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Editorial
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Βαρύ φορτίο στις παιδικές πλάτες

Α

πό τα ζητήματα που απασχολούν κυβέρνηση,
ειδικούς και βέβαια την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά το πέρας των χριστουγεννιάτικων
διακοπών. Στο τραπέζι έχουν πέσει διάφορες προτάσεις,
από την παράταση κατά μία εβδομάδα των διακοπών μέχρι το ακραίο σενάριο του «λουκέτου μέχρι νεωτέρας»
και επιστροφή στην τηλεκπαίδευση. Το σχεδόν σίγουρο
είναι αυτό της αλλαγής του πρωτοκόλλου για το «κλείσιμο» μιας αίθουσας, που μέχρι σήμερα ισχύει το 50% συν
ένας μαθητής να νοσούν από κορονοϊό, μια πρόβλεψη η
οποία αναμένεται να μειωθεί αρκετά.
Ωστόσο, κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο το υγειονομικό κομμάτι που απασχολεί, από τη στιγμή που μιλάμε για
παιδιά. Για παιδιά της τρυφερής ηλικίας που κάνουν τα
πρώτα μαθησιακά βήματά τους, άλλα που είναι στην εφη-

βεία και έχουν ανάγκη την κοινωνικοποίηση αλλά και τον
εκπαιδευτικό προσανατολισμό, και άλλα που βρίσκονται
ενώπιον της πρώτης σκληρής δοκιμασίας τους, αυτής
των πανελλαδικών εξετάσεων, προετοιμαζόμενα να εισέλθουν στον «κόσμο των μεγάλων». Το φορτίο που σηκώνουν εδώ και σχεδόν δυο χρόνια είναι μεγάλο, μικρές
οι «ανάσες» από τη δυστοπική πραγματικότητα. Έχουν
ανάγκη τη διά ζώσης επαφή που προσφέρει η σχολική
καθημερινότητα, οι συμμαθητές και οι φίλοι, οι δάσκαλοι
και οι παιδαγωγοί, οι κανόνες της συναναστροφής σε
έναν οργανωμένο μικρόκοσμο, όπως είναι αυτός των
σχολείων.
Στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» γράφαμε για
την «άγουρη παραβατικότητα», τη βία που αναπτύσσεται
από ανηλίκους, τους 12χρονους και 13χρονους που
έχουν χάσει τον δρόμο τους από νωρίς και είναι απαραί-

τητο να τον ξαναβρούν άμεσα, τώρα. Δεν είναι, βέβαια,
απότοκο μόνο της πανδημίας, των προβλημάτων που
αναπτύσσονται στο οικογενειακό περιβάλλον λόγω εγκλεισμού, ψυχολογικών και οικονομικών αδιεξόδων. Αλλά και αυτές οι δυσάρεστες συνθήκες, υπό τις οποίες
ζούμε όλοι, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστα
τα παιδιά. Επομένως, ας γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και πάντα με κριτήριο τη μεγαλύτερη ασφάλεια για
τα παιδιά και τους δασκάλους, ώστε το comeback από τις
εορταστικές διακοπές να είναι όσο γίνεται πιο «κανονικό». Με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες, με τις επιβεβλημένες αλλαγές στα πρωτόκολλα αλλά μέσα στις σχολικές αίθουσες.
ΥΓ.: Τα έξι μέτρα στήριξης του υπουργείου Απασχόλησης στους πληττόμενους κλάδους από τα νέα μέτρα,
«απάντηση» στο χθεσινό μας editorial.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ποδαρικό» με 10.000
αστυνομικούς στον δρόμο
Στους... δρόμους θα κάνουν Πρωτοχρονιά περίπου
10.000 αστυνομικοί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορονοϊού, με τα κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν σε κάθε τόνο ότι οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και χωρίς καμία ελαστικότητα, με
την πανδημία να προελαύνει. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ, ξεκαθάρισε ότι «με
ψυχραιμία, ενότητα και αυστηρή εφαρμογή των
μέτρων αντιμετωπίζουμε και αυτό το κύμα της
πανδημίας. Σε αυτή την προσπάθεια, για να ξεπεραστεί η δοκιμασία, η Αστυνομία είναι παρούσα
και βοηθάει καθοριστικά στην εφαρμογή του νόμου και στην κοινωνική συνοχή. Έχουν κινητοποιηθεί 10.000 αστυνομικοί, άνδρες και γυναίκες».
Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου πλέον απαγορεύεται η μουσική, ενώ ειδικά για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς προβλέπεται ωράριο
λειτουργίας μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Τέλος,
κλιμάκια πεζών αστυνομικών θα πραγματοποιούν
περιπολίες και ελέγχους σε εμπορικούς δρόμους
-και όπου αλλού παρατηρείται συνωστισμός- για
τη χρήση μάσκας!
Παπ.

Α

ποφασισμένη να τηρηθούν στο έπακρο όλα τα μέτρα για να κερδηθεί η
μάχη με τη μετάλλαξη Όμικρον είναι η κυβέρνηση. Σε απανωτές συσκέψεις που έγιναν υπό τον πρωθυπουργό
στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σαφείς κατευθύνσεις στους
υπουργούς του, ζητώντας να κλείσουν κάθε
«παραθυράκι» σε εκείνους που θα θέλουν να
παραβιάσουν τον νόμο και να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Οι έλεγχοι θα είναι αδιάκοποι τόσο σε
εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης όσο και
σε χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς,
μέχρι και στα χιονοδρομικά κέντρα.
Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου θεωρούνται η
επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες
ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού αλλά και η
λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού για
όλο τον πληθυσμό, αν έχει παρέλθει το επτάμηνο και δεν έχουν προχωρήσει στην αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Οι οδηγίες είναι σαφείς προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και πλέον έχουν στη

Στήνουν μπλόκο
σε κορονοπάρτι,
αυτοφωράκηδες
διάθεσή τους όλα τα εργαλεία για να πιαστούν στην τσιμπίδα του νόμου οι παραβάτες. Μάλιστα, έκλεισαν όλα τα «παραθυράκια» που εκμεταλλεύονταν οι κατά συρροή
παρανομούντες. Πολλά νυχτερινά κέντρα
μετά το πρώτο λουκέτο, κάνοντας χρήση
των λεγόμενων «αυτοφωράκηδων», άλλαζαν υπεύθυνο καταστήματος και έτσι λειτουργούσαν και πάλι.
Πλέον όμως, όταν ένα κέντρο διασκέδασης
παρανομεί και κλείνει, δεν θα μπορεί να ξα-

νανοίξει ακόμη και αν αλλάξει υπεύθυνο κατά τον νόμο. Επίσης, όσοι επιχειρήσουν να
«βαφτίσουν» συγκέντρωση φίλων οργανωμένα πάρτι σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες
θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων αλλά και αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Πιστοποιητικά εμβολιασμού
Αυτό είναι ξεκάθαρο και στην ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε χθες και προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και στον μισθωτή και στον

Επέκταση της υποχρεωτικότητας στους άνω των 50 ετών
Μόνο σε ηλικιακές κατηγορίες και όχι σε επαγγελματικές αναμένεται να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «P», το
μέτρο θα εφαρμοστεί και στους 50 και άνω, εκτός από τους 60 και άνω, στους
οποίους έχει δοθεί προθεσμία να εμβολιαστούν έως τις 16 Ιανουαρίου 2022.

παραχωρησιούχο ιδιωτικού μη επαγγελματικού χώρου για να γίνει πάρτι. Μάλιστα, αν πιαστούν για δεύτερη φορά, το πρόστιμο εκτοξεύεται στις 200.000 ευρώ! Ειλημμένη απόφαση θεωρείται η λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού για όλο τον πληθυσμό, αν μετά τους
επτά μήνες δεν έχουν προχωρήσει σε αναμνηστική δόση. Το μέτρο, το οποίο φαίνεται να απέδωσε στους άνω των 60 ετών, θα εφαρμοστεί σε
όλο τον πληθυσμό, όπως άφησε ξεκάθαρα να
φανεί ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
Αν συμβεί αυτό, τότε όσοι δεν κάνουν την
αναμνηστική δόση θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι και θα χάνουν κάθε προνόμιο. Όσα
προνόμια τους είχαν απομείνει φαίνεται επίσης ότι θα χάσουν οι από επιλογή ανεμβολίαστοι, καθώς εξετάζονται και άλλοι περιορισμοί.
Αυτό είναι και απαίτηση των ειδικών, οι οποίοι
ζητούν να μην μπορούν οι ανεμβολίαστοι να
έχουν πρόσβαση και σε εξωτερικούς χώρους.

Μητσοτάκης: «Να κλείσει
κάθε “παραθυράκι” σε
εκείνους που θα θέλουν
να παραβιάσουν τον νόμο
και να θέσουν σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές»
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Έξι μέτρα για
τη στήριξη
της εργασίας

Η

καταβολή της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού των 534 ευρώ
και άλλα πέντε μέτρα στήριξης
των θέσεων εργασίας περιλαμβάνονται στο πακέτο που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με αφορμή
την εφαρμογή των νέων περιοριστικών
μέτρων.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Ειδικότερα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, έπειτα
από σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι τα εξής:
Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού
σκοπού 534 ευρώ για τον Ιανουάριο
2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επι-

1

χειρηματικής δραστηριότητας βάσει
ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική, κέντρα διασκέδασης κ.ά.). Οι αναστολές
πρέπει να δηλωθούν στην ΕΡΓΑΝΗ κατά
το χρονικό διάστημα 01/01-10/01/2022.
Επιπλέον, απαγορεύονται οι απολύσεις
για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό
διαρκεί.
Χορηγείται αποζημίωση ειδικού
σκοπού για τον Ιανουάριο 2022
ύστερα από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί
στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι τη 10η
Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του
μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.
Επεκτείνεται το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2022
για εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση
εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά
την 31η Οκτωβρίου 2021. Ο εργοδότης
μπορεί να περιορίσει τον χρόνο του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή
της σχέσης εργασίας. Το 60% της αμοιβής

2
3

Προτάσεις του ΚΙΝΑΛ
για τους επαγγελματίες

για όσο διάστημα δεν θα απασχολείται ο
εργαζόμενος, θα καταβάλλεται από το
κράτος, ενώ δεν επιτρέπεται η απόλυσή
του.
Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας (π.χ.
τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες),
εφαρμόζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας έως και το 50% των εργαζομένων
τους. Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας προαναγγέλλεται
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο
προσέλευσης και αποχώρησης από
την εργασία, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σε
αυτή την περίπτωση θα υπάρξει εξειδίκευση μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ
για την τήρηση των μέτρων χρήσης
μάσκας και αποστάσεων στους χώρους
εργασίας.
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Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των επαγγελματιών που πλήττονται λόγω «κορονο-περιορισμών» παρουσίασε το Κίνημα Αλλαγής. Η δέσμη προτάσεων χωρίζεται σε δυο μέρη, σε μέτρα ενίσχυσης και μέτρα ανακούφισης. «Κανένα μέτρο στήριξης από την κυβέρνηση δεν
άκουσαν οι επαγγελματίες οι οποίοι θα υποστούν τις άμεσες οικονομικές συνέπειες από
την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της πανδημίας. Επαγγελματίες που βιώνουν αισθητή
πτώση τζίρου τους τελευταίους μήνες λόγω της
υγειονομικής κατάστασης, έχοντας ταυτόχρονα συσσωρευμένες υποχρεώσεις από το παρελθόν και αδυναμία πρόσβασης στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος», όπως λένε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα προτείνονται αποζημίωση ειδικού
σκοπού για τους κλάδους που θα μείνουν πρακτικά κλειστοί, επιδότηση ενοικίου ΔεκέμβριοΙανουάριο για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις, εκ νέου υπαγωγή των επιχειρήσεων που
πλήττονται στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων
δαπανών, με αναθεώρηση του πλαφόν ενίσχυσης και μείωση στο 20% της πτώσης τζίρου ως
προϋπόθεση υπαγωγής, αναστολή εργασίας τον
Ιανουάριο για τους εργαζόμενους των άμεσα
πληττόμενων επιχειρήσεων, δυνατότητα για επιδότηση εργασίας τον Ιανουάριο στο 20% των εργαζόμενων των επιχειρήσεων που σημειώνουν
πτώση τζίρου πάνω από 20% λόγω των περιορισμών.
Την ίδια στιγμή, με σύνθημα «Σπάμε τον Φόβο
και την Παραπληροφόρηση» - «Ραντεβού Αλληλεγγύης και Ζωής» τρέχει από χθες η διαδικτυακή καμπάνια του Κινήματος Αλλαγής με
στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στην πανδημία, ώστε να ενισχυθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Αντ. Αντωνόπουλος

Άρθρο απολογισμού και… ετοιμότητας από τον Αλέξη Τσίπρα
Με ένα απολογιστικό άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας καθιστά σαφές πως βρίσκεται ήδη σε θέση μάχης, έτοιμος να διεκδικήσει τα ηνία της κυβέρνησης της χώρας.
Ο Αλέξης Τσίπρας στο άρθρο του κάνει λόγο για μια δύσκολη χρονιά που έρχεται, δεδομένου ότι η μάχη με την πανδημία θα συνεχιστεί, «παρά τις καθησυχαστικές θριαμβολογίες της κυβερνητικής προπαγάνδας και η ακρίβεια δεν πρόκειται να κοπάσει με τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη και τις
σέλφι του κυρίου Γεωργιάδη». Ωστόσο «η επιταχυνόμενη και
ανεπίστρεπτη φθορά της κυβέρνησης, η εντεινόμενη αντίθεση και αντίδραση της κοινωνίας στις καθεστωτικές πρακτικές, η κατάρρευση των μύθων της κυβερνητικής προπαγάνδας φέρνουν όλο και πιο κοντά το τέλος του καθεστώτος

τους. Και όλο και πιο κοντά μια νέα αρχή προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης, με την κοινωνία και για την κοινωνία»,
επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει πως «η βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά, τη συντήρηση και την πρόοδο, «συμπυκνώνεται στο εξής και μοναδικό αίτημα: Εκλογές και πολιτική αλλαγή».
«Αν δεν είχαμε τον κ. Μητσοτάκη με την τραγική -όπως
αποδείχτηκε- κανονικότητά του, που ασχημονεί πάνω στις
πληγές της κοινωνίας, μπορεί να μην είχαμε ξεμπερδέψει με
την πανδημία, όπως ο ίδιος τρεις τουλάχιστον φορές πανηγύρισε, αλλά θα είχαμε μετριάσει και το δράμα και τον πόνο
και τον αριθμό των ανθρώπων που χάθηκαν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Αν δεν αντιμετώπιζε εξαρχής ο πρωθυ-

πουργός την πανδημία ως ευκαιρία προσωπικής, κομματικής, ακόμα και οικονομικής κερδοσκοπίας. Αν δεν χειροκροτούσε υποκριτικά γιατρούς και νοσηλευτές και την ίδια
στιγμή όχι μόνο άφηνε αβοήθητο, αλλά συρρίκνωνε και υπονόμευε το δημόσιο σύστημα υγείας, αν δεν μετέτρεπε την
αναγκαία επικοινωνία για τα μέτρα προστασίας και το εμβόλιο σε εργαλείο χρηματοδότησης των φίλων, της εικόνας και
του καθεστώτος του, αν δεν απέκρυπτε την έκθεση Λύτρα Τσιόδρα κι όταν αυτή αποκαλύφθηκε δεν κατέφευγε στην
προσφιλή του πρακτική: Στις υπεκφυγές, στα ψέματα, στη
δολοφονία της αλήθειας. Όχι, δεν ισχυρίζομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι απλώς ανίκανος. Ισχυρίζομαι ότι είναι αθεράπευτα δογματικός και προσηλωμένος στις αποτυχημένες
συνταγές του χθες», αναφέρει ο κ. Τσίπρας.
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Τι είδαν οι Γερμανοί για την Όμικρον

KENTΡΙ

Υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους 40+;

Τα ρεκόρ κρουσμάτων καταρρίπτονται καθημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Όμικρον δείχνει τα δόντια της, ωστόσο
υπάρχουν χαραμάδες αισιοδοξίας για την εξέλιξη της νόσου και κυρίως για το
πόσο καταστροφικό θα είναι το πέρασμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης. Τα
καλά νέα έρχονται από το Βερολίνο. Από εκεί ήρθε έκθεση του υπουργείου
Υγείας της Γερμανίας στην Αθήνα, όπου σε ένα μεγάλο δείγμα κρουσμάτων
Όμικρον -άνω των 100.000- οι διασωληνώσεις είναι κάτω των χιλίων, ενώ οι θάνατοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Με αυτά τα δεδομένα, τα ληφθέντα μέτρα και την τήρησή τους, και με λίγη προσοχή, μπορεί πράγματι να
βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του κορονοϊού.

O Θανάσης Πλεύρης άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο για
επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των
50 ετών αμέσως μετά τις γιορτές. Εγώ, λοιπόν, σας ενημερώνω ότι στις κλειστές συσκέψεις συζητούν ακόμα και το
ενδεχόμενο να κατέβει το όριο στους άνω των 40 ετών, διότι πρόκειται για μία από τις πιο παραγωγικές ηλικίες και,
άρα, ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος. Και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι οσονούπω μπορεί να φτάσουμε και τις 100.000 κρούσματα ημερησίως, τότε προβλέπω
ότι θα επεκταθεί και στα βρέφη…

Ο υπουργός, τα λουλούδια
και οι δύο (!) ερωμένες

Τ

ι μαθαίνεις, άμα κυκλοφορείς! Πήγα και εγώ
ο άνθρωπος σε καλόγουστο ανθοπωλείο
του κέντρου για να στείλω λουλούδια,
μέρες που είναι, στους εορτάζοντες αγαπημένους μου. Η κυρία του καταστήματος μιλούσε στο τηλέφωνο, οπότε κι
εγώ χάζευα τις συνθέσεις για να δω
ποιες θα διαλέξω. Το τηλεφώνημα αργεί και η εν λόγω μου κάνει νόημα να
περιμένω λίγο. Συνεχίζω να χαζεύω τα
λουλούδια, οπότε την ακούω με φωνή
ψιλοεκνευρισμένη, ψιλοαμήχανη, ψιλοαγωνιούσα: «Σας παρακαλώ, κύριε
υπουργέ. Φυσικά και ξέρουμε τα γούστα
σας, όπως και ότι είστε από τους καλύτερους πελάτες μας. Σας επαναλαμβάνω, όμως, ότι δυστυχώς
δεν έχουμε ροζ τριαντάφυλλα. Εξαντλήθηκαν λόγω των εορτών, καταλαβαίνετε. Δεν χάλασε ο κόσμος αν στείλετε σήμε-

Κλάμα, πολύ
κλάμα
Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται τη νύχτα,
κλαίνε και οδύρονται που
δεν πέρασε το βέτο του
Άδωνι να παραμείνουν ανοιχτά τα μαγαζιά παραμονή της
Πρωτοχρονιάς. Οι νυκτόβιες
πηγές μου μού λένε ότι αυτός που κυριολεκτικά τραβάει τα μαλλιά του είναι ο ιδιοκτήτης του Nox, ο οποίος όχι
μόνο έχει κλείσει με συμβόλαιο τον βασιλιά της πίστας
Αντώνη Ρέμο, αλλά ξόδεψε
και περίπου 3 εκατ. ευρώ
μαζί με τον γαμπρό του για
να μετατρέψουν το μαγαζί σε
πίστα πολυτελείας.

ρα άσπρα ή κόκκινα». Κάπου εκεί, η συνομιλία
ολοκληρώθηκε και η κυρία του ανθοπωλείου έκλεισε το τηλέφωνο με έναν μεγάλο
αναστεναγμό. «Είδατε τι τραβάμε, κύριε; Αυτός είναι ερωτοχτυπημένος
και κάθε τρεις μέρες στέλνει τον
αστυνομικό του και αγοράζει 23 ροζ
τριαντάφυλλα, τα οποία και στέλνει
στο κτίριο της Βουλής, διότι εκεί
εργάζεται η λεγάμενη. Και το καλύτερο; Με μικρότερη συχνότητα, αλλά
πάντως με σταθερότητα, στέλνει ανάλογα μπουκέτα και σε άλλη αιθέρια
ύπαρξη, η οποία εργάζεται σε υπουργείο,
εκεί γύρω στη Βουλή». Το ερώτημα είναι
απλό: Τα 1.500 ευρώ που «σκάει» κάθε μήνα στο
λουλουδάδικο, τα πληρώνει από την τσέπη του ή τα χρεώνει
στις δημόσιες σχέσεις του υπουργείου;

Οι πεινασμένοι (για εξουσία)
καρβέλια ονειρεύονται

Αναθάρρησαν με την ηχηρή ήττα του Γιώργου Παπανδρέου και ήλπισαν ότι με τον νέο
αρχηγό, θα μπορούσαν να επανέλθουν μετά βαΐων και κλάδων στην πρώτη γραμμή του
ΚΙΝΑΛ. Μάλλον, όμως, παρασύρθηκαν από την αστείρευτη ανάγκη τους να «μυρίσουν» ξανά
εξουσία. Ο λόγος για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Βενιζέλο και την πρώην
επίτροπο Άννα Διαμαντοπούλου. Και οι δύο, για τους δικούς του λόγους ο καθένας,
ονειρεύτηκαν τη διθυραμβική επιστροφή τους. Και όταν λέμε διθυραμβική, δεν μπορούμε
να σκεφτούμε κάτι λιγότερο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό που μάλλον τους
διέφυγε είναι ότι ο νέος αρχηγός, ως νέος, θέλει να κάνει την έκπληξη σε όλα. Οπότε, το
πολύ πολύ να τους προτείνει τη συμμετοχή τους στα εθνικά ψηφοδέλτια…

Άστραψε
και βρόντηξε
ο Παπανδρέου
Μαθαίνω ότι το ερώτημα «και τώρα τι
κάνουμε, βρε παιδιά;» έχει στοιχειώσει το
στρατόπεδο του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος πνέει μένεα με
συγκεκριμένους συνεργάτες
του που μέχρι την τελευταία
στιγμή τον παραπλανούσαν,
υποσχόμενοι ότι θα σκίσει
στον πρώτο και μετά στον
δεύτερο γύρο. Φαίνεται ότι μετά
την πικρή εμπειρία ο πρώην πρωθυπουργός ωρίμασε ξαφνικά. Τόσο, που σε
πρόσφατη κλειστή σύσκεψη ξέκοψε σε έντονο ύφος κάθε συζήτηση περί υπονόμευσης της ηγεσίας. «Θα λειτουργήσουμε θεσμικά. Τελεία και παύλα», είπε.

Ποιος θα ωφεληθεί
από τη μεταγραφή
του Σταύρου
Μιας και ο λόγος για το ΚΙΝΑΛ, μαθαίνω
ότι η επιστροφή του Σταύρου Κοντονή στον
μητρικό του χώρο γίνεται όλο και πιο πιθανή. Σας το λέω εδώ και μέρες ότι ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κάνει
ό,τι περνάει από το χέρι του για να το πετύχει. Βρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ όπου βρεθεί κι όπου
σταθεί και ρίχνει και καμιά μπαλοθιά στη
ΝΔ. Στην περίπτωσή του, πάντως, η
κρίσιμη ερώτηση είναι αν η διαφαινόμενη μεταγραφή του
θα γραφτεί στα συν του Νίκου Ανδρουλάκη. Προσωπικά, αμφιβάλλω σφόδρα.
Το κάδρο με τον Παπαγγελόπουλο, το κολλητιλίκι με τον Τσίπρα (πριν γίνουν μισητοί εχθροί) και
άλλα πολλά μόνο σε ανανέωση με καθαρότητα και προοπτική δεν παραπέμπουν…
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Το «πράσινο καπέλο»
στα πλαστικά ποτήρια

Από αυτό το Σάββατο θα τεθεί σε εφαρμογή
το «τέλος» για τις πλαστικές συσκευασίες
μιας χρήσης, κάτι που έχει προκαλέσει
εκνευρισμό τόσο στον κόσμο της εστίασης
όσο και στα σουπερμάρκετ. Οι άνθρωποι της
εστίασης θα πρέπει να πουν στους εκνευρισμένους πελάτες ότι τα 0,10 ευρώ που βλέπουν στις αποδείξεις δεν πηγαίνουν στις
«τσέπες» του σουπερμάρκετ αλλά στο...
Πράσινο Ταμείο. Οι άνθρωποι και των δύο
κλάδων μιλάνε για «άδειασμα» από την κυβέρνηση, καθώς είχαν ζητήσει να υπάρξει
αναβολή του μέτρου, κάτι που δεν έγινε τελικά. Προβλέπω να πούμε τον καφέ... καφεδάκι το 2022.

Επειδή κάποιοι μπορεί να ανησυχείτε, σας πληροφορώ ότι ο
Σάκης θα δώσει κανονικά τη
συναυλία του στο πάρκινγκ
του Λυκαβηττού χωρίς θεατές,
γιατί, όπως λένε, το θέαμα θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο μέσω τηλεόρασης. Θα
πάρει και τα λεφτά του ο άνθρωπος και όλα μια χαρά. Συμπέρασμα; Θα πάρει 215.000 ευρώ για 17 λεπτά στην τηλεόραση, όχι για συναυλία. Πρέπει να
είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό...

Πολύ χρήμα
εν μέσω πανδημίας
Από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά οι δουλειές ήταν εύκολες για τις μεγάλες πλατφόρμες
video streaming (Walt Disney, Warner Media
κ.λπ.). Οι πελάτες άλλωστε ήταν κλεισμένοι στα
σπίτια τους λόγω των αλλεπάλληλων lockdowns
και επιζητούσαν κάποια διασκέδαση. Μαθαίνω
ότι τα οκτώ μεγαλύτερα γκρουπ θα ξοδέψουν τον
επόμενο χρόνο 115 δισ. δολάρια για παραγωγές.
Αν βάλετε και τα δικαιώματα για αθλητικές μεταδόσεις, το ποσό εκτοξεύεται στα 140 δισ. δολάρια! Πολύ χρήμα πέφτει στο... θεαθήναι.

Χρονικό του Χρόνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μέτρα και για
επισιτιστική κρίση

POLITICANTIS
Ο Τσίπρας παίρνει
αποστάσεις

«Τ

ων φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και στην περίπτωσή μας το παραπάνω ταιριάζει
γάντι. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι
φωνές αγωνίας για το τι μέλλει γενέσθαι με το
επισιτιστικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο οι
αυξήσεις τόσο στο κόστος μεταφορών όσο και
στην παραγωγή. Οι μεγάλοι σιτοβολώνες του
πλανήτη φαίνεται να φτάνουν στα όριά τους,
θύματα και αυτοί της κλιματικής αλλαγής, και η
επιστημονική κοινότητα κρούει έναν ακόμη
κώδωνα κινδύνου. Στα καθ’ ημάς, έχουν αρχίσει συστηματικά συσκέψεις στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης καταρχάς για να δούμε
σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ρόλο παίζουν και
οι σουπερμαρκετάδες, οι οποίοι έχουν ήδη
ενημερώσει το Μαξίμου για το επικείμενο πρόβλημα.

Οι φήμες και
οι κουμπαριές...

Στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν
ότι πέφτουν από τα σύννεφα που η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκει τον ΣΥΡΙΖΑ με δημοσιεύματα που ήθελαν τον γιο του
Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, να σπάει
την καραντίνα. Όπως λένε συνομιλητές του
Τσίπρα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε καν γνώριζαν ότι ο νεαρός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης νοσεί, πόσω μάλλον
ότι πήγε και εκδρομή ενώ βρισκόταν σε καραντίνα.

