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Η μάχη του Κέντρου 
και οι... εξτρέμ 
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Αγαπητοί 
αναγνώστες, 

σας ευχαριστούμε...

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

«ΕΚΡΗΞΗ» 
ΣΕ STARTUPS 
ΚΑΙ e-ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ
Ο ΓΑΠ, ΑΛΛΑ...

• «Ηττημένο» των εκλογών τον 
δείχνουν Κούλογλου - Λακόπουλος 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΚΙΝΑΛ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ’21

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 

Γράφουν

Πολιτική οικονομία ως 
μέσο απεγκλωβισμού 
από το παρελθόν

ΣΕΛ. 11

ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το άλμα του 
πληθωρισμού φέρνει 
ανατροπές στη ζωή 
των πολιτών

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΣΕΛ. 23

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΕΙ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΕΛ. 17

Ο ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 6

Τσάι και
συμπάθεια

στο Σότσι

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΠΟΥΤΙΝ 

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

Οι ελληνικοί «σύνδεσμοι»
στην καγκελαρία

ΓΕΝΣ ΠΛΕΤΝΕΡ -  ΓΕΡΓΚ ΚΟΥΚΙΣ

ΣΕΛ. 4

• Μεγάλη πολιτική αγκαλιά 
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Ο
ι αυτοαναφορικότητες και τα παράγωγα ενός
ιδιότυπου δημοσιογραφικού ναρκισσισμού,
που δυστυχώς αναπτύσσονται πολλές φορές

στα ΜΜΕ, είτε σε επίπεδο προσώπων είτε ακόμη και
σε επίπεδο «μαγαζιών», με την «ταμπέλα» του έγκυ-
ρου, του έγκριτου, του ευπώλητου και των συναφών,
δεν ταιριάζουν εδώ σε εμάς, στην «Political». Συγ-
χωρήστε μας όμως την παρούσα εξαίρεση, που λίγο
πολύ περιγράφεται και στον τίτλο. Και δεν αναφερό-
μαστε σε κάτι άλλο παρά σε αυτή την ιδιαίτερη, μο-
ναδική και ειλικρινή αμφίδρομη σχέση που έχουμε
αναπτύξει από τη μια ο οργανισμός της εφημερίδας
και από την άλλη οι αναγνώστες, δηλαδή όλοι εσείς.

Αφορμή για αυτές τις σκέψεις είναι η τεράστια
συμμετοχή όλων υμών στην έρευνά μας σχετικά με

την ίδια την εφημερίδα, με τα θέματα που φιλοξε-
νούμε, με τα ρεπορτάζ που δημοσιεύουμε, με τις
στήλες, τα άρθρα, την ύλη γενικά που περιέχει η δια-
δικτυακή καθημερινή «Political». Τι διαπιστώσαμε
από τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας;

Καταρχάς, ότι αυτό το «υβρίδιο ενημέρωσης» -για
να δανειστούμε τον όρο από τον υπουργό Επικρατεί-
ας Γ. Γεραπετρίτη- διαβάζεται από όλες τις ηλικίες.
Και επιμένουμε στο «διαβάζεται» και όχι στο «ξε-
φυλλίζεται». Γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύεται βά-
σει των παρατηρήσεών σας, που αφορούν στα θέμα-
τα της πολιτικής, της οικονομίας, της διπλωματίας,
της κοινωνίας, της άμυνας, του αθλητισμού, κάθε
πτυχής της δημόσιας ζωής που βρίσκει θέση στην
«Political». Είναι τόσο συγκεκριμένες οι παρατηρή-

σεις που μόνο ένα εκπαιδευμένο μάτι απαιτητικού
αναγνώστη θα μπορούσε να κάνει. Και αυτό είναι ένα
ακόμη στοιχείο αυτής της σχέσης και αφορά εμάς
ως «καρδιά» του εγχειρήματος, ότι για να ανταπο-
κριθούμε στις υψηλές προσδοκίες πρέπει να μην
επαναπαυόμαστε και να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Και κάτι ακόμη, ως επίλογο, σε αυτή την ευχαρι-
στήρια επιστολή μας προς όλους εσάς. Αυτήν τη
σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας θα κάνου-
με ό,τι περνά από το χέρι μας να την προστατεύσου-
με και να την ενισχύσουμε με πρωτοβουλίες και
ενέργειες, ώστε να είναι ακόμη πιο άμεση η συμ-
μετοχή σας στο μέσο ενημέρωσης που εμπιστεύε-
στε. Δεσμευόμαστε για αυτό και σύντομα έρχονται
εκπλήξεις...
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Μ
ια νέα εποχή για τις σχέσεις
της Ελλάδας με τη Ρωσία ξε-
κίνησε από το πανέμορφο
θέρετρο του Σότσι. Κυριάκος

Μητσοτάκης και Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν
μια μακρά συνάντηση και αυτό που δια-
φάνηκε από τις δηλώσεις τους είναι ότι η
σχέση δύο αιώνων των δύο χωρών έχει
πολύ στέρεες βάσεις. 

Και οι δύο ηγέτες ξεδίπλωσαν τη βεν-
τάλια των θεμάτων που συζητήθηκαν.
Από τις συμφωνίες σε θέματα πολιτισμού,
ενέργειας και συνεργασίας για την κλιμα-
τική αλλαγή μέχρι τα εθνικά μας θέματα,
το Κυπριακό αλλά και τις σχέσεις της Ρω-
σίας με το ΝΑΤΟ.

Οι λέξεις «μακρά» και «ειλικρινής»
ήταν οι πρώτες που εκστόμισε ο πρωθυ-
πουργός και έδειξαν ξεκάθαρα το κλίμα
που επικράτησε στη συνάντηση των δυο
ανδρών στην εξοχική κατοικία του Ρώσου
προέδρου. Και οι δυο έκαναν αναφορά
στην επέτειο των 200 χρόνων της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας και ότι σε αυτό τον
αγώνα η Ρωσία είχε καθοριστικό ρόλο.
Ανακοίνωσαν ότι το «Έτος Ελλάδος - Ρω-
σίας» θα επεκταθεί και το 2022.

Κοινή δράση
Οι δύο ηγέτες υιοθέτησαν κοινό πρό-

γραμμα δράσεων για την περίοδο 2022-
2024, το οποίο θα προσδιορίσει τους βα-
σικούς άξονες της μεταξύ μας συνεργα-
σίας. Αυτό που τονίστηκε όμως με έμφα-
ση ήταν και το γεγονός ότι οι δύο χώρες
αποφάσισαν να συνεχίσουν να συνεργά-
ζονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών
της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ.
Πούτιν, καθώς η Ρωσία έσπευσε να αντα-
ποκριθεί στο αίτημά μας και να μας απο-
στείλει πολύ σημαντικές εναέριες ενι-
σχύσεις στις καταστροφικές πυρκαγιές
του καλοκαιριού.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση και -
γιατί όχι- στην επέκταση αυτής της συ-
νεργασίας μας στον τομέα της Πολιτικής
Προστασίας, ξεκινώντας από το καλοκαί-
ρι το οποίο μας έρχεται, με επαναλαμβα-
νόμενες ενοικιάσεις αεροσκαφών τα
οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αξιό-

πιστα στην αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αξιόπιστος εταίρος 
Όσον αφορά τα θέματα ενέργειας, ο κ.

Μητσοτάκης είπε ότι η Ρωσία τα τελευ-
ταία σχεδόν 30 χρόνια έχει αποδειχθεί
ένας αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού
αερίου στην Ελλάδα, αλλά σημείωσε ότι
και η Ελλάδα είναι με τη σειρά της ένας
αξιόπιστος εταίρος.

Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι είναι

σημαντικό, παρά το ευμετάβλητο των
όρων της αγοράς, οι όποιες προσαρμογές
στην προμήθεια φυσικού αερίου να μην
αποκλίνουν σημαντικά από την υφιστά-
μενη συμφωνία.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν ακόμη θέμα-
τα και προοπτικές επενδύσεων τόσο από
την Ελλάδα στη Ρωσία όσο και από τη Ρω-
σία στην Ελλάδα. Στο τραπέζι ήταν και ο
τουρισμός, για τον οποίο κατέληξαν σε
κοινό πρόγραμμα δράσης. 

Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν επίσης τα

αρχεία των εβραϊκών κοινοτήτων που εί-
χαν κλαπεί από τους Ναζί, λύνοντας έτσι
μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών.

Νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας
και Ρωσίας - Τι συζήτησαν για
ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειο,
Κυπριακό Μητσοτάκης 
και Πούτιν στο Σότσι

Γράφει 
η Γεωργία
Αθ. Σκιτζή

«Η Τουρκία διαστρεβλώνει ιστορία και γεωγραφία»

Στο πλευρό μας η «αρκούδα»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε για ακόμα μία φορά ηχη-
ρό μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας ότι συζήτησε με τον Ρώσο
πρόεδρο για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε, ήταν πολύ σαφής. «Δυστυχώς, η Τουρκία όχι μό-
νο προβαίνει σε εμπρηστική ρητορική διαστρεβλώνοντας την
ιστορία και τη γεωγραφία αλλά δυστυχώς και σε επιθετικές
ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και πολλές φο-
ρές ναρκοθετούν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Ελλάδα είναι ανοιχτή πάντα στον διάλογο. Στο πλαίσιο
όμως της διεθνούς νομιμότητας και ασφαλώς του Δικαίου της
Θάλασσας, το οποίο πάντα στήριζε και στηρίζει η Ρωσία ως το
θεμέλιο, το ουσιαστικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο πρέπει να
λύνονται διακρατικές διαφορές», είπε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός μίλησε για συ-
νεπή και εποικοδομητική στάση της Ρωσίας. Από την πλευρά

του ο Ρώσος πρόεδρος διαμήνυσε ότι ως μόνιμο μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστηρίζει σθεναρά τη λύση
διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Μόσχα - ΝΑΤΟ 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος στο θέμα της

έντασης που επικρατεί ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ με
αφορμή την Ουκρανία αλλά και τις σχέσεις με την ΕΕ. Ως μέλος
και των δύο συμμαχιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η
συνομιλία τους ήταν ευθεία και ειλικρινής, και τόνισε χαρακτη-
ριστικά: «Αναγνωρίζω τις μεγάλες προκλήσεις, προκρίνω,
όμως, την ανάγκη να μένουν πάντα ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας. Γιατί η έλλειψη επικοινωνίας είναι, τελικά, χειρότερη
από τη διαφωνία, καθώς αφήνει πάντα χώρο στην καχυποψία
που με τη σειρά της προκαλεί εντάσεις».
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Ραντεβού  
Μητσοτάκη-
Ιεραρχών  
στη Σύνοδο
Στη συνεδρίαση της Ιεράς Συ-
νόδου την ερχόμενη Δευτέρα
αναμένεται, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Political», να
βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, έχοντας στο πλευρό του
την υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Νίκη Κεραμέως,
κατόπιν συνεννόησης με την
Αρχιεπισκοπή για το ζήτημα. 
Η ατζέντα της συνεδρίασης θα
αφορά την πανδημία και τον
τρόπο που θα λειτουργήσουν οι
ναοί ενόψει των Χριστουγέν-
νων. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι μεταξύ των δύο πλευρών,
της Εκκλησίας και της κυβέρ-
νησης, υπάρχει μια κατ’ αρχήν
συνεννόηση και η παρουσία
του πρωθυπουργού στην έκτα-
κτη συνεδρίαση της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου θα είναι μια ευ-
καιρία να γίνει μια σοβαρή συ-
ζήτηση ενόψει της επόμενης
μέρας. 
Η συνεδρίαση της Ιεράς Συνό-
δου γίνεται σε μια στιγμή όπου
πάρα πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας βρίσκονται στο κόκκινο,
ο κορονοϊός θερίζει αφήνον-
τας εκατόμβη νεκρών καθημε-
ρινά, ενώ είναι τρομακτική και
η πίεση που δέχονται τα δημό-
σια νοσοκομεία.
Σημειώνεται δε ότι ο Μητροπο-
λίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
προ ημερών αναφερόμενος σε
συνομιλία που είχε με τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ιερώνυμο, είπε ότι
ο κ. Ιερώνυμος του ζήτησε να
εισηγηθεί στην Ιερά Σύνοδο
την υποχρεωτικότητα του εμ-
βολιασμού. Μάλιστα, σημεί-
ωσε πως έχει κρατήσει εξαρ-
χής τη συγκεκριμένη στάση
όσον αφορά το θέμα του εμβο-
λιασμού, αναφέροντας πως
«θα έπρεπε όλοι όσοι μισθοδο-
τούνται από το κράτος ή από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου υποχρεωτικά να εμβο-
λιαστούν».

Π
ροχθές ήταν ο νέος Γερμανός
«τσάρος» Κρίστιαν Λίντνερ, ο
οποίος είχε μιλήσει με ιδιαίτε-
ρα κολακευτικό τρόπο για την

ελληνική οικονομία και την είχε φέρει μάλι-
στα και ως παράδειγμα για το πώς θα πρέπει
να κινηθεί και η γερμανική οικονομία με με-
ταρρυθμιστική ατζέντα. Οι επιλογές του νέ-
ου Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και
στην ίδια την καγκελαρία, όμως, δίνουν ου-
σιαστικές απαντήσεις ως προς τους «συνδέ-
σμους» Βερολίνου και Αθήνας. 

Ο κ. Σολτς, συνεπώς, επέλεξε ως σύμβου-
λο για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και
Άμυνας τον Γενς Πλέτνερ. Μπορεί το όνομα
να μη λέει πολλά στο ευρύ κοινό, ο διπλω-
μάτης καριέρας κ. Πλέτνερ, όμως, ήταν ο
Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα ως την άνοι-
ξη του 2019, όταν και επέστρεψε στο Βερο-
λίνο, για να αναλάβει καθήκοντα διευθυντή
στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ.
Πλέτνερ ανέλαβε τα καθήκοντά του στο πρε-
σβευτικό πόστο της Αθήνας τον Ιούλιο του
2017 και αναχώρησε τον Απρίλιο του 2019.
Σημειώνεται ότι, πριν από την έλευσή του
στην Αθήνα, ο διπλωμάτης ήταν διευθυντής
του γραφείου του τότε υπουργού Εξωτερι-
κών Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ και διευθυν-
τής Γραφείου Γενικής Διοίκησης. 

Στην Αθήνα βρέθηκε σε σημαντικές δι-
πλωματικές περιόδους κατά τη διακυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως η περίοδος της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, ενώ διατηρεί καλές σχέ-
σεις με ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα
στο πρωθυπουργικό γραφείο. Θα είναι,
όπως φαίνεται, μια κρίσιμη επαφή στο νέο
σύστημα εξουσίας που θα διαμορφωθεί στη
γερμανική καγκελαρία. 

Ο Γεργκ Κούκις
Ένα ακόμα πρόσωπο που θα έχει στο

πλευρό του ο κ. Σολτς και είναι γνωστό στην
Αθήνα είναι ο Γεργκ Κούκις, ο οποίος ήταν
υφυπουργός του κ. Σολτς στο Οικονομικών
και θα είναι ο επικεφαλής σύμβουλος Οικο-
νομικών της καγκελαρίας, πόστο σημαντικό
με το βλέμμα στη συζήτηση για το Σύμφωνο
Σταθερότητας που, θεωρητικά, επιστρέφει
σε ισχύ από τις αρχές του 2023. 

