-
τασκευάσουν το πλοίο του μέλλοντος για
τον ελληνικό Στόλο.

Δίπλα στο ελληνικό πλοίο, στην πρώτη
κλίνη του ναυπηγείου, αρχίζει να παίρνει
μορφή το «αδελφάκι» του, που κατα-
σκευάζεται για το γαλλικό Πολεμικό Ναυ-
τικό. Η γαλλική Belharra, η πρώτη που θα
βγει από τη γραμμή παραγωγής της Group
Naval, θα είναι έτοιμη λίγους μήνες νωρί-
τερα από την ελληνική, στα τέλη του 2023,
οπότε και θα ξεκινήσει τις δοκιμές στη
θάλασσα. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει
περίπου εννέα μήνες και έπειτα το πλοίο
θα ενταχθεί σε υπηρεσία. Την ίδια περίο-
δο η ελληνική Belharra θα πέφτει στη θά-
λασσα, ενώ θα έχουν προηγηθεί δέκα μή-
νες εξονυχιστικών δοκιμών των αισθητή-
ρων, του ραντάρ και του συστήματος μά-
χης «SETIS» στην ξηρά, προτού καν ολο-

κληρωθεί η ναυπήγηση του πλοίου.

Το «υπερόπλο»
Στο οδοιπορικό μας στα ναυπηγεία της

Λοριάν είχαμε τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουμε και την πρώτη δοκιμή του
«υπερόπλου» που αποτελεί το «σήμα κα-
τατεθέν» της Belharra. Πρόκειται για το
σύστημα PSIM, τον ιστό του πλοίου που
αποτελείται από το πανίσχυρο ραντάρ Sea
Fire 500 και πλήθος αισθητήρων που δί-
νουν τη δυνατότητα εγκλωβισμού εκατον-

τάδων στόχων ταυτόχρονα και μάλιστα σε
ακτίνα που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα. Το
ραντάρ αυτό, σε συνδυασμό με τα δύο σό-
ναρ που διαθέτει η FDI Belharra, ένα εν-
σωματωμένο στην τρόπιδα και ένα συρό-
μενο, την καθιστά απρόσβλητη τόσο από
αέρος όσο και από τη θάλασσα αλλά και
κάτω από αυτήν. Την ίδια ώρα μετατρέ-
πουν τη Belharra σε δεινό θηρευτή, αφού
τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από τους αι-
σθητήρες της.

Οι Γάλλοι μάλιστα διαβεβαιώνουν πως
όλες οι ελληνικές Belharra θα κατα-
σκευαστούν εξαρχής με τη διαμόρφωση
που ζήτησε το Πολεμικό Ναυτικό, η οποία
περιλαμβάνει 32 κελιά για τους αντιαερο-
πορικούς Aster 30, οκτώ βλήματα επιφα-
νείας Exocet, ανθυποβρυχιακές τορπίλες

ΜU90, πυροβόλο 72 χιλιοστών στην πλώ-
ρη και σύστημα RAM εγγύς προστασίας.
Με εκτόπισμα που φτάνει τους 4.500 τό-
νους και μήκος 122 μέτρα, οι Belharra αγ-
γίζουν τους 27 κόμβους ταχύτητα πλεύ-
σης και αποτελούν πολεμικά πλοία ικανά
να δρουν αυτόνομα ή ως μέρους ναυτικής
δύναμης. Η αρχιτεκτονική του πλοίου
ελαττώνει την «υπογραφή» του στα εχθρι-
κά ραντάρ, ωστόσο προβληματισμό προ-
καλεί η επιλογή συστήματος πρόωσης με
κινητήρες ντίζελ και όχι με συνδυασμό
ηλεκτροκινητήρων και ντίζελ που θα μεί-
ωνε ακόμη περισσότερο το ηχητικό απο-
τύπωμα του πλοίου και άρα θα ήταν ακόμη
πιο δύσκολο να εντοπιστεί από τα εχθρικά
υποβρύχια. Οι κατασκευαστές ωστόσο
επισημαίνουν ότι αυτό δεν επηρεάζει τις
δυνατότητες επιβίωσης των φρεγατών
Belharra, διότι τα συστήματα εντοπισμού
υποβρυχίων που διαθέτουν δεν τις αφή-
νουν ακάλυπτες απέναντι σε υποθαλάσ-
σιες απειλές.

Οδοιπορικό στα γαλλικά
ναυπηγεία, όπου
κατασκευάζεται το πλοίο 
του μέλλοντος για 
το Πολεμικό Ναυτικό μας
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Η «Political» στην πρώτη
ελληνική Belharra

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Ε
μφανώς ενθουσιασμένος
για την εμπιστοσύνη της
ελληνικής κυβέρνησης
αλλά και των ναυάρχων

του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι
εισηγήθηκαν την απόκτηση των φρε-
γατών Belharra, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Group Naval μίλησε στην
«Political» για την ιστορική αυτή
στιγμή στη συνεργασία των δύο χω-
ρών. «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, εί-
μαστε πολύ υπερήφανοι και φυσικά πι-
στεύουμε ότι κάνατε την καλύτερη επιλογή,
όπως η απόφαση να συνεργαστείτε με τη
Γαλλία μέσω της στρατηγικής συμφωνίας»,
ανέφερε ο Πιερ Ερίκ Πομελιέ.

Τι σηματοδοτεί η σημερινή τελετή;
Όπως γνωρίζετε, γιορτάζαμε σήμερα ένα

σημαντικό βήμα για την πρώτη FDI Belharra
του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Όμως, η
δεύτερη, που ακολουθεί αμέσως μετά, θα
κατασκευαστεί για το ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό και θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγο-
ρα, ώστε το πλοίο να είναι επιχειρησιακό το
2025. Είμαστε απολύτως συνεπείς στο πρό-

γραμμα τόσο εδώ στα ναυπηγεία όσο και με
την ενσωμάτωση του συστήματος μάχης,
γιατί η FDI είναι ένα πολύ σύγχρονο πλοίο,
πλήρως ψηφιακό, με θωρακισμένο κέντρο
δεδομένων από ηλεκτρονικές απειλές και
σύγχρονα συστήματα και ραντάρ. Ωστόσο,
συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με το ελ-
ληνικό υπουργείο Άμυνας και ελπίζουμε ότι
αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επό-
μενη εβδομάδα, ώστε να παραδώσουμε αυ-
τά τα πανίσχυρα πλοία στην Ελλάδα.

Υπάρχει πρόθεση για ελληνική
συμμετοχή στη ναυπήγηση;

Έχουμε κάνει πολλές επαφές με την ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία. Έχουμε εταί-

ρους στην Ελλάδα που δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο και συμμετέ-
χουν στην αλυσίδα τροφοδοσίας
των ναυπηγείων μας. Πέρα από την
FDI, πέρα από αυτό το φανταστικό
πλοίο για το ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό, υπάρχουν η στρατηγική
συνεργασία με τη Γαλλία και πολ-
λές ευκαιρίες για να συνεργαστού-
με και να αναπτύξουμε τη σχέση

μας με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Πού βρίσκονται οι συζητήσεις για
τις κορβέτες;

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό ενδιαφέ-
ρεται να εφοδιαστεί με κορβέτες και η Gro-
up Naval προτείνει την τελευταία γενιά
κορβετών Gowind. Μάλιστα, εδώ στο ναυ-
πηγείο έχουμε μια Gowind για τον επόμενο
πελάτη μας και η διαμόρφωσή της αποτε-
λεί μέρος της πρότασης που κάναμε στο
ελληνικό υπουργείο Άμυνας. Όπως και οι
φρεγάτες, οι κορβέτες είναι σε ανοιχτό
διαγωνισμό, οπότε η Group Naval θα προ-
τείνει το καλύτερο προϊόν της με την καλύ-
τερη τεχνολογία.

Ιστορική τελετή
στη Λοριάν!

Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλεί-
ας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
οι Γάλλοι ετοίμασαν μια εντυπωσια-
κή τελετή στη Λοριάν για να γιορτά-
σουν ένα σημαντικό επίτευγμα στη
διαδικασία ναυπήγησης της δικής
τους φρεγάτας. Πρόκειται για την το-
ποθέτηση της τρόπιδας, του μέρους
της καρίνας που έχει ήδη σχηματο-
ποιηθεί και πάνω σε αυτό θα αρχίσει
η συναρμολόγηση των κομματιών
που έχουν ήδη «χτιστεί» στα υπόστε-
γα του ναυπηγείου. Η τελετή, αν και
πραγματοποιήθηκε για το γαλλικό
πλοίο, είχε έντονο ελληνικό ενδια-
φέρον, αφού έγιναν ουκ ολίγες ανα-
φορές στη στρατηγική συνεργασία
Αθήνας - Παρισιού και στο κοινό
μέλλον των ναυτικών δυνάμεων των
δύο χωρών. Την τελετή παρακολού-
θησε και ο σύμβουλος ασφαλείας
του πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος,
ο οποίος μετέβη στη Λοριάν ως εκ-
πρόσωπος της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Εκεί θα βρεθούν στις αρχές Ια-
νουαρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας μαζί με τους Γάλλους ομολό-
γους τους για να δώσουν το «παρών»
στη συμβολική κοπή χάλυβα για το
ελληνικό πλοίο, η οποία θα επισφρα-
γίσει τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Επισπεύδονται 
οι διαδικασίες
Σύμφωνα με το προσχέδιο της
συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο
πλευρές πριν από λίγες μέρες, η
πρώτη φρεγάτα θα παραδοθεί στο
Πολεμικό Ναυτικό τον Μάρτιο του
2025, η δεύτερη το φθινόπωρο του
ίδιου έτους και η τρίτη εντός του
2026. Η ένταξή τους σε υπηρεσία
αναμένεται να γίνει σε χρόνο-
ρεκόρ, αφού τα πληρώματα θα
ταξιδέψουν στη Λοριάν αρκετούς
μήνες νωρίτερα και θα
εκπαιδευτούν στο γαλλικό πλοίο
που θα έχει ολοκληρώσει τις
δοκιμές του στη θάλασσα. Η
συμφωνία για 3+1 πλοία εισάγεται
σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής για έγκριση και στη
συνέχεια θα σταλεί για
γνωμοδότηση στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Ξεκινούν οι γεωτρήσεις
Με το βλέμμα καρφωμένο στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας βρίσκεται η Αθήνα. Το πλωτό γεωτρύπανο της βρετανικής εταιρείας
Stena βρίσκεται ήδη στο οικόπεδο 10 της ΑΟΖ για λογαριασμό της κοινοπραξίας
ExxonMobil και Qatar Energy, συνοδευόμενο από δύο πλοία υποστήριξης. Το γε-
ωτρύπανο έχει πάρει θέση πάνω από το κοίτασμα «Γλαύκος», το οποίο, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών από την πρώτη δοκιμαστική εξόρυξη, περιέχει
από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Προς το παρόν, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει επί του πεδίου, ωστόσο διατηρεί σε
απόσταση «αναπνοής» το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις». Μάλιστα, ο υδρογρα-
φικός σταθμός της Αττάλειας ανανέωσε τη Navtex του πλοίου για έρευνες στα βό-
ρεια της Κύπρου μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται
να εισέλθουν στην κυπριακή ΑΟΖ και τα ερευνητικά πλοία της γαλλοϊταλικής κοι-
νοπραξίας Εni - Total, που διαθέτουν άδεια για γεωτρήσεις στο οικόπεδο 6.
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«Υπερήφανοι για το ελληνικό Ναυτικό»



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Η
Όμικρον είναι ήδη στην κοινότητα
και μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί
26 επιβεβαιωμένα κρούσματα της
υπερμεταδοτικής παραλλαγής

που δεν συνδέονται με ταξίδι. Οι ειδικοί είναι
σε αυξημένη ετοιμότητα και θα παρέμβουν
αν χρειαστεί συστήνοντας νέα μέτρα. Στην
ημερίδα που έγινε χθες στο ΕΚΠΑ, διακεκρι-
μένοι καθηγητές πανεπιστημίου μίλησαν για
την εξέλιξη της πανδημίας. Ο καθηγητής Σω-
τήρης Τσιόδρας τόνισε με νόημα πως «η κα-
τάσταση στην Ευρώπη μάς ανησυχεί και δεί-
χνει την ταχεία διασπορά μιας μετάλλαξης, η
οποία ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μια πα-
νευρωπαϊκή επιδημία τεραστίων διαστάσε-
ων».

Στον ΕΟΔΥ οι ειδικοί είναι έτοιμοι να σημά-
νουν early alert, αν δουν ξαφνικά αύξηση νέ-
ων κρουσμάτων σε μια περίοδο που η εικόνα
της χώρας παρουσιάζει σταθεροποίηση και
υπάρχει ήπια αποσυμπίεση στο ΕΣΥ. Είκοσι
ΠΕ εξακολουθούν να είναι στο βαθύ κόκκινο,
με το Λασίθι και τη Λακωνία να κρατούν υψη-
λούς αριθμούς νέων κρουσμάτων. Δύο είναι
οι δρόμοι που έχουμε για να καθυστερήσου-
με την εξάπλωση της Όμικρον. Εντατικό te-
sting στις περιοχές με υψηλό αριθμό κρου-
σμάτων και εμβολιασμός. Τα συμπτώματα
μετά την επικράτηση της Δέλτα άλλαξαν και
έτσι οι ειδικοί βλέπουν περισσότερο πλέον
πονόλαιμο, συνάχι και φτέρνισμα σε όσους
νοσούν. Συμπτώματα, δηλαδή, που μας παρα-
πέμπουν και στη γρίπη και στο κοινό κρυολό-
γημα. Έτσι όλοι οι ειδικοί τονίζουν πως δεν
πάμε στο ρεβεγιόν αν έχουμε ακόμη και συ-
νάχι χωρίς PCR ή rapid, αν θέλουμε να είμα-
στε ασφαλείς και εμείς αλλά και οι γύρω μας.
Η Όμικρον προκαλεί διπλασιασμό κρουσμά-
των μέσα σε τρεις μέρες και αυτή η παράμε-
τρος τρομάζει τους ειδικούς, καθώς δεν έχει
αποσαφηνιστεί ακόμη πόσες νοσηλείες μπο-
ρεί να προκαλέσει τους επόμενους μήνες.
Πάντως, ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως «υπάρχει ο

κίνδυνος να υποκρύπτεται ένα κύμα της Όμι-
κρον μέσα σε ένα τωρινό κύμα Δέλτα». 

Άλλοι 85 νέοι θάνατοι
Μέσα σε αυτό το κλίμα τα κρούσματα της

Δευτέρας έπεσαν στα 3.689. Καταγράφηκαν
85 θάνατοι, ενώ 670 είναι οι διασωληνωμέ-
νοι, 555 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Στην Ατ-
τική καταγράφονται 1.076 νέες μολύνσεις και
529 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια περίοδο που
εμβολιάζονται στην Ελλάδα τα παιδιά 5-11, η
ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου τό-
νισε στη χθεσινή ενημέρωση πως στις ΗΠΑ
έχουν γίνει πάνω από 7,1 εκατομμύρια δόσεις

εμβολίων σε παιδιά αυτής της ηλικιακής ομά-
δας και παρατηρήθηκαν μόλις 8 περιστατικά
μυοκαρδίτιδας. Σε ό,τι αφορά την Όμικρον, η
κυρία Θεοδωρίδου τόνισε πως η γ’ δόση επα-
ναφέρει σε υψηλό ποσοστό την αρχική άμυνα
του οργανισμού έναντι του ιού! Στη χώρα μας
έχει εμβολιαστεί το 70% του γενικού πληθυ-
σμού με μία δόση και το 65,7% του γενικού
πληθυσμού έχει ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό του. 40.000 παιδιά 5-11 έχουν ήδη κλείσει
ραντεβού για εμβολιασμό και 6.000 έχουν
ήδη εμβολιαστεί. Τις τελευταίες δέκα μέρες
έχουν κλειστεί πάνω από 500.000 ραντεβού
αναμνηστικής δόσης, ενώ από τη μέρα της

ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας στους
άνω των 60 έχουν κλειστεί 130.000 ραντεβού
α’ δόσης και υπάρχουν άλλες 20.000 αιτήσεις
για κατ’ οίκον εμβολιασμό. 
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Τρομάζουν οι ειδικοί 
με τη διαφορετικότητα 
της Όμικρον - Ποια είναι 
τα συμπτώματά της 

Διπλασιάζονται σε τρεις
μέρες τα κρούσματα 

Νέα ενίσχυση για τον στόλο οχημάτων της ΕΛΑΣ, καθώς
το πρωί της Δευτέρας παρελήφθησαν για λογαριασμό της
Άμεσης Δράσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη 113 νέα περι-
πολικά οχήματα. Η τελετή παραλαβής έγινε στις εγκατα-
στάσεις της Αστυνομίας στο Μαρκόπουλο, παρουσία του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ο
οποίος ανέφερε: «Θα βοηθήσουν (σ.σ.: τα νέα περιπολικά)
τους αστυνομικούς μας να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δου-
λειά τους, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες με τους τέσσε-
ρις αστυνομικούς που έσωσαν μια γυναίκα την τελευταία
στιγμή στη Θεσσαλονίκη και με τη σύλληψη οκτώ ατόμων
για ναρκωτικά στο Ζεφύρι και στα Λιόσια. Υπάρχουν και δε-
κάδες άλλες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα που αποδει-

κνύουν ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ για την ασφά-
λεια όλων των πολιτών».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη δράση
της ΕΛΑΣ την εορταστική περίοδο αναφορικά με την τήρη-
ση των μέτρων προστασίας κατά της Covid-19, σημειώνον-
τας ότι «τις επόμενες μέρες θα γίνουν πολύ πιο ισχυρά τα
μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες, καθώς πλησιάζουμε
στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
10.000 αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής
Αστυνομίας, θα είναι εδώ για να συνδράμουν στα μέτρα τά-
ξης και ασφάλειας και ασφαλώς στα μέτρα προφύλαξης για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ας τους δι-
ευκολύνουμε να κάνουν τη δουλειά τους». 