Δεν προχωράει
ο εξωδικαστικός

Εμπλοκή και έντονο παρασκήνιο υπάρχουν το
τελευταίο διάστημα για την επιλογή νέου διευθυντή στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
(ΜΙΕΤ), ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της
χώρας και με διεθνή φήμη. Η επιλογή εκκρεμεί
από τον περασμένο Μάρτιο, παρά το γεγονός ότι
για τη θέση έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 20
βιογραφικά. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ακούγονται διάφορες φήμες για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής,
στις οποίες… πρωταγωνιστούν κάτι κουμπαριές.
Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ψευδή.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της
πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού,
περισσότερες από 41.000 αιτήσεις έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία από την 1η Ιουνίου,
όταν ξεκίνησε ο νέος πτωχευτικός. Πόσες
από αυτές έχουν καταλήξει σε ρύθμιση;
Μόνο 45 υποθέσεις! Μεγάλες
καθυστερήσεις εντοπίζονται σε υπηρεσίες
που δεν έχουν πλήρως ψηφιοποιηθεί, όπως
είναι τα υποθηκοφυλακεία και οι δήμοι…

ΡOLITICAL

7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICANTIS

Τα... Πρόσωπα

Ο Μπογδάνος και το νέο… κόμμα
Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
της Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Οκτώβριο και παρά το γεγονός ότι
στο παρασκήνιο ακουγόταν ότι ο ίδιος θα δημιουργήσει δικό του κόμμα ή θα
ενταχθεί σε κάποιο νέο κόμμα που ενδεχομένως δημιουργηθεί, εκείνος
ποτέ δεν σχολίασε τις φήμες και τα σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο. Τώρα
όμως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με ένα tweet στον προσωπικό του
λογαριασμό αναφέρεται για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός νέου
κόμματος. «Οπότε χρειάζεται ένα νέο κόμμα. Συμφωνούμε», απάντησε
χαρακτηριστικά σε έναν χρήστη του Twitter σε συζήτηση που είχε σχετικά
με το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε;

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Πληθαίνουν
οι φωνές για
υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Δεν είναι μόνο ο Θανάσης Πλεύρης
που το άφησε να εννοηθεί. Και σοβαροί επιστήμονες φαίνεται να συνηγορούν προς την υποχρεωτικότητα του
εμβολίου, μήπως και τελειώνουμε μέσα στο 2022 με την πανδημία. Για την
υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για
όλους μίλησε ο γιατρός-ερευνητής
στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης, επισημαίνοντας ότι η μετάλλαξη Όμικρον θα
σαρώσει τους ανεμβολίαστους. «Το
τσουνάμι τώρα αρχίζει. Πρέπει να
δούμε την πραγματικότητα κατάματα», τόνισε ο κ. Παυλάκης, χαρακτηρίζοντας τοξικό να λέμε ότι τελειώνει η
πανδημία. Όπως ανέφερε, ακόμη και
όσοι έχουν νοσήσει μπορεί να ξανακολλήσουν. Για το τι πρέπει να κάνουμε, ο κ. Παυλάκης είπε ότι χρειάζεται
μαζικός εμβολιασμός ολοένα και
υποχρεωτικός για να σταματήσει η
πανδημία. «Αναγκαία τα εμβόλια και
πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά», σημείωσε και πρόσθεσε ότι πρέπει να
παρθούν μέτρα: «Αν το τσουνάμι κορυφωθεί στα μέσα Ιανουαρίου, εκτίμησε ότι δεν είναι σοφό να ανοίξουν
τα σχολεία». Έκρουσε παράλληλα το
καμπανάκι ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούμε, επισημαίνοντας πως είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα
και σηματοδοτούν ότι κάτι δεν πάει
καλά.

Παρασκήνιο στον ΑΔΜΗΕ με τους Κινέζους
Οι εξελίξεις στην κόντρα με τους Κινέζους της State Grid στον ΑΔΜΗΕ δεν έχουν τελειώσει, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά. Όπως μου έλεγαν χαρακτηριστικά,
δεν υπάρχει καμία υπαναχώρηση των Κινέζων στην επιλογή του Μανουσάκη. Το μόνο που
είπαν οι Κινέζοι είναι ότι επιθυμούν την πλήρη τήρηση των όρων της σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ότι η State Grid ως «ένδειξη καλής θέλησης» στη
συνεδρίαση της διοίκησης υπερψήφισε όλες τις προτάσεις, όπως το 10ετές επενδυτικό
πλάνο του ΑΔΜΗΕ και την επένδυση για τη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, παρά τις αρχικές
αντιρρήσεις και ενστάσεις, δεν σημαίνει τίποτα. Η διαδικασία πάντως για τον διορισμό διευθύνοντος συμβούλου σε περίπτωσης διαφωνίας του στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος και
κατέχει δικαίωμα «βέτο», δεν είναι εύκολη.

Οι Τούρκοι των Pandora Papers

Δ

εν είναι μόνο τα δικά μας μπουμπούκια εδώ στην Ελλάδα. Πάνω
από 100 Τούρκοι είναι στα Pandora Papers. Η λίστα που επικαλείται η DW
περιλαμβάνει τα ονόματα 131 ατόμων που
μετέφεραν χρήματα από την Τουρκία σε
υπεράκτιες εταιρείες, εκ των οποίων 114
ήταν πελάτες της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας Alemán, Cordero, Galindo
& Lee (Alcogal) και οι υπόλοιποι της Fidelity από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Μεταξύ των ονομάτων στη λίστα είναι ο Τζαν Ναχούμ και η σύζυγός του Νεσέ Ναχούμ, οι οποίοι μεταβίβασαν τις με-

τοχές τους στην εταιρεία συμβούλων
Hexagon Danismanlik το 2019 και την
Kiraca Holding το 2020 στον διαβόητο
επιχειρηματία Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ,
όπως είπε η DW. Παράλληλα, ο Κορκμάζ
βρέθηκε στο στόχαστρο και του διάσημου πλέον μεγαλομαφιόζου της Τουρκίας Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος αποκάλυψε
μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του Κορκμάζ και του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Πάντως, η κατοχή
μυστικών υπεράκτιων περιουσιακών
στοιχείων δεν είναι παράνομη στην
Τουρκία.

Περί εθνικών
θυγατέρων…
Οι εθνικές μας θυγατέρες δεν συνεννοούνται και μεταξύ τους. Η Έλενα Ακρίτα, αφού χαρακτήρισε άθλιο
τον πρωθυπουργό, του έδωσε εντολή να γυρίσει αμέσως γιατί έχει
20.000 κρούσματα. Πήρε το σκληρό
της ύφος και έγραψε: «Κρούσματα
21.567 και ο πρωθυπουργός της χώρας διακοπάρει με τα σόγια του. Να
τα μαζέψει ο άθλιος και να γυρίσει
στη δουλειά του ΤΩΡΑ. Αλλιώς του
αξίζει να τον κράξει όλος ο διεθνής
Τύπος». Η άλλη θυγατέρα, που ήταν
κρυμμένη πολύ καιρό, επέστρεψε
και έγραψε ότι θα ήταν καλύτερα να
μη γυρίσει ο Μητσοτάκης… «Το πρόβλημα δεν είναι που μέσα στον χαλασμό έφυγε για ένα ακόμη ανέμελο
τετραήμερο. Το πρόβλημα είναι ότι
θα γυρίσει», ήταν η ανάρτηση της
Κατερίνας Ακριβοπούλου. Τουλάχιστον ας συνεννοούνται μεταξύ τους
να γράφουν τα ίδια…

LOCK
Mπλεξίματα… Μαθαίνω ότι οι
ανακριτές έχουν αρχίσει να καλούν τους φίλους του Μίμη για
όλο αυτό το παραδικαστικό - παρακρατικό κύκλωμα που έστηνε
σκευωρίες κ.λπ. Και το κακό είναι ότι ο Μίμης δεν μπορεί να
τους προστατεύσει πλέον. Είναι
μοναχούλια τους και πρέπει τώρα να αποδείξουν ότι απλώς
έκαναν ερευνητική δημοσιογραφία κ.λπ.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός γραμματέας
υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γ

ια τα ψηφιακά άλματα που έχουν γίνει
τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια, τη
φιλοσοφία του gov.gr, τα αυξημένα κίνητρα για τα γυρίσματα κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ στην Ελλάδα, τα
νέα ΚΕΠ αλλά και την επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες μιλά στην «Political» o γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χριστόπουλος. Εξηγεί βήμα βήμα πώς μπορούν οι
πολίτες να ανανεώσουν ηλεκτρονικά την άδεια
οδήγησής τους αλλά και να λάβουν αντίγραφο
της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ενώ
αποκαλύπτει ότι εντός εξαμήνου θα γίνεται και
ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος.
Στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

«Το ψηφιακό
κράτος γίνεται
πραγματικότητα»

Η ψηφιοποίηση του κράτους προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Πρόσφατα ανακοινώσατε
ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά η ανανέωση της
άδειας οδήγησης και η χορήγηση αντιγράφου
άδειας κυκλοφορίας. Ποια βήματα πρέπει να
ακολουθήσει ο πολίτης;
Από τις 13 Δεκεμβρίου και για όλες τις περιφέρειες της χώρας, και οι δύο υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr. Η φυσική παρουσία των πολιτών απαιτείται μόνο κατά τις ιατρικές
εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και αφορά περισσότερους από 200.000 πολίτες τον χρόνο.
Μάλιστα, όσον αφορά την ψηφιακή ανανέωση
της άδειας οδήγησης, ιδιαίτερα φιλική και εύχρηστη είναι και η ηλεκτρονική διαδικασία για τις
ιατρικές εξετάσεις, η οποία υλοποιήθηκε και
υποστηρίζεται παραγωγικά από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ
και αφορά περίπου 27.000 γιατρούς σε όλη τη
χώρα με ειδικότητες σχετικές με την ανανέωση
των αδειών οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι να
υπάρχει ασφαλής και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γιατρών που χρειάζεται να
εξετάσουν κάθε πολίτη.
Με τη νέα διαδικασία για τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας, η καινοτομία είναι ότι
ο πολίτης έχει, για πρώτη φορά, εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που αφορούν
το όχημα ή τα οχήματα που έχει στην κατοχή του,
παραδείγματος χάριν, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ ή
μέχρι πότε είναι ασφαλισμένο. Μοναδική προϋπόθεση για να εκδοθεί το αντίγραφο της άδειας
κυκλοφορίας είναι το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση. Πρέπει, μάλιστα, να σας πω ότι αυτή η υπηρεσία είναι η βάση πάνω στην οποία σχεδιάζεται
και η ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος, η οποία θα
είναι διαθέσιμη εντός του επόμενου εξαμήνου.
Καταλήγοντας να προσθέσω πως και για τις
δύο υπηρεσίες οι πολίτες ενημερώνονται και με
sms και με e-mail για την εξέλιξη της αίτησής
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τους σε κάθε στάδιο, αλλά και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα
κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ
έρχονται στην Ελλάδα για γυρίσματα. Ξέρουμε ότι έχουν απλουστευθεί οι διαδικασίες για την προσέλκυση και άλλων ξένων
παραγωγών. Τι περιμένουμε προσεχώς;
Τα τελευταία δύο χρόνια, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρώ πως έχει εξελίξει σε μεγάλο βαθμό την ήδη θετική πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η αύξηση του cash rebate στο 40%, η
αποδοχή των ξένων τιμολογίων στις επιλέξιμες
δαπάνες, η απλοποίηση της γραφειοκρατίας
από το στάδιο της υπαγωγής ως το τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης και του ελέγχου, το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, είναι ενέργειες οι
οποίες έχουν δώσει νέα δυναμική στο πρόγραμμα και ενισχύουν τη θέση της χώρας μας
στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον των οπτικοακουστικών.
Για παράδειγμα, τη φετινή χρονιά παραπάνω
από δέκα τηλεοπτικές και κινηματογραφικές
παραγωγές μεγάλων στούντιο ήρθαν για γυρίσματα στην Ελλάδα, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε
και τις σπουδαίες ελληνικές κινηματογραφικές
ή τηλεοπτικές παραγωγές. Για το 2022 το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι
στιγμής έχουν ανακοινωθεί ήδη δυο σημαντικά
project. Το «Greek Salad», μια σειρά της Amazon με πάνω από τρεις μήνες γυρίσματα στην
Αθήνα, και το «Γάμος αλά ελληνικά 3» με γυρίσματα σε Κρήτη και Αθήνα.
Στο θέμα της πανδημίας, η κυβέρνηση δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση για λάθος χειρισμούς σε πολλά ζητήματα, κυρίως
σε υγειονομικό επίπεδο. Ωστόσο, μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα πολλές από τις διαδικασίες που έπρεπε να κάνουν οι πολίτες
που είτε νοσούσαν είτε προσπαθούσαν να
προφυλαχθούν έγιναν με ψηφιακό τρόπο.
Πώς ήταν η κατάσταση στον τομέα αυτό
όταν αναλάβατε;
Στο θέμα της πανδημίας, η κυβέρνηση έχει
δώσει και συνεχίζει να δίνει μια μεγάλη μάχη,
που όμοιά της δεν έχει υπάρξει. Αυτή τη στιγμή
ο περιορισμός της μετάλλαξης Όμικρον είναι
ένα κοινό στοίχημα Πολιτείας και πολιτών, το
οποίο χρειάζεται να κερδίσουμε επιδεικνύοντας ωριμότητα. Όσον αφορά την αξιωματική
αντιπολίτευση, θέλω να σημειώσω ότι ξεχνάει
το γεγονός πως καταψήφισε σχεδόν όλες τις
πολιτικές κατά της πανδημίας.
Στο ψηφιακό κομμάτι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι κινηθήκαμε ταχύτατα, ανταποκρινόμενοι σε πρωτόγνωρες συνθήκες παγκοσμίως, ώστε να υλοποιηθούν σε χρόνους ρεκόρ όλες εκείνες οι πλατφόρμες που απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε πρό-
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κειται για το σύστημα του εμβολιασμού, το
οποίο είναι μια ελληνική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες
του gov.gr.
Το γεγονός ότι από τις 501 ψηφιακές υπηρεσίες με τις οποίες ξεκίνησε το gov.gr, έχουμε
φτάσει αυτή τη στιγμή στις 1.306, ενώ παράλληλα έχουμε αναβαθμίσει τα ΚΕΠ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους πολίτες που υστερούν
σε ψηφιακές δεξιότητες, δείχνει την ετοιμότητα με την οποία ανταποκριθήκαμε σε αυτή την
πολύ δύσκολη κατάσταση. Ειδικά για τα ΚΕΠ,
πρέπει να σας πω ότι έχουμε εντάξει περίπου
70 πολύ απαιτητικές διαδικασίες διαφόρων
υπουργείων, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Θα ζήσουμε σύντομα τη στιγμή που όλες οι
συναλλαγές μας με το Δημόσιο θα γίνονται
ψηφιακά από τον υπολογιστή ή το κινητό
μας;
Η απάντηση είναι ναι. Τις περισσότερες συναλλαγές μας θα μπορούμε να τις κάνουμε μέσω του υπολογιστή ή του κινητού μας. Όπου
φυσικά αυτό είναι εφικτό, καθώς υπάρχουν και
διαδικασίες που η φυσική παρουσία δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Η εικόνα ενός πολίτη, ο
οποίος πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία και
από γραφείο σε γραφείο, είναι μια εικόνα που
δεν θα βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Η Δημόσια Διοίκηση μέσω της διαλειτουργικότητας θα
μπορεί πλέον να διαμοιράζει τα δεδομένα της
και έτσι να βελτιώνει την παροχή των υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα βοηθήσουν σημαντικά οι αυξημένοι πόροι τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο
και του νέου ΕΣΠΑ. Πλέον, έχουμε στη διάθεσή
μας μια παλέτα χρηματοδοτικών εργαλείων,
προκειμένου να υλοποιήσουμε τα έργα που θα
μας οδηγήσουν σε αυτό το ζητούμενο. Εκτιμώ
ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα μπορούμε να διεκπεραιώνουμε την πλειονότητα των
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δημόσιων διαδικασιών ψηφιακά μέσα από τον
υπολογιστή ή το κινητό μας.
Αυτό σημαίνει ότι θα χαθούν πολύτιμες θέσεις εργασίας;
Εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της χώρας, εστιάζουμε και στο πώς θα εξελίξουμε και θα ενισχύσουμε το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και πώς θα ενισχύσουμε τις
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Μιλώντας ειδικά για τη χώρα μας, το αποτέλεσμα
των πολιτικών που υλοποιεί η κυβέρνηση για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους
έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική, με αποτέλεσμα τα τελευταία 2,5 χρόνια σημαντικοί τεχνολογικοί κολοσσοί να επενδύουν στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι στον νόμο
για την ψηφιακή διακυβέρνηση συμπεριλάβαμε αναπτυξιακές διατάξεις, όπως το cloud first
policy, που απελευθερώνει τις τεχνολογικές
δυνατότητες της Δημόσιας Διοίκησης, έδωσε
το σήμα σε μεγάλες εταιρείες, όπως η Microsoft και η Amazon, να έρθουν για να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Εκεί που απαιτείται να παρέμβουμε, αξιοποιώντας και πάλι τους αυξημένους πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ,
είναι στην επανακατάρτιση των εργαζομένων,
ώστε να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και να μπορούν να συμβαδίζουν με τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Προφανώς, κάθε μετασχηματισμός, κάθε αλλαγή έχει επίπτωση
στις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δεδομένα, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι με την
κρατική αρωγή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, όλοι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς κατάρτισης και της πρόσληψης νέων γνώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.
Πόσο θετικοί σε αυτό είναι οι δημόσιοι
υπάλληλοι;

Πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση, το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, το υπουργείο Εσωτερικών και
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνουμε ήδη μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για δημοσίους
υπαλλήλους. Στόχος μας είναι μέχρι το 2025 να
έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακές δεξιότητες μέσα από την πρωτοβουλία της Microsoft «GR
for Growth»- περισσότεροι από 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει 3.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο
του 2022. Στο νέο ΕΣΠΑ έχουν προβλεφθεί
πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν την
εκπαίδευση και την επανακατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων.
Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών γιατί θεωρείται «επανάσταση» για την καθημερινότητά μας;
Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών είναι η «Διαύγεια» των διαδικασιών. Όπως υπάρχει η
υποχρέωση όλα τα έγγραφα του Δημοσίου να
αναρτώνται στη «Διαύγεια», έτσι θα υπάρχει
και η υποχρέωση όλες οι διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου να καταγράφονται σε ένα
ενιαίο μητρώο, το οποίο θα αφορά τόσο τους
δημοσίους υπαλλήλους όσο και τους συναλλασσόμενους. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο
που θα προσφέρει διαφάνεια, άμεση πληροφόρηση σε πολίτες και επιχειρήσεις για την
εξέλιξη των διοικητικών πράξεων και, τέλος,
θα ελαχιστοποιήσει τις καθυστερήσεις που
προκύπτουν όταν, π.χ., μια υπηρεσία ζητά κατευθύνσεις από την κεντρική υπηρεσία. Ήδη
έχουμε καταγράψει 1.036 διαδικασίες και προσπαθούμε το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών να
τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο
του 2022 με τον διπλάσιο αριθμό των δημοσιευμένων διαδικασιών.

«

«Από τις 501 ψηφιακές
υπηρεσίες με τις οποίες ξεκίνησε
το gov.gr, έχουμε φτάσαμε στις
1.306 και προχωράμε!» - «Εντός
εξαμήνου διαθέσιμη η ψηφιακή
μεταβίβαση οχημάτων»
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Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού
και στην Κύπρο από τον Ερντογάν
του

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

Α

ίσθηση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της πατρίδας μας η δραματική έκκληση της Κύπρου προς τις πρωτεύουσες
των κρατών-μελών της ΕΕ να επιμεριστούν εδώ
και τώρα το βάρος των μεταναστευτικών ροών που
πλήττουν τη Μεγαλόνησο τους τελευταίους μήνες
(www.naftemporiki.gr 29/12/2021).
Ήδη από τις αρχές του χρόνου πάνω από 12.000
παράνομοι μετανάστες και δήθεν πρόσφυγες
έχουν βρεθεί στην Κύπρο ζητώντας άσυλο
(www.dw.com 29/12/2021).
Να σημειωθεί ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία έφτασε στην ελεύθερη Κύπρο περνώντας
από τα Κατεχόμενα, με τους κυανόκρανους του
ΟΗΕ απλώς να κάνουν τον τροχονόμο.
Είναι λοιπόν προφανές ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί πλέον το μεταναστευτικό και εις βάρος της
Κύπρου μας.
Και αντί η ΕΕ να λάβει μέτρα και να επιβάλει
κυρώσεις κατά της Άγκυρας, όπως άλλωστε
έπραξε ήδη με τη Λευκορωσία, τελικά πριν από
λίγες μέρες προχώρησε στην έγκριση οικονομικού πακέτου 560 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της
Άγκυρας για το Προσφυγικό (www.ec.europa.eu
21/12/2021)!
Έτσι, την ώρα που ο Ερντογάν ψάχνει το συνάλλαγμα με το κιάλι, οι Βρυξέλλες τού εξασφάλισαν
πάνω από μισό δισ. ευρώ!
Αυτό θα πει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την
Κύπρο.
Και όλα αυτά την ώρα που στις Βρυξέλλες υποτίθεται ότι λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με το πρόσφατο μάλιστα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λαμβάνει
μεγαλόσχημες αποφάσεις «για τις εξωτερικές
πτυχές της μετανάστευσης».
Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου 2021 η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι προτείνει επικαιροποιημένους κανόνες «για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του
χώρου Σένγκεν».
Σύμφωνα με την Κομισιόν, «οι στοχευμένες
αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο

συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και θα εξοπλίσουν καλύτερα τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων κατά τη διαχείριση τόσο
των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ όσο και
των εσωτερικών συνόρων εντός του χώρου Σένγκεν. Στόχος της επικαιροποίησης είναι να διασφαλιστεί ότι η επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα παραμένει μέτρο έσχατης
ανάγκης».
Και η Κομισιόν συνέχισε: «Η εργαλειοποίηση
των μεταναστών εξετάζεται επίσης στην επικαιροποίηση των κανόνων Σένγκεν, καθώς και μέσω
παράλληλης πρότασης για μέτρα που μπορούν να
λάβουν τα κράτη-μέλη στους τομείς του ασύλου
και της επιστροφής σε μια τέτοια περίσταση»
(www.ec.europa.eu/commission 14/12/2021).
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Πρότασή της επιδιώκει:
1. Πιο διαρθρωμένη διαδικασία για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, με περισσότερες διασφαλίσεις.
2. Προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μέτρων.
3. Περιορισμό του αντικτύπου των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα στις συνοριακές περιοχές.
4. Αντιμετώπιση των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων εντός του χώρου Σένγκεν.
5. Στήριξη των κρατών-μελών στη διαχείριση
καταστάσεων εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.
Επιπλέον, στα Συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2021 και στο σημείο 18 «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις
προσπάθειες τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς.
Υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μέσα
αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης των μεταναστών» (www.consilium.europa.eu 16/12/2021).
Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα παραπάνω Συμπεράσματά του αναφερόμενο στις
εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης επισήμανε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για

όλες τις μεταναστευτικές οδούς, στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης προσέγγισης με βάση το σύνολο
της διαδρομής (σημείο 15).
Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε την Επιτροπή και τον
ύπατο εκπρόσωπο να μεριμνήσουν, από κοινού
με τα κράτη-μέλη, ώστε τα σχέδια δράσης για τις
χώρες καταγωγής και διέλευσης να τεθούν σε
λειτουργία και εφαρμογή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες-εταίρους (σημείο 16). Για τους λόγους αυτούς ζήτησε
την ενεργοποίηση χωρίς καθυστέρηση μιας
επαρκούς χρηματοδότησης.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις επιστροφές παρανόμων μεταναστών
απαιτώντας την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας ζητώντας ταυτόχρονα «μια πιο ενοποιημένη πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις επιστροφές και καλεί την Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο να αναλάβουν ταχέως δράση, από κοινού
με τα κράτη-μέλη, για να εξασφαλίσουν πραγματικές επιστροφές από την ΕΕ προς τις χώρες καταγωγής», αξιοποιώντας τους διάφορους μοχλούς πίεσης που διαθέτουν όπως είναι η αναπτυξιακή πολιτική, το εμπόριο, οι θεωρήσεις
κ.λπ., και όλα αυτά με στόχο να «εξασφαλίσουν
την πλήρη εφαρμογή των ισχυουσών συμφωνιών
και ρυθμίσεων επανεισδοχής, καθώς και τη σύναψη νέων, και να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο» (σημείο 17).
Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε
«το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν
τρόπους για την ενίσχυση των ρυθμίσεων συνεργασίας ώστε να στηρίξουν τα κράτη-μέλη που είναι αντιμέτωπα με ειδικές προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά
τους συνοριοφύλακες καθώς και την εναέρια
επιτήρηση» (σημείο 19).
Κλείνοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε
το «Συμβούλιο, υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας του, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς
την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και να δώσει περαιτέρω ώθηση όπου αρμόζει», δηλώνοντας ότι θα επανέλθει στο συγκεκριμένο θέμα.
Παρ’ όλες, λοιπόν, τις παραπάνω μεγαλόστομες διακηρύξεις της ηγεσίας της ΕΕ, η Λευκωσία
ακόμη περιμένει την περίφημη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ενόψει της προκλητικής εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού από τον Ερντογάν εις
βάρος της Κύπρου.
Θα τολμήσει, άραγε, η ηγεσία της ΕΕ να εφαρμόσει τις παραπάνω αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2021 λαμβάνοντας μέτρα κατά του Ερντογάν;
Οψόμεθα.
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Εκλογές: Η προοδευτική διέξοδος στα αδιέξοδα

Η
του

Χάρη Τσιόκα
Μέλος του
Πολιτικού
Συμβουλίου
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία

πολύπλευρη κρίση μεγεθύνεται και η κυβέρνηση με τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες τη
χρησιμοποιεί ως άλλοθι για να παραδώσει τα
πάντα σε μεροληπτικές αναδιανομές αγοράς υπέρ των
ολίγων, ισχυρών και ημετέρων. Οι παραγωγικές δυνάμεις αναζητούν διεξόδους για τον μετασχηματισμό των
αναγκών τους σε πρόταση διακυβέρνησης και αυτό
διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό φάσμα. Ήδη ο κοινωνικός αποκλεισμός γεννά όχι μόνο αντιδράσεις και
κινήματα για τη δημοκρατία, την οικονομία, το περιβάλλον, την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία κ.λπ., αλλά και το αίτημα για προοδευτική διέξοδο με εκλογές.
Τώρα λοιπόν οι πρωτοβουλίες με συνδιαμόρφωτη
την κοινωνία. Για να εφαρμοστεί το εναλλακτικό κοινωνικό και παραγωγικό σχέδιο με προοδευτική διακυβέρνηση.
Υπάρχει αντικειμενική βάση: Παρά την επικοινωνιακή μονομέρεια, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν
να διευρύνεται το κοινωνικό σώμα που αναζητά ένα
διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Με δίκαιη πρόσβαση για μετάβαση στην πράσινη
ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτό
με τη σειρά του προϋποθέτει προγραμματικό πλαίσιο
ικανό να στηρίζει την έξοδο από την πολύπλευρη κρίση
με παραγωγική ανασυγκρότηση.
Ο παραγωγικός κόσμος της χώρας έχει ήδη καταστήσει διακριτό ότι διεκδικεί εφαρμογή πολιτικών που, μεταξύ των άλλων, πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση
της ποιότητας, τις υψηλές προδιαγραφές, τις συνέργειες, τη μεταποίηση, την καινοτομία, την εξαγωγιμότητα,
ο συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής κ.λπ. Χωρίς μείωση μισθών και εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα. Χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά. Με τόνωση της προσφοράς και της ζήτησης.
Ακριβώς για αυτό τον λόγο αποτελεί τομή, όχι μόνο
για τον προοδευτικό χώρο αλλά για όλες τις δυνάμεις,

ότι οι προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν αναφέρονται μόνο στη δίκαιη
αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου αλλά και στο
πώς θα διευρυνθεί η παραγωγή πλούτου.
Το εγχείρημα λοιπόν της διεύρυνσης δεν μπορεί να
είναι στιγμιαίο αλλά διαρκές. Γιατί στην οικονομική
κρίση και την κρίση αξιών που διαπερνά κοινωνία και
πολιτικό σύστημα είναι επιβεβλημένος ο πολύπλευρος
και αντιπροσωπευτικός διάλογος με την κοινωνία, για
να καταστούν οι αρχές, οι αξίες και οι θέσεις των δυνάμεων της Αριστεράς και του Σοσιαλισμού κυρίαρχες
και πλειοψηφικές.
Για να διαμορφώνονται μόνιμοι δίαυλοι επικοινωνίας με τα παραγωγικά στρώματα, ιδίως τα μεσαία
στρώματα, στα οποία η μνημονιακή περίοδος δημιούργησε ρήγματα.
Αναφέρομαι στη συμπόρευση των δυνάμεων της εργασίας, της παραγωγής, των μεσαίων στρωμάτων, του
πρωτογενούς τομέα, του πρεκαριάτου (precariato), της
επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της νεολαίας κ.λπ., δυνάμεις που έχουν λόγους να αγωνιστούν
για την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση.
Στις σύγχρονες κοινωνικές διεργασίες ο ρόλος του
πολιτικού φορέα καθίσταται απαραίτητος. Το κόμμα γίνεται κοινωνικά αδιάφορο και μειοψηφικό όταν περιορίζει τον ρόλο του, με άλλοθι την «ιδεολογική καθαρότητα», σε ένα ιδιότυπο «εξουσιοδοτισμό» για εσωκομματικούς «ρόλους». Όταν η «ταυτότητα» του ως πολιτικού φορέα εξαντλεί τις δράσεις του στα όρια μόνο της
«διαμαρτυρίας» και της αλληλεγγύης! Γιατί η «Αριστερά της διαμαρτυρίας» ενοχλεί μεν, πλην όμως δεν μπορεί να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή απέναντι στο
σύστημα. Και επειδή οι μεταλλάξεις της δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας μαζί με τους «βουλευτοκεντρισμούς» τους ηττήθηκαν ως παρακολουθήματα της Δεξιάς, η προοπτική μιας νικηφόρας πορείας επιβάλλει

συντονισμό με συμμετοχή όλων των πολιτικών ρευμάτων της Αριστεράς, των σοσιαλιστών, του προοδευτικού χώρου και των κοινωνικών δυνάμεων για τη νέα
μεγάλη σύγχρονη Αριστερά.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τα απλά μέλη, οι οργανώσεις και οι κοινωνικοί φορείς, πρέπει να γίνουν
γνώστες - συνδιαμορφωτές και πολλαπλασιαστές μιας
ατζέντας δημόσιων εκδηλώσεων και εσωκομματικών
διαδικασιών με αιχμή τις εκλογές που θα αναδεικνύει
το προγραμματικό σχέδιο, τις θέσεις, τους πόρους και
τα μέσα υλοποίησης. Θα αφορά τους αποδέκτες που
έχουν λόγους να το στηρίξουν, καθώς και την ανάπτυξη
λειτουργικών οργανώσεων ή την «πυρήνωση» σε κάθε
δημοτικό διαμέρισμα, χωριό, καποδιστριακό δήμο ή
χώρο δουλειάς.
Επίκαιρη λοιπόν και αναγκαία η συμβολή όλων
στους δύο στόχους. Αυτούς δηλαδή που σηματοδότησαν οι συλλογικές αποφάσεις των κορυφαίων οργάνων και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώτος σχετίζεται με την υπέρβαση των χαρακωμάτων και τη συμμετοχή στη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία με πολιτική ενότητα σε κορμό της προοδευτικής παράταξης και ο δεύτερος με τη συγκρότηση της
σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας με
προγραμματική ενότητα για τη διακυβέρνηση.
Το αίτημα των εκλογών καθίσταται κοινωνική και
παραγωγική ανάγκη για να τερματιστούν οι πολιτικές της ΝΔ που συρρικνώνουν την παραγωγική βάση, δημιουργούν γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες και προσφέρουν ως δώρα σε λίγους τα προγράμματα ανάκαμψης. Είναι η ώρα της μεγάλης
απάντησης στο δίλημμα: Με τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν τις ασκούμενες πολιτικές με τη συγκρότηση προοδευτικής διεξόδου διακυβέρνησης. Γιατί
υπάρχουν οι προϋποθέσεις μιας νικηφόρας πορείας
για την πολιτική αλλαγή.