Ο κ. Πλέτνερ, πάντως, θα είναι ένα πρό-
σωπο που θα χειριστεί σημαντικές διπλω-
ματικές υποθέσεις, όπως έκανε την τελευ-

ταία περίοδο ο προσφάτως αποθανών Γιαν
Χέκερ, ο οποίος ήταν διπλωματικός σύμ-
βουλος της Μέρκελ την περίοδο της κρίσης
με το «Ορούτς Ρέις» και είχε ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας με τη διπλωματική σύμβουλο
του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή. Σημει-
ωτέον, όπως είναι γνωστό, η κυρία Σουρανή
θα έχει αποχωρήσει από τη θέση της διευ-
θύντριας του διπλωματικού γραφείου του
πρωθυπουργού, προκειμένου να αναλάβει
ένα τελευταίο μεγάλο πόστο στην πρεσβεία
της Ελλάδας στην Ιταλία. Τη θέση της, όπως
επίσης είναι γνωστό, αναλαμβάνει η Άννα-
Μαρία Μπούρα, πρώην επικεφαλής της Μό-
νιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυ-
ξέλλες, η οποία ήδη συμμετέχει στις διπλω-
ματικές αποστολές της κυβέρνησης και
ασχολείται με θέματα ΕΕ, σε στενή συνερ-
γασία με την κυρία Σουρανή.

Οι ελληνικοί «σύνδεσμοι» 
μέσα στην καγκελαρία

Ο πρώην Γερμανός πρέσβης 
στην Αθήνα Γενς Πλέτνερ 
είναι ο σύμβουλος για 
θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων
και Άμυνας του Όλαφ Σολτς

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Τις περιοδείες του στην επαρχία συνε-
χίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στα
Γιάννενα, όπου στις 19.00 θα πραγματο-
ποιήσει ομιλία στο «Du Lack». Στην
ατζέντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός
από την πανδημία και την κακή διαχείρισή
της από την κυβέρνηση, βρίσκεται η οικο-
νομία με επίκεντρο την ακρίβεια.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης θα επικεντρωθεί στις επιλογές της
κυβέρνησης ως αποτέλεσμα της πολιτι-
κής της ταυτότητας, που έχουν επιφέρει
ένα δυσμενές για τους πολίτες κύμα ακρί-
βειας, έχοντας απολέσει τον παρεμβατικό
ρόλο του κράτους στη σταθερότητα των
τιμών. Θα αποδομήσει το αφήγημα της
κυβέρνησης πως η οικονομία καλπάζει,

ενώ θα τονίσει πως τα δεδομένα που καλ-
πάζουν στην ελληνική κοινωνία είναι η
ακρίβεια, οι ανισότητες και η ανασφάλεια,
αναφορά που υπογράμμισε και κατά την
ομιλία του στο Ετήσιο Συνέδριο του Ελλη-
νοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Θα ανα-
φερθεί και στο ΑΕΠ της χώρας, επισημαί-
νοντας πως τέλος του έτους θα φανεί η
πτώση του σε σχέση με το 2019 κατά περί-
που 3 δισ. ευρώ.

Και για τη ΔΕΗ
Δεν θα ξεχάσει να αναφερθεί και στη

ΔΕΗ και το ράλι ανατιμήσεων των τιμο-
λογίων, υπογραμμίζοντας ξανά πως δεν
πρόκειται πια για τη δημόσια επιχείρη-
ση-πυλώνα της ελληνικής οικονομίας,
όπως άλλοτε. 

Αναφορικά με τα εσωκομματικά του
ΚΙΝΑΛ, πληροφορίες αναφέρουν πως
δεν πρόκειται να αναφερθεί μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την
εκλογή του νέου προέδρου, δεδομένου
ότι αυτή είναι και η εντολή του προς τα
στελέχη του κόμματος να πράξουν το
ίδιο, για να μη χρεωθεί εμπλοκή στα
εσωτερικά άλλου κόμματος με σκοπό
υπόγεια κατεύθυνση ψηφοφόρων. Θα
κάνει όμως αναφορά στην Προοδευτι-
κή Συμμαχία που πρέπει να δημιουρ-
γήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην εγκατάλειψη της
εσωστρέφειας και σε ένα πλατύ άνοιγ-
μα στον προοδευτικό κόσμο, έτσι ώστε
να δυναμώσει το κόμμα και να μπορέ-
σει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις
επικείμενες εκλογές.
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Εξ οικείων τα... βέλη στον Αλέξη 
Θ

ύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η
δήλωση του Χριστόφορου Βερναρ-
δάκη αναφορικά με τη «μεγάλη πο-
λιτική αγκαλιά» που πρέπει να ανοί-

ξει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο πρώην υπουργός έρχεται να προστεθεί στη
λίστα των στελεχών που την «πέφτουν» στον
πρόεδρο του κόμματος είτε για πρωτοβουλίες
στησίματος «γέφυρας» με τον πιθανό επόμενο
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ είτε για αδράνεια μπρο-
στά στο «φαινόμενο Ανδρουλάκη».

Ο κ. Βερναρδάκης, μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να αποτιμήσει σοβαρά τη διαδικασία εκλογής
νέου προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. «Δεν
μπορεί να κλείνει τα μάτια σε διεργασίες που
συμβαίνουν σε όμορους πολιτικούς χώρους,
πρέπει να τις λάβει υπόψη στον πολιτικό του
λόγο, στις οργανωτικές του αντιλήψεις και στις
κυβερνητικές προοπτικές», για να κλείσει με
την προτροπή προς τον Αλέξη Τσίπρα να καλέ-
σει τον Νίκο Ανδρουλάκη «σε μια προοδευτική
συστράτευση στη βάση ενός προγράμματος,
να του ανοίξει μια μεγάλη πολιτική αγκαλιά».

«Φωτιά» πήραν τα τηλέφωνα, με στελέχη
του κόμματος να διαμαρτύρονται εντόνως για
αυτήν τη δήλωση. «Όποιος θέλει να πάει αγκα-
λιά με τον Ανδρουλάκη να πάει. Ο Τσίπρας δεν
είναι μόνος του, υπάρχει κόμμα από πίσω», το-
νίζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου.

Tο ερώτημα
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Η δή-

λωση αυτή του Χριστόφορου Βερναρδάκη εί-
ναι αποτέλεσμα προσωπικής εκτίμησης ή εκ-
φράζει και ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχο-
μένως και κάποια εσωκομματική τάση;

Και αυτό γιατί πολλοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
έχουν αρχίσει τη μουρμούρα με αφορμή την
εμφάνιση Ανδρουλάκη στο στερέωμα της Κεν-
τροαριστεράς. Πρώτος ο ευρωβουλευτής Στέ-
λιος Κούλογλου, ο οποίος με άρθρο του χτύπη-
σε πρώτος καμπανάκι γιατί «στο γήπεδο της
Κεντροαριστεράς και της μεγάλης προοδευτι-
κής παράταξης εμφανίστηκε πλέον και άλλος
παίκτης». 

Και με αφορμή αυτό άσκησε κριτική στον
πρόεδρο Τσίπρα και την ηγετική ομάδα που
«έχει αργήσει να κάνει τις αναγκαίες επεξερ-
γασίες, εγκλωβισμένη σε μια άγονη, εσωτερι-
κή αντιπαράθεση». Δίπλα του και ο δημοσιο-
γράφος Γ. Λακόπουλος, από τους τακτικότε-
ρους συνομιλητές του Τσίπρα μέχρι πρότινος,
ο οποίος πλέον τον χαρακτηρίζει ως τον «αφα-
νή ηττημένο» των εκλογών του ΚΙΝΑΛ σε άρ-
θρο του με τίτλο « Έργο αδράνειας Τσίπρα η
μεγάλη συμμετοχή στο ΚΙΝΑΛ».

Στα Γιάννενα o Τσίπρας με πανδημία 
και ακρίβεια στις αποσκευές του

Βερναρδάκης, Κούλογλου 
και Λακόπουλος 
την «πέφτουν» 

στον πρόεδρο 
του κόμματος, 

ζητώντας του να πάρει
πρωτοβουλίες
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Ο Παπανδρέου ποντάρει 
στην πόλωση, ενώ ο Ανδρουλάκης
ως φαβορί επιλέγει χαμηλούς τόνους 

Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις οι αριθμοί έχουν την τι-
μητική τους. Αυτός είναι ο λόγος που τα κομπιουτεράκια
έχουν πάρει φωτιά αναφορικά με τον δεύτερο γύρο των εκλο-
γών για την ανάδειξη προέδρου στο ΚΙΝΑΛ.