Θεοδωρικάκος: «10.000 αστυνομικοί στους δρόμους τις γιορτές»

Παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκου η παραλαβή 113 νέων περιπολικών



Μ
όνοι στο σπίτι θα περάσουν
τις γιορτές εκατομμύρια Ευ-
ρωπαίοι, καθώς η μία μετά
την άλλη οι χώρες επιβάλ-

λουν αυστηρά μέτρα για να αναχαιτιστεί η
εξάπλωση της υπερμεταδοτικής νέας πα-
ραλλαγής Όμικρον. Συναγερμός έχει ση-
μάνει και στις ΗΠΑ, με τον κορυφαίο επι-
δημιολόγο Άντονι Φάουτσι να απευθύνει
επείγουσα έκκληση για εμβολιασμό.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε
ανακοίνωσε την επιβολή γενικευμένου
lockdown, που ισχύει από την Κυριακή
έως τις 14 Ιανουαρίου. Κατά την περίοδο
αυτή μπαρ, εστιατόρια, μουσεία και κινη-
ματογράφοι θα παραμείνουν κλειστά,
όπως και κάθε άλλος χώρος ψυχαγωγίας.

Η Ολλανδία, με το 74% του πληθυσμού
της πλήρως εμβολιασμένο αλλά με χαμηλό
ποσοστό στις ενισχυτικές δόσεις (κάτω από
10%), κατέγραφε 15.000 κρούσματα τη μέρα
την εβδομάδα μεταξύ 8-14 Δεκεμβρίου.

Στην Ιρλανδία περιορίζεται η λειτουργία
εστιατορίων, μπαρ και παμπ έως τις 8 μ.μ.
για έξι εβδομάδες και μειώνεται το ανώτα-
το όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες εκδη-
λώσεις. Το ποσοστό των κρουσμάτων στη
χώρα που συνδέονται με τη νέα παραλλαγή
έφτασε το 35% την Παρασκευή από 14% μό-
λις τρεις μέρες νωρίτερα.

Η Δανία αποφάσισε το κλείσιμο όλων
των χώρων ψυχαγωγίας. Τα εστιατόρια θα
σερβίρουν τα τελευταία τους γεύματα στις
10 μ.μ. και θα κλείνουν στις 11.

Η Γερμανία ακολούθησε το παράδειγμα
της Γαλλίας και απαγόρευσε σε Βρετανούς
ταξιδιώτες την είσοδο στη χώρα. Οι Γερμα-
νοί και οι μόνιμα διαμένοντες στη Γερμανία
θα μπορούν να επιστρέφουν, αλλά μόνο με
αρνητικό τεστ PCR και υπό τον όρο ότι θα
παραμείνουν 14 μέρες σε καραντίνα. Ο νέ-
ος υπουργός Υγείας της Γερμανίας, ο επι-
δημιολόγος Καρλ Λάουτερμπαχ, μίλησε
για ένα «τεράστιο πέμπτο κύμα» ως αποτέ-
λεσμα της εξάπλωσης του νέου στελέχους,

ενώ εξετάζει την επιβολή νέων μέτρων.
Η Αυστρία, που απαιτεί την επίδειξη αρ-

νητικού τεστ PCR από ταξιδιώτες που δεν
έχουν λάβει την ενισχυτική δόση, έγινε η
έκτη χώρα στην ΕΕ που επιβάλλει την επί-
δειξη αρνητικού τεστ από αφίξεις εντός του
μπλοκ μετά την Πορτογαλία, την Ιρλανδία,
την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Αυστρία έγινε επίσης η πρώτη χώρα
που επέβαλε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
με προθεσμία την 1η Φεβρουαρίου για
όλους τους πολίτες 14 ετών και άνω.

Στις ΗΠΑ το καμπανάκι του κινδύνου για
την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον
έκρουσε ο Φάουτσι, μιλώντας για «ένα στέ-
λεχος που θα σαρώσει όλη τη χώρα», ενώ

απηύθυνε έκκληση στα 50 εκατομμύρια
των Αμερικανών που είναι ανεμβολίαστοι
να κάνουν το εμβόλιο. 

Πάνω από 274,24 εκατομμύρια κρού-
σματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε όλο
τον κόσμο από τον Δεκέμβριο του 2019,
ενώ περισσότεροι από 5,65 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω
επιπλοκών της Covid-19.
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Η μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί κλυδωνισμούς και στα
χρηματιστήρια, καθώς η ανακοίνωση νέων περιοριστι-
κών μέτρων σε πολλές χώρες του κόσμου κοκκινίζει τις
αγορές. Η Όμικρον συνιστά μάλιστα διπλή απειλή, γιατί
μπορεί να ανακόψει τους ρυθμούς ανάκαμψης και ταυ-
τόχρονα να διατηρήσει τον πληθωρισμό στα ύψη με τα
προβλήματα που προκαλεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, τα χρηματιστηριακά ταμπλό
ανά την Ευρώπη έδειχναν χθες βαθύ κόκκινο. 
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώ-
ρησε κατά 2,46%, κινούμενος έτσι στα χαμηλότερα
επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων. Στο επίκεν-
τρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές του

κλάδου Ταξιδιών και Αναψυχής με απώλειες άνω του
3%. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αεροπορικές εται-
ρείες και tour operators. 
Στη Φρανκφούρτη ο DAX λύγισε υπό την πίεση των αιτη-
μάτων για αυστηρό lockdown και υποχώρησε κατά 3%.
Απώλειες της τάξης του 3,5% παρουσίασε και ο FTSE
MIB στο Μιλάνο. Στο Παρίσι ο CAC 40 υποχώρησε κατά
2,6% και στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε πτώση 2,3%. 
Νωρίτερα βαριές απώλειες είχαν καταγράψει και τα
χρηματιστήρια της Ασίας.
Στην αμερικανική αγορά το κλίμα επιδεινώνουν οι εν-
τεινόμενες ανησυχίες για τον αντίκτυπο από την εξά-
πλωση της μετάλλαξης Όμικρον στην οικονομική ανά-

καμψη. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τα futures
της Wall Street στην έναρξη της εβδομάδας, κάτι που
οδήγησε τον Nasdaq σε πτώση 3% και τους Dow και S&P
500 σε απώλειες 1,75% και 1,9% αντίστοιχα σε βάση πεν-
θημέρου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα συ-
νεχιστούν στο ίδιο μοτίβο της έντονης μεταβλητότητας,
καθώς η φύση των γεγονότων που είναι στο προσκήνιο
θα επιτείνει τη νευρικότητα των επενδυτών. Ο λόγος που
οι ρευστοποιήσεις είναι έντονες και αφορούν τους πάν-
τες συνδέεται και με την κόπωση των πολλών μηνών από
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κορονοϊού,
η οποία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Επαναφορά αυστηρών
μέτρων σε πολλές χώρες 
της Γηραιάς Ηπείρου -
Έκκληση για εμβολιασμό 
από τον Άντονι Φάουτσι

Γιορτές στη σκιά
της… Όμικρον
σε ΗΠΑ - Ευρώπη

Στο βαθύ «κόκκινο» τα ξένα χρηματιστήρια



papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Σκηνές Φαρ Ουέστ με 
άγρια καταδίωξη στην εθνική οδό 

Μήνυμα με... σφαίρες σε 43χρονο επιχειρηματία
Μαίνεται ο ανένδοτος της «αθηναϊκής νύ-

χτας», με τις κάννες των πιστολιών να μη σταμα-
τάνε να καπνίζουν ούτε τις μέρες των γιορτών.
Μόλις το βράδυ της Παρασκευής ένας 43χρονος
επιχειρηματίας στον χώρο των καυσίμων έγινε
στόχος μαφιόζικης επίθεσης στην περιοχή της
Γλυφάδας. Ένα πρόσωπο διόλου άγνωστο στην
ΕΛΑΣ, καθώς φέρεται να είχε επαγγελματική και
φιλική σχέση με τον επονομαζόμενο «capo dei
capi» Β.Σ., ο οποίος έπεσε νεκρός σε ενέδρα θα-
νάτου το 2018. Το 2017 το όνομά του είχε εμπλα-
κεί σε έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για
νοθεία καυσίμων, χωρίς πάντως να καταδικάζε-
ται. Οι πιστολέρο, που επέβαιναν σε μηχανή με-
γάλου κυβισμού, πυροβόλησαν τουλάχιστον 5

φορές προς το μέρος του 43χρονου, αν και μόνο
μία σφαίρα τον βρήκε στο χέρι. Αστόχησαν ή
ήθελαν να στείλουν «μήνυμα»; Σύμφωνα με πη-
γές της Ασφάλειας Αττικής που ανέλαβε την
προανάκριση, πρόκειται για «προειδοποίηση»
προς τον επιχειρηματία και όχι για αποτυχημένη
απόπειρα δολοφονίας. Ο ίδιος πάντως ελάχιστα
έχει προσφέρει στην έρευνα, καθώς υποστηρίζει
ότι δεν γνωρίζει ποιος μπορεί να ήθελε να του
στείλει «μήνυμα» με σφαίρες και ότι δεν έχει αν-
τιπαλότητες. Οι Αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον
τους στο αν ο 43χρονος είχε κάποιο «χρέος» (όχι
απαραίτητα οικονομικό) ή κάποιοι ήθελαν να τον
τρομοκρατήσουν με αυτό τον τρόπο για να του
αποσπάσουν εκβιαστικά χρήματα. Παπ.

Εισαγγελέας για τα νέα βίντεο του Στάθη 
Τη διερεύνηση δημοσιευμάτων, σύμφωνα με

τα οποία ο παρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπου-
λος ανέβασε στο διαδίκτυο και άλλα βίντεο με
προσωπικές στιγμές με πρώην συντρόφους του,
ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παναγιωτό-
πουλος.

Ο εισαγγελέας παρήγγειλε να διενεργηθεί κα-
τεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση και να εξε-
ταστεί αν παραβιάστηκε ο νόμος περί προσωπι-
κών δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή
των θιγομένων προσώπων. Η έρευνα ανατέθηκε
στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας

Ελλάδας, οι αστυνομικοί της οποίας θα εξετάσουν αν αληθεύουν τα συγκεκριμένα
δημοσιεύματα και αν ο παρουσιαστής πράγματι έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο και
άλλα βίντεο με άλλες γυναίκες, εκτός της κοπέλας που τον κατήγγειλε. 

Λ
ίγα 24ωρα μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι -ως απάντηση
των προκλητικών βίντεο με δεκάδες πυροβολισμούς από Ρομά- οι
συμμορίες της Δυτικής Αττικής βρίσκονται και πάλι στην πρώτη
γραμμή της επικαιρότητας, αυτήν τη φορά για μια κινηματογραφική

καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και διακινητές
ηρωίνης.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν την πληροφορία ότι τα ξημερώματα της
Δευτέρας δύο Ρομά με ένα ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Opel Astra θα επιχειρούσαν
να περάσουν στην Πελοπόννησο μεγάλη ποσότητα ηρωίνης. Έτσι, σε συνεργα-
σία με την ΟΠΚΕ, έστησαν μπλόκο στα διόδια της Ελευσίνας, με τον οδηγό του
οχήματος στη θέα των αστυνομικών να στρίβει για την παλαιά εθνική οδό και
να αναπτύσσει ταχύτητα, ξεκινώντας μια επικίνδυνη καταδίωξη. Για περισσό-
τερα από 40 χιλιόμετρα οι αστυνομικοί κυνηγούσαν τους διακινητές ναρκωτι-
κών, οι οποίοι ανέπτυξαν ακόμη και ταχύτητα 160 χλμ. την ώρα σε μια απέλπιδα
προσπάθεια να ξεφύγουν. Σε κάποιο σημείο ξαναμπήκαν στη νέα εθνική οδό
και επιχείρησαν να επιστρέψουν στη Δυτική Αττική, σπάζοντας μάλιστα μπά-
ρες διοδίων και επιχειρώντας ακόμη και να εμβολίσουν τα οχήματα της ΕΛΑΣ.
Στόχος του οδηγού ήταν να βγει από την εθνική οδό προς τον Ασπρόπυργο και
να «χαθεί» μέσα στους καταυλισμούς, όμως δεν τα κατάφερε, καθώς ένας από
τους αστυνομικούς άνοιξε πυρ εναντίον του ΙΧ αυτοκινήτου και φέρεται να
τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους Ρομά, κάτι που διαψεύδεται από τη ΓΑΔΑ.
Την ίδια ώρα, ο συνοδηγός πετούσε από το παράθυρό του πλαστικές σακούλες
που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 1.710 γραμμαρίων (τα ναρκωτικά εν-
τοπίστηκαν σε δέματα διάσπαρτα στον δρόμο και κατασχέθηκαν). Τελικά το
όχημα των δραστών, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έθραυσε τις μπάρες
των διοδίων Ελευσίνας και Αττικής Οδού και στην έξοδο «Ασπροπύργου» ο
οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτική μπάρα και ακινητο-
ποιήθηκε.
Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ συνελήφθησαν οι δύο επιβαί-
νοντες στο όχημα, ενώ πρόκειται για άτομα σεσημασμένα για πληθώρα αδικη-
μάτων κατά το παρελθόν.

Οι δράστες έσπασαν
τις μπάρες διοδίων

και πέταξαν
στον δρόμο 
σακουλάκι 

με 2 κιλά ηρωίνης



ΣΣοκ: 1 στους 4
μαθητές έπεσε θύμα
bullying στην Ελλάδα

Πάνω από 1 στους 4 μαθητές (27%) έχουν
υπάρξει θύματα bullying από την αρχή της
φετινής σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με
στοιχεία του «Χαμόγελου του Παιδιού» που
προκαλούν σοκ. Όπως προκύπτει από τις
κλήσεις και τις υποθέσεις που διαχειρίστη-
καν οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχο-
λόγοι του οργανισμού, δέχονται παραπάνω
από δύο καταγγελίες ημερησίως για ενδο-
σχολική βία και εκφοβισμό. Οι κλήσεις για
τα περιστατικά αυτά πραγματοποιήθηκαν
τόσο από τα παιδιά-θύματα όσο και από
τους γονείς τους, οι οποίοι κάλεσαν στη
γραμμή 1056 αναζητώντας λύση στο πρό-
βλημα προκειμένου να αποφευχθούν τα
χειρότερα.

Την ίδια ώρα, εκτός από την αύξηση του
αριθμού των περιστατικών bullying, παρα-
τηρήθηκαν και ανησυχητικές αλλαγές στην
ένταση και τη συχνότητα του φαινομένου
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Πιο συγκε-
κριμένα, το 23% των μαθητών, εντός και
εκτός συνόρων, αναφέρει ότι έχει υποστεί
εκφοβισμό αρκετές φορές μέσα σε έναν
μήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας
πως η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός
(bullying) αποτελούν πλέον μια μάστιγα για
τη χώρα μας, που αφήνει ανεξίτηλα σημά-
δια στο σώμα και στις ψυχές των παιδιών
και υπενθυμίζει ότι παιδιά αυτοκτόνησαν
λόγω του επίμονου και έντονου εκφοβι-
σμού που βίωναν. Ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά
του Σχολικού Εκφοβισμού Κώστας Γιαννό-
πουλος κάλεσε τους γονείς που αντιλαμβά-
νονται περιστατικά εκφοβισμού να διαχει-
ρίζονται με ψυχραιμία την πληροφορία.

Εύη Πανταζοπούλου

«Χ
τυπούσαμε την πόρτα και
καλούσαμε να βγει έξω το
ζευγάρι, το οποίο διαπι-
στώσαμε ότι μάλωνε, όμως

μας προέτρεπε να φύγουμε. Τόσο ο δρά-
στης όσο και η παθούσα, η οποία, όπως μά-
θαμε, είχε το μαχαίρι στον λαιμό», αναφέρει
μεταξύ άλλων ο αστυνομικός στην περιγρα-
φή του για το πώς σώθηκε η 38χρονη από τα
χέρια του πρώην συζύγου της που ετοιμα-
ζόταν να την κατακρεουργήσει.

«Βοήθεια, βοήθεια με σφάζει!». Αυτή η
κραυγή αυτή της γυναίκας, την ώρα που στο
διαμέρισμά της είχε εισβάλει ο 39χρονος
πρώην σύζυγός της επιχειρώντας αρχικά να
τη βιάσει και στη συνέχεια απειλώντας να τη
σκοτώσει με ένα μαχαίρι που της είχε κολ-
λήσει στον λαιμό, έκανε τους αστυνομικούς
της Άμεσης Δράσης να σπάσουν την πόρτα
και να ορμήσουν για να σώσουν τη ζωή της,
όπως και έγινε!

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί
του Σαββάτου κοντά στην πλατεία Δημο-
κρατίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και
χάρη στην έγκαιρη και ταυτόχρονα ψύχραι-
μη αντίδραση των δύο ανδρών της Άμεσης
Δράσης απετράπη η 18η για φέτος γυναικο-
κτονία. Λεπτομέρεια που δεν πρέπει να λη-
σμονούμε, ότι όλα αυτά συνέβησαν μπρο-
στά στα μάτια του ανήλικου παιδιού που είχε
αποκτήσει το ζευγάρι, το οποίο -όντως
ΑμεΑ- παρελήφθη σε κατάσταση σοκ.