Η ψυχή του ανθρώπου

Τ

ο πρόβλημα της ουσίας και της αθανασίας
της ψυχής είναι μεταφυσικό και για αυτό
δεν είναι εύκολο να λυθεί.
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωσαν
πολλές θεωρίες για την ψυχή. Αυτό συμβαίνει
διότι η ψυχή είναι άυλη και δεν είναι δυνατόν να
εξετασθεί εμπειρικά και επιστημονικά. Το πρόβλημα της υπάρξεως και της αθανασίας της ψυχής απασχόλησε τους ανθρώπους από τα πανάρχαια χρόνια, έγινε δε αντικείμενο ερεύνης όχι
μόνο της θρησκείας και της μυθολογίας των λαών, αλλά και της φιλοσοφίας. Πρώτα οι αρχαίοι
Έλληνες φιλόσοφοι εξέτασαν φιλοσοφικά το
πρόβλημα και διατύπωσαν διάφορες γνώμες και
θεωρίες. Η ψυχολογία έπαυσε να ασχολείται με
τη φύση και την ουσία της ψυχής και εξετάζει μόνο τα ψυχικά φαινόμενα, δηλαδή τις εκδηλώσεις
του ψυχικού βίου.
Ο πρώτος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που

ασχολήθηκε με το ζήτημα της ψυχής είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546 π.Χ.) που είπε ότι η ψυχή είναι η αιτία της κινήσεως του σώματος. Ενώ ο
Ηράκλειτος (535-475 π.Χ.) μας είπε ότι όποια μέθοδο και αν ακολουθήσει κάποιος, δεν θα μπορέσει να βρει το απύθμενο βάθος της ψυχής. Κάτι
που ο απλός λαός λέει «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου», θέλοντας να δείξει τη δυσκολία που
υπάρχει για να ορίσουμε τι είναι ψυχή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαίρεση του Πλάτωνα για το θέμα της ψυχής, που χώρισε την ψυχή του ανθρώπου σε «λογιστικό, θυμοειδές, επιθυμητικό», η οποία είναι ταυτόσημη με τη τρισυπόστατη δομή της προσωπικότητας του Φρόιντ. Ο
Φρόιντ (1856-1939), Αυστριακός νευρολόγος και
ψυχίατρος, χώριζε την ανθρώπινη ψυχή στο
«εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ». Το εκείνο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η απαρχή της
προσωπικότητας της ανθρώπινης υπόστασης και

η πηγή των άλλων δύο, του εγώ και του υπερεγώ.
Το εγώ είναι το επίπεδο εκείνο που βοηθάει την
ανθρώπινη υπόσταση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Το υπερεγώ αναφέρεται στις ηθικές
πλευρές της ανθρώπινης υπόστασης και ασχολείται με τις ηθικές και κοινωνικές αξίες του κάθε ατόμου.
Στην Αγία Γραφή, το ιερό βιβλίο του Χριστιανισμού, τονίζεται η ύψιστη αξία της ψυχής, καθώς
μας αναφέρει ότι δεν μπορεί κάποιος να ανταλλάξει την ψυχή του με κάτι άλλο, διότι η ψυχή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει η ανθρώπινη υπόσταση, καθώς είναι πνευματική, άυλη
και αθάνατη.
Κατά τη διάρκεια του καθημερινού βίου, ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να κάνει έναν αυτοέλεγχο, για να γνωρίσει τα μύχια της ψυχής του,
που αυτό τον βοηθάει σε μια ισορροπημένη και
ευτυχισμένη ζωή.

του

Γεωργίου
Φουντουλάκη
Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου
Αθηνών
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Τ

ην επιχειρηματολογία ότι ο κ.
Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί γιατί «απέδειξε ότι ούτε θέλει
ούτε μπορεί να προστατεύσει τη
δημόσια υγεία των πολιτών αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης» αναπτύσσει ο
βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης μιλώντας στην «Political».

στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης

ΓΙAΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ

parginos@paraskhnio.gr

Προς τούτο, ο αναπληρωτής τομεάρχης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια» και
τώρα με «τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις για κάθε μεγάλο ζήτημα
που απασχολεί τη χώρα μας» διεκδικεί την
πρωτιά στις εκλογές ώστε «με τα κόμματα
του προοδευτικού τόξου να οικοδομήσουν
την προοπτική της προοδευτικής κυβέρνησης και της αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη
η χώρα μας».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σε μια αποστροφή του λόγου
του, ο πρωθυπουργός κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισμού σάς αποκάλεσε «φορομπήχτες» της μεσαίας τάξης. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την όντως πολύπαθη μεσαία τάξη;
Ο κ. Μητσοτάκης ξεχνά ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα
μνημόνια, στα οποία μας είχε
καταδικάσει η ΝΔ, αύξησε τον
κατώτατο μισθό και κατήργησε
τον επαίσχυντο «υποκατώτατο» των νέων, μείωσε τον ΕΝΦΙΑ έως και 30% για την πλειοψηφία των ιδιοκτησιών και
δεν υπήρξε επί της διακυβέρνησής μας ούτε μία φορά αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Αντιθέτως, η δήθεν «φιλική
προς τη μεσαία τάξη» κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να
μη λαμβάνει μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας, η οποία
εξαϋλώνει τα εισοδήματα των
πολιτών, κατήργησε τη 13η
σύνταξη, δεν έδωσε επί τρία
χρόνια κοινωνικό μέρισμα,
ενώ συνειδητά απεμπόλησε
υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων κρίσιμα εργαλεία που
θα μπορούσαν να ρυθμίσουν
την αγορά της ενέργειας, όπως
η ΔΕΗ. Άρα, είναι προφανές
ποιος στέκεται δίπλα στην κοινωνία διαχρονικά. Εκτός
αν «μεσαία τάξη» θεωρούνται η Aegean, η οποία έλαβε
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως «κυβερνητικό δώρο», ή τα καζίνο του κ. Πηλαδάκη, τα χρέη των οποίων,
ύψους δεκάδων εκατομμυρίων, ρυθμίστηκαν ως διά
μαγείας μέσω τροπολογίας της ΝΔ.

«Πρώτο κόμμα
ο ΣΥΡΙΖΑ για
προοδευτική
κυβέρνηση»

Με αφορμή τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα
και γενικότερα τη διαχείριση της πανδημίας ζητήσατε παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Μήπως είστε λίγο
υπερβολικοί;
Πρόσφατα διεξήχθη συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κ. Μητσοτάκης εκστόμισε το
απίστευτο και αντιεπιστημονικό επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι η θνητότητα διασωληνωμένων
εκτός ΜΕΘ είναι μεγαλύτερη από όσους νοσηλεύονται
σε ΜΕΘ!». Λίγες μέρες αργότερα δημοσιοποιήθηκε η
μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα, όπου αποδεικνύεται ότι η θνητότητα αυξάνεται εκτός ΜΕΘ κατά 87%, ενώ το 40% των
θανάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Κατά δήλωση των συγγραφέων της μελέτης, αυτή
έχει τεθεί εν γνώσει της κυβέρνησης ήδη από τον Μάιο
του τρέχοντος έτους. Και ποιο το αποτέλεσμα; 20.000
θάνατοι, δεκάδες ΜΕΘ εκτός λειτουργίας σε πολλά νοσοκομεία της χώρας και εκατοντάδες γιατροί και νοσηλευτές σε κατάσταση ψυχικού και σωματικού «burn
out» χωρίς καμία μέριμνα για τη στελεχιακή ενίσχυση
του ΕΣΥ.
Δεν συνιστούν όλα τα παραπάνω λόγο παραίτησης
μιας κυβέρνησης, η οποία παρέμεινε ιδεοληπτικά προσκολλημένη στη θέση του κ. Σκέρτσου ότι «δεν θα δημιουργήσει ένα πολυτελές ΕΣΥ», αδιαφορώντας για τις
συνέπειες της εμμονής της; Αγνοώντας ότι η στρατηγική
απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ειδικά εν
μέσω πανδημίας, κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές; Ο κ.
Μητσοτάκης απέδειξε ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να
προστατεύσει τη δημόσια υγεία των πολιτών αλλά και το
εισόδημα της μεσαίας τάξης. Η παρατεταμένη και πρωτοφανής ακρίβεια, η μείωση της αγοραστικής δύναμης
των πολιτών και η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση
έχουν οδηγήσει την κοινωνία μας σε αδιέξοδο. Μόνη

λύση πλέον συνιστούν οι εκλογές.
Σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει πρωτιά;
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό έτοιμος να διεκδικήσει την
ψήφο των πολιτών και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της
χώρας, καθώς συνιστά το μοναδικό κόμμα αξιωματικής
αντιπολίτευσης στη μεταπολιτευτική ιστορία που έχει
συντάξει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις για κάθε μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα
μας. Εμείς δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο της στείρας
κριτικής, τον οποίο ακολούθησε ως αντιπολίτευση η ΝΔ.
Από το ξέσπασμα της πανδημίας επισημάναμε την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και την υλοποίηση μιας πειστικής
εμβολιαστικής εκστρατείας, ενώ όσον αφορά τις συνέπειες στο οικονομικό πεδίο, υποστηρίζουμε σταθερά
την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ ως
αναπτυξιακή επιταγή, τη ρύθμιση και διαγραφή μέρους
του λεγόμενου «πανδημικού χρέους», για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις,
καθώς και την αποφασιστική μείωση φόρων, όπως ο
ΕΦΚ, στα πρότυπα πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Συνεπώς
ζητούμε την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών, προκρίνοντας έναν διαφορετικό προγραμματικό λόγο σε σχέση με εκείνον της ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Τι
θα του προτείνατε ενόψει μιας μελλοντικής προοδευτικής διακυβέρνησης, χωρίς να ξεχνάτε ότι είστε ανταγωνιστές στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων;
Ο Αλέξης Τσίπρας από καιρό, στο πλαίσιο της διεύρυνσης και του ποιοτικού μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ,
έχει απευθύνει πρόσκληση στους δημοκρατικούς και
προοδευτικούς πολίτες και οργανισμούς προκειμένου
να επιτευχθούν η πολυπόθητη αλλαγή και μια νέα αρχή
για τη χώρα. Και αυτό το έπραξε θέτοντας με ξεκάθαρο
τρόπο τα επίδικα της επόμενης μέρας.
Ή θα είναι κανείς με τη Δημοκρατική Παράταξη ή με
τη Δεξιά. Για τον ίδιο αλλά και για όλους εμάς μόνο αυτό
είναι το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Ο στόχος είναι
ένας και είναι ξεκάθαρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος στις εκλογές και τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να αθροίσουν τα αναγκαία ποσοστά που θα οικοδομήσουν την
προοπτική της προοδευτικής κυβέρνησης και της αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ
αντιμετωπίζουν το 2022
ως μια χρονιά που θα πρέπει
να πατήσουν προεκλογικό
γκάζι ενόψει της κάλπης
το 2023 ή και νωρίτερα…

Μ

πορεί ο… πυρετός της μετάλλαξης Όμικρον να μην
αφήνει περιθώρια για εκλογικές σκέψεις, η απόφαση
της κυβέρνησης όμως να προχωρήσει
πριν από μερικές μέρες σε έναν μικρό
ανασχηματισμό στις θέσεις των γενικών
και ειδικών γραμματέων, με θρυαλλίδα
την αναγκαστική εκ του Συντάγματος παραίτηση ορισμένων για να είναι υποψήφιοι, έφερε ψιθύρους.

Τρία είναι, εντέλει, τα πρόσωπα που
αποχωρούν από τις θέσεις τους για να πολιτευθούν: η μέχρι πρότινος γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία
Νικολάου που θα είναι υποψήφια στην
Εύβοια, η πρώην γενική γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου που κατευθύνεται στο ψηφοδέλτιο των Κυκλάδων και η γενική γραμματέας Δημόσιας
Περιουσίας Αθηνά Καλύβα που θα είναι
υποψήφια στη Θεσπρωτία.
Όπως είναι φυσικό, στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια υπάρχουν ανακατατάξεις με το
βλέμμα στο 2023 ή και… λίγο νωρίτερα,
όπως ακούγεται. Ήδη, πάντως, και οι νυν
βουλευτές αντιμετωπίζουν το 2022 ως μια
χρονιά που θα πρέπει να πατήσουν προεκλογικό γκάζι ενόψει της κάλπης, καθώς
απομένουν πλέον 18 μήνες ως την παρέλευση της συνταγματικής προθεσμίας.

ψήφιος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, ενώ
άκρως πιθανό να μετακινηθεί στην Α’ Θεσσαλονίκης που θα έχει περιθώριο είναι ο
υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Εφόσον πολιτευθεί, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης
φλερτάρει με την Καβάλα.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας
Γιατρομανωλάκης ακούγεται για την Α’
Αθηνών, ενώ η υφυπουργός Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη, που έχει πάντα στο πίσω
μέρος του μυαλού της την Ευρωβουλή,
δεν έχει καταλήξει.
Όσο για δύο κομβικής σημασίας αναπληρωτές υπουργούς, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Νίκο Παπαθανάση που
έχουν ακουστεί για διάφορες εκλογικές
περιφέρειες, υπάρχει και το σενάριο του
ψηφοδελτίου Επικρατείας, το οποίο θα
αλλάξει άρδην. Κατά πληροφορίες, δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί και το σενάριο μετακίνησης της Ντόρας Μπακογιάννη από
το ψηφοδέλτιο των Χανίων στο Επικρατείας, με την πολύπειρη βουλευτή να έχει
εσχάτως αναλάβει καθήκοντα συνδέσμου
της ΚΟ ΝΔ με το Μέγαρο Μαξίμου.

Υπουργοί με σταυρό

Εκκρεμότητες

Έτσι, πολλοί εξωκοινοβουλευτικοί
υπουργοί θα πέσουν στη μάχη του σταυρού. Πρώτος και καλύτερος ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης που θα πολιτευθεί στην Α’
Αθηνών και ήδη ζεσταίνει τις επαφές του.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος θα είναι υποψήφιος
στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ πριν
επανυπουργοποιηθεί είχε ανοίξει το πολιτικό του γραφείο. Για την Α’ Πειραιώς
κατευθύνεται η υφυπουργός Εργασίας
Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ προς τα εκεί τείνει και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε εκλεγεί με το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ.
Για τον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών
ακούγεται το όνομα της υφυπουργού Εργασίας Μαρίας Συρεγγέλα, ενώ στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
έχει ξεκινήσει να «τρέχει» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Στη Μαγνησία θα είναι εκ νέου υπο-

Όπως είναι φυσικό, το ζήτημα της στελέχωσης των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων
δεν είναι ζήτημα που απασχολεί άμεσα
το Μέγαρο Μαξίμου, αν και συνεργάτες
του πρωθυπουργού, όπως ο Γρηγόρης
Δημητριάδης και ο Θανάσης Νέζης, είναι
πάντα επιφορτισμένοι με το να κάνουν
επαφές.
Εκκρεμότητα είναι τι μέλλει γενέσθαι
με τον πρώην υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του οποίου η υποψηφιότητα στον Δυτικό Τομέα έχει «χλομιάσει». Σκέψεις να
μην είναι υποψήφιος κάνει ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης που είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας, ενώ δύσκολα θα διεκδικήσει σταυρό και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Παναγιώτης Πικραμμένος. Περισσότερο
εκτός, παρά εντός ΝΔ, φαντάζει αυτή την
ώρα και ο βουλευτής Α’ Αθηνών Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος έχει διαγραφεί
μεν, αλλά στηρίζει τα νομοθετήματα, όπως
ο Προϋπολογισμός.

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

«Ζέσταμα»
για μια θέση
στα «γαλάζια»
ψηφοδέλτια

14 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

POLITICAL
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Χρήστος Σταϊκούρας
κ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας
έχει μεγαλώσει στο Λονδίνο ή στο Παρίσι. Λάθος. Γεννήθηκε στη Λαμία, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο μεγάλωσε μεταξύ Γαλατσίου και Κυψέλης. Γέννημα θρέμμα μεσαία τάξη, που λέμε... Εκεί πήγε σε δημόσιο σχολείο, εκεί μεγάλωσε και
τώρα που έγινε «τσάρος» της οικονομίας μένει σε μια παλιά πολυκατοικία στο Χαλάνδρι. Δεν μετακόμισε σε βίλες με πισίνες. Τον
έχουν εμπιστευτεί τρεις πρωθυπουργοί και αυτό μόνο τυχαίο δεν
μπορεί να είναι.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν είναι αυτό που λέμε παιδί του κομματικού σωλήνα και πολύ περισσότερο δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κάποια από τις εσωτερικές φράξιες της ΝΔ, αν και πολλοί τον χαρακτηρίζουν «καραμανλικό», αφού από εκεί προέρχονται οι κομματικές του καταβολές και το ξεκίνημά του. Τον εμπιστεύθηκε ο Κώστας Καραμανλής, τον τίμησαν ο Αντώνης Σαμαράς αλλά
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πατέρας του, Κώστας Σταϊκούρας, χρόνια διευθυντής του γραφείου του Κ. Καραμανλή, με βαθιά επιρροή στο κόμμα, ιδιαίτερα
στη Φθιώτιδα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρώτη εκλογή του γιου του το 2007. Παρά την καραμανλική ταυτότητα του πατρός, ο
υπουργός Οικονομικών θεωρείται «αταξινόμητος» ως προς τις
«φυλές» της ΝΔ. Ο «δεξιός» Σταϊκούρας καταφέρνει να διατηρεί
ένα προφίλ λιγότερο φλύαρο, περισσότερο τεχνοκρατικό, ακαδημαϊκό και νηφάλιο. Είναι ίσως από τους λίγους υπουργούς Οικονομικών που στον δημόσιο λόγο του καταφέρνει να εκλαϊκεύει τα
νούμερα και να γίνεται αντιληπτός από όλους τους πολίτες. Τα καταλαβαίνει η κοινωνία, είναι προσεκτικός και δεν υπόσχεται ποτέ
πράγματα που δεν γίνονται.
Διατηρεί ένα πολύ σοβαρό προφίλ, χωρίς ποτέ να υπερβαίνει τα
εσκαμμένα. Λίγοι τον έχουν δει να οργίζεται και να χάνει τον έλεγχο. Είναι μεθοδικός και εργατικός, αλλά ακόμη και με τους πιο
σκληρούς του επικριτές είναι πάντα ψύχραιμος, χωρίς να διολισθαίνει σε ακρότητες. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι έχει υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευαισθησίας και τον ενοχλεί αφάνταστα ο ελιτισμός - είναι κάτι που, όπως λένε οι φίλοι του, το απεχθάνεται. Για
αυτό και πολλές φορές ασχολείται ο ίδιος προσωπικά με φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής αδικίας απλών ανθρώπων, τα οποία
αναλαμβάνει να λύσει με προσωπική του παρέμβαση.
Βεβαίως δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με όλα, αλλά ακόμη και
στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του σταματάει και μιλάει με τους
απλούς ανθρώπους στις γειτονιές και έχει πλήρη εικόνα του τι
συμβαίνει στη βάση. Οι λέξεις που τον χαρακτηρίζουν είναι «μεθοδικότητα», «συνέπεια» και «μετριοπάθεια». Αυτές είναι οι αξίες
που προσπαθεί να εμπνεύσει και στους συνεργάτες του. Σιχαίνεται
την αχαριστία και τους ανθρώπους που καβαλάνε το... καλάμι.

Ε

Ο «τσάρος» της οικονομίας
από την Κυψέλη
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τεχνοκρατικό, ακαδημαϊκό και νηφάλιο
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Με φίλους του στην εκλογική του περιφέρεια στη Φθιώτιδα

Οι φιλίες, οι κουμπαριές και η ακαδημαϊκή καριέρα
Το πρωί, όταν πηγαίνει στη δουλειά, του αρέσει να
ακούει ξένη μουσική στο ραδιόφωνο. Το βράδυ όμως,
αν βρεθεί με καλή παρέα, προτιμάει Ρέμο, Αργυρό,
Βέρτη και Θεοδωρίδου... Στη Βουλή έχει κάνει και αληθινές φιλίες με συναδέλφους του, ακόμη και αν δεν συναντώνται κάθε μέρα. Είναι κουμπάρος με τον Ευριπίδη
Στυλιανίδη και με τον Μανούσο Βολουδάκη. Ένα από τα
προτερήματά του είναι ότι έχει μάθει να ακούει. Για αυτό και βλέπει όλους τους συναδέλφους του από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, έναν προς έναν, και τους
αφουγκράζεται προσεκτικά.
Η ακαδημαϊκή του πορεία ήταν κάτι που το ήθελε πολύ και το κατάφερε με πολύ αγώνα. Έχει μέσα του το
«δασκαλίκι», όπως λέει και ο ίδιος.
Τελείωσε το 39ο Γενικό Λύκειο Κυψέλης. Το 1991 εισήχθη στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απ’ όπου αποφοίτησε το
1996. Ακολούθως πραγματοποίησε μεταπτυχιακές
σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration - ΜΒΑ) στο Ιμπίριαλ Κόλετζ του

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Λονδίνου, τις οποίες ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο του
1997. Το 2001 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Τραπεζική (PhD in Banking) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Κας του Πανεπιστημίου Σίτι του Λονδίνου.
Το 1999 εργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Κας του Πανεπιστημίου Σίτι του
Λονδίνου. Τον Ιανουάριο του 2000 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας.
Από τον Αύγουστο του 2000 δούλεψε ως αναλυτής
(έως το 2002) και στη συνέχεια ως σύμβουλος διοίκησης (2002-2004) στο Τμήμα Στρατηγικής, Επενδύσεων
και Σχεδιασμού του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias. Το
2002 εξελέγη λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τέσσερα χρόνια αργότερα προήχθη
σε επίκουρο καθηγητή.
Επίσης, το 2004 εξελέγη επίκουρος καθηγητής (ΠΔ
407/80) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πα-

Με συμφοιτητές του στο MBA

νεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2004 έως το 2007 ήταν
Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τραπεζική, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από τον
Σεπτέμβριο του 2017 είναι επισκέπτης καθηγητής στο
Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2018 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι υπουργός Οικονομικών, αλλά διδάσκει ακόμη στο πανεπιστήμιο αμισθί.
Όταν τον ρωτούν για τους στόχους και το πολιτικό του
μέλλον, απαντά ορθά κοφτά: «Δεν έχω χρόνο να σκεφτώ
τίποτα εδώ και δυόμισι χρόνια πλην της πανδημίας και
της οικονομίας. Με 30.000 κρούσματα τη μέρα τι να
σκεφτώ;».
Παρ’ όλα αυτά, ο Σταϊκούρας δεν είναι «επαγγελματίας» της πολιτικής ούτε «αλεξιπτωτιστής». Έχει δουλειά, είναι πανεπιστημιακός και προσφέρει στα κοινά.

Σε νεαρή ηλικία στο City University
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ευαγγελία Λιακούλη
Βουλευτής Λάρισας ΚΙΝΑΛ / Γραμματέας ΚΟ

«Στη νέα μας σελίδα
δεν χωράνε
τυχοδιώκτες και
πολιτικοί γυρολόγοι»

Η

βουλευτής Λάρισας του ΚΙΝΑΛ
Ευαγγελία Λιακούλη είναι το πρόσωπο που επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την «ευαίσθητη»
θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας. Μιλώντας σήμερα στην «Political»
ανοίγει τα χαρτιά της για την επόμενη μέρα,
αποκωδικοποιεί το μήνυμα της εσωκομματικής κάλπης, «διαβάζει» τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και υπογραμμίζει σε όλους τους
τόνους την αυτόνομη πορεία του Κινήματος.
Η αλλαγή σελίδας στο Κίνημα Αλλαγής
συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή
άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Πώς εξηγείτε
αυτή την ταχεία αλλαγή της κοινής γνώμης;
Είναι αλήθεια ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια νέα πολιτική πραγματικότητα, άκρως ευνοϊκή για την παράταξή
μας. Ουσιαστικά, εκφράζουν την έναρξη μιας
νέας πορείας για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το οποίο, ανανεωμένο και ισχυρό, καλείται να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η παράταξή μας, τραυματισμένη, τόσο από
το δυσανάλογο και άδικο πολιτικό βάρος που
σήκωσε στις πλάτες της, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών, όσο και από το απρόσμενο, τραγικό γεγονός της απώλειας της
Φώφης Γεννηματά, σήμερα γυρνάει σελίδα.
Με νέο, φρέσκο αέρα να πνέει στα πανιά του,
με ελπίδα και δύναμη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξεκινάει τον νέο του δρόμο.
Η άνοδος των ποσοστών της παράταξής
μας, όμως, δείχνει και κάτι άλλο: ότι ο ελληνικός λαός είναι παγιδευμένος, βρίσκεται
σε πολιτικό αδιέξοδο και ψάχνει εναγωνίως
έξοδο διαφυγής. Αυτή την έξοδο την προσφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, διότι οι
πολίτες γνωρίζουν ότι είναι η μόνη υπεύθυνη και σταθερή πολιτική δύναμη της Κεντροαριστεράς που, με γνώση και εμπειρία,
έχει άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις στα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες.