Η ξεκάθαρη δήλωση στήριξης του Ανδρέα Λοβέρδου στον
Νίκο Ανδρουλάκη αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες του τε-
λευταίου να αναδειχθεί νικητής από τις κάλπες της 12ης Δε-
κεμβρίου, ενώ βάζει τέλος στους ευσεβείς πόθους του Γιώρ-
γου Παπανδρέου για ανατροπή του αποτελέσματος της πρώ-
της Κυριακής. Και μπορεί ο Ανδρέας Λοβέρδος να ξεκαθάρι-

σε ότι είναι προσωπική η ψήφος του στον Νίκο Ανδρουλάκη
και πως ο ίδιος δεν μπορεί να καθοδηγήσει τις δεκάδες χιλιά-
δες των ψηφοφόρων του στις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου,
ωστόσο είναι βέβαιο ότι με τη δήλωσή του ο κ. Λοβέρδος
ανοίγει τον δρόμο στον κ. Ανδρουλάκη να αντλήσει ψήφους
από μια δεξαμενή 69.000 ψηφοφόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχοντας λάβει πά-
νω από 98.000 ψήφους στον πρώτο γύρο έναντι 74.000 του κ.
Παπανδρέου, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει σημαντικά τη
διαφορά των εννέα μονάδων, που αντιστοιχούν σε 25.000 ψή-

φους, και να καταστεί νικητής, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα
έναν εκλογικό θρίαμβο.

Ο παράγοντας-κλειδί που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα
την Κυριακή και τη διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων είναι
το ποσοστό των ψηφοφόρων του Ανδρέα Λοβέρδου που θα
προσέλθει στις κάλπες. Και μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο
για τον Γιώργο Παπανδρέου να πάρει ψήφους από τη δεξαμε-
νή Λοβέρδου, ωστόσο φαντάζει δύσκολο το σύνολο των συγ-
κεκριμένων ψηφοφόρων να πάει στον κ. Ανδρουλάκη.

Αμαλία Κάτζου

Τα «κλειδιά» ενός εκλογικού θριάμβου και η ψυχρή αριθμητική του πρώτου γύρου

Μ
ε στόχο τη μεγάλη συμμετο-
χή και τη συσπείρωση των
ψηφοφόρων τους, με διαφο-
ρετικές στρατηγικές πο-

ρεύονται Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος
Ανδρουλάκης. Το φαβορί κινείται με προ-
σεκτικά βήματα και «αποφεύγει τις κακο-
τοπιές». Σηκώνει το γάντι όπου χρειαστεί,
αλλά δεν πρόκειται να μπει στην τροχιά με-
τωπικής σύγκρουσης όπου προσπαθεί να
τον βάλει ο πρώην πρωθυπουργός.

Βέβαιος ότι μπορεί να ανατρέψει τα δε-
δομένα του πρώτου γύρου εμφανίζεται ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τρεις μέ-
ρες πριν από την τελική ευθεία «ποντάρει»
στην πόλωση προκειμένου να συσπειρώ-
σει τους ψηφοφόρους του. Σε καθημερινή
βάση πλέον ξεδιπλώνει μια επιθετική ρη-
τορική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με την
προσδοκία να αναδείξει τα αδύνατα σημεία
της υποψηφιότητάς του. 

Kενό στη Βουλή
Μιλώντας χθες στη δημόσια τηλεόραση,

ο πρώην πρωθυπουργός επέμεινε ότι
υπάρχει πρόβλημα με την εκπροσώπηση
του Κινήματος Αλλαγής και συγκεκριμένα
με το ποιος θα αντιπαρατεθεί με τον πρω-
θυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέ-
ξη Τσίπρα. «Θα συμφωνήσω με τον κ. Λο-
βέρδο. Με το να εκλέξει κάποιος τον κ. Αν-
δρουλάκη δεν τον βάζει στη Βουλή. Θα
έχουμε κενό στη Βουλή. Θα κάνει πάρτι ο
Μητσοτάκης. Είναι ουσιαστικό ζήτημα». 

Συμπλήρωσε, δε, στο ίδιο ύφος ότι «δεν
είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ανα-
δείξει την παράταξη». Απάντησε και σε
όσους ζήτησαν να παραιτηθεί και να μην
πάει στον β’ γύρο: «Αυτό παραβιάζει τη δη-
μοκρατική διαδικασία. Έχω ακούσει πολ-
λές φορές όταν συγκρούομαι με συμφέ-

ροντα ότι πρέπει να παραιτηθώ. Δεν είμαι
βολικός».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά
του ακολουθεί πολιτική χαμηλών τόνων,
προτάσσοντας την ενότητα της παράταξης.
Όπως σχολίαζαν συνεργάτες του, «οι
270.000 πολίτες που ήρθαν στην κάλπη της
Κυριακής απέδειξαν ότι η ρίζα της παράτα-
ξης έχει ιστορικό βάθος και κοινωνικό εύ-
ρος. Για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει
ξανά το Κίνημά μας, η ενότητα είναι αδια-
πραγμάτευτη. Ως ελάχιστο δείγμα σεβα-
σμού απέναντι σε αυτούς που μας τίμησαν
με τη συμμετοχή τους, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης δεν θα μπει σε προσωπικές αντεγκλή-
σεις και θα συνεχίσει να έχει ως μόνη προ-
τεραιότητα το τρίπτυχο που θα φέρει τη νί-
κη στις επόμενες εθνικές εκλογές: ανανέ-
ωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία».

Τη ίδια στιγμή με αμείωτη ένταση συνε-
χίζεται η μάχη των εντυπώσεων και από τις
δύο πλευρές. Ο Γιώργος Παπανδρέου ανα-
κοίνωσε τη στήριξη του Γιάννη Σγουρού,
ενώ υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου
Ανδρουλάκη κινούνται οι στενοί συνεργά-
τες του πρώην υπουργού όπως ο Σπύρος
Καρανικόλας, η βουλευτής Νάντια Γιαννα-
κοπούλου αλλά και η αναπ. εκπρόσωπος
Τύπου Βάσια Αναστασίου.

Την ουδετερότητα επέλεξε για τον δεύ-
τερο γύρο ο Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος
με γραπτή του δήλωση καλεί τους πολίτες
να συμμετέχουν και πάλι στις εκλογές
της Κυριακής, ενώ επισημαίνει ότι «είναι
ξεκάθαρό ότι οι πολίτες εμπνέονται και
δεν καθοδηγούνται. Είναι λοιπόν μακριά
από εμένα παλαιοκομματικές πρακτικές
και μέθοδοι. Δεν είμαι κομματάρχης της

δεκαετίας του ’60, για να υποδεικνύω
επιλογές στα μέλη και τους φίλους του
Κινήματος». Στο ίδιο πνεύμα και ο Παύ-
λος Γερουλάνος, ο οποίος μιλώντας στον
Αθήνα 9,84 είπε: «Οι ψηφοφόροι σήμερα
δεν είναι όπως παλιά που περίμεναν να
ακούσουν μια υπόδειξη σχετικά με την
ψήφο τους. Είναι σε άλλη φάση, καθένας
έχει κρίση και μπορεί να αποφασίσει τι
θα ψηφίσει. Αυτοί που με στήριξαν δεν
περιμένουν υποδείξεις για τη νέα ηγεσία
στο ΚΙΝΑΛ».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Παίζουν τα ρέστα τους»
στην πιο κρίσιμη παρτίδα
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Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την τροπολογία για τους αρνητές γονείς
«Σκασιαρχείο» από τη λογική έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που επέλε-

ξε να καταψηφίσει την τροπολογία για τις ποινές στους αρνη-
τές γονείς, με το πρόσχημα ότι η ρύθμιση μπορεί να αφορά
και οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή χαμηλού βιοτι-
κού επιπέδου. Αν και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ταχθεί
υπέρ της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγκλωβί-
στηκε εκ νέου στη στείρα αντιπολίτευση και πήγε τελικά στο
«ούτε μια ημέρα σχολείο λόγω πανδημίας», κλείνοντας εκ
νέου το μάτι στους αντιεμβολιαστές και δίνοντας πολιτικό άλ-
λοθι στους αρνητές γονείς που στερούν από τα παιδιά τους
την εκπαίδευση.