Το πλήρωμα του περιπολικού της ΕΛΑΣ
κλήθηκε να παρέμβει σε ένα περιστατικό
ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς να γνωρίζει
τι κρύβεται πίσω από την κλειστή πόρτα. Ο
ένας από τους δύο αστυνομικούς συνεχίζει
την περιγραφή του για το πώς έδρασαν και
έσωσαν την κοπέλα: «Χτυπήσαμε την πόρτα,
αλλά ο δράστης έλεγε ότι δεν επιθυμεί τη
συνδρομή μας. Παρ’ όλα αυτά, εμείς αντιλη-
φθήκαμε τη σοβαρότητα του περιστατικού
και ότι δεν έπρεπε να φύγουμε και συνεχί-
σαμε να τους καλούμε να βγουν έξω. Ο δρά-
στης έλεγε ότι πρέπει να φύγουμε και ότι θα
μας σκοτώσει όλους».

Θεοδωρικάκος: «Μπράβο σας»
«Εκείνη τη στιγμή που ακούγαμε τον

δράστη να λέει να αποχωρήσουμε, ακού-
σαμε και κάποια κλάματα παιδιού και εκεί
ενημερώσαμε το κέντρο της Άμεσης Δρά-
σης να έρθουν και άλλοι σταθμοί, όπως και
ήρθαν, και αποφασίσαμε να εισέλθουμε
εντός της οικίας, όταν ακούσαμε και τη γυ-
ναίκα να ουρλιάζει. Μαζί με άλλους δύο
συναδέλφους από το τοπικό τμήμα σπάσα-

με την πόρτα, καθώς υπήρχε απειλή ζωής.
Ο δράστης μάλλον είχε αντιληφθεί ότι
εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, όπως και έγι-
νε, και όταν εισήλθαμε στο διαμέρισμα ο
δράστης ήταν πάνω από το θύμα και το χτυ-
πούσε με το μαχαίρι στον λαιμό. Ήταν και
ένα ανήλικο παιδί δίπλα. Τον καλέσαμε να
παραδοθεί. Από εκεί και πέρα άφησε τη
γυναίκα, ξεκίνησε να αυτοτραυματίζεται
και προβήκαμε στην ακινητοποίησή του, με
τον ίδιο να αντιστέκεται σθεναρά, ενώ προ-
έταξε και μαχαίρι».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε με τους
δύο αστυνομικούς και εξήρε τη στάση τους:
«Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο για τον
επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα,
την ψυχραιμία και την ανθρωπιά που επι-
δείξατε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Δείξατε το καλύτερο πρόσωπο της Ελληνι-
κής Αστυνομίας». Τέλος, δεσμεύτηκε ότι
στο επόμενό του ταξίδι στη Θεσσαλονίκη θα
επισκεφτεί το ΑΤ Λευκού Πύργου για να
τους συναντήσει και να τους συγχαρεί και
από κοντά.

Συγκλονιστική η περιγραφή 
του αστυνομικού που απέτρεψε
τη 18η γυναικοκτονία του 2021

«Έτσι άρπαξα το μαχαίρι
από τον λαιμό της...»
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



του Κώστα Παππά 

Ε
πένδυση-μαμούθ, η οποία θα
βάλει για τα καλά την Ελλάδα
στον πανευρωπαϊκό ενεργειακό
χάρτη, ετοιμάζεται στη Δυτική

Μακεδονία. Η δημιουργία εργοστασίου
που θα παράγει πράσινο υδρογόνο, αλλά
και θα συνοδεύεται από υποδομές, οι
οποίες θα καταστήσουν το project εξαιρε-
τικά ανταγωνιστικό, είναι τα ελπιδοφόρα
νέα σε μια περιοχή που ετοιμάζεται για την
απολιγνιτοποίηση. Οι αριθμοί της επένδυ-
σης προκαλούν ίλιγγο, καθώς η σύμπραξη
μεγάλων ελληνικών εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της ενέργει-
ας, υπό την ομπρέλα του προγράμματος
«White Dragon», θα οδηγήσει σε μια συ-
νολική επένδυση άνω των 8 δισ. ευρώ με
άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οι-
κονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ως συντονιστής του
έργου, σε συνεργασία με την Advent Tech-
nologies, την Damco Energy (Όμιλος Κο-
πελούζου), τη ΔΕΗ, τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τη Motor Oil, τη Σωλη-
νουργεία Κορίνθου, τον TAP και την ΤΕΡ-
ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μετέχουν σε αυτή την
επενδυτική σύμπραξη. 

Επαίνους από την Ευρώπη
Υπολογίζεται ότι πάνω από 18.000 άν-

θρωποι θα εργαστούν σε αυτή την επένδυ-
ση μέχρι το 2030 και θα δημιουργηθούν

περισσότερες από 9.000 μόνιμες θέσεις
εργασίας. Ταυτόχρονα η Ελλάδα που ήδη
κινήθηκε από το 2019 για την πραγματο-
ποίηση αυτού του στόχου, μετά τη στήριξη
που παρείχε προσωπικά ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στον περιφερειάρ-
χη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,
ετοιμάζεται για την τελική έγκριση του
σχεδίου από την ΕΕ. Η Ευρώπη ήδη κατα-
τάσσει το πράσινο υδρογόνο στην πρώτη
θέση των ενεργειακών επιδιώξεών της για

τα επόμενα χρόνια και δέχθηκε από την
αρχή με επαίνους την ελληνική πρόταση, η
οποία ήταν και η πρώτη που κατατέθηκε
μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης.
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου της για
μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς ορυκτά
καύσιμα και εκπομπές καυσαερίων, η ΕΕ
σχεδιάζει να επενδύσει έως το 2050 κε-
φάλαια ύψους 470 δισ. ευρώ σε προγράμ-
ματα υδρογόνου, που θα χρησιμοποιηθεί
σε μια σειρά εξαιρετικά ρυπογόνων κλά-

δων, από τις χημικές βιομηχανίες μέχρι τις
χαλυβουργίες. 
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Για τη μεγάλη αυτή επένδυση μίλησε στην «Political» o
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπί-
δης, εξειδικεύοντας τους στόχους και τις λεπτομέρειες
του project, τονίζοντας αρχικά τη στήριξη που έλαβε από
τον πρωθυπουργό για την κατάθεση της ελληνικής πρότα-
σης στις Βρυξέλλες: «Εγώ πήγα με την άδεια του πρωθυ-
πουργού στις Βρυξέλλες. Μίλησα με τον ίδιο και μου είπε
“προχώρησέ το”. Η κυβέρνηση βοήθησε αντιλαμβανόμε-
νη την αξία αυτής της τεχνολογίας. Ήδη στον αναπτυξιακό
νόμο περιγράφεται το πράσινο υδρογόνο που δεν υπήρχε
στις αρχές του 2019 και έβαλε στις στρατηγικές επενδύ-
σεις και το πράσινο υδρογόνο. Επιπλέον οι επενδύσεις
που γίνονται στη Δυτική Μακεδονία σε αγωγούς φυσικού
αερίου πλέον έχουν προδιαγραφές και για υδρογόνο. Ένα
εργοστάσιο που κάνει η ΔΕΗ εδώ για να υποστηρίξει τις
τηλεθερμάνσεις, θα είναι ένα εργοστάσιο που θα μπορεί
να καίει υδρογόνο. Γινόμαστε ήδη μια περιφέρεια πράσι-
νου υδρογόνου πριν ακόμα εγκριθεί ο “Λευκός Δράκος”».

Οι τρεις προτάσεις
Συγκεκριμένα ο κ. Κασαπίδης επισήμανε: «Η πρόταση

του “White Dragon” είναι μια σύμπραξη και συνεργασία
μεγάλων ενεργειακών ομίλων της Ελλάδας με αφορμή
την πρόταση που είχα υποβάλει το 2019 για λογαριασμό

της Ελλάδας ως εκδήλωση ενδιαφέροντος για την τεχνο-
λογία του πράσινου υδρογόνου. Η Ευρώπη ενέκρινε αυτό
το πρόγραμμα και το προχώρησε την περίοδο, μάλιστα,
που όλα ήταν άγνωστα για το θέμα. Το ενδιαφέρον μας αυ-
τό το εκτίμησε η ΕΕ και προχώρησε τότε τέσσερις προτά-
σεις που είχαν υποβληθεί το 2019 ως εμβληματικές σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι
και αυτή του “Λευκού Δράκου”, η οποία μεγάλωσε σε σχέ-
ση με την αρχική πρόταση που έκανε λόγο για μια επένδυ-

ση ύψους 2,5 δισ. ευρώ και θα δημιουργούσε 5.000 θέ-
σεις εργασίας».

Μιλώντας για την εξέλιξη της επένδυσης, ο κ. Κασαπί-
δης τόνισε: «Αυτό το project μεγάλωσε, δεδομένης και της
πράσινης συμφωνίας και της απολιγνιτοποίησης, και έτσι
σήμερα το συνολικό ύψος της επένδυσης φθάνει τα 8 με
8,5 δισ. ευρώ. Κοντά σε αυτό έχει έρθει και μια σύμπραξη
ιδιωτικών εταιρειών που θέλουν να επενδύσουν και στην
παραγωγή του εξοπλισμού του πράσινου υδρογόνου. Δεν
θα υπάρχουν, δηλαδή, μόνο υποδομές για πράσινο υδρο-
γόνο, αλλά αυτές τις υποδομές να μπορούμε να τις κατα-
σκευάζουμε εδώ. Μιλάμε για κυψέλες καυσίμων και άλ-
λες τεχνικές υποδομές. Αυτή είναι μια άλλη πρόταση,
ύψους 5,5 δισ. Και μια τρίτη πρόταση είναι η κατασκευή
δεξαμενών με ανθρακονήματα, γιατί απαιτούνται ειδικές
δεξαμενές για το υδρογόνο από υλικά που αντέχουν στη
μεγάλη πίεση».

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε ακόμα
λόγο για την ωρίμανση των συνθηκών των προγραμμάτων
IPCIS, δηλαδή των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος
με την ΕΕ. Η Ευρώπη μετά την «πράσινη συμφωνία» του
2020 τοποθετεί αυτή την τεχνολογία του πράσινου υδρο-
γόνου στην πρώτη θέση στις στρατηγικές ενεργειακές
επιδιώξεις της.

Πάνω από 8 δισ. το project 
για τη δημιουργία
εργοστασίου

Γιώργος Κασαπίδης: «Ο πρωθυπουργός μού είπε “προχώρησε το έργο”»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη

«WHITE DRAGON»
Κολοσσιαία ενεργειακή
επένδυση υδρογόνου
στη Δυτική Μακεδονία



Γ
ια το σημαντικό αυτό έργο στη
Δυτική Μακεδονία μίλησε στην
«Political» ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Άδωνις Γεωργιάδης. Ο

υπουργός τόνισε: « Ένα από τα μεγάλα
κομμάτια του σχεδίου μας για τη μετάβαση
της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας
στη μετά λιγνίτη εποχή είναι, και οφείλαμε
να είναι, και ο λεγόμενος “Λευκός Δρά-
κος”, δηλαδή μια μεγάλη επένδυση σε μο-
νάδα παραγωγής υδρογόνου. Το υδρογόνο
φαίνεται ότι θα είναι το καύσιμο του μέλ-
λοντος. Έχει δρόμο ακόμα για να ωριμάσει,
αλλά κάθε μέρα που περνάει η τεχνολογία
βελτιώνεται και η απόφασή μας με τον ανα-
πληρωτή υπουργό κύριο Παπαθανάση να
αιτηθούμε και να συμμετάσχουμε στα κοι-
νά ευρωπαϊκά σχέδια στρατηγικής σημα-
σίας, τα IPCIS, μας επιτρέπει να έχουμε ει-
δικές διαδικασίες ως προς τα έργα του
υδρογόνου στην Ελλάδα. Από όλα τα έργα
υδρογόνου για τα οποία μας έχουν γίνει
προτάσεις λοιπόν, θεωρούμε αυτό στη Δυ-
τική Μακεδονία το πιο εμβληματικό». 

Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα
Ο υπουργός μίλησε επίσης για το ύψος

της επένδυσης που αφορά τη μονάδα πα-
ραγωγής υδρογόνου: «Αυτήν τη στιγμή εί-
μαστε στη φάση που το υπολογίζουμε.
Άρα, το να πούμε συγκεκριμένα νούμερα
θα ήταν λάθος. Προφανώς θα είναι πολύ
μεγάλο, καθόσον το ύψος της επένδυσης
υπολογίζεται περίπου στο 1,8 δισ. ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια τεράστια
επένδυση. Το πλεονέκτημα της Δυτικής
Μακεδονίας είναι ότι είναι έτοιμα τα καλώ-
δια μεταφοράς της ενέργειας, γιατί παίρ-
νουν την ενέργεια από τον λιγνίτη και, άρα,
εύκολα μπορείς να φτιάξεις μια παραγωγή
υδρογόνου και παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από υδρογόνο, να χρησιμοποι-
ήσεις το ίδιο δίκτυο για τη μεταφορά της
ενέργειας στην υπόλοιπη Ελλάδα και, άρα,
να έχεις πολύ μεγαλύτερα οφέλη». 

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το πρά-
σινο υδρογόνο είναι μία από τις λύσεις στο
θέμα της απολιγνιτοποίησης: «Μία από τις
απαντήσεις στην απολιγνιτοποίηση είναι το
πράσινο υδρογόνο. Δεν θα είναι η μοναδι-
κή απάντηση. Κατ’ αρχάς, να πούμε τι είναι
το πράσινο υδρογόνο, που πολλοί μπορεί
να μη γνωρίζουν. Είναι υδρογόνο που πα-
ράγεται μόνο από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Άρα, που έχει μηδενικό αποτύ-
πωμα διοξειδίου του άνθρακα. Ακόμα δεν
είμαστε τεχνολογικά σε θέση να έχουμε
100% παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 

Στην Ελλάδα μιλάμε περισσότερο για το
μπλε υδρογόνο παρά για το πράσινο. Το
μπλε υδρογόνο είναι υδρογόνο το οποίο
παράγεται με τη χρήση και φυσικού αερί-
ου, το οποίο όμως δεν αφήνει εκπομπές

CO2 στην ατμόσφαιρα, καθόσον με ειδική
τεχνολογία αποθηκεύεται το διοξείδιο του
άνθρακα. Προφανώς, όμως, ο στόχος εί-
ναι στο τέλος να φτάσουμε στο πράσινο
υδρογόνο». 

Για την εξέλιξη της μελέτης του έργου
και την υλοποίησή του ο υπουργός ανέφε-
ρε: «Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, συζητάμε
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρονοδιά-
γραμμα του έργου. Επειδή είναι πολύ με-
γάλο και σύνθετο, δεν θα ήθελα να διακιν-
δυνεύσω μια ημερομηνία. Ο στόχος μας εί-
ναι να ενώσουμε όλα τα κομμάτια του παζλ,

δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνική κυ-
βέρνηση και ιδιωτικό τομέα, και να μπο-
ρούμε να το ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα
μπορούμε και όσο πιο γρήγορα το επιτρέ-
πει η τεχνολογία». 
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Α Δ Ω Ν Ι Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ

«Η απάντηση στη
μετά λιγνίτη εποχή»

«Στόχος μας να ενώσουμε 
το παζλ, δηλαδή ΕΕ, 
ελληνική κυβέρνηση 
και ιδιωτικό τομέα»

Δημιουργεί 9.000
μόνιμες θέσεις
εργασίας 
Ο κ. Κασαπίδης, αναφερόμενος στις
άμεσες εξελίξεις για την έγκριση
του προγράμματος, δήλωσε: «Τους
πρώτους μήνες του 2022 αναμένε-
ται η έγκριση της πρότασής μας από
την Ευρώπη σε σύμπραξη με τις βιο-
μηχανίες πράσινης ενέργειας». Σε
ό,τι αφορά το σημαντικό αποτύπωμα
της συγκεκριμένης επένδυσης
στην κοινωνία της περιοχής για την
ανάσχεση της ανεργίας, ο περιφε-
ρειάρχης ανέφερε τα εξής: «Εφό-
σον υλοποιηθεί ακέραιο αυτό το
project μέχρι το 2030 θα δουλεύουν
18.000 άνθρωποι και με την ολοκλή-
ρωσή του θα δημιουργηθούν 9.000
με 10.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
Αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο
από τη ΔΕΗ, που έδινε στο απόγειό
της 7.000 θέσεις εργασίας. Το πρό-
γραμμα είναι η λύση του προβλήμα-
τος στην περιοχή μας μετά την απο-
λιγνιτοποίηση. Είναι η λύση και για
την κυβέρνηση, όχι μόνο για εμάς
εδώ. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτήν
τη δυσκολία και το πρόβλημα της
ανεργίας. Η απόφαση της κυβέρνη-
σης και του πρωθυπουργού θα στε-
φθεί με επιτυχία μέσα από το πράσι-
νο υδρογόνο. Όταν θα εγκριθεί πλέ-
ον ο “Λευκός Δράκος” θα έχουμε
ακόμα μεγαλύτερη έκρηξη επενδυ-
τικού ενδιαφέροντος στην περιο-
χή», σημείωσε ο κ. Κασαπίδης, ο
οποίος δήλωσε ότι μέσα στο 2022 θα
υπάρξει εξέλιξη και ως προς την
υλοποίηση του έργου.