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

Ποια θα είναι η εικόνα που θα παρουσιάζει στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του κόμματος; Πού σκοπεύετε να «βάλετε
πλάτη» και πού όχι;
Πιστοί στο ιστορικό μας παρελθόν, θα συνεχίσουμε να ασκούμε εποικοδομητική αντιπολίτευση, με κύριο γνώμονα τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχουμε
αποδείξει ότι στηρίζουμε κάθε κυβερνητικό
μέτρο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, που διορθώνει χρόνιες παθογένειες της
ελληνικής κοινωνίας και ανακουφίζει τους
πολίτες. Ωστόσο, ο ιστορικός μας ρόλος είναι
η υπεράσπιση των συμφερόντων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ανέργων, των
αγροτών, των μικροεπιχειρηματιών, των χαμηλοσυνταξιούχων, των γυναικών, των ΑμεΑ.
Ενωμένοι και ανανεωμένοι, μέσα από τις
πρόσφατες εσωκομματικές μας διαδικασίες,
με τη νέα ηγεσία του προέδρου μας Νίκου
Ανδρουλάκη, μεγαλώνουμε την παράταξή
μας, την καθιστούμε και πάλι πρωταγωνίστρια στην πολιτική σκηνή της χώρας. Με συνέχεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, με ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα, με
συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, με ικανά και έμπειρα στελέχη, συνεχίζουμε τον
αγώνα μας για τη νέα Αλλαγή. Προσωπικά,
από τη νέα μου θέση, ως γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γνωρίζοντας τη
μεγάλη ευθύνη που έχω αναλάβει, δεσμεύομαι να υπηρετήσω τις ιδέες μας και τις αξίες
μας χωρίς εκπτώσεις, να εγγυηθώ την ενότητα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και να
συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στο αντιπολιτευτικό μας έργο. Όραμά μου είναι η
Κοινοβουλευτική Ομάδα μας να αποτελέσει
την εμπροσθοφυλακή της ιδεολογικής επα-

νόδου της παράταξης και το πεδίο ανάδειξης
όλων των σπουδαίων που καθημερινά παράγει η παράταξή μας.
Ποιο είναι το πολιτικό μέτωπο που έχει
μπροστά του το ΚΙΝΑΛ και με ποιες δυνάμεις υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας;
Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η παράταξή μας χαράσσει αυτόνομη
πορεία. Δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με
το δίπολο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι ιδεολογικές μας διαφορές είναι τεράστιες και η προγραμματική σύγκλιση δεν δείχνει καθόλου
εύκολη υπόθεση. Η ΝΔ έχει συντελέσει μια
συντηρητική στροφή τεράστια στο τελευταίο
εξάμηνο, ενώ ο κ. Τσίπρας βλέπει ότι ο πολιτικός του χρόνος μετράει αντίστροφα. Μετά
την, αφενός, εντυπωσιακή ανταπόκριση των
πολιτών στο δημοκρατικό μας κάλεσμα για
την εκλογή της νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και, αφετέρου, την ηχηρή μας
παρουσία στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η
αξιωματική αντιπολίτευση, πανικόβλητη, ζητά εκλογές και ψάχνει συνεργασίες, γνωρίζοντας ότι τα κουκιά… δεν της βγαίνουν, ενώ
η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, ροκανίζοντας τον πολιτικό χρόνο και ελπίζοντας σε
κάτι καλύτερο.
Δικός μας, μόνος στόχος είναι να προχωρήσουμε μπροστά, να γίνουμε ξανά η πλειοψηφούσα προοδευτική δύναμη, για το καλό
του ελληνικού λαού. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ξεκινήσαμε ήδη να οργανώνουμε τη βάση μας, τη ραχοκοκαλιά της παράταξης.
Ο ευνοϊκός άνεμος που πνέει το τελευταίο

διάστημα στους κόλπους του Κινήματος,
θεωρείτε ότι έχει ανοίξει την πόρτα επιστροφής για όλους όσοι γύρισαν την πλάτη στο κόμμα κατά τη διάρκεια των «πέτρινων χρόνων»;
Η θέση του προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη και του Κινήματός μας είναι ξεκάθαρη: καλωσορίζουμε τους παλιούς και
τους νέους ψηφοφόρους της παράταξης.
Τόσο εκείνους που, απογοητευμένοι, επέλεξαν να δοκιμάσουν άλλη πολιτική λύση,
όσο και εκείνους που για πρώτη φορά προσανατολίζονται στο αναγεννημένο ΠΑΣΟΚΚίνημα Αλλαγής, ψάχνοντας νέο «σπίτι». Το
προοδευτικό μας «προσκλητήριο» απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, που έχουν υποφέρει πολλά την τελευταία δεκαετία, και εξακολουθούν να βιώνουν τα δεινά της πανδημίας, της ακρίβειας,
της ανεργίας, των ανισοτήτων.
Ωστόσο, στη νέα μας σελίδα, δεν υπάρχει
καμία θέση για τους τυχοδιώκτες, τους πολιτικούς γυρολόγους, για όλους όσοι ψάχνουν για καρέκλες και μέσα από την πορεία τους, ακριβώς αυτά τα δείγματα γραφής επέδειξαν. Όχι, αυτοί δεν χωράνε. Με
βρίσκει απόλυτα σύμφωνη η θέση του προέδρου μας ότι όσοι το έβαλαν στα πόδια
μπροστά στις δυσκολίες που πέρασε η παράταξή μας και της γύρισαν την πλάτη, υποτιμώντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες
για την ανασυγκρότηση του χώρου που καταβάλαμε όλοι όσοι μείναμε στα δύσκολα,
δεν θα βρουν εισιτήριο για να συνταξιδεύσουμε προς τη νέα μας πορεία, αναζητώντας πάλι θώκους και αξιώματα.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Τα γεωτρύπανα προκαλούν
παράκρουση στην Άγκυρα!

Σ

ε μια πρωτοφανή πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα μέσω του Μόνιμου
Αντιπροσώπου της στα Ηνωμένα
Έθνη, Φεριντούν Σινιρλίογλου.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Με επιστολή που έστειλε πριν από λίγες
ημέρες στον ΟΗΕ, ο Τούρκος διπλωμάτης όχι
μόνο εμμένει στα υποτιθέμενα «σύνορα» της
«Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά για πρώτη φορά
απειλεί με κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή τη γεώτρηση
των ενεργειακών κολοσσών ExxonMobil και
Qatar Petroleum στο οικόπεδο 10, παρά το
γεγονός ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν
συγκαταλέγεται στις περιοχές που μέχρι τώρα διεκδικούσε η Τουρκία.
Πρόκειται για την πρώτη «επίσημη» αντίδραση της Άγκυρας στη γεώτρηση των Αμερικανών και Καταριανών που ξεκίνησε πριν
από λίγες εβδομάδες στη θέση «Γλαύκος»
του οικοπέδου 10. Στην επιστολή Σινιρλίογλου μάλιστα, γίνεται προσπάθεια εμφάνισης της Λευκωσίας ως «παραβάτιδος» του
Διεθνούς Δικαίου, ενώ τα Κατεχόμενα

εκλαμβάνονται αυθαίρετα ως ανεξάρτητο
κράτος. «Η συνέχιση της γεώτρησης εντός
του οικοπέδου 10 αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα μεταξύ των πολλών βημάτων κλιμάκωσης που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και
τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
Τουρκία και η ΤΔΒΚ είναι αποφασισμένες να
προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα και τα
συμφέροντά τους, ενόψει τέτοιων μονομερών πράξεων και προκλήσεων», αναφέρει ο
Αντιπρόσωπος της Τουρκίας.

Συναγερμός στην Αθήνα
Η εξέλιξη αυτή έχει σημάνει συναγερμό σε
Αθήνα και Λευκωσία, καθώς προμηνύει έναν
«θερμό» χειμώνα, με την Άγκυρα να εγείρει
νέες αξιώσεις επιδιώκοντας τη δημιουργία
τετελεσμένων στην περιοχή. Προς το παρόν
πάντως, Ελλάδα και Κύπρος επιλέγουν να
κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αφού εκτιμάται ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το αμερικανικό γεωτρύπανο, όμως
ρίχνει προειδοποιητικές «βολές» για τις
έρευνες που θα ακολουθήσουν εντός του
2022 από τη γαλλική Total και την ιταλική ΕΝΙ
στο οικόπεδο 6.
Κινητοποίηση, ωστόσο, προκαλούν και οι
πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία
και θέλουν την Άγκυρα να παραχωρεί παρα-

νόμως στο Κατάρ δικαιώματα για έρευνες
εντός της Κυπριακής ΑΟΖ έναντι 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση ούτε
από την Ντόχα ούτε από τη Λευκωσία.

Εμπρηστικές δηλώσεις
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιδίδεται σε εκστρατεία διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και εξαπολύει ολομέτωπη «επίθεση»
εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης με
αφορμή το Μεταναστευτικό. Τον τόνο του νέου προκλητικού κρεσέντο έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος
χαρακτήρισε τη Frontex «βρόμικο θεσμό»
και απείλησε ότι Αθήνα και Βρυξέλλες θα
κληθούν να λογοδοτήσουν για τις επαναπροωθήσεις. «Πρέπει να δώσουμε ένα καλό μάθημα στην Ελλάδα, στη Frontex και στην Ευρώπη», είπε ο Σοϊλού.
Το τουρκικό παραλήρημα συνεχίστηκε με
τον στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, να παίρνει τη σκυτάλη εκτοξεύοντας βέλη κατά της Αθήνας
αλλά και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Η Ελλάδα, για να κρύψει την τυραννική
της συμπεριφορά, κάνει μαύρη προπαγάνδα

κατά της Τουρκίας. Το κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους», ισχυρίστηκε ο Τσελίκ.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα είναι
απέναντι σε κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής κρίσης και εμφανώς η προστασία των συνόρων καθιστά την
Ευρώπη ισχυρή απέναντι σε εκβιαστικές
απαιτήσεις», απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Ο
Έλληνας υπουργός, μάλιστα, κάλεσε την Άγκυρα να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ευρώπης - Τουρκίας προλαβαίνοντας, ως οφείλει, τις παράνομες αναχωρήσεις μεταναστών από τα παράλιά της. «Κάθε βάρκα που δεν ξεκινά, σώζει ζωές και βοηθά στην καταπολέμηση των
κυκλωμάτων λαθροδιακινητών», τόνισε ο
Νότης Μηταράκης.

Απειλεί με κλιμάκωση της
έντασης στην Ανατολική
Μεσόγειο με αφορμή τις έρευνες
των ενεργειακών κολοσσών
ExxonMobil και Qatar
Petroleum στο οικόπεδο 10

ΡOLITICAL

18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο

εφιάλτης με τον αριθμό των κρουσμάτων δεν λέει να τελειώσει.
Χθες ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 35.580 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Κατά το
ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 72 θάνατοι. Παράλληλα, σε 636 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη καταγράφηκαν 28.828 κρούσματα και την Τρίτη
21.657, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με
τις 9.284 που είχαν καταγραφεί τη Δευτέρα.
Στο επίκεντρο της πανδημίας παραμένει η
Αττική, όπου σημειώθηκε ρεκόρ ημερήσιων
κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, στις περιφερειακές ενότητες της Αττικής εντοπίζονται 15.713
νέα κρούσματα. Ρεκόρ στον αριθμό μολύνσεων καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη με
3.997 νέα κρούσματα.

Εκτός ελέγχου η Όμικρον,
πάνω από 35.000 κρούσματα
Νέες οδηγίες ΕΟΔΥ
Επικαιροποιημένες οδηγίες απομόνωσης και
καραντίνας για τα κρούσματα κορονοϊού και
για στενές επαφές τους εξέδωσε ο ΕΟΔΥ. Τις
προηγούμενες μέρες η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, ακολουθώντας
τις οδηγίες του CDC, εισηγήθηκε τη μείωση σε
πέντε μέρες τού χρόνου της καραντίνας -από
δέκα που ίσχυε- για τους ασυμπτωματικούς
και όσους φέρουν ήπια συμπτώματα. Μετά τις
πέντε μέρες σε απομόνωση πρέπει να φορούν
μάσκα για άλλες πέντε μέρες, αν βρίσκονται
κοντά σε άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με το
CDC, όσοι έχουν επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα και έχουν κάνει την αναμνηστική δόση δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα αν
εκτεθούν στον νέο κορονοϊό, αλλά να φορούν
μάσκα για δέκα μέρες μετά την έκθεσή τους.

Νέα μέθοδος ανίχνευσης
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο έρευνας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ανδρέα Σκορίλα, έχει αναπτυχθεί νέα μοριακή μεθοδολογία ευαίσθητης ανίχνευσης και ποσοτικού
προσδιορισμού των μεταλλαγμένων στελεχών/παραλλαγών του SARS-CoV-2 σε δείγματα λυμάτων με χρήση μιας σειράς μοριακών μεθόδων και αλληλούχηση επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing/NGS).
Η συγκεκριμένη υπερευαίσθητη μεθοδολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δείχνει
την παρουσία και την εκατοστιαία αναλογία
των μεταλλαγμένων στελεχών στο σύνολο του
πληθυσμού μιας πόλης. Επιπλέον, ανιχνεύει
έγκαιρα, εντός 2 ημερών, νέες μεταλλάξεις
και στελέχη/παραλλαγές που μόλις άρχισαν
να εισέρχονται στον πληθυσμό.
Το σχετικό άρθρο με τίτλο «Novel NestedSeq Approach for SARS-CoV-2 Real-time
Epidemiology and In-depth Mutational Profiling in Wastewater» δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Molecular Sciences», ενώ
έχει κατατεθεί από το ΕΚΠΑ αίτηση για χορήγηση Εθνικού και Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Τι έδειξε για τις μεταλλάξεις
Με την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας

COVID

από διεπιστημονική ομάδα του ΕΚΠΑ, που
αποτελείται από τους Ανδρέα Σκορίλα, Νικόλαο Θωμαΐδη, Μαργαρίτη Αυγέρη, Αθηνά
Μάρκου, Εύη Λιανίδου, Δημήτριο Γουργιώτη,
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Λάμπρο Δημητρακόπουλο, Κατερίνα
Γαλάνη, Μάριο Διαμαντόπουλο, Μάριο Κωστάκη, Κατερίνα Κοντού, Βασίλη Καπέ, Νικόλαο Βούλγαρη και Θάνο Δημόπουλο (πρύτανης ΕΚΠΑ), έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2 σε
δείγματα λυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, που συλλέχθηκαν σε καθημερινή
βάση κατά το διάστημα 1-26/12/2021 από το
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ).
Τα συγκεκριμένα δείγματα υπεβλήθησαν
σε έλεγχο ειδικών μεταλλάξεων-γενετικών
δεικτών (genetic markers) ολόκληρου του
γονιδίου S (Spike) (>50 γενετικοί δείκτες) για
τις παραλλαγές ειδικού ενδιαφέροντος (Vari-

ants οf Concern - VOC) και τις παραλλαγές
υπό διερεύνηση (Variants οf Interest - VOI).

Τα ευρήματα
Α. Δείγματα διαστήματος 1-15/12/2021: Tα
αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν την
επικράτηση του στελέχους Δέλτα (B.1.617.2
lineage) σε ποσοστό >99%.
Β. Δείγματα διαστήματος 16-26/12/2021: Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ανέδειξαν τη σημαντική αύξηση του ποσοστού γενετικών δεικτών του στελέχους Όμικρον (B.1.1.529 lineage) σε ποσοστό 34,4% και την ταυτόχρονη σημαντική μείωση των αντίστοιχων γενετικών δεικτών του στελέχους Δέλτα (B.1.617.2 lineage).
Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων
προκύπτει ότι το στέλεχος/μετάλλαξη Όμικρον ανιχνεύεται στα δείγματα από 20 έως 23
Δεκεμβρίου, ενώ στα δείγματα από 24 έως 28
Δεκεμβρίου παρατηρείται σημαντική αύξηση.
Τα συνολικά ευρήματα της γονιδιακής ανά-

λυσης δείχνουν ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος
Όμικρον εμφανίζει έντονη δυναμική επικράτησής του στην κοινότητα με σταδιακή αντικατάσταση του μέχρι σήμερα επικρατούντος
στελέχους Δέλτα.
Ταυτόχρονα, η αλληλούχηση του γονιδιώματος του ιού αναδεικνύει σημαντική μεταβλητότητα της ποσοστιαίας αναλογίας ειδικών
μεταλλάξεων του γονιδίου S, που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Spike, υπογραμμίζοντας τη
διαφορετική σημασία και βαρύτητα αυτών στη
συμπεριφορά του ιού, καθώς και στον αξιόπιστο και ειδικό προσδιορισμό του.

Πώς σε λίγες μέρες
η μετάλλαξη εξαπλώθηκε
στην Αττική - Ανάλυση
του ΕΚΠΑ για τα λύματα

Αναστέλλονται οι σχολικές εκδρομές - Προς παράταση οι διακοπές των μαθητών
Στην αναστολή όλων των μαθητικών εκδρομών, εντός
και εκτός της χώρας, προχωρά η κυβέρνηση με Κοινή
Υπουργική Απόφαση προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται δραματικά μέρα με τη μέρα. Υπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 18
ετών, την εβδομάδα πριν από το κλείσιμο των σχολείων
για τις διακοπές των Χριστουγέννων, ανήλθαν σε 10.293,
που αντιστοιχούσε στο 22% των συνολικών κρουσμάτων.

Πάντως, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών για να αποφανθεί σχετικά με την ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στα θρανία αλλά και με ενδεχόμενες αλλαγές στο πρωτόκολλο
λειτουργίας των σχολείων.
Με τα σημερινά δεδομένα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα επαναλειτουργήσουν στις 11 Ιανουαρίου, ωστόσο
στο τραπέζι του διαλόγου έχει πέσει η πρόταση παράτασης των διακοπών των Χριστουγέννων έως τις 18 του ίδιου

μήνα. Δεδομένα πρέπει, μάλιστα, να θεωρείται ότι, όποτε
και αν επιστρέψουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες,
θα το πράξουν αφού υποβληθούν σε rapid test, ενώ στη
συνέχεια θα τηρηθεί ο κανόνας των δύο self tests εβδομαδιαίως. Εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο να κλείνει
ένα τμήμα και να πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση, εφόσον εντοπιστούν κρούσματα στο 20% ή 30% των μαθητών,
αντί για 50% συν 1 που ισχύει σήμερα.
Εύη Πανταζοπούλου
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Με email-απάτη άρπαξαν 33.940 ευρώ
Θύμα απάτης έπεσε ένας
ανυποψίαστος πολίτης από τη
Δράμα, ο οποίος είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να
αδειάζει, καθώς επιτήδειοι
του απέσπασαν τους κωδικούς του e-banking και του αφαίρεσαν 33.940
ευρώ! Μάλιστα, παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ, μέχρι
στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες της απάτης, με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης να εκδίδει ανακοίνωση με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πολίτης
έλαβε διαδικτυακό μήνυμα (email), στο οποίο εμφανιζόταν ως αποστολέας τράπεζα και τον καλού-

σε να επιβεβαιώσει τα τραπεζικά του στοιχεία προκειμένου να
μην ανασταλεί ο λογαριασμός
του. Για την επιβεβαίωση των
στοιχείων έπρεπε να χρησιμοποιήσει προτεινόμενο υπερσύνδεσμο (link) που εμπεριείχε το μήνυμα και
οδηγούσε σε ιστοσελίδα, όπου ο παθών καταχώρισε τους προσωπικούς κωδικούς διαδικτυακής
υπηρεσίας της τράπεζας, καθώς και τον κωδικό
ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο άγνωστοι δράστες
κατάφεραν να υφαρπάξουν τα παραπάνω στοιχεία
και να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς του
λογαριασμούς, αφαιρώντας από αυτούς συνολικά
33.940 ευρώ.
Παπ.

ΕΛΛΑΔΑ
Στο νοσοκομείο νεαροί που
μέθυσαν μέχρι τελικής πτώσης

Έτρεχαν και δεν έφταναν το βράδυ της Τετάρτης (λίγες ώρες πριν μπει και
πάλι «λουκέτο» στη διασκέδαση μετά μουσικής) οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης. Αφορμή τα περιστατικά
μέθης από νεαρούς ηλικίας από 19 έως 22 ετών, ενώ υπάρχουν και αναφορές
για ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν με μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στον οργανισμό τους. Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι το ΕΚΑΒ συνολικά χρειάστηκε να μεταφέρει σε νοσοκομεία πέντε νεαρούς, προκειμένου να τους γίνει πλύση στομάχου και να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, καθώς ήταν
σε τραγική κατάσταση. Σε μια περίπτωση μάλιστα στο Λασίθι μια νεαρή κοπέλα ξάπλωσε στη μέση του δρόμου όντας σε κατάσταση υπερβολικής μέθης
και άρχισε να φωνάζει ότι δεν είναι καλά, με τους φίλους της να ειδοποιούν το
«166». Μάλιστα, για το συγκεκριμένο περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ,
με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.
Παπ.

Με τη μέθοδο... CSI
για τον εντοπισμό
των απαγωγέων

Γ

ια μια περίπτωση που χρειάζεται
«χειρουργικούς χειρισμούς» κάνουν λόγο πηγές της ΕΛΑΣ αναφορικά με την απαγωγή του 40χρονου επιχειρηματία ΓΚ, με τους δράστες να
απαιτούν -αρχικά τουλάχιστον- 1 εκατ. ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι οι έρευνες
γίνονται με άκρα μυστικότητα και διακριτικότητα, καθώς μια «λάθος κίνηση» θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του
απαχθέντος.
Στην Ασφάλεια Αττικής έχουν συλλέξει
υλικό από κάμερες ασφαλείας και διαχείρισης κυκλοφορίας, μαρτυρικές καταθέσεις
από πρόσωπα του οικογενειακού, φιλικού
και επαγγελματικού περιβάλλοντος του ΓΚ,
ενώ στο «παιχνίδι» έχουν μπει και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που θα δώσουν
στοιχεία για το ποιοι αριθμοί ενεργοποί-

Ο 40χρονος επιχειρηματίας
είναι ιδιοκτήτης εταιρείας πώλησης
ανταλλακτικών
ησαν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο
Ντράφι, κοντά στο σπίτι του επιχειρηματία.
Την ίδια ώρα, οι «profilers» της ΕΛΑΣ επιχειρούν να «σκιαγραφήσουν» τα άτομα που
εμπλέκονται στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι
δεν είναι «επαγγελματίες» αλλά «ευκαιριακοί» κακοποιοί που δεν έχουν διάθεση να
τραβήξει σε χρόνο η απαγωγή, αλλά να πάρουν όσο πιο άμεσα γίνεται όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Αυτό βέβαια τους καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνους, καθώς ακόμη
και ένα τυχαίο περιστατικό που θα μπορούσε να τους εκνευρίσει ίσως να απέβαινε
μοιραίο!

Δεν ένιωθε πως κινδύνευε
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να γνωρίζουν την οικονομική επιφάνεια του 40χρονου επιχειρηματία και για αυτό απαίτησαν
ένα χρηματικό ποσό που -οι ίδιοι εκτιμούν

ότι- είναι εφικτό να συγκεντρωθεί σε λίγες
μέρες. Το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έπαιρνε
κανένα μέτρο προστασίας (δεν έχει ούτε
έναν συνοδό ασφαλείας μαζί του, ενώ ήταν
ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης) τον έκανε ακόμη πιο εύκολο
στόχο και επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής στις Αρχές οι δικοί του άνθρωποι, ότι δεν ένιωθε κίνδυνο για κάτι.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ βρίσκονται κοντά στην οικογένεια του απαχθέντος και ιδιαίτερα στον αδελφό του, με
τον οποίο επέλεξαν να επικοινωνήσουν οι
απαγωγείς με 4 συνολικά μηνύματα την Τετάρτη (ανάμεσά τους και τη φωτογραφία του
40χρονου ΓΚ).
Τέλος, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης
Εγκλημάτων κατά Ζωής είναι η απαγωγή να

έχει τα χαρακτηριστικά «tiger kidnapping»,
κατά την οποία οι δράστες αρπάζουν το θύμα τους, ζητούν άμεσα λύτρα, συνήθως μικρότερα χρηματικά ποσά σε σχέση με την
οικονομική επιφάνεια του θύματος, και
κρατούν τον όμηρο σε πρόχειρα καταλύματα ή μέσα σε όχημα που διαρκώς μετακινείται. Αυτές οι απαγωγές έχουν μικρή χρονική διάρκεια, καθώς οι δράστες επιδιώκουν
να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα σε μικρό χρόνο.

Οι ειδικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν
πως πρόκειται για
ευκαιριακούς κακοποιούς
και όχι «επαγγελματίες»
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καλαμαριά

Ο απινιδωτής του δήμου έσωσε 72χρονο
Η αξία και τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει ένας απινιδωτής αποδείχτηκαν πριν από λίγες ημέρες στον Δήμο Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, νοσηλεύτρια έσωσε τη ζωή ενός 72χρονου έξω από το
Κέντρο Υγείας Εθνικής Αντιστάσεως, χρησιμοποιώντας απινιδωτή
του δήμου. «Το ότι σώθηκε μια ζωή με τη χρήση του απινιδωτή είναι
πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να παρακινήσει κι άλλους συμπολίτες
μας να εκπαιδευτούν στην ΚΑΡΠΑ, έτσι ώστε, όταν κριθεί αναγκαίο,
να δώσουν τις πρώτες βοήθειες», τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης. Η νοσηλεύτρια Παναγιώτα Ντέντα εργαζόταν στο εμβολιαστικό κέντρο, όταν ενημερώθηκε πως ένας ηλικιωμένος άντρας,
που είχε συνοδεύσει τη σύζυγό του για εμβολιασμό, είχε καταρρεύσει έξω και είχε χάσει τις αισθήσεις του. «Έσπευσα στο σημείο,
εφάρμοσα το πρωτόκολλο της ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση), χρησιμοποίησα τον απινιδωτή του δήμου και έσωσα τον
άνθρωπο», περιέγραψε η νοσηλεύτρια.

Επανέρχεται στην Αυτοδιοίκηση
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης;
Ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης
έφυγε μεν από τη «Φάρμα», αλλά επιστρέφει μάλλον ως αυτοδιοικητικός. Σε
συνέντευξη που
παραχώρησε στον
ραδιοφωνικό
σταθμό Status
107.7 της Θεσσαλονίκης, απέκλεισε το ενδεχόμενο
να πολιτευτεί με
κόμμα, καθώς κανένα από τα υπάρχοντα δεν είναι
ενωτικό. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι και
πάλι υποψήφιος δήμαρχος. «Η Αυτοδιοίκηση με ενδιαφέρει
και δεν αποκλείεται να ακουστεί μια έκπληξη, και δεν αφορά
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αφορά άλλους δήμους», κατέληξε.

Περιφέρεια Ηπείρου

Καταγγελίες για βιομηχανία
απευθείας αναθέσεων
Σε «βιομηχανία απευθείας αναθέσεων χωρίς απολύτως
κανέναν έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος» έχει
μετατρέψει η Περιφέρεια Ηπείρου τη μεταφορά του υπολείμματος από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(ΜΕΑ) προς τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), όπως
καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ηπείρου. Παράλληλα,
τονίζει ότι «με τις αλλεπάλληλες αναθέσεις η Περιφέρεια
Ηπείρου έρχεται να… “αποζημιώσει” τον εργολάβο που του
ανέθεσε τη μεταφορά για την έκπτωση που έδωσε, την οποία
κατά τ’ άλλα διαφήμισε ως διαπραγματευτική επιτυχία». Και
σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είναι εγκληματικό ξαφνικά να
ανακαλύπτουν στις εγκαταστάσεις τους 2.445,29 τόνους
υπολείμματος, κυριολεκτικά μια περιβαλλοντική βόμβα για
την περιοχή».

!