«Να την αποσύρετε», είπε ο Θ. Ξανθόπουλος, ενώ ο αρμό-
διος τομεάρχης Παιδείας Ν. Φίλης έκανε λόγο για αυταρχική
ρύθμιση, εισηγούμενος μάλιστα να γίνει ηπιότερο το πλαίσιο
και να υπάρχει μόνο χρηματική ποινή για τους γονείς που στε-
ρούν από τα παιδιά τους το βασικό αγαθό της εκπαίδευσης. 

Χωρίς να διαφωνούν με την ουσία της ρύθμισης ενστά-
σεις προέβαλαν ΚΚΕ, ΜέΡΑ 25 και Ελληνική Λύση, ενώ μό-
νο το ΚΙΝΑΛ τάχθηκε υπέρ της ρύθμισης. Για υπαρκτό πρό-
βλημα αλλά για οριζόντια διάταξη μίλησε ο Θ. Παφίλης, ενώ
το ΜέΡΑ 25 επικαλέστηκε «ανεπαρκή» υγειονομικά μέτρα
στα σχολεία. Τιμωρητική χαρακτήρισε τη ρύθμιση η Ελληνι-

κή Λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έπρεπε να
λάβει άμεσα μέτρα για το φαινόμενο των αρνητών γονέων που
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με κίνδυνο τα παιδιά να χάσουν
τη χρονιά τους, αλλά και το bullying που υφίστανται εκπαιδευ-
τικοί από τις «ψεκασμένες» θεωρίες κάποιων κηδεμόνων.

Για ξεκάθαρο μήνυμα έκανε λόγο η Νίκη Κεραμέως, που

αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μη θέλει ένας γονιός να
πάει το παιδί του σχολείο γιατί πρέπει να κάνει self test. «Να
μιλήσουμε ανοιχτά: η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική! Να εί-
ναι υποχρεωτική χωρίς κύρωση; Θέλουμε ή δεν θέλουμε να
προστατεύσουμε τα παιδιά μας;», είπε η κυρία Κεραμέως
αναφορικά με την προωθούμενη ρύθμιση.  Απαντώντας στις
ενστάσεις κάποιων κομμάτων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ.
Τσιάρας, που συνυπογράφει την τροπολογία, καθησύχασε
ότι προφανώς θα ελεγχθούν οι ιδιαιτερότητες ορισμένων οι-
κογενειών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το να μη στέλνει κα-
νείς σχολείο τα παιδιά του συνειδητά ή για λόγους ιδεολη-
ψίας, δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο και να μην το αντι-
μετωπίζουμε.

Η Νίκη Κεραμέως υπεραμύνθηκε των μέτρων για τον περιο-
ρισμό της πανδημίας με έμφαση στο testing, ενώ μίλησε για
περιορισμό των κρουσμάτων το τελευταίο δεκαπενθήμερο.
«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε 1.000 λιγότερα κρού-
σματα κορονοϊού στα σχολεία, ενώ μόλις 15 από τα 85.000 και
πλέον τμήματα σε όλη τη χώρα, που αντιστοιχούν στο 0,01%, πα-
ραμένουν κλειστά», ανέφερε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι
η χώρα μας είναι η μοναδική στην ΕΕ που κάνει τόσα αυτοδια-
γνωστικά τεστ σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Δ
ιά της «αποχής» επέλεξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να παραστεί στη χθεσινή
συνεδρίαση της Εξεταστικής
Επιτροπής, όπου κατέθετε ο

Δημήτρης Πανταζής, μέλος της Επιτρο-
πής Σχεδιασμού και Εκτέλεσης του έργου
για τον εμβολιασμό, που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκα-
λεί «λίστα Κικίλια». Τα μέλη της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυ-
βέρνηση για θεσμική εκτροπή, με το επι-
χείρημα ότι δεν κλήθηκε ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Υγείας Π. Πρεζε-
ράκος, που υπήρξε πρόεδρος της Επιτρο-
πής Παραλαβής του έργου, και έτσι δεν
υπέβαλαν ερωτήσεις στον μάρτυρα. 

Για βάναυση προσβολή του Κοινοβου-
λίου έκανε λόγο ο Γιάννης Ραγκούσης,
καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση έχει
σκοπό τη συγκάλυψη, ενώ η ΝΔ σχολίασε
πως η στάση του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η μοναδική
αγωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είναι η δημιουργία εντυπώσεων και όχι η
αναζήτηση της αλήθειας. 

Στο δεύτερο μέρος της Εξεταστικής κα-
τέθεσε ο CEO της Enterprise Greece,
Γιώργος Φιλιόπουλος, που κλήθηκε στην

Εξεταστική με αφορμή τη σύμβαση ύψους
1 εκατ. ευρώ με την εταιρεία Edelman για
τη διεθνή καμπάνια προβολής της κυβέρ-
νησης. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η δια-
δικασία ήταν ανοιχτού διεθνούς διαγωνι-
σμού και ακολουθήθηκαν όλα όπως
έπρεπε και με το παραπάνω, παραθέτον-
τας μάλιστα παραδείγματα ξένων κρατών
που αναθέτουν σε μεγάλες εταιρείες τον
ρόλο της ενίσχυσης της δημόσιας διπλω-
ματίας. Παρότι η εταιρεία δεν συνεστήθη
από την παρούσα κυβέρνηση οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ βρήκαν αφορμή να αντι-

παρατεθούν με τον μάρτυρα. Στην προκει-
μένη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε πως
η Enterprise ζήτησε την εξαίρεση από την
υποχρέωση δημοσίευσης στη Διαύγεια,
με τον ίδιο τον κ. Φιλιόπουλο να παραδέ-
χεται ότι υπήρξε τέτοιο αίτημα το οποίο
διαβίβασε στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας
πως η Διαύγεια είναι «ιδιαίτερα χρονοβό-
ρα διαδικασία».

Κατά τη σημερινή διαδικασία η Εξετα-
στική Επιτροπή θα ασχοληθεί με το ζήτη-
μα των δημοσκοπήσεων, καθώς έχει κλη-

θεί να καταθέσει ο Θόδωρος Χατζηπαντε-
λής, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης
και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).

Παρούσα-απούσα 
η αντιπολίτευση στη χθεσινή
συνεδρίαση της Εξεταστικής
Επιτροπής 

Ούτε οι ίδιοι πιστεύουν 
το αφήγημά τους



ΠΠερί offshore και σανού... 
Επειδή ο σανός είναι εθνικό φαγητό, καλό εί-
ναι να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η
λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη
Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιο-
γράφων (ICIJ) μάθαμε ότι περιλαμβάνει 239
εγγραφές (λογαριασμούς και offshore εται-
ρείες) Ελλήνων με 78 διευθύνσεις στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Κάποιοι εμφανίζονται
να ελέγχουν δεκάδες εξωχώριες εταιρείες,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις offshore, λογαρια-
σμοί και καταπιστεύματα μοιράζονται στα μέ-
λη οικογενειών. Προσέξτε, τούτο δεν σημαί-
νει ότι είναι παράνομοι! Μπορεί όλοι αυτοί να
είναι καθόλα νόμιμοι.

Εύσημα Ευρωπαίων 
ΥΠΟΙΚ στον Σταϊκούρα

Με την οικονομία να «τρέχει» με σημαντι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα δημοσιονομικά
σε ισορροπία και τα δημόσια ταμεία να είναι
εύρωστα, είναι λογικό οι Ευρωπαίοι υπουργοί
Οικονομικών να αποδίδουν εύσημα στον Έλ-
ληνα ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα. Μάλιστα, μα-
θαίνουμε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης μιλούσαν με κολακευτικά σχόλια
για τον Έλληνα «τσάρο» της οικονομίας στο
πλαίσιο του Eurogroup, συγχαίροντάς τον για
τη στρατηγική που ακολουθεί όλο αυτό το διά-
στημα της πανδημίας.