Δράμα - Ροδόπη

Υποδομές για τουρισμό 
και αθλητισμό 

Σημαντικά θέματα που αφορούν υποδομές του τουρισμού και του
αθλητισμού στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ροδόπης δρο-
μολογούνται ύστερα από παρεμβάσεις του περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου στους αρμόδιους υπουργούς
στην Αθήνα. Το ένα από αυτά αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλα-
κρού και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω του ότι οι απαραί-
τητες εργασίες στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν, ώστε αυτό να λειτουργήσει. Με πα-
ρεμβάσεις του κ. Μέτιου το ζήτημα διευθετείται, καθώς εκτάσεις που
περιλαμβάνονται στο χιονοδρομικό κέντρο και οι οποίες είχαν παρα-
χωρηθεί παλαιότερα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε αθλητι-
κό σωματείο μεταβιβάζονται πλέον στην περιφέρεια.

Νέα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία
Δύο νέες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ για

την αντιπλημμυρική προστασία των ποταμών Πάμισου και Ενιπέα
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τα δυο
έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορούν εργασίες για τη συντήρη-
ση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
των υδατορεμάτων Πάμισου και Ενιπέα, τα οποία υπέστησαν ζημία
από τη θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». 

Η μελέτη για το έργο της στερέωσης και αποκατάστασης
αρχαίων καταλοίπων και στερέωσης πρανών του μινωι-
κού ανακτόρου της Φαιστού εντάσσεται στο επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με τη συγχρημα-
τοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου
Αρναουτάκη.  Το έργο, προϋπολογισμού 325.257,21 ευρώ
αφορά την εκπόνηση και ωρίμανση των μελετών, οι οποί-
ες θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση της συντήρησης
των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του μινωικού ανακτό-
ρου, την κατασκευή σύγχρονων στεγάστρων προστασίας
των αρχαιοτήτων και την αποκατάσταση των πρανών του
λόφου, στον οποίο ιδρύθηκε το ανάκτορο. Ακόμη, εντάσ-
σεται στις προτεραιότητες του υπουργείου Πολιτισμού,
καθώς το ανάκτορο της Φαιστού συνιστά το δεύτερο σε
έκταση και σημασία μινωικό ανάκτορο και αποτελεί ση-

μαντικό πολιτιστικό προορισμό για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της Μεγαλονήσου. Ο κ. Αρναουτάκης
υπογράμμισε τη σημασία του έργου, το οποίο για άλλη
μία φορά αποδεικνύει την άψογη συνεργασία της Περι-
φέρειας Κρήτης και του ΥΠΠΟΑ, για τη διάσωση και την
ανάδειξη του αστείρευτου μνημειακού πλούτου της
Κρήτης: «Η Περιφέρεια Κρήτης προέβη στη σχετική
πρόσκληση, με στόχο τη χρηματοδότηση της εκπόνησης
και ωρίμανσης μελετών για τα έργα πολιτισμού. Με τον
τρόπο αυτό διευκολύνουμε την προσπάθεια των αρμό-
διων Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων να εντάξουν σε προγράμ-
ματα χρηματοδότησης τη συντήρηση και την ανάδειξη
εμβληματικών μνημείων, αρχαιολογικών έργων και
μουσείων της Κρήτης, γεγονός που συνιστά άλλωστε
υψηλή προτεραιότητα στην πολιτιστική πολιτική της Πε-
ριφέρειας Κρήτης».

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που πραγμα-
τοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συζητήθη-
κε το ζήτημα της μείωσης των συντελεστών
ΦΠΑ για τα νησιά. Με ευρύτατη πλειοψηφία
το συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση την
οποία εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Επι-
χειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας
Γιώργος Στασινόπουλος για την εφαρμογή
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στα νησιά
του Ιονίου. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι αποτε-
λεί πάγια θέση η νησιωτικότητα να καταστεί
βασικός πυλώνας στον σχεδιασμό των πολιτι-
κών για τα νησιά του Ιονίου και η τυχόν εφαρ-
μογή μειωμένων συντελεστών από το 2025,
όπως προκρίνεται για τα νησιά του Αιγαίου,
και για τα Ιόνια Νησιά θα αποτελέσει σημαντι-
κή εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

!Ιόνια Νησιά

Ψήφισμα για τους
συντελεστές ΦΠΑ 

Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του ανακτόρου της Φαιστού

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Επιλέγουν minibuses
Το στοίχημα της εναλλακτικής μετακίνησης

κερδίζει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Αστικού ΚΤΕΛ, από τη χρήση των
minibuses τα οποία χρησιμοποιούν οι δημότες
δωρεάν για τις καθημερινές τους μετακινή-
σεις, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Συγκε-
κριμένα οι πολίτες που επέλεξαν τον μήνα Νο-
έμβριο τα minibuses για τις μετακινήσεις τους
ανέρχονται σε περισσότερους από 61 χιλιάδες,
αριθμός που καταδεικνύει την επιλογή τους να
μη χρησιμοποιούν ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
προς το κέντρο. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος
Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός: «Τα στοιχεία
αποδεικνύουν ότι οι δημότες έχουν αγκαλιάσει
την επιλογή του δήμου να προσφέρει ασφαλείς
και περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακί-
νησης».

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε εθνικό και

ευρωπαϊκό επίπεδο και το όραμα της Κοζάνης
για το 2030 αποτέλεσαν τα βασικά θέματα του
3ου θεματικού εργαστηρίου προετοιμασίας για
την αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και
Έξυπνες Ευρωπαϊκές Πόλεις μέχρι το 2030».
Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Λάζαρος Μα-
λούτας: «Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Όλοι
μαζί διαμορφώνουμε την Κοζάνη του αύριο και
το κοινό μας μέλλον». Ο καθηγητής του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γε-
ώργιος Καραγιαννίδης, ανέφερε ότι «αν ενταχθεί
στις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πό-
λεις της Ευρώπης μέχρι το 2030” η Κοζάνη, θα
γίνει μια πόλη αγνώριστη. Το 2030 θα έχουμε μια
άλλη Κοζάνη».
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Περιφέρεια Κρήτης 



Ο
ι δράσεις και οι παρεμβάσεις του Κέν-
τρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, με
στόχο την καλύτερη προάσπιση της

οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της λει-
τουργικότητας του οδικού δικτύου αρμοδιό-
τητας της Περιφέρειας Αττικής, παρουσιά-
στηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των
δύο ετών λειτουργίας του νέου σύγχρονου
κέντρου. 

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθη-
κε παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, συμμετείχαν εκπρόσωποι
του υπουργείου Υποδομών, αντιπεριφερειάρ-
χες, αξιωματούχοι της Τροχαίας και της
Αστυνομίας, εντεταλμένοι περιφερειακοί
σύμβουλοι και στελέχη της περιφέρειας. Επί-
σης συμμετείχαν και μαθητές του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου Αγίου Στεφάνου, το οποίο έχει
ανακηρυχθεί από τον περιφερειάρχη Γ. Πα-
τούλη «Πρότυπο Σχολείο Κυκλοφοριακής

Αγωγής».  Ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Αττικής το
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, υπογραμ-
μίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε,
με την παρακολούθηση και την επέμβασή του
στις ραγδαίες μεταβολές της κυκλοφορίας
που εναλλάσσονταν μεταξύ της περιόδου των
lockdowns μέχρι την επαναφορά της κυκλο-
φορίας.

Όπως μάλιστα ανέφερε με αφορμή τα ση-
μαντικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί
και συλλεχθεί σχετικά με τα κυκλοφοριακά
δεδομένα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες αιχ-
μής, θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διά-
στημα, ύστερα από σχετική πρόσκληση, συ-
νάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή, προκειμένου να ανα-
ζητηθούν από κοινού λύσεις για τη βελτίωση
της οδικής κινητικότητας.

H Αττική κορυφαίος παραθαλάσσιος προορισμός    
Κορυφαίος Μητροπολιτικός Παραθα-

λάσσιος Προορισμός για το 2021 αναδείχ-
θηκε η Αττική, καθώς κατέκτησε την πρώ-
τη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία
«World’s Leading Seaside Metropolitan
Destination», των World Travel Awards.
Το κορυφαίο βραβείο έρχεται ως αποτέ-
λεσμα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και
της στρατηγικής που υλοποιεί η διοίκηση
της περιφέρειας με στόχο την ενίσχυση
της εξωστρέφειας της Αττικής, αξιοποιώντας τα σημαντικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα,
τα οποία την καθιστούν έναν δημοφιλή προορισμό δώδεκα μήνες τον χρόνο. Επισημαίνεται
πως τα World Travel Awards, ο διεθνής θεσμός που από το 1993 δραστηριοποιείται και
βραβεύει τους πρωταγωνιστές της τουριστικής βιομηχανίας, αναγνωρίζεται ως το απόλυτο
σήμα κατατεθέν της ταξιδιωτικής βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο.

Τίμησε τους
εθελοντές ο Δήμος
Αμαρουσίου  

Σε ένδειξη αναγνώρισης της πολύτι-
μης κοινωνικής προσφοράς τους
στην πόλη και τους κατοίκους της, ο
Δήμος Αμαρουσίου τίμησε τα μέλη
της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής
Προστασίας της πόλης, που εργά-
στηκαν με αφοσίωση και αγάπη προς
τον συνάνθρωπο για την αντιμετώπι-
ση των πρωτόγνωρων καιρικών συν-
θηκών του τελευταίου χρόνου.
Σε μια λιτή, λόγω των περιοριστικών
υγειονομικών μέτρων εκδήλωση στο
δημαρχείο, απονεμήθηκε ο έπαινος
τιμής και αναγνώρισης στα 42 μέλη
της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής
Προστασίας και στους εκπροσώπους
Προσκόπων και Αεροπροσκόπων. Ο
δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου
τόνισε: «Για να είναι κανείς εθελον-
τής πάνω από όλα πρέπει να έχει με-
γάλη καρδιά και θέλω να ευχαριστή-
σω τους εκατοντάδες εθελοντές του
δήμου μας για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νοτιοδυτικά της Αθή-
νας, ο δήμαρχος κινδυνεύει
να βρεθεί υπόλογος για την
οικονομική διαχείριση των
προηγούμενων ετών; Φαίνε-
ται πως ένας τυχαίος και δειγ-
ματοληπτικός έλεγχος έχει
φέρει στην επιφάνεια μια σει-
ρά από παρατυπίες και ήδη η
αντιπολίτευση βρίσκεται σε
συναγερμό, ώστε να γίνει πιο
ενδελεχής έλεγχος. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Κοινωνική
περιουσία 
τα σχολεία» 
Σε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών
στις εγκαταστάσεις και σε αντικατά-
σταση του εξοπλισμού και του εκπαι-
δευτικού υλικού προχώρησαν σε χρό-
νο-ρεκόρ οι υπηρεσίες του Δήμου
Αθηναίων στο 102ο Δημοτικό Σχολείο,
το οποίο κατέστρεψαν άγνωστοι τα ξη-
μερώματα της περασμένης Τρίτης. Μέ-
σα σε 48 ώρες οι τεχνικές υπηρεσίες
του δήμου είχαν επισκευάσει τις εκτε-
ταμένες ζημιές που προκλήθηκαν σε
τοίχους, ακόμη και με βαριοπούλες. Η
διεύθυνση καθαριότητας προχώρησε
σε απολύμανση όλων των χώρων του
σχολείου, ενώ τάχιστα προχωρεί η αν-
τικατάσταση του εξοπλισμού που είτε
καταστράφηκε είτε αφαιρέθηκε από
τους αγνώστους. Το σχολείο, το οποίο
επαναλειτουργεί κανονικά, επισκέ-
φθηκε ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, επισημαίνοντας: «Τα σχολεία
είναι κοινωνική περιουσία και όλοι
οφείλουμε να τα προστατέψουμε. Πρέ-
πει να εκπαιδευτούμε όλοι από την αρ-
χή στον σεβασμό του δημοσίου χώρου
και των χρημάτων των πολιτών».

Γήπεδο
προδιαγραφών 

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Για-
σημάκης υπέγραψε τη σύμβαση
600.000 ευρώ για την πλήρη ανακατα-
σκευή και ανακαίνιση του γηπέδου πο-
δοσφαίρου του Αυλώνα. Τα έργα ανα-
κατασκευής περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την τοποθέτηση νέου συνθετι-
κού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA-
EΠΟ, νέες διαγραμμίσεις, νέο φωτισμό
με προβολείς ενεργειακής αποδοτικό-
τητας, πάγκους ομάδων, διαιτητών,
γραμματείας, εστίες ποδοσφαίρου,
κερκίδα 200 θέσεων, ηλιακούς συλλέ-
κτες, μεταλλική περίφραξη και ψηφια-
κή πλατφόρμα και ασύρματα δίκτυα
για ενεργειακή επιτήρηση και διαχεί-
ριση καθώς και επαναχρωματισμό
όλων των χώρων, εσωτερικών και εξω-
τερικών, στο κτίριο των αποδυτηρίων.
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Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας:
Τα οφέλη από τα δύο χρόνια 



Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ταθερή διατηρείται η Ελάχιστη Βά-
ση Εισαγωγής (ΕΒΕ) σε πολλά πα-
νεπιστημιακά τμήματα, στις φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αρκε-

τές περιπτώσεις τα ιδρύματα προχώρησαν
σε διορθωτικές κινήσεις «χαμηλώνοντας»
είτε τους συντελεστές εισαγωγής ή τους
συντελεστές των ειδικών μαθημάτων ή και
τους δυο, καθώς πέρυσι «έχασαν» σημαντι-
κό αριθμό εισακτέων. Την ίδια ώρα, υπήρξαν
και πανεπιστήμια και 27 σχολές στο σύνολό
τους, που αποφάσισαν να «ψηλώσουν» την
ΕΒΕ τους, γεγονός που πιθανότατα θα οδη-
γήσει και σε άνοδο της βάσης τους, δυσκο-
λεύοντας με αυτόν τον τρόπο την εισαγωγή
των υποψηφίων στις εν λόγω σχολές. Δεδο-
μένου ότι οι συντελεστές για τον υπολογισμό
της ΕΒΕ είναι κοινοί και για τους υποψηφί-
ους των γενικών και επαγγελματικών λυ-
κείων, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα είναι αυτοί
που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες δυ-
σκολίες στα τμήματα που αύξησαν τον συν-
τελεστή εισαγωγής.

Μεταξύ αυτών, το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
που ανέβασε την ΕΒΕ του κατά 0,20 (από
0,80 σε 1,00) και το Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου που «ψήλωσε» τον συντελε-
στή εισαγωγής από 0,90 σε 1,00. Η Ιατρική
Ιωαννίνων, που πέρυσι (παραδόξως) επέλε-
ξε τη χαμηλότερη ΕΒΕ (0,80), φέτος αποφά-
σισε να φτάσει στην υψηλότερη (1,20), όπως
και τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Χημείας και
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

του ίδιου πανεπιστημίου. Στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο, το Τμήμα Βιοτεχνολογίας
«σκαρφάλωσε» στο 1,20 από το 1,01. Στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, τον ψηλότερο συντελε-
στή επέλεξε και το Τμήμα Φιλολογίας (από
1,00 σε 1,20) καθώς και το Τμήμα Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (από 1,10 σε
1,20). 

Τα 12 με τις αυξομειώσεις
Αντιστοίχως, το Τμήμα Νοσηλευτικής του

Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ανέβασε
την ΕΒΕ του από το 1,00 στο 1,1. Και τα Τμή-
ματα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας και Επιστήμης και Δια-

τροφής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
κινήθηκαν ανοδικά από το 0,8 στο 0,9. Ελα-
φρώς προς τα πάνω βρίσκεται και το Τμήμα
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (από 0,9 σε 0,95). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 12 πανε-
πιστήμια (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου) αυξομείωσαν την ΕΒΕ στις σχο-
λές τους. Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, τα

ιδρύματα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να
αναπροσαρμόζουν την ΕΒΕ της σχολής επι-
λέγοντας έναν συντελεστή μεταξύ 0,80 και
1,20 και την ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και
των πρακτικών δοκιμασιών επιλέγοντας
έναν συντελεστή μεταξύ 0,70 και 1,10. 

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL EΛΛΑΔΑ20

Ποια τμήματα «ψήλωσαν» τις ΕΒΕ

Υπουργείο Παιδείας: Μοιράζει 600 εκατ. ευρώ για έργα στα ΑΕΙ 
Έργα ύψους 600 εκατ. ευρώ για τα πανεπιστήμια

της χώρας ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της 98ης Συνό-
δου των Πρυτάνεων. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, τα τελευταία δυόμισι έτη χρηματο-
δοτήθηκαν 21 νέες δράσεις για τα ΑΕΙ και επε-
κτάθηκαν πέντε ακόμα με την πρόσθετη χρημα-
τοδότηση να ανέρχεται, από τον Ιούλιο του 2019
έως σήμερα, στα 252 εκατ. ευρώ. Ενόψει του νομοσχε-
δίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η υπουργός έκανε
λόγο για «παθογένειες που προέκυψαν στον ακαδημαϊκό
χάρτη της χώρας έως τον Ιούλιο του 2019 και στην ανάγκη
αναδιάρθρωσής του, ώστε οι σχολές και τα τμήματα των
πανεπιστημίων να διαμορφώνονται με τρόπο που να αντι-
στοιχεί στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην

ανώτατη εκπαίδευση». Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι
για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη

θα αξιοποιηθούν η εμπεριστατωμένη προσέγ-
γιση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ανάγκες της
πραγματικής οικονομίας, το τοπίο που δια-

μορφώθηκε από την εφαρμογή της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής και τις προτάσεις των ίδιων των

ΑΕΙ για τη φυσιογνωμία που επιδιώκει να διαμορφώσει
το κάθε ίδρυμα στο μέλλον.  Ως προς τα ζητήματα χρηματο-
δότησης των ιδρυμάτων και της εφαρμογής της κατανομής
της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει αντι-
κειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, η κυρία Κεραμέως
υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια ιστορική τομή, καθώς
πλέον η χρηματοδότηση που δίνεται στα πανεπιστήμια τε-

λεί συναρτήσει αντικειμενικών κριτηρίων και ποιοτικών
κριτηρίων». Πάντως, οι πρυτάνεις δεν είχαν την ίδια άπο-
ψη, καθώς διατύπωσαν τις ενστάσεις τους σχετικά με το
νέο μοντέλο χρηματοδότησης κάνοντας λόγο για ασαφή
κριτήρια, ενώ επισήμαναν την ανάγκη «κανονικοποίησης
ορισμένων δεικτών καθώς και του τεχνικού προσδιορι-
σμού της κατανομής του 20%». 