Ιόνιες Νήσοι

Συμπληρωματική
σύμβαση 3 εκατ.
στο οδικό δίκτυο
Κεφαλονιάς

Συμπληρωματική σύμβαση για την
οδική επανασύνδεση του ανατολικού με
το βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς, καθώς
και για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην οδό Αργοστόλι - Φισκάρδο,
αποφάσισε η Περιφερειακή Αρχή των
Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση των 3
εκατ. ευρώ έχει εξασφαλιστεί από το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
και από το πρόγραμμα αποκατάστασης
των ζημιών που προκάλεσε στα νησιά
του Ιονίου η πρωτόγνωρη θεομηνία «Ιανός». Σημειώνεται πως από τα τέλη Μαΐου 2021 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση προκειμένου να δοθεί προσωρινή λύση για
την οδική σύνδεση του νησιού με την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας Bailey,
του «Χειμωνικού», η οποία από τον Ιούλιο του 2021 εξυπηρετεί τη συνοχή και
κυκλοφορία του νησιού.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κονδύλι 49,6 εκατ. για Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Δημοπρατούνται η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ), καθώς και η επέκταση του ΧΥΤΥ ΠΕ
Λάρισας, με στόχο τη δραστική μείωση των απορριμμάτων
που οδηγούνται προς ταφή. Προς τούτο, ο οικείος περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός εντάσσει το έργο στο ΕΣΠΑ
Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 49,6
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως η προς κατασκευή ΜΕΑ είναι
το μοναδικό έργο στην Ελλάδα πλήρως χρηματοδοτούμενο
από πόρους του ΕΣΠΑ. Επιπλέον διαθέτει τη χαμηλότερη
πανελλαδικά τιμή εισόδου «gate fee» 37 ευρώ ανά τόνο
απορριμμάτων και περιλαμβάνει έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο αποφέρει στον Φορέα Διαχείρισης
ΦΟΣΔΑ ν. Λάρισας ετήσια έσοδα της τάξης των 500.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέας λειτουργίας ο ΦΟΣΔΑ ν. Λάρισας. Είναι το
τρίτο μεγάλο έργο που προωθείται στη Θεσσαλία και με το
οποίο ολοκληρώνεται ο περιφερειακός σχεδιασμός στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, μετά τη ΜΕΑ Δυτικής
Θεσσαλίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεπέρασε
τις προσδοκίες

Συγκινητικές και πέρα από κάθε πρόβλεψη ήταν οι προσφορές που παρέλαβε εν μέσω
γιορτών το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χαλανδρίου, από πολυεθνικές εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις, μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις,
φορείς, επαγγελματίες, τη
σχολική κοινότητα και δεκάδες ανώνυμους συμπολίτες,
με μοναδικό στόχο τη διαρκή
στήριξη των περίπου 1.200
ωφελούμενων. Από τις αρχές
Δεκεμβρίου, χάρη και στη σταθερή ενίσχυση του Παντοπωλείου από τον δήμο, γίνονται
συχνές διανομές στις οικογένειες που χρήζουν στήριξης.

Υπογειοποίηση
καλωδίων

Εκτενείς εργασίες υπογειοποίησης των καλωδίων και των υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
θα ξεκινήσουν στον Δήμο Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης τις πρώτες
ημέρες του Ιανουαρίου 2022. Οι εργασίες είναι χωρισμένες σε δύο
φάσεις και αφορούν τη δασοσκεπή
περιοχή του Καβουρίου και την ευρύτερη περιοχή της Βάρης. Η υπογειοποίηση εντάσσεται σε πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για αντίστοιχες εργασίες σε όλες τις δασικές
και δασοσκεπείς εκτάσεις της χώρας, με στόχο την πρόληψη και
αποφυγή πυρκαγιών ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τη βελτίωση του
οδοφωτισμού και συμβάλλουν στην
αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αιτήθηκε να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η πόλη του και είναι από
τους πρώτους δήμους της χώρας
που έχουν ενταχθεί.

Στην τελική ευθεία ο σχεδιασμός
του νέου ΕΣΠΑ 2021-27

Ο

ι στόχοι και ο σχεδιασμός της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-27, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και οι ξεκάθαροι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για τις δράσεις, τα έργα και τα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχαν στην περιφέρεια ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Γιώργος Ζερβός.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η δέσμευση
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
να χρηματοδοτήσει με πόρους του τρέχοντος
και του νέου ΕΣΠΑ την Α’ και Β’ φάση του εμβληματικού έργου της ανάπλασης και της δημιουργίας οικολογικού πάρκου στον Φαληρικό Όρμο.

Αντίστοιχη βούληση διατυπώθηκε και για
έργα που αφορούν τα στερεά και υγρά απόβλητα, καθώς και παρεμβάσεις εμβληματικές, ανάπλασης και εξοικονόμησης ενέργειας, που σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν από
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Αττικής. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό του
νέου ΕΣΠΑ, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι
το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 βρίσκεται στην
τελική φάση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, επισημαίνοντας παράλληλα την
ανάγκη αξιοποίησής του στην πορεία ανάκαμψης της Αττικής στη μετά Covid εποχή.
«Στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου για την ανάπτυξη της Αττικής.
Οφείλουμε όλοι μαζί, κεντρική διοίκηση και
Τοπική Αυτοδιοίκηση, να συνεργαστούμε
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναπτυξιακής στρατηγικής
σε καίριους τομείς», τόνισε.

Ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση πλαστικών
Ο Δήμος Βριλησσίων, σε συνεργασία με την πρωτοβουλία «Zero Hero»
και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
«Keep Sea Blue», ανέλαβε τη διοργάνωση μιας εντυπωσιακής δράσης
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
των δημοτών σχετικά με τη διαχείριση
των απορριμμάτων, το zero waste και
ειδικότερα την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών. Η εντυπωσιακή
μεταλλική κατασκευή σε σχήμα ψαριού τοποθετήθηκε στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»
στα Βριλήσσια, όπου παρέμεινε μέχρι και το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Το πάρκο επισκέφτηκαν σχολεία του δήμου, τόσο της
Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική πρόσκληση του δημάρχου Ξένου Μανιατογιάννη, ο οποίος υποδέχθηκε τα παιδιά και συζήτησε μαζί
τους, ενώ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ειδική περιβαλλοντολόγο της ομάδας
«Zero Hero» για τα οφέλη της χωριστής διαλογής απορριμμάτων.

Προστασία των
αδέσποτων γατών
Προγράμματα προστασίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων υλοποιεί ο Δήμος
Πειραιά, με τις αδέσποτες γάτες να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειάς του αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πειραιά συμμετέχοντας
στο επικουρικό πρόγραμμα του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) εξασφαλίζει
στειρώσεις, αντιλυσσικούς εμβολιασμούς και ηλεκτρονικές σημάνσεις
(τσιπάρισμα), για την προστασία της δημόσιας υγείας και την υγεία των ίδιων
των γατών. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους
πολίτες που ενδιαφέρονται για τη
φροντίδα των αδέσποτων γατών να
υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά, είτε σε
ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: protokolo@piraeus.gov.gr είτε με φυσική
παρουσία, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

Άμεσες δράσεις
για την πανδημία
Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποίησαν
η Επιστημονική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ
καθώς και η Ομάδα Εργασίας του
ΕΟΔΥ, με θέμα τη λειτουργία του
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας για την Covid-19 που
συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής και τον ΙΣΑ. Συζητήθηκαν τα
ιδιαίτερα ανησυχητικά
επιδημιολογικά δεδομένα και
τονίστηκε η ανάγκη για αυστηρή
τήρηση των μέτρων προφύλαξης από
όλους τους πολίτες. Ακόμη,
εξετάστηκε το πρωτόκολλο θεραπείας
για τους εξωνοσοκομειακούς
ασθενείς, με βάση τις
επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ,
το οποίο θα αποσταλεί στους ιατρούς
που συμμετέχουν στο Δίκτυο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για
την Covid-19, του ΙΣΑ και της
Περιφέρειας Αττικής. Ο ΙΣΑ θα
αναλάβει πρωτοβουλίες για την
ενημέρωση των ιατρών σχετικά με
όλα τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα.
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ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έμεινε μισός, γιατί… συμπάσχει με τον λαό του που λιμοκτονεί!
Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή
έκοψε το πολύ φαγητό για χάρη του λαού του,
που παλεύει με την έλλειψη βασικών αγαθών;
Αυτή είναι η απορία, καθώς οι τελευταίες φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν δείχνουν τον
37χρονο δικτάτορα της Βόρειας Κορέας να έχει
μείνει μισός. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας, το 2011, όταν ο Κιμ ανέλαβε την εξουσία, ζύγιζε 90 κιλά. Έκτοτε,

έπαιρνε περίπου 6 με 7 κιλά κάθε χρόνο, με
αποτέλεσμα το βάρος του να υπολογίζεται πέρυσι στα 140 κιλά. Με ύψος 1,74 μ. ήταν εξαιρετικά παχύσαρκος.
Η μεγάλη απώλεια βάρους του Κιμ πυροδότησε νέες φήμες ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάτι που ενίσχυαν οι κατά καιρούς αδικαιολόγητες και πολυήμερες «εξαφανίσεις» του από τη δημοσιότητα.

Άσος στο μανίκι του Πούτιν
ο αγωγός Nord Stream 2

Η

Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε πριν από ακριβώς 30 χρόνια, αλλά ο Βλαντίμιρ Πούτιν
κατηγορείται ότι επιδιώκει
την επιστροφή της Ρωσίας ως υπερδύναμης απέναντι στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Αναλυτές εκτιμούν ότι πολύτιμο όπλο
στα χέρια τού «νέου τσάρου» είναι ο
ενεργειακός πλούτος με μεγάλο «όπλο»
τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, που θα μεταφέρει γκάζι από τη Σιβηρία στη Γερμανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε και
χθες ότι «ο Nord Stream 2 θα
εξυπηρετήσει στη σταθεροποίηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη». Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, ο αγωγός
θεωρείται άσος στο μανίκι του Πούτιν στη νέα
ψυχροπολεμική αντιπαράθεση με τη Δύση.
Η κρίση στην Ουκρανία έχει
μεγάλο αντίκτυπο και στα ενεργειακά της Ευρώπης. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία πως παίζει γεωπολιτικά
παιχνίδια, κλείνοντας τις στρόφιγγες
του φυσικού αερίου, ώστε να τεθεί σε
λειτουργία ο Nord Stream 2.
Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom, που ελέγχεται απολύτως από το
Κρεμλίνο του Πούτιν, κατασκεύασε και
έχει στην ιδιοκτησία του τον υποθαλάσσιο αγωγό Nord Stream 2, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη
Γερμανία, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Όταν είναι σε πλήρη λειτουργία, ο
αγωγός θα στέλνει, κάθε χρόνο, 55 δισ.
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στη Γερμανία, ποσότητα που ισοδυναμεί με πε-

ρίπου το 15% των ετήσιων εισαγωγών
φυσικού αερίου της ΕΕ.
Ωστόσο, με τα ρωσικά στρατεύματα να
αναπτύσσονται στα σύνορα με την Ουκρανία και τις αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες να προειδοποιούν για προγραμματισμένη εισβολή, ο Λευκός Οίκος ζητάει από τη Γερμανία να δεσμευθεί ότι θα αποτρέψει τη λειτουργία του
αγωγού, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.
Η κατασκευή του Nord Stream 2 αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο έργο αξίας 11

δισ. ευρώ που διχάζει την ΕΕ και προσκρούει στις αντιδράσεις των ΗΠΑ, που
θεωρούν ότι πίσω από την κατασκευή
του αγωγού υπάρχει πολιτικό σχέδιο του
Πούτιν να τον χρησιμοποιήσει σαν γεωπολιτικό «εργαλείο εξαναγκασμού».

Ο Ρώσος πρόεδρος θεωρεί ότι
θα σταθεροποιηθούν οι τιμές
φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Αξιωματούχοι του καθεστώτος υποστήριξαν,
πάντως, ότι ο Ανώτατος Ηγέτης «τρώει λιγότερο
για χάρη της χώρας» που πεινάει. Ο «πυρηνικός
παράφρονας της Ασίας», όπως είναι γνωστός ο
Κιμ, έκλεισε φέτος δέκα χρόνια στην ηγεσία της
Βόρειας Κορέας, κατέχοντας ένα φρικτό ρεκόρ:
από το 2011 εκτιμάται ότι έχουν εκτελεστεί από
το καθεστώς του 340 άτομα -ανάμεσά τους ο
θείος και ο ετεροθαλής αδελφός τού Κιμ.

Πιάνει δουλειά
στη Σίλικον Βάλεϊ
ο Σεμπάστιαν Κουρτς
Παιδί-θαύμα στα 31 του, απόμαχος
της πολιτικής στα 35 του, ο πρώην
καγκελάριος της Αυστρίας βάζει
πλώρη για τη Σίλικον Βάλεϊ. Σχεδόν
τρεις μήνες μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή
της χώρας, ο Σεμπάστιαν Κουρτς μετακομίζει στην Καλιφόρνια για να
αναλάβει θέση συμβούλου επενδύσεων.
Πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας «Bild» αναφέρουν ότι ο
Κουρτς, που κατέκτησε τον τίτλο του
νεότερου ηγέτη στον κόσμο όταν
εξελέγη καγκελάριος, θα εργαστεί
στην εταιρεία του Πίτερ Τιλ, γνωστού
επενδυτή τεχνολογίας στο Facebook,
αναλαμβάνοντας επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην εταιρεία
«Thiel Capital». Ο μισθός συμβούλων
σε ανάλογες θέσεις φτάνει έως και
τις 500.000 ευρώ.
Η αποχώρηση του Κουρτς από την
πολιτική ζωή της Αυστρίας ήταν κεραυνός εν αιθρία, καθώς όλοι περίμεναν ότι, αφού είχε κοπάσει το
σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται για χειραγώγηση της κοινής γνώμης πριν από τις εκλογές, θα
επέστρεφε στην εξουσία.
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Οι 5 μεγαλύτερες καταστροφές του ’21

Α

κραία καιρικά φαινόμενα
προκάλεσαν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες
οικονομικές ζημιές το 2021,
βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στην
απελπισία. Οι δέκα χειρότερες θεομηνίες
άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς
και εκτόπισαν από τις εστίες τους περισσότερους από 1,3 εκατ. ανθρώπους, ενώ
το οικονομικό κόστος ξεπέρασε τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτές ήταν οι πέντε μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της χρονιάς που πέρασε:

Πάνω από 2.250 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους
στον φονικό
σεισμό της Αϊτής

1. Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αϊτή
Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το πρωί
του Σαββάτου 14 Αυγούστου την Αϊτή. Οι
νεκροί ξεπέρασαν τους 2.250, ενώ
600.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι κυρίως σε επαρχιακές, απομονωμένες περιοχές. Η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου έχει ακόμη ζωντανές τις
μνήμες από τον σεισμό της 12ης Ιανουαρίου του 2010, που κατέστρεψε την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις. Περισσότεροι
από 200.000 άνθρωποι είχαν
σκοτωθεί και περισσότεροι από 300.000
είχαν τραυματιστεί τότε.

Άστεγοι έμειναν 300.000 Φιλιππινέζοι εξαιτίας του τυφώνα Ράι

Οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας χιλιετίας στην Κίνα

Πολλές πόλεις και χωριά… πνίγηκαν από τα νερά σε Γερμανία και Βέλγιο

Η Άιντα ήταν ο πέμπτος ισχυρότερος τυφώνας που χτύπησε ποτέ τις ΗΠΑ

2. Κυκλώνας Ράι στις Φιλιππίνες
Δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες
καταστροφές προκάλεσε ο τυφώνας Ράι
που σάρωσε τις Φιλιππίνες τον Δεκέμβριο. Οι νεκροί έφτασαν τους 375, ενώ
εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν,
και περισσότεροι από 300.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους, καθώς ο τυφώνας ένας από τους πιο ισχυρούς που έχουν
πλήξει το κράτος της νοτιοανατολικής
Ασίας τα τελευταία χρόνια- έφτασε στο
κεντρικό τμήμα της χώρας. Οι άνεμοι άρπαξαν οροφές, ξερίζωσαν δέντρα, ανέτρεψαν στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, κατεδάφισαν ξύλινα σπίτια και
πλημμύρισαν χωριά, ανακαλώντας στη
μνήμη τον «σούπερ τυφώνα» Χαϊγιάν, που
είχε χτυπήσει το αρχιπέλαγος το 2013.

3. Πλημμύρες στην Κίνα
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις του
Ιουλίου προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή τους
302 άνθρωποι στα κεντρικά και τα νότια
της Κίνας. Από την 1η ως την 7η Ιουλίου, η
συνολική κατακρήμνιση στις επαρχίες
Χουμπέι, Ανχούι, Τζετζιάνγκ και Τσονγκτσίνγκ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο

που έχει καταγραφεί από το 1961, σε ορισμένες περιοχές μάλιστα ήταν διπλάσια
ως τριπλάσια του φυσιολογικού για την
εποχή. Οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας χιλιετίας στην Κίνα προκάλεσαν
προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό
δίκτυο, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες
κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους. Η άμεση οικονομική ζημιά ανήλθε
στα 25,9 δισ. γιουάν (3,87 δισ. δολάρια).

4. Πλημμύρες σε Γερμανία και Βέλγιο
Εικόνες βιβλικής καταστροφής και περισσότερους από 200 νεκρούς άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες του Ιουλίου στη
Γερμανία και το Βέλγιο, μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν

σημειωθεί
στη
μεταπολεμική
περίοδο. Πολλές πόλεις και χωριά κατακλύστηκαν από τα νερά των ποταμών που
υπερχείλισαν μετά τις καταρρακτώδεις
βροχές, παρασέρνοντας στο πέρασμά
τους αυτοκίνητα, καταστρέφοντας σπίτια
και αναγκάζοντας του κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες για να
γλιτώσουν. Πλημμυρισμένα ποτάμια απείλησαν πόλεις και χωριά και στο Βέλγιο,
όπου έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι.

5. Τυφώνας Άιντα στις ΗΠΑ
Η Άιντα χτύπησε τις ακτές της Λουιζιάνα
στις 29 Αυγούστου ως τυφώνας Κατηγορίας 4 και ήταν μία από τις ισχυρότερες καταιγίδες που αντιμετώπισε ποτέ η αμερικα-

νική πολιτεία. Όταν όμως κινήθηκε βορειοανατολικά, η καταιγίδα έσπασε ρεκόρ
βροχόπτωσης, πλημμύρισε ποτάμια σε
ιστορικά επίπεδα και προκάλεσε σίφουνες
στο Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσιλβάνια. Η
Άιντα άφησε πίσω της 91 νεκρούς σε εννέα
πολιτείες. Σύμφωνα με τη NASA, ήταν ο
πέμπτος ισχυρότερος τυφώνας που έχει
χτυπήσει ποτέ την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Φυσικά φαινόμενα και ακραίες
καιρικές συνθήκες προκάλεσαν
ανθρώπινες απώλειες
και οικονομικές πληγές
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Οι 23 μεγάλες αλλαγές από αύριο

Α

ύξηση μισθών, μείωση ή αναπροσαρμογή φόρων, νέες αντικειμενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ, ενισχύσεις
και επιδοτήσεις, έρχονται από…
αύριο, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα το σύνολο των πολιτών. Οι βασικότερες αλλαγές
που τρέχουν από αύριο είναι οι εξής:
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

1

Εφαρμόζονται οι νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες σε 7.634 περιοχές της επικράτειας, ενώ σε περίπου 6.000 θα παραμείνουν αμετάβλητες ή και θα μειωθούν.
Αυξάνεται κατά 2% ο κατώτατος μισθός
στα 663 ευρώ από 650 ευρώ, ενώ τον
Ιούλιο αναμένεται νέα αύξησή του. Αντίστοιχα, το ημερομίσθιο αυξάνεται από τα 29,04
ευρώ στα 29,62 ευρώ.
Ξεκινά η εφαρμογή για το «Πρώτο Ένσημο», το οποίο αφορά νέους 18-29
ετών, οι οποίοι θα εισέλθουν για πρώτη φορά
στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας επιδότηση 100 ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα λαμβάνει ο
εργοδότης που θα τους προσλάβει με βάση
τις διατάξεις του κατώτατου μισθού.

2

Νέα δεδομένα για φόρους και για επιδόματα

3

Οι δώδεκα αλλαγές που επέρχονται από αύριο ή κατά τη
διάρκεια του 2022 σε φόρους, επιδόματα και ενισχύσεις
είναι οι εξής:
1. Εισάγεται νέο μοντέλο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ενώ η
πληρωμή του θα ξεκινάει από τον Μάρτιο και θα γίνεται
σε 10 ή 12 δόσεις.
2. Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων το 30% των δαπανών για ηλεκτρονικές αγορές,
ενώ εισάγεται αυξημένη στάθμιση για τις συναλλαγές
με ομάδες… υψηλού κινδύνου (ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.).
3. Επιστρέφεται σταδιακά από τον Ιούνιο το 25%, 33% ή 50%,
το ποσό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με βάση τη
μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων.
4. Μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ στις μεταφορές, στον
καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του
2022, ενώ μειώνεται στο 13% από 24% ο συντελεστής
ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού έως το τέ-

Για τους ανέργους

4

Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας στα 407
από 400 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια άνεργους παραμένει στα 200 ευρώ μηνιαίως.
Εξισώνεται το ποσό της αποζημίωσης
λόγω απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και
εργατοτεχνιτών. Μέχρι… σήμερα οι εργατοτεχνίτες λάμβαναν λιγότερο από το μισό ποσό που λάμβαναν οι υπάλληλοι.
Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
και έτσι διαμορφώνονται στο 36,66% από
39,66%. Επιπλέον, από το β’ εξάμηνο θα
υπάρξει μείωση 0,50% και στην εισφορά της
επικουρικής ασφάλισης.
Επεκτείνεται η απαλλαγή από την Ειδική
Εισφορά Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Συνδυαστικά, από τη μείωση εισφορών,
φόρων και της Εισφοράς Αλληλεγγύης, το
όφελος ξεκινά από 100 ευρώ και μπορεί να
φτάσει ακόμη και στα 600 ευρώ, για όσους
λαμβάνουν αποδοχές έως 2.000 ευρώ.

5
6
7

Ο προσωπικός «κουμπαράς»

8

Αρχίζει η λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο
εξής οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργα-

σίας δεν θα πληρώνουν εισφορές για τους
σημερινούς συνταξιούχους, αλλά αυτές θα
πηγαίνουν απευθείας στον προσωπικό τους
«κουμπαρά». Το ύψος της εισφοράς έχει
οριστεί στο 6,5% για το 2022 και θα μειωθεί
στο 6% το 2023.
Όσοι κλείσουν φέτος 40 χρόνια ασφάλισης
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ηλικιακά
είτε στα 62 είτε στα 67 έτη. Με βάση τη μεταβατική επταετία του Νόμου Κατρούγκαλου, η σύνταξη κατοχυρώνεται με 15 χρόνια ασφάλισης
στα 67 έτη ή με 40 χρόνια και 62 έτη.

9

λος του ιδίου μηνός.
5. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης σε 174 εκατ. ευρώ,
έναντι 84 εκατ. το 2021.
6. Παρέχεται στεγαστικό επίδομα και στους σπουδαστές
των δημόσιων ΙΕΚ.
7. Μειώνεται στο 22% από 24% ο φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων.
8. Επιστρέφεται ο ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 200.000
νέους αγρότες και μέλη συνεταιριστικών σχημάτων.
9. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022.
10. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
από 12% έως 20% και καταργείται για νέους έως 29 ετών.
11. Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες που
αφορούν πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
12. Αλλάζει η λειτουργία της φορολοταρίας του υπουργείου Οικονομικών με την παροχή χρηματικών επάθλων
που φτάνουν έως και τις 100.000 ευρώ.

10

Αυξάνονται οι κύριες συντάξεις αρκετών χιλιάδων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, απόστρατων και ειδικών μισθολογίων, που ανήκουν πλέον στον ΕΦΚΑ, λόγω εφαρμογής των νέων ποσοστών αναπλήρωσης.
Από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί η
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αρχίζοντας από τράπεζες, ασφαλιστικές
εταιρείες, σουπερμάρκετ και μεγάλες
επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από
50 άτομα.

11

Τι θα ισχύει για μισθούς,
συντάξεις, εργασιακά,
φόρους και
αντικειμενικές αξίες
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Επιχορηγήσεις και
φοροαπαλλαγές 722,3
εκατ. ευρώ για 305
επενδυτικά σχέδια
Με επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές
ύψους 722,3 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν
305 επενδυτικά σχέδια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία εγκρίθηκαν
από τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης αγγίζει τα 538 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής
απαλλαγής ανέρχεται στα 184,3 εκατ. ευρώ.
Στον 6ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική
Επιχειρηματικότητα» υπάγονται 40 επενδυτικά σχέδια δημιουργούμενης απασχόλησης
ύψους 19,8 εκατ. ευρώ και ενίσχυσης μέσω
φορολογικών απαλλαγών ύψους 114,25 εκατ.
ευρώ. Στον 7ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπάγονται 46 επενδυτικά σχέδια, συνολικής επιχορήγησης
64,93 εκατ. ευρώ και φορολογικών απαλλαγών, ύψους 70,071 εκατ. ευρώ. Στον 4ο κύκλο
του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπάγονται 94 επενδυτικά σχέδια
με συνολικό ύψος επιχορήγησης 187,59
εκατ. ευρώ. Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος
«Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπάγονται 125 επενδυτικά σχέδια δημιουργούμενης απασχόλησης που αντιστοιχεί σε 265,5
εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «το υπουργείο λειτουργεί με πολύ ταχείς ρυθμούς και
απόδειξη αποτελεί η κατάρτιση των οριστικών
πινάκων του Αναπτυξιακού Νόμου που εγκρίνει 305 νέα επενδυτικά σχέδια, κάνοντας ένα
βήμα μπρος στην επίτευξη του στόχου για ρεκόρ επενδύσεων το 2022». Ο αναπληρωτής
υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε ότι «η
Πολιτεία είναι σύμμαχος της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων και μέσα από τις
διαρκείς μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίες μειώνουμε τη γραφειοκρατία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και ενισχύουμε τα επενδυτικά σχέδια».

Τι ισχύει για εθνική σύνταξη,
ανταποδοτικές και χηρείας

Τ

ον τρόπο απονομής της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις
πολλαπλής ασφάλισης, το
ανώτατο και κατώτατο όριο των
συντάξεων, το ύψος της ανταποδοτικής
σύνταξης σε κληρονόμους αλλά και τις
προϋποθέσεις χορήγησης των συντάξεων χηρείας διευκρινίζει το υπουργείο
Εργασίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Πάνου Τσακλόγλου, τα τέσσερα
παραπάνω ζητήματα είναι αλληλένδετα
και πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση
στους κληρονόμους-δικαιούχους της
σύνταξης του θανόντος. Ειδικότερα, με
την εγκύκλιο ξεκαθαρίζονται τα εξής:

Διασφάλιση κατώτατου ποσού

1. Εθνική σύνταξη. Βάσει του νόμου η
θέσπιση της εθνικής σύνταξης (επιπλέον
της ανταποδοτικής σύνταξης) αποσκοπεί
στη διασφάλιση ενός κατώτατου ποσού
σύνταξης για κάθε κατηγορία συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ. Όταν ένας ασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες της μίας
συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), του χορηγείται μια μόνο εθνική σύνταξη που δεν
μπορεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως
άθροισμα εθνικών συντάξεων από δια-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

φορετικές αιτίες) το ανώτατο όριο μιας
πλήρους εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα
384 ευρώ. Ο κανόνας αυτός ισχύει και
εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της προέλευσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
2. Ανώτατο και κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου. Το συνολικό ποσό των
κατά μεταβίβαση συντάξεων που καταβάλλονται στους νόμιμους δικαιούχους
(σύζυγος, τέκνα) λόγω θανάτου του συνταξιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη
σύνταξη του θανόντος. Αντιστοίχως, το
ποσό του συνόλου των κατά μεταβίβαση
συντάξεων που καταβάλλονται στους νόμιμους δικαιούχους δεν μπορεί να είναι
χαμηλότερο των 360 ευρώ. Εξαίρεση
αποτελούν τα ορφανά τέκνα και από τους
δύο γονείς, στα οποία το κατώτατο όριο
δεν επιμερίζεται, αλλά το καθένα λαμβάνει τουλάχιστον το κατώτατο όριο.

Σε περίπτωση θανάτου

3. Ανταποδοτική σύνταξη. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου που λάμβανε
δύο ανταποδοτικές συντάξεις, το δικαίω-

μα των νόμιμων κληρονόμων στη σύνταξη του θανόντος είναι ενιαίο και αδιαίρετο, ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδους των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται από τον θανόντα.
4. Συντάξεις χηρείας. Για τα τρία πρώτα
χρόνια μετά τον θάνατο του συνταξιούχου καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο
ολόκληρη η σύνταξη χηρείας, η οποία
ισούται με το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά την τριετία η σύνταξη προσαρμόζεται και καταβάλλεται το μισό αυτής, δηλαδή το 35%, εφόσον ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει
σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Αν
ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξακολουθεί να
λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη χηρείας,
χωρίς περικοπή, για όσο διαρκεί η αναπηρία.