Μετά τον Πίνατ 
έρχεται η Μίρα

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υιοθέ-
τησε τον Πίνατ από καταφύγιο αδέσποτων
ζώων, και άλλο στέλεχος της κυβέρνησης προ-
έβη σε ανάλογη κίνηση. Ο Άκης Σκέρτσος δη-
μοσίευσε φωτογραφίες της Μίρα, η οποία είναι
σκυλάκι τριών μηνών και κρατάει παρέα καθη-
μερινά στα στελέχη της Γενικής Γραμματείας
Συντονισμού. Το κουτάβι ήταν αδέσποτο στην
Πρέβεζα. «Είναι αποδεδειγμένο και ερευνητι-
κά ότι τα ζώα συντροφιάς, ακριβώς επειδή μας
φτιάχνουν το κέφι με το που εμφανίζονται στον
χώρο εργασίας, βελτιώνουν και την παραγωγι-
κότητά μας», έγραψε ο υπουργός Επικρατείας
στην ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Πα-
ράλληλα, το κυβερνητικό στέλεχος προέτρεψε
τους διαδικτυακούς του φίλους να υιοθετήσουν
ένα αδέσποτο ζώο.

Σε σπαζοκεφαλιά για την κυβέρνηση και την
Εκκλησία εξελίσσονται το θέμα της πανδη-
μίας ενόψει Χριστουγέννων και ο τρόπος με
τον οποίο θα λειτουργήσουν οι ναοί. Στην
έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τη
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου αναμένεται να πα-
ραβρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, θα συζητηθούν, μεταξύ άλ-
λων, το θέμα της πανδημίας ενόψει Χρι-
στουγέννων, ο τρόπος με τον οποίο θα λει-
τουργήσουν οι ναοί και η πορεία των εμβο-
λιασμών.

Στην Εύβοια 
ο Μητσοτάκης 
το Σαββατοκύριακο 

Γ
ια πρώτη φορά μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει

το «παρών» στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμέ-
νεται το προσεχές Σαββατοκύριακο να επισκεφτεί
τις περιοχές που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη και
βίωσαν την απόλυτη καταστροφή, με την πρώτη
στάση του ταξιδιού του να είναι ο Δήμος Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγίας Άννας. Για τον λόγο αυτό
έχει ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς που
ασχολούνται αλλά και από τον Σταύρο Μπένο συγ-
κεκριμένο και απτό πλάνο, το οποίο θα παρουσιά-
σει στους πολίτες.

Απίστευτα πράγματα. Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου, που δεν πή-
γε στο debate του πρώτου γύ-
ρου, τώρα ζητάει εναγωνίως

τηλεμαχία, αλλά με τους δικούς
του όρους. Κανείς βέβαια δεν ξέ-

ρει τι όρους θέτει. Αυτό που έμαθα είναι ότι, εκτός
από κατάργηση του χρονομέτρου, θέλει και συγ-
κεκριμένο τηλεστάρ-παρουσιαστή για τη θέση
του συντονιστή. Πλάκα έχει πάντως...
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Κλέβουν και κινητά
βουλευτών

Θύμα κλοπής από αγνώστους έπεσε ο «γαλά-
ζιος» βουλευτής στην Αχαΐα Ιάσονας Φωτήλας, κα-
θώς του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνό του. Μάλιστα,
όσοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνι-
κά με τον Αχαιό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
άκουγαν από τον τηλεφωνητή το μήνυμα: «Ο συν-
δρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος». Ο
Ιάσονας Φωτήλας αντέδρασε άμεσα και έσπευσε να
ειδοποιήσει την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να
αγοράσει ένα νέο κινητό. «Πάντως, όποιος και αν το
πήρε, δεν θα μπορεί να το ανοίξει, γιατί θα δώσει
ακόμη στίγμα», λέει ο ίδιος.

Η σπαζοκεφαλιά 
των Χριστουγέννων
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Ε ύσημα στην πολύ γρήγορη, όπως τόνισε, αντίδραση της κυβέρνησης σε ό,τι

αφορά τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού απέδωσε ο Αμερικανός πρέ-
σβης Τζέφρι Πάιατ, ενώ εξήρε και την πρωτοπορία της αναφορικά με την έκδοση
των ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού. 

Αυτό το γεγονός, τόνισε χαρακτηριστικά, συνετέλεσε σε μια «εκπληκτική επι-
τυχία του τουριστικού τομέα φέτος» με την προσέλκυση εκατομμυρίων Αμερικα-
νών τουριστών. 

«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται, επωφελούμαστε
όλοι», τόνισε ο Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο συνέδριο Greek Economic Summit
2021, που διοργανώνει στην Αθήνα το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη στρατηγική υποστήριξη
του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και του Atlantic Council.

Ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η στενή διμερής συνεργα-
σία συμβάλλει στην αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και στην
επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «η συνεργασία των χωρών μας στον ψηφιακό χώρο, οι επενδύσεις μας σε
ΑΕΠ και υποδομές δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή».

Ικανοποίηση στο Μαξίμου 
για τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Οι κεραίες μου πιάνουν ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου για
τον τρόπο με τον οποίο ο Τάκης Θεοδωρικάκος διαχειρίστηκε τόσο την επέτειο μνή-
μης του Γρηγορόπουλου όσο και την επέτειο του Πολυτεχνείου. «Δύο στα δύο έχει ο
Τάκης», μου έλεγαν, «χωρίς έκτροπα και επεισόδια». Επιχειρησιακά η αστυνομία
έδρασε με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτό
που λέμε υπερβάλλουσα βία, ενώ η παρουσία της ήταν διακριτική σε όλη την πρω-
τεύουσα και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, όπου έγιναν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Όπως
και στο Πολυτεχνείο, έτσι και στην επέτειο Γρηγορόπουλου είχαμε κάποιες μικροεν-
τάσεις, τις οποίες η ΕΛΑΣ διαχειρίστηκε με ψυχραιμία υπό τις εντολές του Τάκη Θεο-
δωρικάκου.
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Τον εγκατέλειψε 
και ο μεγάλος
δημοσκόπος;

Κι εκεί που τον είχαμε για εξαφανι-
σμένο, ο Χριστόφορος, που ήταν ο μέγας
δημοσκόπος του Αλέξη, επέστρεψε και
χτυπάει ΣΥΡΙΖΑ. «Θολή» χαρακτήρισε
την εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο
Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ο Χριστό-
φορος Βερναρδάκης, βουλευτής στην Α’
Αθηνών, ο οποίος ήταν υπουργός Επι-
κρατείας επί κυβερνήσεων Τσίπρα, κα-
λώντας την ηγεσία του κόμματός του να
προχωρήσει σε μια «σοβαρή αποτίμη-
ση» της εκλογικής διαδικασίας στο Κί-
νημα Αλλαγής. Ο πρώην υπουργός του
Αλέξη παρατήρησε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία δεν πρέπει να
είναι ένα αριστερίστικο κόμμα, καθώς
εκπέμπει μια «θολή εικόνα» προς το
εκλογικό σώμα. Αντίθετα, ο κ. Βερναρ-
δάκης διατύπωσε την πεποίθηση ότι δεν
έχει πείσει η πολιτική πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ την κοινωνία πως έχει να προτείνει
κάτι καλύτερο, καθώς δεν προβαίνει σε
ρηξικέλευθες αλλαγές. Ο ίδιος διέβλε-
ψε ότι «δεν θα υπάρξει μια αντιστροφή
των εκλογικών ποσοστών» μετά τις
εκλογές στο ΚΙΝΑΛ και επισήμανε πως
την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν μπο-
ρεί να κλείνει τα μάτια σε διεργασίες
που συμβαίνουν σε όμορους πολιτικούς
χώρους». Μάλιστα, είπε ότι ο Αλέξης
Τσίπρας πρέπει να καλέσει τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, εφόσον εκλεγεί, «σε μια
προοδευτική συστράτευση στη βάση
ενός προγράμματος», ανοίγοντάς του
«μια μεγάλη πολιτική αγκαλιά».