Ζήτησαν, μάλιστα, περαιτέρω χρηματοδότηση για την κά-
λυψη των έκτακτων αναγκών που υπάρχουν για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, «καθώς τα πανεπιστήμια έχουν επα-
νέλθει πλήρως στη διά ζώσης λειτουργία, από την αρχή του
ακαδημαϊκού έτους, ξεπερνώντας τις διαχειριστικές δυ-
σκολίες, με τη συνδρομή των φοιτητών και όλων των μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη μαζική συμμετοχή τους
στον εμβολιασμό».

Τουλάχιστον 27 ιδρύματα
και σχολές ανέβασαν την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής,
δυσκολεύοντας 
τους υποψηφίους



Εκατοντάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές
προκάλεσε ο τυφώνας Ράι, που σάρωσε τις Φιλιππίνες. Σύμ-
φωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί αυξήθηκαν σε
375, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκά-
δες αγνοούνται.

Πάνω από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους,
καθώς ο τυφώνας -ένας από τους πιο ισχυρούς που έχουν
πλήξει το κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας τα τελευταία
χρόνια- έφθανε στο κεντρικό τμήμα της νησιωτικής χώρας.

Οι άνεμοι ξήλωσαν οροφές, ξερίζωσαν δέντρα, ανέτρεψαν
στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, κατεδάφισαν ξύλινα
σπίτια και πλημμύρισαν χωριά, ανακαλώντας στη μνήμη τον

σούπερ τυφώνα «Χαϊγιάν», που χτύπησε το αρχιπέλαγος το
2013. Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα ακόμα και 195
χλμ. την ώρα, ο «Ράι» χτύπησε ασυνήθιστα αργά την περίοδο
των τροπικών κυκλώνων, που σχηματίζονται συνήθως στον
Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου.

Επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό πως οι τυφώ-
νες θα γίνονται ολοένα πιο ισχυροί όσο επιταχύνεται η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη. Οι Φιλιππίνες, οι οποίες συγκαταλέ-
γονται στις χώρες που θεωρούνται οι πιο εκτεθειμένες στην
κλιματική αλλαγή, πλήττονται συνήθως από 20 τροπικές κα-
ταιγίδες ή/και τυφώνες κάθε χρόνο, που καταστρέφουν σο-
δειές, κατοικίες και υποδομές σε ήδη πολύ φτωχές περιοχές.

Α
ναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ
αντιμετωπίζουν αυτήν τη
στιγμή τη μεγαλύτερη γεωπο-
λιτική απειλή μετά το τέλος

του Ψυχρού Πολέμου και μάλιστα σε
τρία μέτωπα: με τη Ρωσία, την Κίνα, και
το Ιράν.

«Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είναι
αντιμέτωπη με στρατιωτικές κρίσεις
στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανα-
τολή, οι οποίες αποτελούν από κοινού τη
μεγαλύτερη πρόκληση στην παγκόσμια
ηγεμονία των ΗΠΑ από το τέλος του Ψυ-
χρού Πολέμου», γράφουν οι «Financial
Times».

Σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικα-
νών αξιωματούχων, η Ρωσία σχεδιάζει
εισβολή στην Ουκρανία «ακόμα και στις
αρχές του 2022». Εν τω μεταξύ, το αμε-
ρικανικό υπουργείο Άμυνας θεωρεί ότι
αμυντικοί ελιγμοί της Κίνας κοντά στην
Ταϊβάν μοιάζουν με πρόβες για μια κα-
νονική εισβολή. Επιπλέον, το Ιράν μπο-
ρεί να απέχει μερικές εβδομάδες από το
να δημιουργήσει αρκετό σχάσιμο υλικό
για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο.
Κάποιοι αναλυτές ανησυχούν ότι η Αμε-
ρική μπορεί να είναι τώρα αντιμέτωπη
με μια συντονισμένη παγκόσμια επίθεση
από αναθεωρητικές δυνάμεις. 

Αλλά ενώ δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχέ-
διο το οποίο να συνδέει τις φιλοδοξίες
του Πεκίνου, της Μόσχας και της Τεχε-
ράνης, υπάρχει ένας βαθμός κοινής αν-
τίληψης και επιφυλακής. Ο Λευκός Οί-
κος γνωρίζει ότι πρέπει να διαλέξει τις
μάχες του ή να κινδυνεύσει να αναλάβει
επικίνδυνα μεγάλες δεσμεύσεις. Με

στρατηγικούς όρους, η κυβέρνηση
Μπάιντεν τείνει να επικεντρώνεται στη
Λαϊκή Κίνα ως τη μόνη χώρα που μπορεί
να αμφισβητήσει τον ρόλο των ΗΠΑ ως
παγκόσμιας υπερδύναμης. Οι απειλές
της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία εί-
ναι μεν πιο άμεσες, αλλά μια στρατιωτι-
κή σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη
όπως η Ρωσία παραμένει σχεδόν αδια-
νόητη. Αντίθετα, ο Μπάιντεν έχει απει-
λήσει να επιβάλει τεράστιες οικονομικές
κυρώσεις και να παράσχει στρατιωτική
βοήθεια στην Ουκρανία σε περίπτωση
ρωσικής επίθεσης.

Οι αεροπορικές επιδρομές σε ιρανι-
κές πυρηνικές εγκαταστάσεις φαίνονται
λιγότερο επικίνδυνες από την αναμέτρη-
ση με ρωσικές ή κινεζικές δυνάμεις. Αλ-
λά ο Μπάιντεν, όπως και οι προκάτοχοί

του, διστάζει να εμπλακεί σε έναν νέο
πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν θα βγά-
λει ποτέ ρητά τη στρατιωτική επιλογή
από το τραπέζι σε καμία από αυτές τις
τρεις συγκρούσεις. Όμως οι ΗΠΑ θα
στηριχτούν πιθανότατα σε οικονομικά
και διπλωματικά όπλα, και όχι στη στρα-
τιωτική ισχύ», καταλήγει η ανάλυση των
«Financial Times». 

ΕΕλληνίδα η σύντροφος
του νέου προέδρου 
της Χιλής
Ο 35χρονος Γκάμπριελ Μπόριτς είναι ο
μεγάλος νικητής των εκλογών στη Χιλή,
και θα γίνει ο πρώτος αριστερός πρό-
εδρος στη χώρα της Νότιας Αμερικής
μετά τη δικτατορία Πινοτσέτ. Στην επι-
νίκια ομιλία του, δήλωσε ότι στόχος του
είναι ένα «κράτος διαφάνειας», που θα
δώσει περισσότερα κοινωνικά δικαιώ-
ματα στους πολίτες.
Την ίδια ώρα, τα χιλιανά ΜΜΕ πλέκουν
το εγκώμιο της Ελληνίδας συντρόφου
του νέου προέδρου, της 32χρονης Ιρίνα
Καραμάνος. Δυναμική φεμινίστρια και
ακτιβίστρια, η Ιρίνα έχει σπουδάσει Αν-
θρωπολογία και Κοινωνικές Επιστήμες,
ενώ μιλάει τέσσερις γλώσσες: ισπανι-
κά, ελληνικά (ο πατέρας της είναι Έλ-
ληνας), αγγλικά και γερμανικά.
«Χαμηλών τόνων και συγκρατημένη, η
Ιρίνα διαλύει τη συντηρητική ψευδαί-
σθηση: έχει δηλώσει ότι βρίσκει τον ρό-
λο της “πρώτης κυρίας” παρωχημένο,
καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει», γρά-
φει η εφημερίδα «La Nacion».
Ο Μπόριτς, που συνέτριψε τον ακροδε-
ξιό αντίπαλό του Χοσέ Αντόνιο Καστ, θα
αναλάβει την εξουσία στις 11 Μαρτίου.

Η υπερδύναμη αντιμετωπίζει
τη μεγαλύτερη γεωπολιτική
πρόκληση μετά το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου. Τα μέτωπα
με Κίνα, Ρωσία και Ιράν 

Εθνική τραγωδία στις Φιλιππίνες με εκατοντάδες νεκρούς από τον τυφώνα «Ράι»

Τρεις πόλεμοι απειλούν
την ηγεμονία των ΗΠΑ
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Σ
ημαντική ανάσα σε 700.000
επαγγελματίες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις δίνει η παράταση
στην αποπληρωμή του 25%, 33% ή

50% της επιστρεπτέας προκαταβολής που
έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Η κυβέρνηση μετέθεσε την πληρωμή
της πρώτης εκ των 60 άτοκων δόσεων της
επιστρεπτέας προκαταβολής, από την 31η
Ιανουαρίου 2022 στις 30 Ιουνίου 2022, κά-
τι που σημαίνει πως η τελευταία δόση της
επιστρεπτέας προκαταβολής θα καταβλη-
θεί στα τέλη Ιουνίου 2027.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα απο-
πληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου
ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2022 με έκπτω-
ση 15% επί του ποσού προς επιστροφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις
θα έχουν πρόσθετο χρονικό περιθώριο
για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται.

Τα επιστρεφόμενα ποσά
Οι επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζί-

ρου άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες
προ φόρων θα πρέπει να επιστρέψουν το

25% του κρατικού δανείου. Ωστόσο, εφό-
σον πληρώσουν εφάπαξ, θα επιστρέψουν
το 21,25% του δανείου. Για παράδειγμα,
μια επιχείρηση που έλαβε 200.000 ευρώ,
θα επιστρέψει 50.000 ευρώ. Στην περί-
πτωση που πληρώσει εφάπαξ, θα επι-
στρέψει 42.500 ευρώ. Παράλληλα, έχει τη
δυνατότητα να επιστρέψει τα 50.000 ευρώ
σε 60 άτοκες δόσεις.

Οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 30%
έως 70% και πτώση ακαθάριστων εσόδων
το 2020 προς το 2019 θα επιστρέψουν το
33% του κρατικού δανείου. Αν μια επιχεί-
ρηση έλαβε 100.000 ευρώ, θα επιστρέψει
33.000 ευρώ. Εφόσον αποπληρώσει το
δάνειο εφάπαξ, το ποσό περιορίζεται στα
28.050 ευρώ.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και για
τους επτά κύκλους θα επιστρέψουν το 50%
του κρατικού δανείου. Στην περίπτωση
που επιχείρηση έλαβε 50.000 ευρώ, θα
επιστρέψει 25.000 ευρώ. Εφόσον πληρώ-
σει σε μία δόση, θα δώσει στο Ελληνικό
Δημόσιο 21.250 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγη-
σαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελλη-
νικής επικράτειας από την 1η Μαΐου έως
και τις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το επιστρε-
πτέο ποσό δεν επιστρέφεται.

Σύμφωνα με σχετική υπουργική από-
φαση, στα δικαιολογητικά που χρειάζεται
να προσκομιστούν περιλαμβάνεται και

υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχεί-
ρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
την 31η/12/2019 (ανάλογα με τη νομική
μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρη-
σης) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το
ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου
λόγω συσσωρευμένων ζημιών είτε δεν εί-
χε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κε-
φαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λο-
γαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσω-
ρευμένων ζημιών.

Το παραπάνω δεν απαιτείται στην περί-

πτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρή-
σεων, καθώς και στην περίπτωση των μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Σημαντική ανάσα σε 700.000
επαγγελματίες και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Έως τέλος του 2027 
η αποπληρωμή
της επιστρεπτέας

Την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων
Ιανουαρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματι-
σμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την
εβδομάδα  έως 24 Δεκεμβρίου. Χθες καταβλήθηκε ποσό 463
εκατ. ευρώ σε 838.000 δικαιούχους για τις κύριες και τις επι-
κουρικές συντάξεις Ιανουαρίου των συνταξιούχων που προ-
έρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Σήμερα, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί ποσό 522
εκατ. ευρώ σε 1.090.000 συνταξιούχους που προέρχονται

από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο
ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Αύριο, Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί ποσό 520
εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους που προέρχονται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, με ΑΜΚΑ που λήγει σε
0, 2, 4, 6 και 8.

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Ιανουαρίου θα
ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, με την καταβολή
540,2 εκατ. ευρώ σε 910.000 δικαιούχους για κύριες και επι-

κουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ. Θα καταβληθούν επίσης 23,1
εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ. Επίσης, 13,2 εκατ. θα καταβληθούν σε
27.280 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα.

Τέλος, 38.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 25 δικαιούχους
για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης. Επιπρο-
σθέτως, θα καταβληθούν 190.000 ευρώ σε 500 ασφαλισμέ-
νους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας. 

Ποιες ημέρες πληρώνει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ο ΕΦΚΑ



Ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και
στις προοπτικές της οικονομίας και των επι-
χειρήσεων δίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών, προβλέποντας συνεχή
ανοδική πορεία τα επόμενα χρόνια. Όπως
δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Πα-
παλεξόπουλος σε εκδήλωση στο κτίριο του
ΟΤΕ με θέμα «Οικονομία και Επιχειρήσεις»,
η ψηφιοποίηση του κράτους, ιδίως τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, σε συνδυασμό με τη σημαν-
τική πρόοδο στη μείωση της φορολογίας, δη-

μιουργούν ιδιαίτερα θετικό έδαφος για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Πα-
παλεξόπουλος τόνισε ότι τα επόμενα πέντε
χρόνια θα τριπλασιαστεί ο αριθμός των start-
ups, ενώ έχουν βελτιωθεί η ποσότητα και η
ποιότητα των ξένων επενδύσεων. Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα θα σημειώσει
νέα ρεκόρ εξαγωγών, ενώ την ίδια στιγμή,
σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
ο τζίρος στη βιομηχανία σημείωσε άνοδο κα-
τά 40,6% τον Οκτώβριο.

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Παπαλεξόπουλος- ΣΕΒ: Θετική 
η πορεία οικονομίας - επιχειρήσεων

Νερό στο… όνομα της Ελλάδας πίνει η
Bank of America, δίνοντας ψήφο εμπιστο-
σύνης στην πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας, αλλά και στην κυβέρνηση Μητσοτά-
κη. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος
διαπιστώνει θεαματική βελτίωση των προ-
οπτικών των ελληνικών τραπεζών, καθώς
έχουν στρώσει εντυπωσιακά τους ισολογι-
σμούς τους. Μάλιστα, τονίζει ότι οι δείκτες
αποδοτικότητας θα παρουσιάσουν νέα ση-
μαντική βελτίωση το 2022, ενώ εμμέσως

δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και στις προ-
οπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η
BofA στην έκθεσή της επισημαίνει την…
αδυναμία της στις ελληνικές τράπεζες,
εκτιμώντας ότι αυτές θα προσφέρουν
υψηλά μερίσματα. Μάλιστα δίνει σύσταση
για αγορά της Alpha Bank με τιμή στόχο το
1,45 ευρώ, της Εθνικής με 3,30 ευρώ και
της Eurobank με 1,15 ευρώ, ενώ στο… μό-
νιτόρ της βρίσκεται και η Τράπεζα Πειραι-
ώς, με τιμή-στόχο 1,40 ευρώ.

BofA: Ψήφος εμπιστοσύνης
στην οικονομία της Ελλάδας

Ε
λεγχόμενο κόστος για τη συντρι-
πτική πλειονότητα των καταναλω-
τών προκύπτει από το μέτρο της
επιδότησης του ρεύματος και του

φυσικού αερίου. 

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το
βήμα της Βουλής, κατά τη διαδικασία συ-
ζήτησης και έγκρισης του Προϋπολογι-
σμού 2022, οδηγούν σε κλείσιμο της χρο-
νιάς με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για
τους καταναλωτές. Μεγαλύτερη θα είναι η
επιβάρυνση στις μεσαίες και υψηλές κατα-
ναλώσεις, κάτι που αυξάνει το κόστος για
τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος
και αερίου.

Σύμφωνα με το μοντέλο χρεώσεων για
τον Δεκέμβριο, για τις 300 κιλοβατώρες ή
1.200 στο τετράμηνο, τα 49,50 ευρώ καλύ-
πτουν το κόστος των επιπλέον επιβαρύν-
σεων. Έτσι, αντί για 93,50 ευρώ, ο κατανα-
λωτής θα καλύψει τα υπόλοιπα 44 ευρώ
της κατανάλωσης.