Εγκύκλιος Τσακλόγλου για
τα δικαιώματα κληρονόμων
θανόντων συνταξιούχων
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Ψάχνει βηματισμό το Χρηματιστήριο Αθηνών

Έως και 100% η τηλεργασία
στον όμιλο της Alpha Bank

Τ

α συναλλακτικά δεδομένα για
το ΧΑ παραμένουν αμείλικτα,
κυρίως αν αναζητηθεί η καθαρή αξία συναλλαγών και δεν επιτρέπουν την εκτροφή προσδοκιών για ουσιαστική διαφοροποίηση του ΓΔ προς
το θετικότερο, τουλάχιστον όσο η αγορά κάνει συναλλαγές υπό τη βαριά
σκιά της πανδημίας. Όλα δείχνουν ότι
το ελληνικό χρηματιστήριο θα συνεχίσει να σέρνεται, περιμένοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας,
όπως και να τιμολογήσει το «οικονομικό αποτύπωμα» από τα περιοριστικά
μέτρα που ανακοινώνονται. Το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη υψηλότερα της
ζώνης 890 - 893 (διέρχονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών), αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 895, 904, 909 (gap) και 912 μονάδες. Οι στηρίξεις τίθενται στις 877, 870 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 864 μονάδες. Επίσης, θετική ένδειξη είναι το κλείσιμο του FTSE25
υψηλότερα των 2.148 (σπεύδουν οι ΚΜΟ 60, 90 και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών), που αφήνει περιθώρια αναρρίχησης προς τις 2.175,
2.181, 2.200, 2.238 και 2.240 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 2.121, 2.101 και 2.095 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Mytilineos: Ποια στελέχη μοιράστηκαν 239.000 μετοχές
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από
15/6/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα
με τους όρους τής κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου από 22/12/2021, πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2021 η διάθεση συνολικά 239.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής
αξίας 3.596.950 ευρώ, που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 15,05 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως προβλέπεται στους παρακάτω 13 συνολικά δικαιούχους: Χρυσάφη Ευάγγελο, αντιπρόεδρο ΔΣ και εντεταλμένο σύμβουλο για ρυθμιστικά θέματα και θέματα στρατηγικής της εταιρείας στον χώρο της ενέργειας, Σπυράκο Φώτιο, γενικό διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου, Γαρδελίνο Παναγιώτη, γενικό διευθυντή Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Στεφανίδη Δημήτριο, γενικό διευθυντή Τομέα Μεταλλουργίας, Μπενρουμπή Ντίνο, γενικό διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αερίου, Κανελλόπουλο Παναγιώτη, αναπληρωτή γενικό διευθυντή Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου,
Παπαπέτρου Νικόλαο, γενικό διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, Σελέκο Πέτρο, γενικό διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων, Καλαφατά Ιωάννη, γενικό διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Καραΐνδρο Έλενο, γενικό διευθυντή Στρατηγικής και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Στον δρόμο της ανάκαμψης η ΕΛΒΟ
Το τελευταίο δωδεκάμηνο ήταν χρονιά επανεκκίνησης για την Ελληνική Βιομηχανία
Οχημάτων (ΕΛΒΟ) υπό τη νέα, ισραηλινή της ιδιοκτησία. Η εταιρεία ξεκίνησε να στελεχώνεται, έβαλε μπροστά το επιχειρησιακό της σχέδιο και έθεσε σε τροχιά την οργάνωση της παραγωγής της. Το 2021 αναμένεται ζημιογόνο για την ΕΛΒΟ, όπως άλλωστε
ήταν και το 2020. Προ ημερών καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΟ
για τη χρήση από 20/11/2020 έως 31/12/2020, από τις οποίες προκύπτει ζημιογόνο
αποτέλεσμα κατά περίπου 7.500 ευρώ. Να σημειωθεί ότι όσο πιο σύντομα η επιχείρηση μπει σε αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία τόσο πιο γρήγορα θα ανοίξει η συζήτηση, ώστε το ελληνικό Δημόσιο να ασκήσει το δικαίωμα απόκτηση του 21% της νέας ΕΛΒΟ. Η κοινοπραξία των SK Group - Plasan έχει ξεκαθαρίσει πως το τίμημα ανά μετοχή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος
του Δημοσίου δεν έχει προσδιοριστεί και θα αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, όταν έρθει εκείνη η ώρα.

Πέραν της τήρησης όλων των μέτρων που προβλέπονται από τις αποφάσεις της Πολιτείας, η Alpha Bank εφαρμόζει, σύμφωνα με πηγές του ομίλου, ελάχιστο ποσοστό τηλεργασίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες, στο 66% (δύο στους τρεις εργάζονται απομακρυσμένα), ενώ σε όσες διευθύνσεις είναι λόγω αντικειμένου εφικτή η τηλεργασία, μπορεί να φτάσει το 100% του προσωπικού. Αντιστοίχως, για το Δίκτυο προβλέπεται, όπου αυτό είναι
εφικτό, η δημιουργία δύο ομάδων που θα εργάζονται εκ περιτροπής. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης έχουν υλοποιηθεί
σειρά ενημερωτικών δράσεων - μεταξύ των οποίων και εκδηλώσεις (digital events) ενημέρωσης
και συζήτησης με το προσωπικό για τους τρόπους
προφύλαξης και τη σημασία του εμβολιασμού, με
τη συμμετοχή επιστημόνων και ιατρών.

ΒΟΑΚ: Παράταση στην κατάθεση
προσφορών
Παράταση για τις 24 Ιανουαρίου πήρε η κατάθεση των προσφορών για το έργο «Βόρειος Οδικός
Άξονας Κρήτης / Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Τμήματος
Χερσόνησος - Νεάπολη με ΣΔΙΤ», που είχε προγραμματιστεί για χθες. Η σύμβαση ΣΔΙΤ θα έχει
διάρκεια 30 χρόνια, με τα 4 εξ αυτών να αφορούν
την περίοδο κατασκευής του. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

B&F Ενδυμάτων: Πώληση της
θυγατρικής Rivermill Logistics
Την πώληση του 100% της θυγατρικής της Rivermill Logistics, έναντι τιμήματος 865.500 ευρώ, σε
μέτοχο και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
εταιρείας αποφάσισε η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας σε
έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να χορηγήσει
ειδική άδεια προκειμένου η εταιρεία να προβεί
στην πώληση στις 28 Δεκεμβρίου 55.266 κοινών,
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής
αξίας 60 ευρώ εκάστη, ήτοι του συνόλου (100%)
των μετοχών της θυγατρικής της Rivermill Logistics αντί τιμήματος 865.500 ευρώ. Αγοραστής των
άνω μετοχών της Rivermill Logistics θα είναι συνδεδεμένο με την εταιρεία μέρος, σύμφωνα με την
παρ. 2 του αρ. 99 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας.
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Συμμετοχή της Παγκρήτιας
Τράπεζας στο Ταμείο
Ανάκαμψης

BaFin: Πρόστιμο 8,66 εκατ.
στην Deutsche Bank

Εξαγωγές και λιανικές
πωλήσεις ανεβάζουν
την κλωστοϋφαντουργία

T

ην επιχειρησιακή συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος
της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολομαίος, σηματοδοτώντας τη συμμετοχή του ιδρύματος στο
Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην
ανανέωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η
συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας δημιουργεί για την Παγκρήτια τις προϋποθέσεις να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, των επενδυτικών σχεδίων των πελατών της και παράλληλα να επιχειρήσει τη
διείσδυσή της σε νέο πελατολόγιο. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τους πόρους του Προγράμματος έχουν
όλες οι επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) που σκοπεύουν να υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, τα
οποία προάγουν πολιτικές σε έναν ή περισσότερους από
τους ακόλουθους πέντε πυλώνες: την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την
καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών.

Σε πάνω από 1,6 δισ. ευρώ ανήλθαν στο 10μηνο φέτος
οι εξαγωγές ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας της χώρας μας, «τρέχοντας» με θετικό ρυθμό 26,2% έναντι του
αντίστοιχου περσινού διαστήματος, όπως αναφέρει σε
σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ). Στο
σύνολο του 2020 οι εξαγωγές του κλάδου ανήλθαν σε
1,27 δισ. ευρώ, σημειώνει ο ΣΕΠΕΕ, τονίζοντας ότι είναι
διάχυτη η αισιοδοξία των εκπροσώπων του κλάδου ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας για τα φετινά μεγέθη
συνολικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδέσμου, στο 10μηνο φέτος ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 16,9% στην ένδυση και 9,3%
στην κλωστοϋφαντουργία. Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 19,6% και ανήλθαν στα 780 εκατ. ευρώ
και στην κλωστοϋφαντουργία, παρουσιάζοντας θετική
μεταβολή 13,9%, διαμορφώθηκαν στα 370 εκατ. ευρώ.

ΒΕΘ: «Φρένο» σε εγγραφές
και διαγραφές
Με μειωμένες εγγραφές αλλά και διαγραφές στο
μητρώο του «αποχαιρετά» το 2021 το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ειδικότερα, το
2021 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 441 βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, λιγότερες κατά 20,5% έναντι του 2020,
οπότε και
ανήλθαν σε
555, ενώ ρολά
κατέβασαν
257, από 364
πέρυσι, ήτοι
μειωμένες
κατά 29,39%.
Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΒΕΘ για τις ατομικές επιχειρήσεις,
το 2021 εγγραφή έκαναν 263, ενώ σε διαγραφή
προχώρησαν 182, έναντι 350 και 283 αντίστοιχα το
2020. Επιπλέον, 38 επιχειρήσεις κρίθηκαν
ασύμφορες, ενώ μία οδηγήθηκε σε λουκέτο λόγω
πτώχευσης.

ΔΕΗ: Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός
της απολιγνιτοποίησης
Διευκρινίσεις για παράταση του χρόνου λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων δίνει η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της, με
αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας. Ειδικότερα, διευκρινίζει τα εξής: «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο πλάνο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 και υλοποιείται
κανονικά. Η απόφαση της γεν. διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΝ για τις ώρες λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων αφορά σε ώρες που θα έχουν εξαντληθεί έως τον προγραμματισμένο χρόνο απόσυρσής τους.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ είναι το ακόλουθο: 2021: Καρδιά 3-4
(αποσύρθηκαν), 2022: Μεγαλόπολη 3, Άγ. Δημήτριος 1-4,
2023: Άγ. Δημήτριος 5, Μελίτη 1, Μεγαλόπολη 4, 2025:
Πτολεμαΐδα 5 (μετατροπή σε ΦΑ)».

Tην επιβολή προστίμου ύψους 8,66 εκατ. ευρώ
(περίπου 9,8 εκατ. δολαρίων) στην Deutsche
Bank προχώρησε την Τετάρτη η BaFin, η γερμανική ρυθμιστική αρχή για τον χρηματοοικονομικό
κλάδο, σχετικά με τις ενέργειες της γερμανικής
τράπεζας αναφορικά με το Euribor, το
επιτόκιο αναφοράς
του τραπεζικού
κλάδου που βρέθηκε στο επίκεντρο
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως
ανέφερε σε ανακοίνωσή της η BaFin, το πρόστιμο που επιβλήθηκε
στην Deutsche Bank αφορά στο γεγονός πως η
τράπεζα κατά διαστήματα δεν διέθετε λειτουργικά
συστήματα ελέγχου αναφορικά με τη συμβολή της
στον δείκτη, ενώ από την πλευρά της η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα αποδέχτηκε το πρόστιμο,
σημειώνοντας πως έχει προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση των ελέγχων της
σχετικά με το Euribor.

Μαθιός Πυρίμαχα: Σε διαδικασία
απορρόφησης της Bau Market
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μαθιός
Πυρίμαχα ανακοίνωσε ότι δυνάμει των από
16/12/2021 και από 20/12/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας Bau Market,
στην οποία κατέχει το 100% των μετοχών, και ενέκρινε το από 20/12/2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ), το οποίο στις 22/12/2021 καταχωρήθηκε
στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2756810. H εν λόγω συγχώνευση
θα συντελεστεί σύμφωνα με (α) τις διατάξεις των
άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του Ν.4601/2019 όπως
ισχύει και (β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.
2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται
στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρείας, με ημερομηνία 31/12/2021, και
με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού της συγχωνευόμενης εταιρείας με τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης.

Profile: Από 27/12 στο ταμπλό οι νέες
μετοχές από την ΑΜΚ
Η Profile Systems ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα
27 Δεκεμβρίου άρχισε η διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών των 110.355 νέων κοινών,
ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου αυτής κατά 187.603,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών
(ήτοι 110.355 μετοχές x 0,47 ευρώ) και κατά ποσό
135.736,65 ευρώ υπέρ το άρτιο.
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Γιώργος Στάσσης:
«Η ΔΕΗ μπαίνει στο
2022 πιο ισχυρή»

«Η

ΔΕΗ μπαίνει στο
2022 πιο ισχυρή και
με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», δήλωσε στην «Political» o πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ
Γιώργος Στάσσης, τονίζοντας: «Η χρονιά που πέρασε ήταν σταθμός στην
ιστορία της επιχείρησης. Οι τρεις πετυχημένες ομολογιακές εκδόσεις, η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και, κυρίως,
η πολύ πετυχημένη Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής
κοινότητας στις προοπτικές της επιχείρησης. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την οικονομική εξυγίανση της
ΔΕΗ, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού
σχεδίου της και, φυσικά, να στηρίξουμε τους πελάτες μας και την εθνική οικονομία συνολικά σε αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία, λόγω της διεθνούς αύξησης
των τιμών στην ενέργεια».
Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα
χρονιά και με την πανδημία σε έξαρση
και την ενεργειακή κρίση να μη δείχνει

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

σημάδια ανάκαμψης, η ΔΕΗ ΑΕ καλείται να διασφαλίσει την επάρκεια και
την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας με «ισορροπημένα» τιμολόγια σε ιδιώτες και βιομηχανικούς πελάτες. Θα της βγει;

Οικονομικές δυνατότητες
Η ΔΕΗ όλο αυτό το διάστημα, μέσα
σε πρωτόγνωρες συνθήκες, από την
πρώτη φάση της πανδημίας μέχρι την
κρίση του περασμένου καλοκαιριού,
με τον ισχυρό καύσωνα και τις πυρκαγιές, κατάφερε να διασφαλίσει την
απρόσκοπτη παροχή ενέργειας σε όλη
τη χώρα, υπογραμμίζουν πηγές της
Επιχείρησης, επισημαίνοντας: «Το γεγονός ότι η εταιρεία πατά πλέον γερά
στα πόδια της οικονομικά τής επιτρέπει
να στηρίζει τους πελάτες της απορροφώντας ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων μέσω της αντιστάθμισης κιν-

δύνου (hedging), αυτή την περίοδο της
διεθνούς ενεργειακής κρίσης, με τη
μεγάλη άνοδο στις τιμές ενέργειας.
Όλα αυτά γίνονται πάντα στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης».

«Κοινωνικό πρόσωπο»
Στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, οι ίδιες πηγές αναφέρουν: «Η ΔΕΗ
επιδεικνύει σταθερά το κοινωνικό της
πρόσωπο, καθώς έχει διευρυμένα κοινωνικά τιμολόγια, και στηρίζει τους οικονομικά ασθενέστερους με κάθε τρόπο, στο μέτρο των δυνατοτήτων της».
Σ.σ.: Σε τοποθετήσεις του σε συνέδρια ή συνεντεύξεις του, ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ
Γιώργος Στάσσης έχει πει ότι η ΔΕΗ
τηρεί τις υποσχέσεις της και ό,τι μπορεί για τους πελάτες της να κάνει, το
κάνει. Και ότι οι ανταγωνιστές της είναι
θύματα των προσδοκιών που καλλιέργησαν στον κόσμο, δίνοντας υποσχέσεις για μειώσεις 50% σε σχέση με τη
ΔΕΗ. Υποσχέσεις που διαφημίζουν
ακόμη και σήμερα εν μέσω κρίσης τι-

μών, που οι λογαριασμοί των πελατών
τους φτάνουν διπλάσιοι, και οι οποίες
δόθηκαν με δεδομένο ότι κάποιες πολιτικές που ζημίωναν επί χρόνια τη
ΔΕΗ προς όφελος των ανταγωνιστών
της, όπως για παράδειγμα οι ΝΟΜΕ, θα
συνεχίζονταν – το οποίο δεν συνέβη.
Υπενθυμίζεται ότι οι ΝΟΜΕ (Nouvelle
Organisation du Marché de l’Electricité) ήταν δημοπρασίες ηλεκτρικού
ρεύματος που υιοθετήθηκαν με το 3ο
μνημόνιο και άρχισαν να εφαρμόζονται από τις 3/9/2009, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. με την υποχρέωση κάθε
επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας να πουλάει (φθηνά στην περίπτωση της ΔΕΗ) ορισμένη ποσότητα
της ενέργειας που παράγει στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Εποχή μετάβασης
Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση, «αυτή δεν πρέπει να μας τρομάζει. Στόχος πρέπει να είναι, όχι απειλή.
Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή ΑΠΕ (ήλιο, αέρα,
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νερά) και μπορεί να βγει κερδισμένη,
καθώς θα έχει φθηνότερη ενέργεια και
καλύτερο περιβάλλον. Επίσης, το δίδαγμα που προκύπτει από τις διεθνείς
διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας είναι ότι δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από
τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μην είμαστε ευάλωτοι στις διεθνείς διακυμάνσεις. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, εκτός από
το ότι είναι φτηνότερες και φιλικότερες
στο περιβάλλον, έχουν και μεγαλύτερη
σταθερότητα, γι’ αυτό και αποτελούν
μονόδρομο.
Η κάθε χώρα πρέπει να επενδύει
στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η
Ελλάδα δεν είναι χώρα πετρελαιοπαραγωγός. Η Ελλάδα έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει νερά. Έχει δηλαδή όλες τις
προϋποθέσεις να γίνει χώρα-πρότυπο
στην παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ. Γι’
αυτό ακριβώς προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών στον τομέα
των ΑΠΕ. Εκεί κατά συνέπεια πρέπει
να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές
μας, ώστε μέσω των επενδύσεων σε
ΑΠΕ να δημιουργήσουμε ανάπτυξη
προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον
μετασχηματισμό της ΔΕΗ προγραμματίζεται: η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων ισχύος 3,4 γιγαβάτ έως το 2025 (η
ολοκλήρωση της «Πτολεμαΐδα 5» και η
μετατροπής της μονάδας λιγνίτη σε φυσικό αέριο έχει προγραμματιστεί για το
2025 –από το 2028– με ετοιμότητα να
αξιοποιήσει μελλοντικά το υδρογόνο),
η αύξηση του παραγωγικού δυναμικού
των ΑΠΕ στα 7 γιγαβάτ το 2024 και στα
9 γιγαβάτ το 2026, από 3,4 γιγαβάτ που
είναι σήμερα μαζί με τα υδροηλεκτρικά. Παράλληλα, έως το 2026 θα τεθούν
σε λειτουργία μονάδες αποθήκευσης
ισχύος 1 γιγαβάτ».

Επενδύσεις εταιρείας
Η ΔΕΗ ΑΕ «εκτός από τις προγραμματισμένες επενδύσεις ΑΠΕ στο εσωτερικό της χώρας, έχει στραμμένο το
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Έργα
Aνανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας

βλέμμα στις αγορές των Βαλκανίων,
ιδίως σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Η
ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου) έχει ανακοινώσει ένα
επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ
ύψους άνω των 9 δισ. ευρώ έως το
2026 (με στόχο τα 9,1 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών σταθμών –
αυτό μεταφράζεται σε στόχο EBITDA
ύψους 1,7 δισ. ευρώ, Earnings Before
Interest, Tax, Depreciation, and Amortization είναι τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι και
απόσβεση).
Με τον τρόπο αυτόν θα αυξήσει το
παραγόμενο ποσοστό από ΑΠΕ, γιατί
προς τα εκεί κατευθύνεται όλος ο ενεργειακός σχεδιασμός της ΕΕ. Και φυσι-

«Η Ελλάδα δεν είναι χώρα πετρελαιοπαραγωγός.
Η Ελλάδα έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει νερά. Έχει δηλαδή όλες
τις προϋποθέσεις να γίνει χώρα-πρότυπο στην παραγωγή
ρεύματος από ΑΠΕ», διευκρινίζουν πηγές της Επιχείρησης

κά υπάρχει και μια ευρύτερη διάσταση
σε όλο αυτό το εγχείρημα, καθώς με τις
επενδύσεις αυτές η ΔΕΗ γίνεται ισχυρός περιφερειακός παίκτης στον χώρο
της ενέργειας, και αυτό μόνο οφέλη
έχει για τη χώρα μας».

Πράσινη μετακίνηση
Βασική συνιστώσα της πράσινης μετάβασης, που είναι και ένα μεγάλο
στοίχημα της εταιρείας για την επόμενη
μέρα, είναι η ηλεκτροκίνηση: «Το στοίχημα αυτό η ΔΕΗ θέλει να το κερδίσει
και γι’ αυτό δημιούργησε τη ΔΕΗ B.
Η εταιρεία δημιουργεί σήμερα με
πολύ γρήγορους ρυθμούς το μεγαλύτερο πανελλαδικά δίκτυο δημόσια
προσβάσιμων φορτιστών. Με περίπου
1.000 δημόσιους φορτιστές έως το
2023 και 10.000 φορτιστές μεσοπρόθεσμα.
Το σημαντικό με την ηλεκτροκίνηση
είναι ότι, ως κομμάτι της πράσινης και
βιώσιμης ανάπτυξης, πυροδοτεί ολόκληρα τμήματα της οικονομίας, κι αυτό
σημαίνει επενδύσεις, θέσεις εργασίας,
καινοτομία, στα οποία η ΔΕΗ θα πρωταγωνιστήσει».

«Ολοκληρώθηκε στις
6/10/21 η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρείας,
με την επωνυμία ΜΕΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, για την
πραγματοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στην Ελλάδα.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέφερε
σε είδος στη ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εννέα κατά 100% θυγατρικές της, οι οποίες αναπτύσσουν εννέα φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ έως
940 MW, τα οποία βρίσκονται
στη Δυτική Μακεδονία, εντός
των ορίων του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου, και απέκτησε το 49% της ΜΕΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
Η RWE Renewables GmbH εισέφερε τα αντίστοιχα μετρητά
στη ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και
απέκτησε το 51% αυτής, διατηρώντας τον αποκλειστικό
έλεγχο της Κοινής Εταιρείας,
ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχου
μεγέθους στην Ελλάδα, με
σκοπό να τα συμπεριλάβει
στην κοινή εταιρεία».
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• Περήφανη μαμά η Αγγελική Νικολούλη. Ο γιος της Κωνσταντίνος
Μουσούλης κατέκτησε το πρώτο κινηματογραφικό του βραβείο!
• Η Ελένη Τσολάκη πήρε
εξιτήριο από το νοσοκομείο
έπειτα από προγραμματισμένη επέμβαση.
• Η Κόνι Μεταξά θετική στον κορονοϊό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Τα καλά, τα στραβά
και οι απώλειες 2021

Μ

εταγραφές, επιστροφές, άγριες κόντρες,
αποκαλύψεις, αποκαθηλώσεις διασήμων
αλλά και σημαντικά «αντίο» σε προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία, μετρήσαμε
τη χρονιά που φεύγει.
Το «χρυσό» συμβόλαιο και η επιστροφή της Ελένης
Μενεγάκη στην τηλεόραση, έπειτα από έναν χρόνο
απουσίας, ήταν το πιο hot τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η «βασίλισσα» της ψυχαγωγίας επέστρεψε στον θρόνο της αλλά σε νέο σπίτι, το
Mega. Ο Γιώργος Λιάγκας ξαναγύρισε στο «Πρωινό»,
στο πλευρό της πρώην συζύγου του, Φαίης Σκορδά.
Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ έσπασε το κοντέρ των τηλεθεάσεων σημειώνοντας μέχρι και 60% σε τέταρτο, το μεγαλύτερο όλης της χρονιάς.

μετά τον σάλο, απειλούσε να αυτοκτονήσει. Εντοπίστηκε από την αστυνομία και ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη.

Κίνημα #MeToo
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε πρώτη η Ζέτα Δούκα καταγγέλλοντας για λεκτική και σωματική βία γνωστό
σκηνοθέτη. Πασίγνωστες πρωταγωνίστριες ακολούθησαν το παράδειγμά της και κατήγγειλαν σειρά διάσημων προσώπων του θεάτρου, υπεράνω υποψίας.
Πανελλήνιο σοκ από την προφυλάκιση των Δημήτρη
Λιγνάδη και Πέτρου Φιλιππίδη με κακουργηματικές
κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.
Στην εκπνοή του 2021 αποκαλύφθηκε πως ο Στάθης
Παναγιωτόπουλος των «Ράδιο Αρβύλα» δημοσίευε σε
porn pages «ροζ» βίντεο πρώην συντρόφων του χωρίς
τη συγκατάθεσή τους.

Ανταλλαγές πυρών!
Επικές κόντρες μονοπώλησαν την ελληνική showbiz. Πρωταγωνίστρια της χρονιάς αναδείχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, με «ενεργά μέτωπα» την Μπέττυ
Μαγγίρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.
Από κοντά, το ζεύγος Γρηγόρης Γκουντάρας - Νάταλι
Κάκκαβα για την «άγρια» διαμάχη με τον Γιώργο Τσαλίκη αλλά και τον Νίκο Μουτσινά. Ο τελευταίος δέχθηκε έμμεσα πυρά από τον Γιώργο Καπουτζίδη πως κοροϊδεύει κόσμο από τοπικά κανάλια για να γελάει το
κοινό.

Οργή για το bullying
Ο δημόσιος χλευασμός του χορογράφου Τάσου
Ξιαρχό σε νεαρή κοπέλα για την εξωτερική της εμφάνιση ξεσήκωσε θύελλα οργισμένων αντιδράσεων στον
καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τα media. Ο χορευτής,

Οι θάνατοι που συγκλόνισαν
Ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή
στις 2 Σεπτεμβρίου με τον παγκόσμιο καλλιτεχνικό κόσμο να υποκλίνεται και να αποχαιρετά τον σπουδαίο
Έλληνα δημιουργό.
Είχε προηγηθεί ο χαμός του «πρίγκιπα της νύχτας»
Τόλη Βοσκόπουλου. « Έφυγε» προδομένος από την
καρδιά του στις 19 Ιουλίου.
Τέσσερις μήνες αργότερα, ο μποέμ τζέντλεμαν του
τραγουδιού Χρήστος Κυριαζής άφησε την τελευταία
του πνοή, νικημένος από τον καρκίνο. Στις μεγάλες
απώλειες είναι ο θάνατος του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, του «κακού» του κινηματογράφου Ανέστη
Βλάχου, της σπουδαίας τραγουδίστριας του δημοτικού
Φιλιώς Πυργάκη, αλλά και του ράπερ Mad Clip που
σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

• Θετική διαγνώσθηκε και η
Δέσποινα Βανδή. Ως πιθανό
κρούσμα ο σύντροφός της
Βασίλης Μπισμπίκης αναγκάστηκε να αναβάλει σειρά
παραστάσεών του, εν μέσω
εορτών.
• Στον Αρκτικό Κύκλο θα αλλάξουν
χρόνο η Μαρί Κωνσταντάτου και ο
σύντροφός της, θεατρικός επιχειρηματίας Γιάννης Κεντ.
• Full in love ο Πύρρος Δήμας με την πρώην «Survivor» Αφροδίτη Σκαφίδα.
• «Και να πήγαινα να δω τον Λιγνάδη στη φυλακή, δεν θα το έλεγα»,
παραδέχτηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης.
• Φήμες θέλουν την Καλομοίρα έγκυο στο τέταρτο
παιδάκι της!
• Κωνσταντίνος είναι το βαφτιστικό
όνομα του Ίαν Στρατή. Το αποκάλυψε η Μαίρη Συνατσάκη.
• Έξαλλος στα κανάλια ο
Παύλος Χαϊκάλης με εκπομπές που τον σχολιάζουν αρνητικά: «Γιατί διασύρομαι;
Είναι ανθρωποφαγία».
• Είκοσι χρόνια μικρότερη είναι η
σύντροφος του ηθοποιού Μιχάλη
Μητρούση!
• Αποχώρησε η Σάσα Μπάστα από τη «Φάρμα».
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Εκτός τελικού στο «J2US»

Sexy 25

Σίγησε η διασκέδαση

Χαρούμενα γενέθλια για την
πρώην παίκτρια του «GNTM» Άννα Αμανατίδου. Η εντυπωσιακή
καλλονή ντυμένη στα φλογερά
κόκκινα πόζαρε στο Instagram
κρατώντας τούρτα υπερπαραγωγή κι αποκάλυψε: «Στα 25 μου
έχω καταλήξει πια στο να ζω την
κάθε στιγμή, να λέω τα συναισθήματά μου, να είμαι αληθινή και να
κάνω όσες χαζομάρες θέλω και
ΑΝ με αγαπήσουν έτσι όπως είμαι, έχει καλώς!».