Τούρκος πιλότος μαχητικού αερο-
σκάφους είπε τα ακόλουθα: «Πετάω
23 χρόνια μαχητικά και είμαι άνερ-
γος». Σε συνέντευξη που παραχώρη-
σε στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα
«Sozcu» Τούρκος πιλότος, ο οποίος
δεν έχει πληρωθεί ούτε μια δεκάρα
για δύο χρόνια, ξεσπά: «Είμαι πιλότος
μαχητικού εδώ και 23 χρόνια. Εκα-
τοντάδες φίλοι μου είναι άνεργοι, αλ-
λά 850 ξένοι πιλότοι πετούν στην
Τουρκία, ανάμεσα στους οποίους και
Έλληνες».

Περί ανασχηματισμού
και προστίμων

Τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και
κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γρα-
φεία δύο φήμες. Η πρώτη είναι ότι επίκει-
ται ανασχηματισμός και η δεύτερη ότι η
κυβέρνηση θα πάρει πίσω το πρόστιμο των
100 ευρώ, καθότι φαίνεται να υπάρχει
συμμετοχή στον εμβολιασμό. Εγώ επιμέ-
νω και για τα δύο ότι θα παραμείνουν φή-
μες. Δεν προκύπτει κανένας επικείμενος
ανασχηματισμός ούτε για αρχές του 2022
και δεν θα παρθεί πίσω το πρόστιμο. Το τε-
λευταίο έπεσε ως ιδέα στο τραπέζι, αλλά
απορρίφθηκε διότι θα ξεσήκωνε θύελλα
αντιδράσεων για όσους έσπευσαν να κά-
νουν το εμβόλιο…

Πάιατ: «Πολύ γρήγορη η αντίδραση
της Αθήνας στον εμβολιασμό»  



Ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη
Το έχει βάλει τάμα να τον κρατήσει στο απυρόβλη-

το παρά το «αμαρτωλό» παρελθόν του. Το μεγαλο-
στέλεχος των ΕΛΠΕ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι
του για να μην πειραχθεί ούτε τρίχα της κεφαλής τού
άλλοτε κραταιού διευθυντή Επικοινωνίας επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Παρότι στις ένδοξες μέρες της παντοδυναμίας
του Αλέξη Τσίπρα ο εν λόγω διευθυντής είχε μοιρά-
σει εκατομμύρια ευρώ σε ΜΜΕ της Κουμουνδού-
ρου, προς το παρόν δεν έχει ανοίξει μύτη. Θα επα-
νέλθουμε σύντομα. 

Τα έκανε γυαλιά καρφιά
Κυκλοφορεί σαν αστείο (ή... σαν σοβαρό) στους

διαδρομιστές του ΚΙΝΑΛ: Ή είναι ληγμένα τα χάπια
ή έχει γίνει λάθος διάγνωση και δεν πιάνουν τον
«ασθενή». Ο λόγος για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο
οποίος, όπως λένε οι κακές γλώσσες, έπαθε κανο-
νική «κρίση» την περασμένη Κυριακή, όταν διαπί-
στωσε ότι ήταν ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που του
έλεγαν οι κατά τα άλλα «μετρ» στα εκλογομαγειρέ-
ματα. Μαθαίνω ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο στο
γραφείο του. 

Η
φτώχεια φέρνει γκρίνια και
εντάσεις. Πληροφορούμαι ότι
τις τελευταίες μέρες υπάρχει

μεγάλη ένταση μεταξύ της Κουμουν-
δούρου και διευθυντικών στελεχών
της ιστορικής για την Αριστερά εφη-
μερίδας «Αυγή». Μάλιστα, η ένταση
«χτύπησε κόκκινο» όταν στενός συ-
νεργάτης του προέδρου Αλέξη απεί-
λησε ανοικτά με λουκέτο στην εφη-
μερίδα, αν δεν γίνει αποδεκτή η πρό-
ταση για εθελούσια έξοδο των εργα-
ζομένων. Και όταν λέμε στενός συ-
νεργάτης, εννοούμε τον γραμματέα
του κόμματος Δημήτρη Τζανακόπου-
λο. Η εφημερίδα έχει εξελιχθεί σε
μεγάλο πονοκέφαλο για τον ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί πουλάει μόλις 800 φύλλα τη μέ-
ρα (μαζί με αυτά που υπάρχουν στο
«σώμα» των εφημερίδων, υπουργεί-

ων, οργανισμών κ.ά.). Οι πηγές μου
εκτιμούν ότι η λειτουργία της εφημε-
ρίδας προκαλεί μια μαύρη τρύπα πε-
ρίπου 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Μπρο-
στά σε αυτό το αδιέξοδο τα στελέχη
της Κουμουνδούρου εισηγούνται
αφενός πρόγραμμα εθελούσιας εξό-
δου αρκετών από τους εργαζόμε-
νους, αφετέρου την αναστολή της
ημερήσιας έκδοσης και τη διατήρη-

ση μόνο της «Αυγής της Κυριακής».
Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση
ακούει στο όνομα Θανάσης Καρτε-
ρός, ο οποίος αποτελεί την πιο αιχμη-
ρή πένα του ΣΥΡΙΖΑ και στα δύσκολα
(που δεν είναι και λίγα τελευταίως)
σπεύδει να δώσει «γραμμή». Αν
εκλείψει το καθημερινό μέσο, από
πού θα παίρνουν γραμμή τα μπερδε-
μένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οέο; 

ΜΜε μποναμά θα κλείσει
το έτος ο Κυριάκος 
Με τρεις σημαντικές
παρεμβάσεις θα «κλεί-
σει» τη χρόνια ο πρω-
θυπουργός. Η πρώτη θα
είναι το Σάββατο στην
Ιστιαία. Πρόκειται για
την πρώτη επίσκεψη
που κάνει στην πολύ-
παθη Εύβοια και, σύμ-
φωνα με πηγές της στή-
λης, θα έχει πολλές
ανακοινώσεις να κάνει. Όχι για μακροπρό-
θεσμα μέτρα, αλλά για άμεσα και απολύτως
πρακτικά. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η
επίσκεψή του την Τετάρτη στον Πειραιά,
όπου μαζί με τον Κώστα Καραμανλή θα εγ-
καινιάσει το τραμ που έφτασε - επιτέλους-
στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Τέλος, το έτος
θα κλείσει με τον προϋπολογισμό, οπότε
αναμένονται μια δυο καλές ειδήσεις. Θα
αφορούν τον ΕΝΦΙΑ και τη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών.

Γενικός διευθυντής
ελέγχων ή επίκουρος
καθηγητής; 

Γενικός διευθυντής ελέγχων μεγάλου ορ-
γανισμού και πρώην βουλευτής της ΝΔ μα-
θαίνω ότι όχι μόνο έκανε τα χαρτιά του για
θέση επίκουρου καθηγητή Γεωπονίας στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά βγήκε και
πρώτος. Το περίεργο είναι ότι δεν έχει κατα-
θέσει ακόμη την παραίτησή του από τη θέση
που κατέχει. Οι άσπονδοι φίλοι του διερω-
τώνται αν θα το κάνει άμεσα (όπως οφείλει) ή
θα περιμένει το αποτέλεσμα από δικαστική
υπόθεση (με… ζουμί και μάλλον με «τσαλά-
κωμα») για να λάβει τις τελικές του αποφά-
σεις. Άραγε, ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύμβουλος του εν λόγω οργανισμού το γνω-
ρίζουν; Και αν ναι, έχουν ενημερώσει τον αρ-
μόδιο υπουργό; Διότι σε διαφορετική περί-
πτωση είναι εκτεθειμένοι και μάλιστα πολύ. 