Αν η μηνιαία κατανάλωση είναι 400 κιλο-
βατώρες ή 1.600 στο τετράμηνο, τότε η επι-
δότηση θα καλύψει τις πρώτες 300 κιλοβα-
τώρες. Αυτό σημαίνει ότι για την κατανά-
λωση των 123,94 ευρώ, θα καλύπτονται κά-
θε μήνα τα 48,50 ευρώ και ο καταναλωτής
πρέπει να πληρώσει τα υπόλοιπα 75,44 ευ-
ρώ. Ωστόσο, αν η μηνιαία κατανάλωση εί-
ναι 500 κιλοβατώρες (2.000 κιλοβατώρες
στο εξάμηνο), τότε από τον συνολικό λογα-
ριασμό των 155 ευρώ, ο καταναλωτής θα
λάβει ως επιδότηση τα 49,50 ευρώ και θα
πληρώσει τα υπόλοιπα 105,50 ευρώ. Ση-
μειώνεται ότι για τον Νοέμβριο, η επιδότη-
ση που ίσχυε ήταν 39,00 ευρώ μηνιαίως.
Αντίστοιχα, για το φυσικό αέριο, η έκπτωση
που θα δουν για τον Δεκέμβριο οι κατανα-
λωτές διαμορφώνεται στο 40% της τιμής
ανά μεγαβατώρα. 

Όπως δήλωσε χθες σε τηλεοπτικό σταθ-

μό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, αν χρειαστεί και μέσα στο 2022, θα
γίνουν οι ίδιες παρεμβάσεις που ισχύουν
εδώ και δύο μήνες. Ταυτόχρονα, στο χθεσι-
νό συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός Κώ-
στας Σκρέκας υπογράμμισε την ανάγκη για
την ανάληψη πρωτοβουλιών σε κεντρικό
επίπεδο, δηλαδή σε απευθείας διαπραγμα-
τεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους
εμπλεκόμενους στην αγορά ρεύματος και
φυσικού αερίου. 

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο
της ανεξέλεγκτης ανόδου στις χονδρεμπο-
ρικές τιμές ρεύματος και αερίου, οι οποίες
σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η σημε-
ρινή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος για
την Ελλάδα διαμορφώνεται στα 342 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, ενώ σε χώρες όπως η

Γερμανία και η Γαλλία διαμορφώνεται στα
410 ευρώ! Επιπλέον, η τιμή του φυσικού
αερίου εκτινάχθηκε χθες εκ νέου, στα 114
ευρώ ανά μεγαβατώρα! Ταυτόχρονα, δεν
υπάρχει ο καταλύτης που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ταχεία αποκλιμάκωση των τι-
μών, ενώ η συνεχής άνοδός τους θα δια-
μορφώσει θεαματικά υψηλότερη μέση τι-
μή στα ενεργειακά αγαθά, όταν κάποια
στιγμή θα υπάρξει αποκλιμάκωση των ση-
μερινών. 

Πόσο μειώνεται η επιβάρυνση
των νοικοκυριών από το μέτρο
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
- Νέες τιμές-ρεκόρ 
στη χονδρεμπορική 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι θα πληρώσετε
για ρεύμα μετά 
την επιδότηση
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Ο
κτώ συνεδριάσεις απομένουν
για τη λήξη της χρηματιστηρια-
κής χρονιάς, με τον Γενικό Δεί-

κτη να συμπληρώνει 19 συνεδριάσεις
με κλεισίματα χαμηλότερα των 900 μο-
νάδων. Από την αρχή του χρόνου και
μέχρι και την προηγούμενη Παρα-
σκευή, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει
κέρδη 9,7% και ο τραπεζικός κέρδη
8,81%. Η πλειοψηφία των εγχώριων
αναλυτών υποστηρίζει πως το θετικό
κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συ-
νεχίσει τις αγορές ελληνικών ομολό-
γων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν
έχει επενδυτική βαθμίδα, αποδείχθη-
κε εξαιρετικά βραχύβιο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί αν συνεχιστούν οι πιέσεις στη Wall Street και ιδιαίτερα στον τεχνολογικό
κλάδο. Από τεχνικής πλευράς, για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, ο Γενικός Δείκτης θέλει να «χτίσει» σερί επιβεβαιωμέ-
νων κλεισιμάτων υψηλότερα των 886 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 893-895 μονάδων. Έτσι θα μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις
904-909 (gap), 912, 927, 934 και 950 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι θέμα χρόνου να μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στη-
ρίξεις στις 882 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 869 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει
τη συναλλαγή «Frontier»

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Frontier»,
για την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής
αξίας ~6 δισ. ευρώ, ανακοινώνει η Εθνική Τράπε-
ζα. Η ολοκλήρωση έρχεται κατόπιν λήψης όλων
των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανο-
μένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό
Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητι-
κής προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων του Ν. 4649/2019 για το πρόγραμμα παροχής
εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμά-
των «Ηρακλής». Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των
ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτε-
ραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών με-
σαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλη-
τικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών
μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξο-
φλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινο-
πραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επεν-
δυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και
Fortress Investment Group καθώς και την
doValue Greece.

Συνεργασία Cenergy και Ørsted
για επένδυση στις ΗΠΑ

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Πολι-
τεία του Μέριλαντ των ΗΠΑ προέβη τη 17η Δε-
κεμβρίου 2021 στην ανάθεση στην εταιρεία
Ørsted έργου ανάπτυξης αιολικού πάρκου στην
εν λόγω πολιτεία. Η Cenergy Holdings και η
Ørsted αναμένεται να οριστικοποιήσουν τους
όρους της μεταξύ τους συνεργασίας για τη δημι-
ουργία εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων
διασύνδεσης ανεμογεννητριών («inter array ca-
bles») εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η
Cenergy, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νο-
μοθεσία, θα ενημερώνει τους επενδυτές για κά-
θε σημαντική εξέλιξη.

Alpha Bank: Ολοκλήρωσε 
τη συναλλαγή Cosmos

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ (μη-
τρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank) ανακοι-
νώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos,
σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνή-
φθη στις 18/10/2021 με εταιρεία που διαχειρίζε-
ται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capi-
tal Management LP, αναφορικά με την πώληση
του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας
(Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής
προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπη-
ρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους περίπου
3,41 δισ. ευρώ. 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Cosmos απο-
τελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εξυ-
γίανση του ισολογισμού του και τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Για τον Όμιλο Mytilineos η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
τομέα μεταλλουργίας αποτελούν στρατηγικής σημασίας στόχο. Έχοντας πραγ-
ματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα
στην Ελλάδα σε ιδιωτικό επίπεδο στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου βρίσκεται
εγκατεστημένο το εργοστασιακό συγκρότημα της Αλουμίνιον της Ελλάδας, ο
Όμιλος Mytilineos έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώ-
πους του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις όμως είναι διαρκείς. Ο
Όμιλος Mytilineos προχώρησε στην εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλι-
σμού και τεχνικών εγκαταστάσεων στη μονάδα παραγωγής αλουμίνας, με σκοπό
την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου του Αγίου Νι-

κολάου. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 17,8 εκατ. ευρώ και έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, λαμβάνοντας ενίσχυση με
τη μορφή φορολογικής απαλλαγής 4,4 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως το εργοστάσιο αλουμινίου της Mytilineos παραμένει ένας από
τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 182.000 τόνους σε
αλουμίνιο και τους 820.000 τόνους σε αλουμίνα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings, προχώ-
ρησε σε σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με εταιρείες του ομίλου της
Blantyre Capital Limited («Blantyre Capital») για τη διαχείριση μη κύριων
συμμετοχών που κατέχει και για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών (η «Συ-
ναλλαγή»). Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματι-
στήριο, το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, αρχικής περιμέτρου 0,2 δισ. ευρώ,
αποτελείται από επιλεγμένες συμμετοχές μη σχετιζόμενες με τον ευρύτερο
χρηματοοικονομικό τομέα και την κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας Πει-
ραιώς. Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να βελτιστοποι-
ήσει την αξία των μη κύριων συμμετοχών της, θέτοντάς τες υπό την εξειδικευμένη επαγγελματική διαχείριση του ομίλου εται-
ρειών της Blantyre Capital. Το κεφαλαιακό όφελος για τον Όμιλο Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται σε περίπου 0,7 ποσοστι-
αίες μονάδες σε σχέση με τον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πειραιώς: Deal με Blantyre Capital για δάνεια 200 εκατ. 

Επενδύει στην εξέλιξη η Mytilineos

Σε ρηχά νερά το ΧΑ - Ζητούμενο 
η επαναφορά στις 900 μονάδες 
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Ξ
εκίνησε η λειτουργία του Experience Park, του «πρά-
σινου» πάρκου που δημιούργησε η Lamda Develop-
ment, μέσω του φορέα διαχείρισης της έκτασης Ελ-

ληνικό ΑΕ, με έκταση 70 στρέμματα, το οποίο παραδίδεται
προς χρήση στο κοινό, καθημερινά από τις 17.00 μέχρι τις
22.00. Ειδικότερα, το Experience Park αναπτύσσεται στην
περιοχή του εργοστασίου αεροσκαφών του πρώην αεροδρο-
μίου, όπου υπάρχουν τα τρία υπόστεγα της Πολεμικής Αερο-
πορίας, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα από το υπουργείο
Πολιτισμού ως νεότερα μνημεία. Σε επόμενη φάση και συγ-
κεκριμένα στο Hangar C της Πολεμικής Αεροπορίας θα δη-
μιουργηθεί διαδραστικό τεχνολογικό κέντρο (Experience
Center). Ο νέος αυτός χώρος βρίσκεται εντός του Μητροπο-
λιτικού Πάρκου Ελληνικού, επιφάνειας 2 χιλ. στρεμμάτων.
Για το Μητροπολιτικό Πάρκο μόλις προ ημερών δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κανονισμός λει-
τουργίας βάσει του οποίου ο χώρος είναι ανοιχτός και προ-
σβάσιμος στο κοινό. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο φορέας
διαχείρισης, δηλαδή η Ελληνικό ΑΕ (που ανήκει στη Lamda
Development), είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή, μεταφορά και
διάθεση απορριμμάτων εντός των ορίων του πάρκου, την πα-
ροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, τη συντήρηση των υπο-
δομών των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου του
πάρκου, τη διοίκηση των έργων που εκτελούνται στο πάρκο,
τη σήμανση και τη διαχείριση.

Επ. Ανταγωνισμού: «Ναι» 
στην απόκτηση Pet City από BC Partners
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, στις
17/12/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ.
756/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 Ν.
3959/2011, την από 1/11/2021 γνωστοποιηθείσα συγ-
κέντρωση που αφορά την απόκτηση από την εταιρεία
BC Partners του έμμεσου αποκλειστικού ελέγχου επί
της εταιρείας Pet City Group και των θυγατρικών της.
Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία
αφορά τις αγορές λιανικής εμπορίας τροφών για κα-
τοικίδια ζώα, λιανικής εμπορίας αξεσουάρ κατοικί-
διων, λιανικής εμπορίας προϊόντων υγιεινής & περι-
ποίησης για κατοικίδια ζώα, εμπορίας κτηνιατρικών
φαρμάκων και αντιβιοτικών, παροχής υπηρεσιών
κτηνιατρικής φροντίδας και εμπορίας μικρών ζώων,
δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμ-
βατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του αντα-
γωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά.

ElvalHalcor: Υπογραφή 
δύο ΚΟΔ, ύψους 270 εκατ. 

Την υπογραφή δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων,
συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Elval-
Halcor. Ειδικότερα, η εισηγμένη υπέγραψε κοινό ομολο-
γιακό δάνειο ύψους 140.000.000 ευρώ, με τις Εθνική
Τράπεζα της Ελλά-
δος ΑΕ, Άλφα Τρά-
πεζα Ανώνυμη Εται-
ρεία, Τράπεζα Πει-
ραιώς Ανώνυμος
Εταιρεία και την
Τράπεζα Eurobank
Ανώνυμη Εταιρεία,
η οποία λειτουργεί
και ως εκπρόσωπος
των ομολογιούχων.
Επίσης, υπέγραψε
κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 130.000.000 ευρώ με
τις Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία, Τράπεζα Πειραιώς
Ανώνυμος Εταιρεία, Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εται-
ρεία και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, η οποία λει-
τουργεί και ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Μύλοι Κεπένου: Καθαρό μέρισμα
0,32205 ευρώ ανά μετοχή

Η εταιρεία Μύλοι Κεπένου γνωστοποίησε ότι η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη
συνεδρίασή της στις 17/12/2021 αποφάσισε τη χρημα-
τική διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων και ει-
δικότερα αποφασίσθηκε η χρηματική διανομή κερ-
δών συνολικού ποσού 2.271.300 ευρώ (μεικτό ποσό),
ήτοι 0,339 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). Το εν λόγω
ποσό της χρηματικής διανομής υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν
καθαρό ποσό 0,32205 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία
αποκοπής της χρηματικής αυτής διανομής κερδών
(μερίσματος) ορίσθηκε η 22α/12/2021. Δικαιούχοι στη
λήψη του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι
της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτ-
λων (ΣΑΤ) στις 23/12/2021 (record date). Η καταβολή
της χρηματικής αυτής διανομής (μερίσματος) θα ξεκι-
νήσει την Τρίτη 28/12/2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Intrakat: Πράσινο φως 
από την ΕΓΣ για ΑΜΚ

Στην ισχυροποίηση της θέσης της Intrakat μέσω
των τεσσάρων πυλώνων ανάπτυξης όπως έχουν
διαμορφωθεί στις αντίστοιχες γενικές διευθύν-
σεις της, αναφέρθηκε κατά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Πέτρος Σουρέτης. Ειδικότερα, η εταιρεία, πέραν
της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των έρ-
γων ΣΔΙΤ, εστιάζει σε ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, stor-
age κ.λπ.), ενώ το real estate του Ομίλου θα ανα-
πτύσσεται μέσω της Intrakat. Τέλος, ο τεχνολογι-
κός τομέας της επικεντρώνεται σε έργα περιβάλ-
λοντος, καινοτομίας και smart technologies. Η
Γενική Συνέλευση, με ποσοστό απαρτίας άνω του
88%, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας να αποφασίσει εφάπαξ για Αύξηση Με-
τοχικού Κεφαλαίου έως ποσού 3 φορές μεγαλύ-
τερου του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας με δυνατότητα παραίτησης ή περιορι-
σμού του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμέ-
νων μετόχων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
που προγραμματίζεται, αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός του Α’ τριμήνου του 2022.

Ιατρικό Αθηνών: Σε δύο στάδια 
το συνολικό τίμημα 
της μεταβίβασης του «ΓΑΙΑ» 

Στη μεταβίβαση του συνόλου της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας του μαιευτικού-γυναικολο-
γικού τμήματος με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ» στο
ΙΑΣΩ ΑΕ προχώρησε η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών
ΕΑΕ, όπως ανακοίνωσε χθες σε συνέχεια προ-
ηγουμένης ανακοίνωσής της. Το συνολικό τίμημα
της μεταβίβασης, ανερχόμενο κατά ανώτατο όριο
σε 13 εκατ. ευρώ, συνδέεται με τη μελλοντική οι-
κονομική πορεία της μεταβιβαζόμενης μαιευτι-
κής δραστηριότητας και θα καταβληθεί σε δύο
στάδια ως ακολούθως: 
� Το πρώτο στάδιο αφορά την άμεση καταβολή τι-
μήματος ποσού ύψους 7,8 εκατ. ευρώ. 
� Το δεύτερο στάδιο αφορά την καταβολή πρό-
σθετου τιμήματος με χρονικό ορίζοντα 3ετίας. Το
επιπρόσθετο τίμημα θα καθοριστεί με βάση τη
μελλοντική πορεία της δραστηριότητας.

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ
κατά 18.617.856 ευρώ

Την ΑΜΚ κατά 18.617.856 ευρώ ενέκρινε η έκτα-
κτη γενική συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης που
έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου. Έτσι. το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 39.152.256 ευ-
ρώ και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ της καθεμίας.
Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με
εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν
25.106.903 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου
27.379.200 μετοχών, δηλαδή ποσοστό εκπροσώπη-
σης 91,701% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
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Ελληνικό: Άνοιξε 
το Experience Park
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Σ
την Αγγλία πολλές ομάδες της Premier
League απαίτησαν τη διακοπή του πρωταθλή-
ματος -το πιο πιθανό είναι να εισακουστούν-
λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων της παν-

δημίας στη μετάλλαξη Όμικρον και ο Γερμανός προπο-
νητής Γιούργκεν Κλοπ έκανε τη μεγάλη δήλωση ότι η
ομάδα του, η Λίβερπουλ, δεν πρόκειται να κάνει μετα-
γραφές μη εμβολιασμένων ποδοσφαιριστών, την ίδια
στιγμή που στην Ελλάδα η Super League 1 αρκείται
στην αναβολή των αγώνων του Απόλλωνα. Αλλά και στο
μπάσκετ, που έχει και αυτό πολλά κρούσματα, ειδικά
στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, η διοργανώτρια αρχή απλώς
παρακολουθεί.

«Λυπάμαι, είναι ένας κίνδυνος για όλους μας οι
ανεμβολίαστοι ποδοσφαιριστές, δεν πρόκειται να πά-
ρουμε κανέναν στην ομάδα μας», τόνισε ο Κλοπ και
συντάχθηκαν μαζί του ο Πατρίκ Βιεϊρά, προπονητής της
Κρίσταλ Πάλας, και ο Στίβεν Τζέραρντ της Άστον Βίλα.