Με βαριά καρδιά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανακοίνωσε τη ματαίωση των δύο προγραμματισμένων εορταστικών εμφανίσεών της μετά τα νέα
μέτρα για τον κορονοϊό αλλά και την αύξηση των
κρουσμάτων. «Μοναξιές, απογοήτευση και στεναχώριες. Τις φετινές γιορτινές ημέρες κανείς
μας δεν μπορεί να είναι συνεπής και να ορίσει το
πρόγραμμά του μπροστά σε ό,τι συμβαίνει. Θέλω
να σας ανακοινώσω από τώρα πως ΔΕΝ θα παίξουμε στις 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου»,
έγραψε στη σελίδα της.

E

φτασε στην πηγή αλλά νερό δεν θα πιει! Ο Χάρης Βαρθακούρης που πέρασε στο final του λαμπερού σόου «J2US» τελικά
δεν θα διαγωνισθεί ανήμερα την Πρωτοχρονιά με την παρτενέρ του Άννα Μαρία Ψυχαράκη, λόγω κορονοϊού. «Υπό κανονικές
συνθήκες το Σάββατο θα βλέπατε την Άννα Μαρία κι εμένα να κερδίζουμε. Το σύμπαν όμως είχε άλλα σχέδια. Εχθές ξύπνησα με βήχα και φωνή Βασίλη Καρρά πριν πιει τον καφέ του, έκανα αμέσως
μοριακό τεστ και μερικές ώρες αργότερα έμαθα ότι είμαι θετικός!
Δυστυχώς βιάστηκα, η υπεροψία μου τιμωρήθηκε. Τώρα θα δω τον
τελικό καραντίνα σε ένα κρεβάτι, έχοντας για παρέα φάρμακα και
οξύμετρα, και την Άννα Μαρία, άθελά της, να με “απατά” με άλλον
παρτενέρ της τελευταίας στιγμής και να λένε αυτά που τόσο πολύ
θέλαμε να σας πούμε παρέα», ανακοίνωσε στο διαδίκτυο.

Σε καραντίνα
μετά το Στρασβούργο

Στη ρομαντική Βιέννη
Τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό
επέλεξε για τις φετινές γιορτές η Πηνελόπη
Πλάκα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα
μου τον πλάτανο» βρίσκεται στη Βιέννη απολαμβάνοντας βόλτες δίπλα στον Δούναβη και
στη στολισμένη πόλη. «Να παρακαλέσω όσο
μπορώ, να ανοίξουν επιτέλους αυτοί οι ουρανοί
και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα! Καινούργιο lockdown έρχεται και δεν θέλω να γυρίσω πίσω!», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Θα ντυθεί γαμπρός!
Ο παρουσιαστής του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» έκανε πρόταση
γάμου στη σύντροφό του και εκείνη είπε το πολυπόθητο
«ναι»! Ο Νικόλας Ράπτης και η αγαπημένη του Εμμανουέλα
επισκέφθηκαν πρόσφατα την Disneyland στο Παρίσι και
εκεί, ανάμεσα στα παραμυθένια σκηνικά, ο ερωτευμένος
οικοδεσπότης του ΑΝΤ1 γονάτισε και της χάρισε ένα
κουκλάκι που έκρυβε το μονόπετρο. «Δεν ήταν σχεδιασμένο,
αλλά το είχα πάρει μαζί», δήλωσε στις κάμερες.

Δεν τη γλίτωσε η Αλεξάνδρα Παλαιόλογου.
Η δημοφιλής ηθοποιός, λίγες ώρες μετά την
επιστροφή της από το Στρασβούργο στην
Αθήνα, διαγνώσθηκε θετική στην Covid-19.
«Είμαι τρεις φορές εμβολιασμένη, δεν έχω
απολύτως κανένα σύμπτωμα (36,6, ωραιότατη γεύση και οσμή) και αν δεν ήταν να ταξιδέψω (για Κύπρο), δεν θα είχα πάρει χαμπάρι
πως είμαι θετική. Παιδιά, πραγματικά προσέξτε, σας παρακαλώ, έχουμε μπλέξει! Φοράω τα πιτζαμάκια μου κι ετοιμάζομαι για το
ρεβεγιoff με ωραιότατη καραντίνα», ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους.
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Δοκιμάζουμε το Hyundai Tucson
1.6 T-GDi 48V Hybrid 180hp 4WD!

POLITICAL AUTO

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

A

κρως εντυπωσιακό σε όλα τα επίπεδα είναι
το νέο Hyundai Tucson και ήδη φαίνεται ότι
έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό, ενώ κερδίζει συνεχώς πελάτες που παραδοσιακά
επισκέπτονταν τις εκθέσεις τόσο της Mercedes-Benz
όσο και της BMW και επιτέλους αντιλήφθηκαν ότι δεν
χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να αποκτήσεις ένα Premium SUV μοντέλο!
Άλλωστε η πολυετής εργοστασιακή εγγύηση (5 έτη)
με απεριόριστα χιλιόμετρα και η αξιοπιστία είναι δύο
από τα βασικά συστατικά που οι Κορεάτες έχουν συνδέσει με το όνομα της μάρκας, γεγονός που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα.
Βέβαια, όταν το Hyundai Tucson της δοκιμής μας
αφορούσε την τετρακίνητη έκδοση με τον βενζινοκινητήρα και ήπιο υβριδικό σύστημα απόδοσης 180 ίππων,
που συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και διατίθεται από το μεσαίο και αρκετά πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού Premium, με κόστος
από 31.490 ευρώ! Κυριολεκτικά δεν υπάρχει αντίπαλος… Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, κυμαίνονται σε 111,3 ευρώ, γεγονός που αυξάνει και τη μεταπωλητική αξία του κορεάτικου μοντέλου, καθώς μειώνει στο ελάχιστο το κόστος χρήσης.

Μοναδική σχεδίαση
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Hyundai
Tucson αποτελεί η μοναδική σχεδίαση που διαθέτει, με
την πρωτοποριακή μάσκα στην οποία κρύβονται τα φωτιστικά σώματα του αυτοκινήτου που η Hyundai αποκαλεί «Parametric Hidden Lights». Μάλιστα, όταν πέφτει
ο ήλιος και ενεργοποιούνται τα φωτιστικά σώματα,
πραγματικά οι περαστικοί κοιτούν με έκπληξη τόσο τα
εμπρόσθια όσο και τα πίσω που είναι μοναδικά…
Συνολικά, το νέο αμάξωμα του νέου Tucson είναι μακρύτερο και ευρύτερο από τα μοντέλα προηγούμενης

γενιάς, προσφέροντας ένα μακρύ καπό και κοντούς
προβόλους σε ένα αυξημένο μεταξόνιο που του δίνουν
έναν κρυφό χαρακτήρα κουπέ. Πλευρικά, οι σμιλεμένες
επιφάνειες δημιουργούν μια εντυπωσιακή αντίθεση
μεταξύ μιας κομψής σιλουέτας και ενός μυώδους αμαξώματος, υποδηλώνοντας κίνηση προς τα εμπρός ακόμα και όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.

στην τετρακίνηση, τη χαρτογράφηση του κινητήρα, αλλά
και τη σκληρότητα του τιμονιού.
Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, το εντελώς
καινούργιο Hyundai Tucson που παραλάβαμε με ελάχιστα χιλιόμετρα σημείωσε μια μέση κατανάλωση 8,1 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, ενώ στο
εθνικό οδικό δίκτυο η κατανάλωση μειωνόταν σε περίπου 7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Hi-tech εσωτερικό
Το εσωτερικό του νέου Hyundai Tucson είναι σίγουρα
πολύ πιο ευρύχωρο, όπου η τεχνολογία και οι πληροφορίες συνδυάζονται αρμονικά.
Η εξέλιξη στο εσωτερικό του νέου Tucson οδήγησε
στην τοποθέτηση του πίνακα οργάνων σε χαμηλότερη
θέση, ενώ παράλληλα πολυεπίπεδες, υψηλής αισθητικής επιφάνειες ενισχύουν την αίσθηση της διαφάνειας.
Στο hi-tech εσωτερικό εδρεύει μια κεντρική οθόνη
αφής των 10,25 ιντσών, ενώ ίδια διάμετρο έχει και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. Παράλληλα, επικρατεί μια
«αύρα» απλότητας και γαλήνης, ενώ για την πρακτικότητα φροντίζουν οι ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα. Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας, ενώ και ο χώρος αποσκευών, παρά την ύπαρξη της μπαταρίας του 48βολτου
συστήματος, προσφέρει από 577 λίτρα.
Κάτω από το καπό του Hyundai Tucson της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,6 λίτρου, ο οποίος συνδυάζεται με ένα σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας. Η μέγιστη απόδοσή του αγγίζει τους 180 ίππους
στις 5.500 σ.α.λ. και η μέγιστη ροπή 265 Nm από τις
1.500 έως τις 4.500 σ.α.λ.
Ο επιλογέας για τα προγράμματα λειτουργίας του κινητήρα σε τρεις θέσεις λειτουργίας, Normal, Eco και Sport, επηρεάζει την λειτουργία του κιβωτίου σε ό,τι
αφορά τις αλλαγές ταχυτήτων, την κατανομή της ροπής

Εξαιρετικό στον δρόμο
Το νέο Hyundai Tucson, εκτός της μοναδικής σχεδίασης και της υψηλής τεχνολογίας που έχει εφοδιαστεί,
αποτελεί και μια ευχάριστη έκπληξη στον δρόμο, καθώς
δεν θυμίζει σε τίποτα τον προκάτοχό του.
Το νέο μοντέλο είναι καλοστημένο, πολυτελές, ποιοτικό και σίγουρα μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση πέντε επιβάτες ακόμη και για ένα πολύωρο ταξίδι.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Hyundai Tucson αποδείχθηκε ευθύβολο, σταθερό και απόλυτα ασφαλές, ενώ
ακόμη και όταν κινείται με ταχύτητες που ξεπερνούν τα
180 χλμ/ώρα δεν παράγονται αλλά ούτε ακούγονται
στην καμπίνα επιβατών περίεργοι ήχοι.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
Hyundai Tucson απέδειξε ότι διαθέτει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος είναι
απόλυτα φυσιολογικές και σε καμία περίπτωση δεν θα
προβληματίσουν τον οδηγό. Μέσα στην πόλη, το κορεάτικο SUV κρύβει καλά το μέγεθός του, ενώ η ανάρτηση
φιλτράρει στον μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας αλλά και
πλευρικών καμερών κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.
Εκτός δρόμου, το Hyundai Tucson θα κινηθεί άνετα
σε χωματόδρομους και σε χιόνια ή αμμώδη εδάφη, αλλά πάντα με μέτρο, καθώς τα ελαστικά δρόμου δεν βοηθούν για extreme καταστάσεις off road.
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«Φέρτε μας
προτάσεις
και το...
συζητάμε»

Ο

υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ήταν σαφής και ξεκάθαρος
στη συνάντηση που είχε με την
αντιπροσωπεία της Super League 1, και με απλές κουβέντες τούς έφερε
προς των ευθυνών τους.
Τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε, με
πληρότητα 10% στα γήπεδα και μάξιμουμ
1.000 θεατές στην κερκίδα, θα αρθούν, μόνο αν η Super League 1 παρουσιάσει κι
αυτή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο υπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε άρση του μέτρου ως και τη 16η Ιανουαρίου,
ενώ στο διάστημα αυτό η διοργανώτρια
αρχή θα πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις
της.
Και όπως έγραψε αποκλειστικά η «Poli-

tical», η αντιπροσωπεία της Super League
1 συνάντησε τον υπουργό χωρίς ατζέντα,
δεν είχε κάτι να προτείνει αυτή, που θα
οδηγούσε στην άρση των μέτρων για τα
γήπεδα. Αρκέστηκαν σε προτάσεις φιλολογικού περιεχομένου. Όταν τις συγκεκριμενοποιήσουν, τότε θα επισκεφτούν
και πάλι τον υπουργό. Στις δηλώσεις του,
βέβαια, ο κ. Πλεύρης κάλυψε τη Super
League 1 λέγοντας ότι παρουσίασε «συγκεκριμένες προτάσεις». Δεν ήταν. Συγκεκριμένες θα γίνουν τις επόμενες δέκα
ημέρες.
Μετά τη συνάντηση, ο Θάνος Πλεύρης
τόνισε: «Η υγειονομική κατάσταση της
χώρας μάς υποχρέωσε να πάρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα. Όμως επειδή
υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις από τη

Super League για τρόπο λειτουργίας
πρωτοκόλλου, όπου θα τηρούνται τα μέτρα και θα μπορεί να λειτουργήσει όσο το
δυνατόν πιο ομαλά η διαδικασία του πρωταθλήματος, δεσμεύτηκα αυτές τις προτάσεις να τις επεξεργαστούμε μαζί με τον
Λευτέρη Αυγενάκη, ώστε να υπάρξει ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο.
Αν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας εκείνο το διάστημα, βούλησή μας είναι να ανοίξουν ξανά τα γήπεδα με τρόπο που θα προστατεύεται η δημόσια υγεία».
Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι οι
φίλαθλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή
δεκαπέντε ημέρες, όταν και αναμένεται
κορύφωση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον. Και κατέληξε: «Περιμένου-

με τις προτάσεις από τη Λίγκα. Θα γίνουν
παρατηρήσεις και σίγουρα μέσα στο δεκαπενθήμερο θα τα επεξεργαστούμε. Για
να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, από την
πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το πλαίσιο δεν θα υπάρξει αλλαγή, αλλά εξετάζουμε στον βαθμό που το επιτρέπει η εικόνα της χώρας να υπάρξει αλλαγή μετά
τις 16 Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι η Λίγκα έχει
ένα πλαίσιο ρεαλιστικών προτάσεων».

Ξεκάθαρος και διαλλακτικός
ο Πλεύρης στη συνάντηση με
τη Super League 1 - Ισχύουν
τα μέτρα μέχρι 16 Ιανουαρίου
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Ο ύμνος του Champions League
του Τόνι Μπρίτεν και οι μελωδίες
του Σοστακόβιτς, του Έλγκαρ, του Νάιμαν,
του Βίλα Λόμπος, του Γκολάιτλι
αγκάλιασαν το «στρογγυλό μήνυμα»

Οι κλασικοί μουσικοί παίζουν και μπάλα…

Κ

άθε Πρωτοχρονιά το βλέμμα και το αυτί του κάθε
μουσικόφιλου διεγείρονται σε απευθείας σύνδεση με τη Βιέννη, όπου γίνεται ο… τελικός του Champions League της κλασικής μουσικής από την
πιο ονομαστή Φιλαρμονική του κόσμου. Η Φιλαρμονική της
Βιέννης είναι κάτι σαν την… Μπαρτσελόνα του Μέσι και του
Γκουαρντιόλα. Παίζει χωρίς αντίπαλο η… ομάδα του άλλοτε
«δικού» μας διευθυντή, αείμνηστου Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν
(Γεώργιος Ιωάννης Καραγιάννης, με καταγωγή από την Κοζάνη). Το δε «γήπεδο» της Φιλαρμονικής, το «Musikverein», έχει
κι αυτό ελληνική επιγραφή, καθότι αποτελεί δωρεά του μαικήνα των τεχνών, Νικολάου Δούμπα, πριν από 150 χρόνια.

επάνω στις νότες του Γερμανού συνθέτη Γκέοργκ Φρίντριχ
Χέντελ. Ήταν γραμμένο για την ενθρόνιση του Γεωργίου Β’
και το ίδιο κομμάτι ανακρούεται σε κάθε ενθρόνιση. Ο Τόνι
Μπρίτεν εμπνεύστηκε και από τα «Water Music»,
«Almira» και «Messiah» καθώς και από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Αγίου Μαρίνου στο Λονδίνο. Παρήγαγε μουσική τέχνη και την εφάρμοσε στην τέχνη του ποδοσφαίρου. Αν, όμως, ο Τόνι Μπρίτεν ενήργησε κατά παραγγελία της UEFA, μια πλειάδα κλασικών εμπνεύστηκε από τη
«θεά» μπάλα και παρήγαγε θεόσταλτα κομμάτια. Οι διαπιστωμένα ποδοσφαιρόφιλοι, αρκετοί. Πρώτοι και καλύτεροι,
ο Ρώσος Ντμίτρι Σοστακόβιτς (1906-1975) και οι Βρετανοί
Έντουαρντ Έλγκαρ (1857-1934) και Μάικλ Νάιμαν (1944).

Η Φιλαρμονική της Βιέννης
Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η Φιλαρμονική της Βιέννης,
η κλασική μουσική γενικότερα με το ποδόσφαιρο; Μοιάζουν
με ετερόκλητα, αλλά δεν είναι. Διάσημοι και γνωστοί κλασικοί μουσικοί έχουν εμπνευστεί από το ποδόσφαιρο και έκαναν ποδοσφαιρικές δημιουργίες σε φιλαρμονικές ή συμφωνικές ορχήστρες. Για παράδειγμα: Αυτή η γλυκιά ανατριχίλα
που διαπερνά τον θεατή και τον τηλεθεατή στη μυσταγωγία
ακούσματος του ύμνου του Champions League με το αστροσέντονο να πάλλεται στη σέντρα, είναι ένα κλασικό κομμάτι.
Αυτό το ηχητικό αριστούργημα-νανούρισμα στην προσμονή
για την έναρξη των αγώνων του Champions League έχει τις
ρίζες του στην ενθρόνιση των βασιλέων στη Βρετανία τον 18ο
αιώνα!

«The Berserking»
«The Final Score»
Ο Νάιμαν είναι φανατικός fan της λονδρέζικης ΚΠΡ. Το
1992, όταν ο Μπρίτεν έγραφε τον ύμνο του Champions League, ο μινιμαλιστής Νάιμαν ασχολούνταν επίσης με ποδοσφαιρικές παρτιτούρες. Εκείνη τη χρονιά η ΚΠΡ είχε ανέβει
στη «μεγάλη κατηγορία» κι ο Νάιμαν της αφιέρωσε το «The
Final Score». Τέσσερα χρόνια αργότερα, έφτιαξε ακόμα μια
σύνθεση για το ποδόσφαιρο, το «After Extra Time».
Το ποδόσφαιρο ενέπνευσε κι άλλους συνθέτες. Ο Τσέχος
Μπόχουσλαβ Μαρτίνου (1890-1959) έγραψε το «Ημίχρονο»
το 1924. Ο Βραζιλιάνος Εϊτόρ Βίλα Λόμπος (1887-1959) το
«Ποδόσφαιρο για πιάνο» το 1926. Ο Άγγλος Ντέιβιντ Γκολάιτλι είναι φανατικός οπαδός της Μίντλεσμπρο και στη
«Συμφωνία Νο1» αναφέρεται στην ομαδάρα του.

Η ανάθεση από την UEFA
Ο Βρετανός κλασικός Τόνι Μπρίτεν, στον οποίο ανατέθηκε
από την UEFA να ντύσει μουσικά αυτό το ταξίδι στο υπερπέραν του ποδοσφαίρου, ανέτρεξε στο 1727, για να πατήσει

που στα 1930 με το πρώτο Μουντιάλ στην Ουρουγουάη, είχε
δηλώσει «το ποδόσφαιρο είναι το μπαλέτο των μαζών».
Έγραψε κι ένα έργο με αυτό το θέμα, τη «Χρυσή Εποχή», για
μια ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΣΣΔ που έπαιζε στη Δύση…
Είχε κατηγορηθεί για αυτό ότι «ρέπει προς τη Δύση». Κλασικά πράγματα για Σοβιετική Ένωση.
Ο Έλγκαρ υπήρξε μέγας οπαδός της Γουλβς και θαυμαστής του μεγαλύτερου -ίσως- άσου όλων των εποχών για την
ομάδα του, Μπιλ Μάλπας. Στα 1898, μια εφημερίδα είχε τίτλο
«Malpass banged the leather for a goal» κι αμέσως το έβαλε
στο έργο «Caractacus». Στο «Μολινό», έδρα της Γουλβς, φιγουράρει η φωτογραφία του ακόμα και σήμερα.

«Χρυσή Εποχή»
Ο Σοστακόβιτς, φανατικός οπαδός της Ζενίτ Λένινγκραντ
(Αγίας Πετρούπολης σήμερα), δεν έχανε ματς για ματς. Κά-

Το 1989 έγινε στη Γλασκόβη ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό ματς, Σέλτικ - Παρτιζάν Βελιγραδίου 5-4, για το τότε Κύπελλο Κυπελλούχων. Στην κερκίδα ήταν ο Σκωτσέζος
Τζέιμς Μακ Μίλαν.
Είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ από τη μέχρις εσχάτων προσπάθεια των συμπατριωτών του να υπερκαλύψουν (χωρίς να
το καταφέρουν) το 2-1 του πρώτου αγώνα, που έναν χρόνο
αργότερα έγγραψε το «The Berserking», κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα.
Ο Βραζιλιάνος Ζιλμπέρτο Μέντες, συνεπαρμένος από τη
φοβερή και τρομερή Σάντος του Πελέ τη δεκαετία του ’60,
συνέθεσε το «Santos Football Music».
Ο Άγγλος Ρότζερ Μπαρσότι έγραψε το «Football Fanfare»
κι ο συμπατριώτης του Τζακ Μπίβερ το «Football Fever». Ο
Ελβετός Ντάνιελ Σνάιντερ το «Κopfball («Κεφαλιά»), και ο
Άγγλος Μπάρι Στόλερ συνέθεσε το «Offside» στα 1970, το
οποίο είναι το σήμα της αθλητικής εκπομπής του BBC «Match of the Day».
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Η περίοδος των εορτών
αυξάνει τη λίμπιντο

Η

αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια στερηθήκαμε τη σφιχτή αγκαλιά και το χάδι
εξαιτίας της πανδημίας. Οι απαγορεύσεις,
οι μολύνσεις μέσα στο ίδιο σπίτι, έφεραν
τα ζευγάρια σε απόσταση ειδικά τις μέρες της υποχρεωτικής καραντίνας.
Το κλίμα δεν ήταν πάντα ιδανικό για τα ζευγάρια.
Μια ο ιός, μια οι απαγορεύσεις, μετά το λοκντάουν, οι
νοσήσεις και η αγωνία για τα επαγγελματικά και το
αύριο, δεν άφησαν και πολλά περιθώρια για έντονη
ερωτική διάθεση. Μετά το εμβόλιο επέστρεψε η ηρεμία σε μεγάλο βαθμό στις ανθρώπινες σχέσεις, αφού
αρχίσαμε να επανερχόμαστε στους ρυθμούς μας και
να νιώθουμε μια σχετική ασφάλεια.
Σαφώς οι προφυλάξεις όπως μάσκα και αποστάσεις παραμένουν, όμως η επιστήμη μάς έδωσε το
όπλο της πρόληψης, οπότε και οι διαπροσωπικές
σχέσεις πλέον μπορούν και πάλι να γίνουν πιο ουσιαστικές και τα ζευγάρια να έρθουν πιο κοντά χωρίς
δεύτερες σκέψεις. Οι ειδικοί και δη οι γυναικολόγοι
προτρέπουν τα ζευγάρια να χαρούν τη μαγεία του
έρωτα και να αποκτήσουν μέσα στις γιορτές ένα παιδάκι.
Η ψυχολογία μας, άλλωστε, στις γιορτές μάς κάνει
πιο ερωτικούς και η εορταστική διάθεση μας φέρνει
πιο κοντά με αυτούς που πραγματικά αγαπάμε. «Παρά το δυσμενές κλίμα που επικρατεί λόγων της πανδημίας Covid-19, ευτυχώς έχουμε διαπιστώσει πως
οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
αυξάνουν τις εγκυμοσύνες, και αυτό δεν οφείλεται σε
κανέναν άλλο λόγο πλην της γενικής ευφορίας που

υπάρχει αυτές τις μέρες, στη γενική χαλάρωση, τις
αργίες, τα αναμμένα τζάκια, το κόκκινο κρασί και τα
πολλά πικάντικα εδέσματα, αλλά και τα γλυκά με τα

Ερωτική διάθεση
με ασφάλεια
«Η λάμψη των Χριστουγέννων είναι βέβαιο
ότι θα δώσει το δικό της φως τόσο στις γυναίκες που φέρνουν ήδη στα σπλάχνα τους
το τρυφερό τους βλαστάρι, όσο και σε εκείνες που αυτές οι μέρες θα αποτελέσουν την
απαρχή αυτού του τόσο μοναδικού ταξιδιού», καταλήγει ο γιατρός.
Οι γυναικολόγοι, ειδικά με την εμφάνιση
της Όμικρον, συστήνουν τον εμβολιασμό
της εγκύου έναντι της Covid-19 από το πρώτο κιόλας τρίμηνο και θα πρέπει να προγραμματίζουν έγκαιρα τον εμβολιασμό
τους, ώστε να είναι ασφαλείς οι ίδιες και τα
έμβρυα.
Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνούν και τον
αντιγριπικό εμβολιασμό. Μάλιστα, σε πρόσφατη μελέτη με τη συμμετοχή Ελλήνων
επιστημόνων έχουν αναδειχθεί οι παράγοντες κινδύνου στην έγκυο από τη νόσηση με
Covid-19 και έχει δοθεί το πράσινο φως για
τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων
στις εγκύους τρίτου τριμήνου που νοσούν.

οποία στολίζεται παραδοσιακά το εορταστικό τραπέζι», τονίζει ο μαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος
και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος
Σκαρτάδος.
«Αν λοιπόν η ευχή σας προς τον Άγιο Βασίλη είναι
το 2022 να σφίξετε στην αγκαλιά σας το δικό σας παιδί, η περίοδος είναι κατάλληλη, αρκεί οι υποψήφιες
μανούλες να έχουν κατά νου ορισμένα πράγματα που
θα προφυλάξουν τόσο τις ίδιες όσο και το έμβρυο που
ενδεχόμενα θα αποτελέσει το νέο μέλος της οικογένειας.
Τα ρεβεγιόν και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις
είναι γνωστό πως και φέτος θα είναι υπό το κράτος
των μέτρων προφύλαξης, των προαιρετικών διαγνωστικών tests αλλά και την κατά το δυνατόν αποφυγή υπερβολικά στενών επαφών με καλεσμένους.
Ο λόγος είναι, ως γνωστόν, το… πάρτι που συνήθως
κάνει ο κορονοϊός όταν συγκεντρώνονται πολλά
άτομα και ανταλλάσσουν αγκαλιές και φιλιά», τονίζει ο γιατρός.

Η ψυχολογία των ημερών
μας κάνει πιο ερωτικούς και
μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς
που πραγματικά αγαπάμε
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

(21/3-20/4)
Είναι η στιγμή που θέλετε να κάνετε μια επανάσταση, για ό,τι σας πνίγει συναισθηματικά, για
όποιον δεν σας καταλαβαίνει και γενικότερα για
το καθετί που δεν αγαπά τον τρόπο έκφρασής σας.
Αυτή είναι η χρονιά που θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι τίποτα δεν πρέπει να θυσιάσετε, όταν δεν
νιώθετε σίγουροι.

(21/4-20/5)
Δεν θέλετε να ακούτε και να βλέπετε τα ίδια και
ίδια, που ήταν η αιτία να νιώσετε στη ζωή σας λιγότερο ευτυχισμένοι. Ανοίξτε τα φτερά σας, ακόμη και με τον κίνδυνο να μην πετύχετε με το πρώτο φτερούγισμα το όμορφο ταξίδι σας, αλλά αυτή
είναι η μεγάλη σας ευκαιρία, δεν υπάρχει άλλη.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για εσάς που τα συναισθήματα ήταν και είναι μια
μπερδεμένη έννοια, έρχεται η στιγμή να πλησιάσετε περισσότερο την αγάπη, να νιώσετε μια φωλιά και να αγαπήσετε πολύ, κάτι που θα σας ανήκει
για πάντα.