Οι δε περισσότερες ομάδες της Premier League

πρότειναν διακοπή έως τις 15 Ιανουαρίου, σε μια προ-
σπάθεια μείωσης των κρουσμάτων. Το περασμένο Σάβ-
βατο, πέραν αυτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που
ανακοίνωσε (19!) κρούσματα, αναβλήθηκαν και οι ανα-
μετρήσεις Σαουθάμπτον - Μπρέντφορντ, Γουότφορντ -
Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ - Νόριτς, καθώς και αυτό
της Έβερτον με τη Λέστερ την Κυριακή. Στη Super
League 1 αναβλήθηκαν οι δύο αγώνες του Απόλλωνα,
με τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα και τον Βόλο το πε-
ρασμένο Σάββατο. Ο Απόλλων ανακοίνωσε εννέα κρού-
σματα και ο κανονισμός αναφέρει ότι ένα ματς αναβάλ-
λεται στα πέντε και περισσότερα. Σποραδικά θετικοί
βρέθηκαν και ο Κούρτιτς του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Παρά-
σχος προπονητής του Ατρομήτου, ενώ ο Άρης απλώς
ανακοίνωσε ότι ποδοσφαιριστής του βρέθηκε θετικός
πριν από το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα 0-5 στο «Βικελί-
δης».

Στη Super League 1, όπως και στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο γενικότερα, οι προϊστάμενες Αρχές έτρεχαν

πάντα πίσω από τα γεγονότα, ενεργούσαν πάντα σπα-
σμωδικά και ποτέ προληπτικά. Πόσοι είναι οι ανεμβο-
λίαστοι ποδοσφαιριστές; Ουδείς γνωρίζει. Όπως και
στο μπάσκετ, όπου τα κρούσματα έφτασαν τα εννέα
στον Άρη και πέντε στον ΠΑΟΚ. Με δεδομένο πλέον ότι
η μετάλλαξη Όμικρον μεταδίδεται πιο εύκολα, μήπως
τουλάχιστον θα έπρεπε να συζητηθεί το θέμα στη Super
League 1 και την Basket League; Κατά μία πληροφορία,
περιμένουν την... Πολιτεία να αποφασίσει για να βγά-
λουν την ευθύνη από πάνω τους. Κλασικά πράγματα.
Ωστόσο είναι αποκλειστικά δικό τους θέμα. Οι ομάδες
της Premier League δεν ζήτησαν από τον Μπόρις Τζόν-
σον να διακόψει το πρωτάθλημα, αλλά από την διοργα-
νώτρια αρχή. 

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πόσοι είναι οι ανεμβολίαστοι
ποδοσφαιριστές

Στην Αγγλία ζητούν διακοπή 
του πρωταθλήματος, αγωνία 
στη Super League 1



Ο
Κώστας Μανωλάς επέστρεψε
στον Ολυμπιακό, όπου βρήκε και
τον επίσης «κομμένο» από την

Εθνική Σωκράτη Παπασταθόπουλο, με
τους δυο παίκτες να κάνουν δηλώσεις για
το θέμα αυτό. Είπαν πως δεν ήταν από-
φαση του πρώην πλέον Ολλανδού προ-
πονητή Τζον Φαν’τ Σιπ αλλά κάποιου άλ-
λου! Ποιος είναι αυτός ο «άλλος»; Επειδή
η Εθνική δεν είναι παιχνιδάκι στην επι-
κοινωνία κανενός, είναι υποχρέωση του
πρώην προέδρου Ευάγγελου Γραμμένου
να μιλήσει γιατί «κόπηκε» από την Εθνική ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα της Ευρώπης. Ποιος ανάγκα-
σε τον Ολλανδό προπονητή να ψεύδεται στην τηλεόραση ότι ήταν πάντα στα πλάνα του, αλλά να μην τους καλεί;
Ποιος ο ρόλος των «υπευθύνων» της Εθνικής Κώστα Κωνσταντινίδη και Τάκη Φύσσα; Το ενθαρρυντικό είναι ότι
και οι δύο παίκτες δήλωσαν πρόθυμοι να μιλήσουν με τον νέο προπονητή. Αν φυσικά τους καλέσει και δεν
ισχύει και πάλι το «απαγορευτικό» της προηγούμενης διοίκησης της ΕΠΟ. 

Ποιος έδιωξε από την Εθνική 
Μανωλά και Σωκράτη;

Δεν ισχύει 
η «άδεια πατρότητας»;

Σε απολογία κλήθηκε από την ΠΑΕ Άρης ο διε-
θνής Σουηδός δεξιός μπακ Σούντγκρεν, επειδή
δεν ακολούθησε την αποστολή στο Ηράκλειο για
το ματς με τον ΟΦΗ, παρά παρέμεινε στο σπίτι του
για συντροφιά στη σύζυγό του, που μόλις μία
εβδομάδα πριν είχε φέρει στον κόσμο το παιδί
τους. Για τον παίκτη λέγεται ότι ενδιαφέρεται η
ΑΕΚ.

Η UEFA απέκλεισε
την Τότεναμ!

Βόμβα: Η UEFA σε μια ενέργεια θεαματικής
αναλγησίας απέκλεισε την Τότεναμ από το Con-
ference League, επειδή δεν κατέβηκε να παίξει
στο τελευταίο ματς των ομίλων κόντρα στη Ρεν,
γιατί 13 παίκτες της είχαν νοσήσει από τον κορο-

νοϊό! Τη θέση της παίρνει η ολλανδική
Φίτεσε, η οποία στην επόμενη φάση
θα αντιμετωπίσει τη Ραπίντ Βιέννης.

Στο γκολ η διαφορά
Ελ Αραμπί 

με Τάσο Μητρόπουλο
Στη νίκη 1-0 του Ολυμπιακού επί της Λα-

μίας στο Φάληρο, ο Μαροκινός φορ Γιουσέφ ελ
Αραμπί πέτυχε το μοναδικό γκολ (έχασε και πέ-
ναλτι) και έφτασε τα 51 γκολ με την ερυθρόλευκη
φανέλα. Υπολείπεται κατά ένα για να ισοφαρίσει
το ρεκόρ του Τάσου Μητρόπουλου, που έχει πε-
τύχει 52. Ο Ελ Αραμπί είναι πρώτος σκόρερ στο
πρωτάθλημα με εννέα γκολ, μαζί με τον Καρλίτος
του Παναθηναϊκού και τον Κούρτιτς του ΠΑΟΚ.

Τον έβριζαν, 
το απολάμβανε

Η συγκεκριμένη είδηση με το βίντεο του αγώνα
έγινε viral στο διαδίκτυο. Συνέβη στη Γαλλία, στο
ματς Κυπέλλου ανάμεσα στην Πουατιέ και τη Λανς.
Ο διαιτητής Ζερόμ Μπιγκλεγκορί, αφού άκουσε τα
εξ αμάξης από την κερκίδα, με χαρακτηριστικές
κινήσεις τούς προέτρεψε να… συνεχίσουν! Μάλι-
στα, έβαλε το χέρι του στο αυτί του, ότι και καλά δεν
άκουγε για να φωνάξουν πιο δυνατά. 

Νέα αύξηση 5 εκατ. ευρώ έγινε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τον Ιβάν
Σαββίδη. Συνολικά ο ομογενής επιχειρηματίας έχει βάλει
περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ στον «δικέφαλο του Βορ-
ρά». Μετά τη συμφωνία με ξένο τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ
θα κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι της μεταγρα-
φικής περιόδου του Ιανουαρίου και οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα αγοράσει τέσσερις παίκτες ενδεκάδας. 

Κόκκινες «νεράιδες» 
στην κορυφή της Ευρώπης

Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, νίκησε 
14-11 τη ρωσική Κίνεφ Κίρισι και κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup. Με κόουτς 
τον Χάρη Παυλίδη, έχουν στην τροπαιοθήκη τους το Len Trophy το 2014, δύο
Euroleague το 2015 και το 2021 και δύο ευρωπαϊκά Super Cup το 2015 και το 2021.
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ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για μεταγραφές
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Π
αγκόσμια αποθέωση για τη διεθνούς φήμης
Ελληνίδα ηθοποιό Δέσποινα Μοίρου. Η πε-
ριζήτητη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ
ήταν η επίτιμη καλεσμένη του θρυλικού

συγκροτήματος Pink Floyd και εγκαινίασε την αφιε-
ρωματική έκθεση στην καριέρα τους στο Λος Άντζε-
λες.

Η άφιξη της μελαχρινής καλλονής στο «Vogue Mul-
ticultural Museum» συνοδεύτηκε από δεκάδες φλας,
με τις τηλεοπτικές κάμερες να ζουμάρουν πάνω της, τη
στιγμή που οι διάσημοι ροκάδες την υποδέχονταν με
χαμόγελα και ζεστές αγκαλιές.

Την ημέρα των εγκαινίων, οι πόρτες του «Their Mor-
tal Remains» άνοιξαν μόνο για VIP προσκεκλημένους,
όπως μέλη των Doors και των Led Zeppelin, με την οι-
κοδέσποινα Δέσποινα Μοίρου να ξεναγεί τους διάση-
μους επισκέπτες στους χώρους όπου φιλοξενούνται
μουσικά όργανα, μακέτες, δίσκοι και φωτογραφικό
υλικό από τις συναυλίες του συγκροτήματος.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που με επέλεξαν οι Pink
Floyd για να εγκαινιάσω αυτή τη συγκλονιστική έκθε-
ση! Λατρεύω τη μουσική τους και ζω μαγικές στιγμές
στις συναυλίες τους με τα απίθανα σπέσιαλ εφέ. Το συ-
ναίσθημα για την τιμή που μου έκαναν είναι απερίγρα-
πτο, συγκλονιστικό», δήλωσε με ενθουσιασμό στην
«Political» η Δέσποινα Μοίρου.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Tango Slalom» που
σαρώνει στην Αμερική, έχει υπογράψει επταετές συμ-
βόλαιο συνεργασίας με το εμβληματικό συγκρότημα,
ανοίγοντας τις συναυλίες τους σε όλο τον κόσμο. Την
ανακάλυψαν το 2018 στο κλαμπ του Τζόνι Ντεπ, σε ένα
από τα απίθανα stand up shows που της χάρισαν απα-
νωτά βραβεία, και στη συνέχεια έκανε δυνατή είσοδο
στη Μέκκα του κινηματογράφου. 

«Όταν ήρθαν στο κωμικό μου σόου ήταν το μεγαλύ-
τερο δώρο που πήρα ποτέ! Κι όταν μου πρότειναν συ-

νεργασία, ένιωσα σαν να είχα κερδίσει το Λόττο. Είναι
μαγικό αυτό που ζω! Τα λόγια περιττεύουν για να περι-
γράψω το μεγαλείο τους», αποκάλυψε η ηθοποιός. Και
πρόσθεσε: «Είχα τη χαρά επί σκηνής να γνωρίσω και
άλλους τεράστιους μουσικούς που έρχονται ως guest
στα live των Pink Floyd, όπως τον Robby Krieger, τον
κιθαρίστα των Doors, τον Dave Navarro από τους Ja-
ne’s Addiction, τους Led Zeppelin, Dr. Dre και Ozzy
Osbourne».

Στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης έκθεσης, ο
μουσικός και μέλος του γκρουπ, Scott Page, δεν ξε-
κόλλησε από δίπλα της! Άνοιξε το κινητό του και της
έδειξε αδημοσίευτα βίντεο από συναυλία στη Βενετία
τα οποία και της τα παραχώρησε, να τα κάνει ό,τι θέλει!
«Ούτε στο BBC δεν τα δώσαμε», της είπε!

• Ο Νίκος Τακλής είναι ο νικητής
του φετινού «The Big Brother», που
πέρασε… αδιάφορο στο τηλεοπτικό
κοινό.

• Το «The Bachelor» ολο-
κληρώθηκε. Νικήτρια της
καρδιάς του εργένη Αλέξη
Παππά, η Αθηνά «New Y-
ork».

• Θετικός στον κορονοϊό ο Νίκος
Βέρτης, λίγο πριν κάνει την αναμνη-
στική δόση του εμβολίου.

• Γάμος και βαφτίσια μέσα
στο 2022 για τον Ορφέα Αυ-
γουστίδη με την αγαπημένη
του Γεωργία και το αγοράκι
τους.

• «Σιδερένιος» επέστρεψε στο σπίτι
του ο πατέρας της Κατερίνας Και-
νούργιου.

• Νικήτρια του φετινού «The
Voice» η Άννα Αργυρού από
την ομάδα του Σάκη Ρουβά.

• Η μοναχοκόρη του ηθοποιού Γιάν-
νη Μποσταντζόγλου, Θαλασσινή, εί-
ναι ζευγάρι με τον συνάδελφό της
Κωνσταντίνο Μπιμπή.

• Η Δήμητρα Ματσούκα
αποκάλυψε πως κέρδισε
αγωγή 30 εκατομμυρίων
δραχμών, ύστερα από μήνυ-
ση σε περιοδικό, αλλά δεν
πήρε ποτέ τα χρήματα.

• Η Super Κική και ο Γιώργος Βε-
λισσάρης αποχώρησαν για δεύτερη
φορά από το «J2US».

• Ο αδελφός του Σάκη Ρου-
βά, Απόστολος, θα συμμετά-
σχει στο φετινό «Survivor».

• Εξόρμηση στο Γύθειο για την Αθη-
νά Οικονομάκου και τον σύζυγό της
Φίλιππο Μιχόπουλο.

• Η Άντζελα Δημητρίου απο-
κάλυψε την ηλικία της: Δή-
λωσε 67 χρονών.

Oι Pink Floyd έχουν
λατρεία στη Μοίρου 

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα 
ηθοποιός εγκαινίασε  έκθεση 
στην καριέρα τους στο Λος Άντζελες
αφιερωμένη στην καριέρα τους



Αυτοβιογραφία 
με αποκαλύψεις

Ο γνωστός χρυσοχόος της Αθήνας Κώστας
Καίσαρης θα τα πει όλα! Ο Έλληνας επιχειρημα-
τίας με τους διάσημους πελάτες από όλο τον κό-
σμο, έγινε γνωστό πως θα καταγράψει σε ένα
αυτοβιογραφικό βιβλίο σημαντικές στιγμές της
ζωής του με αποκαλύψεις και άγνωστες ιστορίες
γεμάτες σασπένς και χρυσόσκονη. Πρωταγωνι-
στές θα είναι σημαντικές προσωπικότητες της
χώρας αλλά και του εξωτερικού, μεταξύ των
οποίων ο Σάκης Ρουβάς, ο πρώην καναλάρχης
Δημήτρης Κοντομηνάς, η Σάρον Στόουν αλλά και
ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αποθέωση για 
τον Mr Styling

Παρέλαση επωνύμων στην πρεμιέρα της
παράστασης «Ο Φρουρός» του Φέρεντς Μολ-
νάρ, με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Γεννατά.
Οι κριτικές για το έργο ήταν διθυραμβικές,
κυρίως όμως για τον κορυφαίο art and fash-
ion director Κωνσταντίνο Κασπίρη, ο οποίος
έντυσε τον θίασο με λαμπερά κοστούμια και
αυθεντικές τουαλέτες εποχής. Ο ενδυματο-
λόγος, με σημαντική 25χρονη πορεία στο θέ-
ατρο και την τηλεόραση, έχει συνεργαστεί με
κορυφαίες προσωπικότητες και διάσημους
του θεάματος, όπως η Ρούλα Κορομηλά και η
Ελένη Μενεγάκη. 

Το λέει η περδικούλα του Γιώργου
Αγγελόπουλου. Ο νικητής του
«Survivor 1» κολύμπησε στην
παγωμένη θάλασσα της Λεμεσού
στηρίζοντας την πρωτοβουλία του
κυπριακού ιδρύματος «Μικροί
Ήρωες» για την ενίσχυση του
Παιδοογκολογικού Τμήματος του
Μακάρειου Νοσοκομείου. «Είναι
τιμή μου να κολυμπώ για αυτό τον
σκοπό μαζί με τους ΟΥΚ και τους
κυπριακούς φορείς και πολίτες
να στηρίζουν αυτήν την προσπά-
θεια», έγραψε στο Instagram.

Μικρός ήρωας

Ο Νίνο συγγραφέας!

«Α
υτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, αλλά τον προστα-
τεύει ο περίγυρός του». Νέα σοκαριστική καταγγελία
σεξουαλικής επίθεσης από πασίγνωστο ηθοποιό ήρθε

στο φως από την εκπομπή «Open weekend». Το θύμα περιέγραψε
καρέ καρέ τα όσα πέρασε στα χέρια του πρωταγωνιστή, αναφέρον-
τας: «Ξημερώματα Κυριακής 5/12 πήγα σε ένα πάρτι στο Ωδείο Αθη-
νών. Εκεί γνώρισα τον… μέσω ενός κοινού γνωστού μας. Ενώ στην
αρχή ξεκίνησε με ένα φλερτ με φιλιά και χορό με κοινή συναίνεση,
σύντομα εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη. Με άρπαξε από το χέρι, τρα-
βώντας με στην τουαλέτα. Του είπα ότι δεν θέλω να μπω και εκείνη
τη στιγμή έγινε βίαιος. Με έπιασε από τον λαιμό και με κόλλησε
στον τοίχο, με χαστούκισε. Με το ένα χέρι με είχε ακινητοποιήσει
και το άλλο το είχε βάλει μέσα στο εσώρουχό μου, εισχωρώντας με
βία μέσα μου».

Έφυγε στο Μεξικό
Χαμός από την αιφνίδια απόδραση εκτός Ελλάδος του πρώην
μέλους των «Ράδιο Αρβύλα» Στάθη Παναγιωτόπουλου και
της συζύγου του. Ο δημοσιογράφος που βρίσκεται τις
τελευταίες ημέρες στη δίνη του κυκλώνα λόγω των
καταγγελιών εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση
«πέταξε» για χριστουγεννιάτικες διακοπές στο Μεξικό. Το
ζευγάρι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ταξίδεψε από τη
Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και από εκεί
για τη Νότια Αμερική.

Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Το χωριό των αν-
θρώπων» υπογράφει ο τραγουδιστής Νίνο Ξυ-
πολιτάς. Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε πρό-
σφατα και αποτελεί έναν ύμνο στην αγάπη και
την προσφορά στον συνάνθρωπο. «Το ηχοβι-
βλίο (σ.σ. με τη φωνή του) το έκανα αρχικά μόνο
για τους τυφλούς Έλληνες φίλους μου, ενώ εί-
ναι αφιερωμένο στους άστεγους όλου του κό-
σμου», ανέφερε στον λογαριασμό του.
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Νέα σαρώνει το
θέατρο



Ο
ι νέες μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλά επί-
πεδα του αντιλαμβανόμενου ψυχολογικού
στρες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης έρ-
πητα ζωστήρα. Η πάθηση προκαλείται από

τον ιό της ανεμοβλογιάς, ο οποίος εξακολουθεί να
κρύβεται στο σώμα και να ενεργοποιείται ακόμα και
δεκαετίες μετά την πρώτη λοίμωξη. Μέχρι σήμερα
γνωρίζαμε ότι επανεμφανιζόταν όταν το ανοσοποι-
ητικό σύστημα είναι εξασθενημένο, όπως συμβαίνει
για παράδειγμα στους καρκινοπαθείς, στους ασθε-
νείς με HIV και AIDS, στους ανοσοκατασταλμένους
και τους ηλικιωμένους. 

Πρόσφατη μελέτη από τη Δανία, που δημοσιεύθη-
κε στο «The British Journal of Dermatology», συμπε-
ριλαμβάνει πλέον και το στρες στους παράγοντες κιν-
δύνου για εμφάνιση έρπητα ζωστήρα. «Όταν ο ιός ει-
σέρχεται στο σώμα, μέσω του αναπνευστικού συστή-
ματος, και αφού περάσουν περίπου 11-13 ημέρες, ο
άνθρωπος εμφανίζει εξανθήματα μαζί με συστηματι-
κά συμπτώματα. Μπορεί να θεωρηθεί παιδική ασθέ-
νεια, γιατί είναι πιο συχνή μεταξύ των παιδιών και
εφήβων, αλλά μπορεί να νοσήσουν και ενήλικες. Με-
τά την πρώτη λοίμωξη, ο ιός μετακινείται στους νευ-
ρικούς ιστούς κοντά στον νωτιαίο μυελό και τον εγκέ-
φαλο, όπου και παραμένει αδρανής. Υπάρχουν, όμως,
περιπτώσεις που ο ιός ενεργοποιείται ξανά, ταξιδεύει
κατά μήκος των νευρικών ιστών στο δέρμα, οπότε
προκαλεί έρπητα ζωστήρα (και όχι ανεμοβλογιά), συ-
νηθέστερα μόνο μία φορά στη ζωή, χωρίς να απο-
κλείεται ωστόσο να εκδηλωθεί και περισσότερες»,

μας εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρή-
στος Στάμου.  Η εξανθηματική αυτή νόσος εκδηλώνε-
ται συνήθως με φυσαλίδες που περιέχουν υγρό σε
μορφή ζώνης, λωρίδας ή μικρής περιοχής στη μία
πλευρά του προσώπου ή του σώματος κατά μήκος
ενός νευροτομίου-αισθητικού νεύρου. Συνυπάρχει
ερυθρότητα. Αργότερα οι φυσαλίδες σπάνε και δημι-
ουργείται κρούστα και επουλώνονται σε λίγες εβδο-
μάδες. 

Στα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πυρε-

τός, τα ρίγη και ο πονοκέφαλος. Ο ασθενής υποφέρει
από έντονο κνησμό και τοπικό πόνο. Παράλληλα νιώ-
θει κόπωση, έχει πρησμένους λεμφαδένες και ανα-
στατωμένο στομάχι. Η ένταση αυτών κυμαίνεται από
ήπια έως πολύ σοβαρή. Κατά καιρούς οι μελέτες
προσπαθούν να προσδιορίσουν τον ψυχολογικό πα-
ράγοντα στην ασθένεια ύστερα από έντονα στρεσογό-
να γεγονότα. Οι ερευνητές από τη Δανία μέτρησαν το
ψυχολογικό στρες χρησιμοποιώντας τη δανέζικη έκ-
δοση 10 σημείων της Κλίμακας Αντιλαμβανόμενου
Στρες του Cohen, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις
σχετικά με το αν ένα άτομο αντιλαμβάνεται διάφορες
καταστάσεις της καθημερινής ζωής ως απρόβλεπτες,
ανεξέλεγκτες ή συντριπτικές κατά τη διάρκεια του τε-
λευταίου μήνα. Εκτός από την ηλικία και το φύλο, οι
παράγοντες κινδύνου περιλάμβαναν ανοσοδιαμεσο-
λαβούμενες και ανοσοκατασταλτικές χρόνιες νόσους
και διαπίστωσαν ότι το αντιλαμβανόμενο ψυχολογικό
στρες αποτελεί δυνητικό τροποποιήσιμο παράγοντα
κινδύνου για εμφάνιση έρπητα ζωστήρα σε ενήλικες
ηλικίας 40 ετών και άνω. 
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Η πάθηση προκαλείται από τον ιό 
της ανεμοβλογιάς, ο οποίος 
εξακολουθεί να κρύβεται στο σώμα
και να ενεργοποιείται ακόμα και 
δεκαετίες μετά την πρώτη λοίμωξη

Έγκαιρη διάγνωση
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
έρπητα ζωστήρα μπορεί να μειώσει την πι-
θανότητα επιπλοκών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του πόνου που διαρκεί μετά την υποχώ-
ρηση του εξανθήματος, που ονομάζεται με-
ταερπητική νευραλγία, η οποία αφορά 1 στα
5 άτομα που προσβάλλονται. Η θεραπεία εί-
ναι φαρμακευτική και περιλαμβάνει αντιιι-
κά σκευάσματα, τα οποία είναι αποτελεσμα-
τικότερο να ληφθούν 24-72 ώρες μετά την
ανάπτυξη του εξανθήματος, και αναλγητικά
για την αντιμετώπιση του πόνου, που σε ορι-
σμένους ανθρώπους είναι ανυπόφορος.
Μερικοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις
συνηθισμένες θεραπείες πόνου και μπορεί
να χρειαστεί να παραπεμφθούν σε ειδικό
ιατρό διαχείρισης πόνου.

Ε Ρ Π Η Σ  Ζ Ω Σ Τ Η Ρ

Το στρες βασική αιτία της νόσου
Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος-αφροδισιολόγος 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια αναφορά σε ένα επαγγελματικό σας θέμα
μπορεί να συμβεί. Ο Ήλιος το επόμενο διάστη-
μα θα δεσπόζει στον δέκατο ηλιακό σας τομέα,
που σημαίνει αρκετή διάθεση για να αναδειχ-
θείτε και να φτάσετε στους στόχους σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τα γεγονότα θα έχουν να κάνουν με
πνευματικές ανησυχίες, τόπους μακρινούς,
σπουδές και νομικές υποθέσεις. Πολύ πιθα-
νόν να έχετε ένα μυστικό σχέδιο, που θα το
ανακοινώσετε αργότερα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών, θα υπάρξουν
αναγεννησιακές καταστάσεις, ενώ είχατε
φτάσει σε ένα πολύ χαμηλό ενεργειακά ση-
μείο, που τώρα θα σας εγκαταλείψει σιγά σι-
γά. Ίσως να χρειαστεί να τακτοποιήσετε κά-
ποιες οικονομικές σας υποθέσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η μέρα αυτή σας δείχνει τη θέση που κατέχετε
σε κάθε σημαντική σχέση της ζωής σας. Μια
στιγμή του χρόνου, που θα φωτιστούν αρκετές
σκέψεις σας και σίγουρα θα βρείτε λύσεις και
στις πιο δύσκολες και πολύπλοκες συμπερι-
φορές των άλλων. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τον Ήλιο να προχωρά στο ζώδιο του Αιγό-
κερου, βρίσκεστε στο σημείο που θα δώσετε
μεγαλύτερη βάση στις εργασιακές σας υπο-
θέσεις. Είναι βέβαια και η στιγμή που χρει-
άζεται να δείξετε μεγαλύτερη φροντίδα στο
σώμα σας και να βάλετε έναν υγιεινό τρόπο
στην καθημερινότητά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εσάς η 21η/12,
όπου θα νιώσετε την επιθυμία να κάνετε αρ-
κετά πράγματα, να ολοκληρώσετε κάποιες
εκκρεμότητές σας και να αρχίσετε ένα νέο
έργο. Ίσως θελήσετε να κάνετε κάποιες αλ-
λαγές, που θα έχουν καλό αποτέλεσμα τους
επόμενους μήνες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα αυτή θα σας θυμίσει έντονα ότι πρέ-
πει να ρυθμίσετε τις επαγγελματικές σας
υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα θα πρέπει
να ασχοληθείτε και με τις ανάγκες της οικο-
γένειάς σας. Μια εποχή που όλα θα πρέπει
να τα ζυγίσετε με σωστό τρόπο, για να μην
ακούσετε παράπονα από τους άλλους. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η πολυαστρία στο
ζώδιο του Αιγόκερου είναι ένα από τα σημάδια
ότι το περιβάλλον σας θα παίξει καθοριστικό
ρόλο τις μέρες των εορτών. Πολύ πιθανόν να
σκεφτείτε μια μικρή μετακίνηση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Τα συναισθήματά σας βρίσκονται σε μια περίο-
δο χάους ή απόλυτης αρμονίας. Το θετικό είναι
ότι θα έχετε ανοδική πορεία το επόμενο διά-
στημα, ιδίως σε θέματα που αφορούν τις οικο-
νομικές σας δυνατότητες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αναμφίβολα, αυτή είναι η εποχή σας, όπου ο
Ήλιος περνά στο δικό σας ζώδιο και αρχίζει
επίσημα ο χειμώνας. Με τη μεγαλύτερη νύ-
χτα του χρόνου, υπάρχει μια πολύ βαθιά επι-
θυμία να νικήσετε το σκοτάδι, κάτι που είστε
σε θέση να πραγματοποιήσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, μπορώ να εντοπί-
σω μια εσωτερική αναζήτηση, μια δυνατή
επιθυμία σας να κερδίσετε πάνω στους εχ-
θρούς σας, ή πάνω σε καταστάσεις που σας
έχουν κουράσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ενεργοποιήστε τα θετικά σας στοιχεία και
απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας τα-
λαιπωρούν. Είναι καιρός να φροντίσετε αυτό
που σας δίνει χαρά, τους στόχους σας, αλλά
και τις επιθυμίες σας, χωρίς εκπτώσεις και
αναβολές. 
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Φτάνουμε σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το
χειμερινό ηλιοστάσιο, με τη μεγαλύτερη νύχτα
του χρόνου και την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιο
του Αιγόκερου. Θα συμβεί στις 17.58 ώρα

Ελλάδας, που σημαίνει ότι ξεκινά επίσημα ο χειμώνας
στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ανήκει η Ελλάδα. Θα
έχουμε, λοιπόν, την κορύφωση μιας δυνατής ενέργειας,
όπου σταδιακά από αύριο το σκοτάδι θα αφήνει χώρο
στο φως, καθώς θα μεγαλώνει η μέρα και θα φέρει τη
λύτρωση στις ψυχές μας. Τη μέρα αυτή ας πιστέψουμε
στο θαύμα, στο αδύνατο και στην εσωτερικότητά μας.
Όλα μπορούν να συμβούν όταν υπάρχει αγνή και
καθαρή πρόθεση. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

..



Δ
υστυχώς και αυτές οι γιορτές θα είναι
διαφορετικές. Οι καμπάνες του κιν-
δύνου για τη μετάλλαξη Όμικρον
ηχούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι

εκκλήσεις των ειδικών κατακλύζουν τα ΜΜΕ σε
όλες τις χώρες του κόσμου.

Και στη δική μας. Το ακούμε από τον πρωθυ-
πουργό, το τονίζουν οι γιατροί, το καταλαβαί-
νουμε και οι ίδιοι. Ο μαύρος κατάλογος των νε-
κρών από κορονοϊό τον Νοέμβριο ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο. Οι ΜΕΘ ασφυκτιούν. Οι νο-
σηλευόμενοι αγωνιούν, οι συγγενείς των νε-
κρών πενθούν και η Ελλάδα, πάνω που πάει να
πάρει τα πάνω της έπειτα από παραπάνω από
μία δεκαετία, νιώθει και πάλι την ανάσα του
κινδύνου στον σβέρκο της.

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας το είπε χθες
γλαφυρά, αν και λιτά: «Η κατάσταση στην Ευρώ-
πη μάς ανησυχεί. Χρειάζονται επαγρύπνηση και
προσοχή, ακόμα και στις συγκεντρώσεις στα
σπίτια μας».

Σε ανάλογους τόνους κινήθηκε και ο υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης, επιβεβαιώνοντας
ότι οι ειδικοί έχουν εισηγηθεί μια σειρά από
πρόσθετα μέτρα, με κυρίαρχο το αυτοδιαγνω-
στικό τεστ από εμβολιασμένους και ανεμβο-
λίαστους αυτές τις δύσκολες για την πανδημία
μέρες των εορτών, ενώ ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου άφησε σαφώς να
εννοηθεί ότι το τίμημα των τεστ θα καταβάλ-
λουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Μαγικές ικανότητες δεν διαθέτω, αλλά στοιχη-
ματίζω ότι αν το παραπάνω μέτρο, δηλαδή της
διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού τεστ από όλους
τους πολίτες με ίδιο κόστος, υιοθετηθεί από την
κυβέρνηση -θα το μάθουμε σήμερα ή το αργότε-
ρο αύριο-, θα γίνει αφορμή για νέες αντιδράσεις.

Θα ακούσουμε πολλά και από πολλούς. Η ου-
σία ωστόσο παραμένει η ίδια. Πέρυσι έκανε η
Πολιτεία τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό μας
για το αν έχουμε εννέα ή επτά άτομα στο γιορτινό
τραπέζι. Φέτος έχουμε και με τον νόμο την από-
λυτη ευθύνη για το πόσους θα καλέσουμε σπίτι
μας και αν σε αυτούς θα περιλαμβάνονται μόνο
εμβολιασμένοι ή και ανεμβολίαστοι.

Και αναρωτιέμαι: Όταν πλέον γνωρίζουμε στο
πετσί μας πόσο φονικός είναι αυτός ο ιός, όταν
ξέρουμε ότι αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε
(πολύ λιγότερο οι εμβολιασμένοι και με την τρίτη
δόση, πολύ περισσότερο οι ανεμβολίαστοι ή οι
ελλιπώς εμβολιασμένοι), θα διακινδυνεύσουμε
την ατομική μας υγεία και τη ζωή των αγαπημέ-
νων μας; Δεν θα θελήσουμε από μόνοι μας, χω-
ρίς κανένα αστυνομικό και καμία Αρχή να μας
διατάσσει, να αγοράσουμε ένα τεστ από το φαρ-
μακείο και να αυτοελεγχθούμε; Δεν θα ζητήσου-
με από τους γονείς μας, τα αδέλφια, τους συγγε-
νείς και τους φίλους που θα μοιραστούμε το τρα-
πέζι της αγάπης να πράξουν το ίδιο;

Πριν από έναν χρόνο, ακριβώς τις ίδιες μέρες,
αναμετριόμασταν όλοι με τις αντοχές μας για να
αντέξουμε τα Χριστούγεννα χωρίς τους δικούς

μας ανθρώπους. Και το κατορθώσαμε. Πειθαρ-
χήσαμε στα μέτρα για να μη μεταδώσουμε στους
αγαπημένους μας, άθελά μας, τον ιό. 

Φέτος το μόνο που μας ζητείται είναι η επίδει-
ξη της απόλυτης ατομικής ευθύνης. Να συμβά-
λουμε, στο μέτρο που αναλογεί στον καθέναν
μας, στον περιορισμό του διψασμένου για όλε-
θρο κορονοϊού. Να μην του αφήσουμε χώρο να
απλωθεί και άλλο. Να βοηθήσουμε τη χώρα, τα
μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, την οικονομία να πα-
ραμείνουν ανοικτά.

Τα προγνωστικά για την ελληνική οικονομία εί-
ναι ευοίωνα όσο ποτέ. Ένα γενικευμένο lock-
down θα τα ανέτρεπε εν ριπή οφθαλμού. Θα
έφερνε ξανά λουκέτα και απόγνωση. Αγωνία για
την επιβίωση. Εξαθλίωση και πόνο.

Την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν ξα-
νά τον χορό των lockdowns, η Ελλάδα αντιστέκε-
ται και παλεύει να κρατήσει όρθιο το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και τη χώρα. Θα είναι πολύ κρίμα να
μην αντέξει και να λυγίσει, γιατί κάποιες χιλιάδες
πολίτες της αρνήθηκαν να πειθαρχήσουν στη λο-
γική και την ευθύνη. Γιατί προτίμησαν τη συγκε-
κριμένη «πίστα» για την «επαναστατική τους γυ-
μναστική», θολωμένοι από την ανάγκη τους να
αντισταθούν έτσι κι αλλιώς. Μόνο που στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση μόνος εχθρός παραμένει
ο κορονοϊός. Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.
Δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Την παραμι-
κρή χαλάρωση. Ας προσέξουμε. Μη γίνουμε εχ-
θροί του εαυτού μας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Μη γίνουμε εχθροί του εαυτού μας

Όταν
γνωρίζουμε

πόσο φονικός
είναι αυτός ο

ιός, όταν
ξέρουμε ότι αν
χαλαρώσουμε

θα το
πληρώσουμε, θα

διακινδυνεύ-
σουμε την

ατομική μας
υγεία και τη

ζωή των
αγαπημένων

μας; 
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