Καρκίνος

Λ

ίγο πριν μας εγκαταλείψει το 2021, μια
χρονιά γεμάτη από ανατροπές και ελπίδες,
χαρές και λύπες, όλα εκείνα που συνθέτουν
ένα ακόμη βήμα στον χωροχρόνο, ήρθε η
στιγμή του απολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό να
ξέρουμε τη θέση της Σελήνης και των πλανητών,
αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η στιγμή
του χρόνου είναι η ευκαιρία μας να εναρμονιστούμε
με το σύμπαν, να εκπαιδεύσουμε την ενσυναίσθησή
μας και να ανοίξουμε τα παραθυρόφυλλα της
καρδιάς μας, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
Αυτή η μεταβατική μέρα, κάθε χρόνου, είναι το
προπύργιο της προσωπικής, πνευματικής και
συναισθηματικής μας εξέλιξης. Σήμερα κατ’
εξαίρεση, θα σας μιλήσω για ό,τι πρέπει να
αλλάξετε στη ζωή σας, για εκείνα που πρέπει να
καταλάβετε, για όλα εκείνα που δεν είναι απτά,
αλλά είναι τόσο ουσιαστικά και μας εναρμονίζουν με
το Όλον. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

(22/6-22/7)
Εσείς που αγαπάτε τα γνώριμα και τα δικά σας, με
έκπληξη θα διαπιστώσετε ότι δικό σας είναι καθετί που φροντίζατε με πολλή αγάπη. Και κάτι άλλο που θα σας είναι χρήσιμο αυτή τη χρονιά είναι
ότι πάνω από όλα δεν θα πρέπει να ζυγίζετε με
ακρίβεια πόσα παίρνετε και τι δίνετε - θα χαλάσετε κάθε όμορφο που δεν ανήκει στη σφαίρα της
ύλης.

Λέων

(23/9-23/10)
Ό,τι έγινε, έγινε, αυτό λέτε και ξαναλέτε. Είναι
καιρός όμως να δείτε τις αλήθειες, όχι μόνο τις
δικές σας αλήθειες, αλλά εκείνες που ξεχάσατε στις καρδιές κάποιων, ενώ πριν τις είχατε
λερώσει και δεν σας ένοιαξε αν μαγαρίσατε…
τον τόπο. Διορθώστε ό,τι αξίζει να βρίσκεται
στη ζωή σας.

(24/10-21/11)
Ό,τι και να συμβαίνει τώρα στη ζωή σας, το είχατε
δημιουργήσει εσείς οι ίδιοι. Τα καλά, τα δύσκολα,
όλα ήταν μέσα στο πολύπλοκο σχέδιο του μυαλού σας, που τώρα το αντιμετωπίζετε. Τώρα όλες
αυτές οι καταστάσεις είναι παιδιά σας και πρέπει
να τα φροντίσετε, γιατί είναι τα δημιουργήματά
σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Είστε έτοιμοι και πάντα νιώθετε έτοιμοι να προχωρήσετε σε νέες συνθήκες ζωής. Δεν πρέπει
να λιποψυχείτε, γιατί ό,τι και να συμβεί είστε
παιδιά στην ψυχή και πάντα θα βρεθεί κάποιος
να σας κανακέψει και να φροντίσει την αγνή σας
πρόθεση.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Τίποτα δεν σας σταματά και σας διακρίνει μια
ευγενής άμιλλα πολύ ζηλευτή, ενώ έρχονται
και άλλα δώρα για εσάς. Ταξίδια, τίτλοι και
ολοκλήρωση μιας πορείας, που θα βάλετε τη
σφραγίδα σας με πολλή αγάπη και περηφάνια.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Νιώθετε μέσα σε ένα παλάτι, που ο άνεμος κλείνει με πολύ θόρυβο και ανοίγει με πολύ ξαφνικό
τρόπο τις πόρτες και τα παράθυρα. Σκεφτείτε ότι
αυτό συμβαίνει στη ζωή σας και αφήστε αυτό
τον χαλασμό να σας δείξει… πόσο καλά και σταθερά είναι όλα εκείνα που αποτελούν το σύνολο
των προσώπων και πραγμάτων στη ζωή σας.

(20/1-18/2)
Είστε έτοιμοι να δώσετε και άλλες μάχες, ενώ
ξέρετε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει από μόνο του,
αν πραγματικά δεν το πιστέψετε και δεν έχει τη
δική σας φροντίδα. Είναι καιρός να ωριμάσετε
μέσα από διαφορετικές συνθήκες, για να φτάσετε στους στόχους σας.

Παρθένος

(19/2-20/3)
Είστε έτοιμοι να νιώσετε την ευλογία, τη χαρά, το
ταξίδι και να απολαύσετε τη διαδρομή. Νιώθετε
ότι ήδη ζείτε τα ποθούμενα πριν εκείνα εμφανιστούν, ενώ είστε ίσως και από τους μοναδικούς
του ζωδιακού που κάνετε εικόνα τα γεγονότα
πριν συμβούν.

(23/8-22/9)
Σε εσάς που κάθεστε σε ένα απάγκιο, κοιτάζοντας
από μακριά τον χαλασμό, θα σας πω να ετοιμαστείτε για νέα δεδομένα στη ζωή σας. Ανοίξτε πανιά και απολαύστε το ταξίδι, με τον Ποσειδώνα
και τον Δία να σας φέρνουν κοντά σε πλούσια γη
και νέες περιπέτειες.

Ιχθύες
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Προβλέψεις
για τη νέα χρονιά

ZΩΔΙΑ
Κριός
Α’ δεκαήμερο 21-31/3
Αυτήν τη χρονιά, ο Δίας θα επισκεφτεί το δεκαήμερό
σας, στις 11/5 έως τις 28/10 και από τις 20/12 έως το τέλος της χρονιάς. Αυτό το σημαντικό διάστημα θα αναπτύξετε δυνατές σχέσεις και θα παρουσιαστούν πολλές
ευκαιρίες και νέα πρόσωπα.

Β’ δεκαήμερο 1-10/4

Σύμμαχός σας, το 2022, θα αποδειχθεί ο Κρόνος, όπου
θα βρίσκεται στο πλευρό σας σε κάθε νέο σας εγχείρημα. Η αχίλλειος πτέρνα σας αυτήν τη χρονιά θα αποδειχθεί ο τομέας των οικονομικών.

Γ’ δεκαήμερο 11-20/4

Θα επηρεαστείτε από τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα
όλο το 2022, οπότε χρειάζεστε προσοχή στη διαχείριση
της κοινωνικής σας εικόνας. Ο Κρόνος, από τις 22/3 έως
τις 10/9, δημιουργεί κατάλληλο έδαφος, για να συμμαχήσετε και να βρείτε στόχους που θα αντέξου.

Ταύρος
Α’ δεκαήμερο 21/4-1/5
Η χρονιά θα είναι αρκετά καλή, εφόσον ο Κρόνος και ο
Ουρανός αφήνουν το δικό σας δεκαήμερο, με τις δυσκολίες που σας είχαν προκαλέσει. Έχετε ζήσει μεγάλες
ανατροπές και, εφόσον αντέξατε, είστε νικητές από έναν
πόλεμο άνισο και σκληρό, από τον Μάιο του 2018.

Β’ δεκαήμερο 2-10/5

Το 2022 σημαίνει για εσάς χρονιά της ανατροπής. Ο
πλανήτης τού απρόοπτου Ουρανός θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σας, ενώ θα βρεθείτε πλέον με καινούργια
πρόσωπα, νέες συνθήκες ζωής, αλλαγές στο οικογενειακό σας περιβάλλον, όλα σε μία απόλυτη ανατρεπτική
και διαφορετική πορεία.

Γ’ δεκαήμερο 11-20/5

Είναι μία χρονιά απαιτητική, όπου η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στην επιρροή του Κρόνου από τον Υδροχόο, κάτι όμως που θα σας δώσει μελλοντικά αξιώματα,
μέσα από αγώνες που θα δώσετε. Επίσης, ο Πλούτωνας
με τον Ποσειδώνα βλέπουν θετικά το δικό σας δεκαήμερο, ανοίγοντας νέους πνευματικούς ορίζοντες
Γράφει

η Αλεξάνδρα Καρτά

Η

καινούργια χρονιά φέρνει νέες προοπτικές και
όλοι έχουμε την ανάγκη να αφήσουμε πίσω τα
δύσκολα. Με μια γρήγορη ματιά, το 2022 έχει
μια συνέχεια στα απαιτητικά γεγονότα των δύο προηγούμενων
ετών (2020-2021), όπου το ντόμινο των καταστάσεων που
μας έχουν δυσκολέψει συνεχίζει την επέλασή του. Αυτό που
οφείλουμε να κατανοήσουμε είναι ότι, αλλάζοντας οι συνθήκες
γύρω μας, αλλάζουν και τα ζητούμενά μας, όπου, μέσα από την
απλότητα και την ουσία αυτών που μας οριοθετούν, θα συναντήσουμε την αληθινή ευτυχία. Οι προβλέψεις των 12 ζωδίων
θα χωριστούν στα τρία τους δεκαήμερα λόγω των διαφορετικών πλανητικών επιρροών που δέχονται.

Δίδυμοι
Α’ δεκαήμερο 21-31/5
Μία πολύ καλή χρονιά για σας, με δυνατά ξεκινήματα
έως τις 12/2, όπου ο Δίας, από το ζώδιο των Ιχθύων, θα
βοηθήσει ουσιαστικά την κοινωνική σας ζωή και την
καριέρα σας. Επίσης το πέρασμα του Δία στον Κριό, από
τις 11/5 έως τις 28/10, ισχυροποιεί τους στόχους σας

Β’ δεκαήμερο 1-10/6

Ο Ουρανός, όλο το 2022, θα βρίσκεται στον δωδέκατο
τομέα σας, με επιμονή να αλλάξει την εργασία σας, τις
συνήθειές σας, αλλά και την υγεία σας. Συνοδοιπόρος,
το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, ο Κρόνος από τον
Υδροχόο, όπου θα ανεβάσει την ποιότητα των επιλογών
σας και θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες.

Γ’ δεκαήμερο 11-21/6

Πλούτωνας και Ποσειδώνας σάς επηρεάζουν όλο το
2022, όπου από την μία ο Ποσειδώνας θα σας κάνει θύματα καταστάσεων, ενώ ο Πλούτωνας θα σας δημιουργήσει ψυχολογικές μεταπτώσεις. Ευνοϊκότατες ευκαιρίες θα δοθούν στα οικονομικά σας, βάζοντας καλές
προοπτικές σε αυτόν τον τομέα.
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ZΩΔΙΑ

Καρκίνος

Ζυγός

Αιγόκερως

Α’ δεκαήμερο 22/6-1/7

Α’ δεκαήμερο 23/9-3/10

Α’ δεκαήμερο 22-31/12

Μέχρι τις 12/2, ο Δίας από τους Ιχθύς θα τονώσει την ψυχολογία σας. Η μετακίνησή του επίσης, στις 11/5 έως τις 28/10, στο
ζώδιο του Κριού είναι η καλύτερη περίοδος, για να εξασφαλίσετε την επαγγελματική και κοινωνική σας εικόνα, αρκεί να
είστε σε εγρήγορση και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα
σας δοθούν.

Αρκετά ευνοϊκό σε προσωπικό επίπεδο το 2022. Από τις 11/5
έως τις 28/10, θα κάνετε καινούργιες γνωριμίες, επαγγελματικές συνεργασίες, ανανέωση της ψυχολογίας σας και ίσως
νομιμοποίηση της ήδη υπάρχουσας σχέσης σας.

Ο Δίας, από τους Ιχθύς, θα επηρεάζει θετικά το δεκαήμερό
σας, έως τις 12/2, σε ό,τι αφορά τις καθημερινές σας δραστηριότητες, ταξίδια και επικοινωνία. Από τις 11/5 έως τις 28/10, ο
Δίας, από τον Κριό, θα επεκτείνει την οικογένειά σας, θα αξιοποιήσετε την ακίνητη περιουσία σας αλλά επίσης υπάρχει το
ενδεχόμενο να συγκατοικήσετε.

Β’ δεκαήμερο 2-12/7

Ο πλανήτης Ουρανός, όλο το 2022, θα σας βοηθήσει να κάνετε
τις δέουσες αλλαγές στους στόχους σας, στο φιλικό σας περιβάλλον, αλλά και στη συναισθηματική σας ζωή. Από τις 13/2
έως τις 26/3, θα έχετε τον Δία αρωγό σε κάθε σας προσπάθεια.

Γ’ δεκαήμερο 13-22/7

Σημαντική χρονιά το 2022, με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα να σας επηρεάζουν έντονα. Ειδικά ο Πλούτωνας θα αλλάξει την προσωπική σας ζωή και τις σχέσεις σας με τους άλλους. Βοηθητικά διαστήματα θα είναι 27/3-10/5 και 28/1020/12.

Λέων
Α’ δεκαήμερο 23/7-2/8
Το 2022 θα είναι ήρεμο για σας, εφόσον η επιρροή του Ουρανού και του Κρόνου έχει εγκαταλείψει το δικό σας δεκαήμερο. Μέσα στη χρονιά θα τακτοποιήσετε πολλές οικονομικές
σας εκκρεμότητες και θα νιώσετε συναισθηματικά γεμάτοι.
Από τις 11/5 έως τις 28/10, το πέρασμα του Δία από το ζώδιο
του Κριού θα σας ανανεώσει και θα σας φέρει πολλές ευκαιρίες.

Β’ δεκαήμερο 3-12/8

Το δικό σας δεκαήμερο θα επηρεάζεται από τον Ουρανό και
τον Κρόνο, οπότε οι συνθήκες που θα παρουσιαστούν θα σας
δυσκολέψουν. Όσο πιο γρήγορα καταλάβετε ότι βρίσκεστε σε
περίοδο αλλαγών και δίκαιων ανταμοιβών, τόσο πιο ανώδυνο
θα είναι αυτό το πέρασμα στον χρόνο.

Γ’ δεκαήμερο 13-23/8

Για εσάς, η νέα χρονιά σημαίνει ξεκαθάρισμα σχέσεων και
πολύπλοκων οικονομικών. Από τις 12/3 έως τις 10/9, θα οριοθετήσετε τις σχέσεις σας και ό,τι είναι σταθερό και ακέραιο
δεν θα κινδυνέψει.

Παρθένος
Α’ δεκαήμερο 24/8-2/9
Το 2022 θα σας δώσει την ικανοποίηση να φροντίσετε και να
νοικοκυρέψετε πολλά θέματά σας. Έως τις 12/2, ο Δίας προστατεύει τις σχέσεις σας, ενώ με την είσοδό του στον Κριό,
από τις 11/5 έως 28/10, θα ευνοηθείτε αρκετά στον οικονομικό
τομέα.

Β’ δεκαήμερο 3-12/9

Θα επηρεαστείτε όλη τη χρονιά από τον πλανήτη Ουρανό στον
Ταύρο, όπου ξαφνικά και αναπάντεχα θα αλλάζει η ζωή σας
και θα αναβαθμίζεται. Επίσης, ο Δίας από τους Ιχθύς θα ευνοήσει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας.

Γ’ δεκαήμερο 13-22/9

Όλη τη χρονιά θα έχετε Ποσειδώνα, Πλούτωνα και Δία να σας
επηρεάζουν σε σχέσεις και συνεργασίες. Είναι μία περίοδος
που πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολή, όπου μάλιστα, θα
γίνει η αιτία να χάσετε το μέτρο στις επιλογές σας, λόγω κακής
κρίσης.

Β’ δεκαήμερο 4-14/10

Ο Κρόνος, από το συμβατό με το δικό σας ζώδιο του Υδροχόου, βάζει θεμέλια στις σχέσεις σας. Είναι μία χρονιά που, αν η
επιθυμία σας είναι να αποκτήσετε απογόνους και εφόσον το
προσωπικό σας ωροσκόπιο συμφωνεί, θα μπορέσετε να χαρείτε τη μέγιστη αυτή ευλογία.

Γ’ δεκαήμερο 15-22/10

Οικογενειακές υποθέσεις θα έχουν μεγάλες αλλαγές, όπως
επίσης και οι επαγγελματικές σας βλέψεις. Οι συνθήκες θα
αλλάξουν τη μέχρι τώρα κοσμοθεωρία σας, ενώ δεν αποκλείεται να ζήσετε καθοριστικές επιστροφές προσώπων.

Σκορπιός
Α’ δεκαήμερο 23/10-1/11
Το 2022 θα πάρει αρκετά βάρη από τις πλάτες σας, εφόσον ο
Ουρανός και ο Κρόνος εγκαταλείπουν το δικό σας δεκαήμερο
και νιώθετε απαλλαγμένοι από τη μεγάλη πίεση. Έως τις 12/2,
θα έχετε σύμμαχό σας τον Δια από τους Ιχθύς, όπου θα σας
ανοίξει ένα κανάλι αισιοδοξίας και ευκαιριών.

Β’ δεκαήμερο 2-11/11

Β’ δεκαήμερο 1-10/1

Ο Ουρανός όλο το 2022 θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας, από
μία γωνία πολύ θετική για σας, όπου θα σας βοηθήσει να έχετε ξαφνικά και ευχάριστα γεγονότα. Ο τομέας που βάλλεται
αυτήν τη χρονιά και θέλει καλή διαχείριση είναι αυτός των οικονομικών σας.

Γ’ δεκαήμερο 11-19/1

Ο Πλούτωνας όλο τον χρόνο θα βρίσκεται στο δικό σας δεκαήμερο, αλλάζοντας και μεταλλάσσοντας τη ζωή σας. Οι σχέσεις
σας θα έχουν μία υπερβολή, όπως επίσης υπερβολή θα υπάρχει και στη συμπεριφορά σας.

Υδροχόος
Α’ δεκαήμερο 20-29/1
Το 2022 σάς απαλλάσσει από την κακή επιρροή του Κρόνου
και του Ουρανού. Από τις 11 Μαΐου έως τις 28 Οκτωβρίου, ο
Δίας, από τον Κριό, θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες και θα φέρει καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας.

Όλο το 2022 θα είναι αρκετά έντονο για σας, με πολλές αποκαλύψεις και ξεκαθάρισμα των σχέσεών σας. Ο Ουρανός, διαμετρικά απέναντί σας, θα σας δώσει νέα ώθηση στις συναισθηματικές σας επιλογές, ενώ το φθινόπωρο θα χρειαστεί να
αλλάξετε το παρελθόν.

Β’ δεκαήμερο 30/1-8/2

Όλη τη χρονιά θα έχετε την προστασία του Πλούτωνα, αλλά και
του Ποσειδώνα, βάζοντας έντονα στη ζωή σας το συναίσθημα,
ενώ επανασυνδέσεις και ρομαντικές στιγμές, αναμφίβολα, θα
σας καθορίζουν. Από τις 26/3 έως τις 10/5 και από τις 29/10
έως τις 20/12, ο Δίας θα είναι αρωγός των σχέσεών σας.

Γ’ δεκαήμερο 9-19/2

Γ’ δεκαήμερο 12-22/11

Τοξότης
Α’ δεκαήμερο 23/11-2/12
Ο Δίας, πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, θα επηρεάζει
τους τομείς οικογένεια, σπίτι, παιδιά, δημιουργικότητα. Ευλογημένο επίσης το 2022, γιατί θα απαλλαγείτε από τις εκλείψεις, που τόσο σας είχαν πιέσει τη χρονιά που έφυγε.

Β’ δεκαήμερο 3-12/12

Ο πλανήτης Ουρανός θα πάρει θέση δύσκολη, προς το δικό
σας δεκαήμερο, κάτι που θα επηρεάσει την καθημερινότητά
σας, την εργασία και την υγεία σας. Ο Νοέμβριος θα υπερδιπλασιάσει το άγχος σας, από νέες εργασιακές συνθήκες.

Γ’ δεκαήμερο 13-21/12

Όλο το 2022, ο Ποσειδώνας, θα δημιουργεί δύσκολη όψη με
το δικό σας δεκαήμερο, όπου οι νεφελώδεις καταστάσεις θα
έχουν την τιμητική τους. Το πέρασμα του Δία από τους Ιχθύς
θα ευνοήσει κάποιο διάστημα τις οικογενειακές υποθέσεις,
αλλά τον Απρίλιο να προσέξετε κάθε υπερβολή που θα σας
εκθέσει. Προσοχή επίσης στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, στις προσωπικές σας
σχέσεις.

Είναι μία αρκετά απαιτητική χρονιά για σας, με τον Ουρανό και
τον Κρόνο να δημιουργούν μία μεγάλη πίεση σε κάθε τομέα
της ζωής σας. Αν χαλάσουν κάποιες σχέσεις σας, σίγουρα δεν
είχαν γερά θεμέλια, οπότε αφήστε τες να φύγουν αναίμακτα
από τη ζωή σας.
Το 2022 θα σας δημιουργήσει ανασφάλεια στα οικονομικά
σας, αλλά και στις συναισθηματικές σας υποθέσεις. Η εσωτερικότητα και γενικότερα η τάση να ψάχνετε στα βάθη της ψυχής σας θα σας βοηθήσουν εν μέρει στο να μάθετε την αλήθεια σας.

Ιχθύες
Α’ δεκαήμερο 20-29/2
Έως τις 12/2, ο Δίας θα βρίσκεται στο δικό σας δεκαήμερο,
οπότε η προσωπική σας ζωή θα είναι προστατευμένη και γεμάτη όμορφες συγκινήσεις. Επίσης, από τον Μάιο έως τον
Οκτώβριο, θα έχετε πολλές ευκαιρίες να φτιάξετε τα οικονομικά σας, αλλά και να τα αυξήσετε.

Β’ δεκαήμερο 1-9/3

Η χρονιά αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Τον Φεβρουάριο
και τον Μάρτιο, θα σας φροντίζει ο Δίας, με σύμμαχο επίσης
τον πλανήτη Ουρανό, όπου θα σας δώσουν καινούργιες ιδέες,
πρόσωπα και συνθήκες, για να χτίσετε πάνω σε νέα προοπτική τη ζωή σας.

Γ’ δεκαήμερο 10-20/3

Ο Ποσειδώνας θα επηρεάζει το δεκαήμερό σας, οπότε και θα
πρέπει να είστε υποψιασμένοι για κάθε εξαπάτηση. Η υπερευαισθησία αλλά και η ανιδιοτέλεια δημιουργούν στο μυαλό
σας πλασματική εικόνα για τους άλλους. Αυτό δεν είναι υγιές
και πρέπει να το αποφύγετε, για να μη ζήσετε σε επικίνδυνες
ουτοπίες.
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#ELLI

Όλων μας το αύριο σε μια ευχή

Φ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Οι Έλληνες
είμαστε λαός
ανθεκτικός, είναι
ιστορικά
καταγεγραμμένο.
Θα το
ξεπεράσουμε
και αυτό

έτος την Πρωτοχρονιά λαχταρούσαμε με την ψυχή μας να πούμε «ουφ,
τελειώσαμε επιτέλους». Και μετά να
πάμε να διασκεδάσουμε ξέφρενα
σαν να μην υπάρχει αύριο.
Δυστυχώς και φέτος είμαστε να αναγκασμένοι να μην κάνουμε τίποτε από όλα αυτά, ακριβώς για να υπάρχει αύριο. Που σημαίνει ότι ξεκινάμε ακριβώς από την ίδια αφετηρία με πέρυσι με δύο μόνο κρίσιμες διαφορές: Ότι το 2021
παίρνει μαζί του αφέλειες, συνωμοσίες και λοιπές θεωρίες που αποδείχτηκαν εξαιρετικά
ασθενικές μπροστά στην ορμή της πανδημίας
και μας αφήνει σε ένα σημαντικό ποσοστό σοβαρά θωρακισμένους έναντι της μανίας της
υγειονομικής κρίσης.
Το 2022 που θα καλωσορίσουμε απόψε τα μεσάνυχτα δείχνει να έρχεται φορτωμένο με αβεβαιότητες: Αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της
πανδημίας, αβεβαιότητα ως προς το εύρος των
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της οικονομίας. Ένα πέπλο αβεβαιότητας που σκεπάζει τον πλανήτη
ολόκληρο και μαζί και την Ελλάδα μας.
Ξεκινά όμως και με μία ευχή που, αν επιβεβαιωθούν οι επιστήμονες, μπορεί να αποδειχτεί
ρεαλιστική και συνάμα λυτρωτική για ολόκληρη
την ανθρωπότητα: να αποδειχτεί η Όμικρον η
αρχή μιας διαχειρίσιμης ενδημικής νόσου και το
τέλος της απίστευτης, ατελείωτης ταλαιπωρίας,
του πόνου και των απωλειών.
Μέχρι να πραγματοποιηθεί όμως η ευχή, αν
πραγματοποιηθεί, είναι βέβαιο ότι θα περάσουμε ένα ακόμη δύσκολο διάστημα. Ενδεχομένως

και δυσκολότερο από τα προηγούμενα. Ή, για
την ακρίβεια, με νέες δυσκολίες, αφού, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις των ειδικών,
θα είναι απίθανο να μη συναντηθούμε όλοι μας
με την Όμικρον. Οι εμβολιασμένοι θα γνωριστούμε μαζί της και πιθανότατα θα την αφήσουμε γρήγορα και σχεδόν ανώδυνα πίσω μας, οι
ανεμβολίαστοι, ο Θεός να βοηθήσει.
Και αν συναντηθούμε όλοι, οι πολλοί, οι πάρα
πολλοί για την ακρίβεια, τότε εκτός από την πίεση στο ΕΣΥ από τις νοσηλείες, θα υπάρξουν και
μια σειρά από δυσλειτουργίες στη λειτουργία
του κράτους, ελλείψει ανθρώπινου δυναμικού.
Και τότε θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη υπομονή και πειθαρχία από όλους μας για να ανταπεξέλθουμε στις πολυεπίπεδες προκλήσεις με
τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι.
Όμως, Πρωτοχρονιά έρχεται και μαζί με τις
αβεβαιότητες και τις ευχές το 2022 φέρνει και
μια ακλόνητη βεβαιότητα: Ότι όταν υποχωρήσει,
όταν νικηθεί αυτός ο ζόφος, ένας νέος κόσμος
θα αναδυθεί. Καλύτερος ή χειρότερος, μένει να
αποδειχτεί, αλλά σίγουρα νέος.
Αποδεικνύεται ιστορικά. Πανδημίες τέτοιου
εύρους μεταβάλλουν πλήρως κοινωνίες, δομές
και θεσμούς και κυρίως θρυμματίζουν βεβαιότητες και σταθερές. Ο καθένας ξεχωριστά και
όλοι μαζί στέκονται απέναντι στον καθρέφτη και
αναμετρώνται με τις υπαρξιακές αγωνίες.
Οι Έλληνες είμαστε λαός ανθεκτικός, είναι
ιστορικά καταγεγραμμένο. Θα το ξεπεράσουμε
κι αυτό. Το 2022 βρίσκει τη χώρα μας φτωχότερη κατά 25% απ’ ό,τι ήταν το 2007. Ταυτόχρονα
όμως την οπλίζει με εργαλεία που, αν τα αξιο-

ποιήσει επιδέξια, μπορεί όχι μόνο να καλύψει το
χάσμα, αλλά να μεγαλουργήσει.
Οι πόροι που θα εισρεύσουν από το Ταμείο
Ανάκαμψης είναι γενναιόδωροι και ικανοί να
επουλώσουν τις πληγές της πανδημίας αλλά και
να διασφαλίσουν την αναγκαία και ικανή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την πράσινη ανάπτυξη. Η «πράσινη μετάβαση» αναδεικνύεται
στο πιο σημαντικό ζήτημα των επόμενων ετών.
Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει να αλλάξει άρδην την εικόνα της χώρας μας, καθώς
αξιοποιεί τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
προκειμένου να γίνουν επενδύσεις σε κομβικούς τομείς της οικονομίας, σε συνδυασμό με
μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν
το παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο.
Παράλληλα, και με καταλύτη την πανδημία,
βιώσαμε και βιώνουμε μια ταχύτατη ψηφιοποίηση των δομών αλλά και των υπηρεσιών στην
Ελλάδα, με τη χώρα μας να επιδιώκει να βρεθεί
σε πλεονεκτική θέση ενόψει της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία βασίζεται ακριβώς
στην ψηφιοποίηση της οικονομίας αλλά και στην
Τεχνητή Νοημοσύνη.
Το διεθνές περιβάλλον είναι περίπλοκο και
δύστροπο με δεκάδες αστάθμητους παράγοντες
και πολλά εμπόδια.
Σίγουρα το 2022 θα είναι η χρονιά του ζην επικινδύνως. Μέρα που είναι σήμερα όμως ας θυμηθούμε τον Δαρβίνο και τη σοφή, όπως αποδείχτηκε ανά τους αιώνες, ρήση του ότι το είδος
που επιβιώνει δεν είναι το δυνατό αλλά αυτό που
προσαρμόζεται πιο εύκολα.

Καλή μας χρονιά