Ποιο μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ «υποπτεύον-
ται» στην Κουμουνδούρου ότι βρίσκε-
ται πίσω από κακεντρεχείς διαρρο-
ές για τα εσωτερικά του κόμματος
σε μεγάλη εφημερίδα; Δεν είναι
μόνο ότι πολλοί τον έχουν στην
«μπούκα», αλλά και το γεγονός ότι
στην κυβέρνηση Τσίπρα, εκ του ρό-
λου του, απέκτησε πολλές προσωπικές επαφές
στον χώρο των ΜΜΕ.

Η Κουμουνδούρου απειλεί 
με «λουκέτο» την Αυγή 
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Ούτε επιβεβαιώνεται ούτε όμως
διαψεύδεται η έντονη φημολο-
γία που θέλει τον Ιβάν Σαββί-
δη να διαπραγματεύεται την
πώληση του ΠΑΟΚ με τον επι-
χειρηματία κ. Μυστακίδη. Το σί-
γουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος
επιχειρηματίας είναι εξαιρετικά
εύρωστος οικονομικά. Είναι έμ-
πορος μετάλλων με διπλή υπη-
κοότητα (ελληνική και βρετανι-
κή) και υπολογίζεται ότι η περι-
ουσία του αγγίζει τα 12,6 δισ. δο-
λάρια. Εδώ και ενάμιση χρόνο εί-
ναι και ένας από τους μεγαλομε-
τόχους της Τράπεζας Πειραιώς.

Με περιουσία που αγγίζει τα 12,6 δισ. ο πιθανός αγοραστής του ΠΑΟΚ 
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Πολιτική οικονομία ως μέσο 
απεγκλωβισμού από το παρελθόν

Η
οικονομία και η πολιτική είναι δύο κεντρι-
κά δομικά στοιχεία της δημοκρατίας και
της κοινωνίας. Σαφώς δεν αφορούν μόνο

τους πολιτικούς ή τους οικονομολόγους, αν και
πολλές -τις περισσότερες- φορές τα όρια δεν είναι
διακριτά και οι μεν εισέρχονται στο πεδίο δραστη-
ριότητας του άλλου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και
συγκεκριμένες «οπαδικές» θέσεις.

Η μελέτη μεταξύ οικονομικών και πολιτικών δια-
δικασιών με έμφαση το αποτύπωμα που έχουν -και
οι δύο- στην κοινωνία αποτελεί μονόδρομο για την
εξελικτική πορεία και ευμάρεια των ανθρώπων.
Κεντρικοί άξονες στην αέναη αυτή μελέτη είναι η
κατανομή του πλούτου και η κατανομή της εξου-
σίας σε διαφορετικές κοινωνικές -ή ταξικές- ομά-
δες. Τέτοια πυρηνικά ερωτήματα είναι που δημι-
ουργούν αντιμαχόμενες πλευρές, θεωρίες οικονο-
μικών μοντέλων, εφαρμοστέων ή ανεφάρμοστων,
επιβαλλόμενων ή εξελισσόμενων και τελικά σύγ-
χυση ως προς το τι είναι εξουσία και τι χρηστή
εξουσία.

Η έννοια και ο ρόλος του κράτους ως εγγυητή και
θεσμικού ρυθμιστή των δίκαιων, νόμιμων και χρη-
στών τρόπων ανάπτυξης αποτελούν κύρια συστατι-
κά της δημοκρατίας και της αξιοποίησης των πό-

ρων και των μέσων για εξελισσόμενες και σύγχρο-
νες κοινωνίες.

Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται στο πλέον κρίσιμο
σημείο μετασχηματισμού της, σε θεσμικά οργανω-
μένο σύγχρονο κράτος, αφήνοντας στο παρελθόν
τη χαοτική διακυβέρνηση, την εξουσία κομματικών
-και όχι πολιτικών- δομών, τη μη επιστημονική
προσέγγιση και πολλά άλλα. Σήμερα αποφασίζου-
με αν το νέο -που είναι το προφανές- θα αποτελέ-
σει το θεμέλιο μιας νέας Ελλάδας.

Στο ερώτημα γιατί απαιτείται μια τέτοια προσέγ-
γιση η απάντηση είναι για να αποκτήσουμε ως κοι-
νωνία μεγαλύτερο ρεαλισμό στην πράξη, μεγαλύ-
τερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών,
να μη συγχέουμε την εξουσία με τη δημοκρατία και
τελικά να σταματήσουμε να συγκρίνουμε την ατο-
μική λειτουργία από τη συλλογή. Με αυτό τον τρόπο
απομακρυνόμαστε από τις γενικότητες και τις -λε-
γόμενες- κανονιστικές απόψεις που εσωκλείουν
τον κίνδυνο της υποκειμενικότητας και εμβαθύ-
νοντας στην κατανόηση της εξουσίας, των θεσμών
και των σχέσεών τους αναπτύσσουμε τις ιδιότητές
μας ως ώριμων πολιτών, έτοιμων να αξιοποιήσουν
το νέο περιβάλλον συλλογικά.

Αν μπορούσαμε να χωρίσουμε σε διαφορετικές

προσεγγίσεις τις αναλύσεις (μελέτες) που πρέπει
να γίνονται σε επίπεδο χώρας ή ακόμη και σε σύνο-
λο χωρών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται:

• Ανάλυση σε μακροεπίπεδο, παρέχοντας έτσι το
γενικό πλαίσιο της χώρας ή της περιφέρειας, στις
πολιτικές εξελίξεις και στο συνολικό περιβάλλον
πολιτικής οικονομίας. 

• Ανάλυση σε τομεακό επίπεδο, προσδιορίζοντας
τα συγκεκριμένα εμπόδια και τις -αναδυόμενες-
ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η εφο-
διαστική αλυσίδα, η βιομηχανία, η πληροφορική, η
έρευνα κ.ά. 

• Ανάλυση που βασίζεται σε συγκεκριμένα προ-
βλήματα, αποσκοπώντας στην κατανόηση συγκε-
κριμένων ζητημάτων, είτε αφορά κεντρικές πολιτι-
κές είτε τοπική ή περιφερειακή δυσλειτουργία έρ-
γων. 

Εν κατακλείδι, οικονομία και πολιτική είναι αλ-
ληλένδετες έννοιες που συμμαχούν για την ευρύ-
τερη ανάπτυξη των κοινωνιών και την ευμάρεια των
ανθρώπων. 

Η πολιτική οικονομία είναι το μέσο απεγκλωβι-
σμού από ένα παρελθόν που χρειάζεται μόνο για να
μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. 
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Το άλμα του πληθωρισμού φέρνει 
ανατροπές στη ζωή των πολιτών

Ο
ι πολίτες βιώνουν μια έντονη κοινωνική
αναστάτωση. Από τη μια πλευρά, η νόσος
Covid-19 που δεν επιτρέπει να κάνεις πρό-

γραμμα και να σχεδιάσεις το μέλλον, από την άλλη
η ακρίβεια και η οικονομική αστάθεια που έχουν
φέρει την κοινωνία σε μεγάλη ταραχή.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ προ-
σπαθούν να διαχειριστούν την κρίση, αλλά τα απο-
τελέσματα είναι απογοητευτικά.

Για να καθησυχάσει τους καταναλωτές, η ΕΚΤ
και οι εθνικές τράπεζες ξεκίνησαν πανευρωπαϊκή
καμπάνια ενημέρωσης με στόχο να επικοινωνή-
σουν τους παροδικούς λόγους εκτίναξης των τι-
μών, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τους κινδύ-
νους.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι η εκτίναξη του πληθωρισμού
οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Πρώτον, στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός ήταν
πολύ χαμηλός πέρσι λόγω της πανδημίας και των
lockdowns. Ο παράγοντας αυτός δεν θα υπάρχει
του χρόνου.

Δεύτερον, στη μεγάλη αύξηση των τιμών ενέρ-
γειας. Ο παράγοντας αυτός είναι υπεύθυνος για το
50% του πληθωρισμού. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι υπάρ-

χουν πολλοί λόγοι για την άνοδο των τιμών ενέρ-
γειας που, μεταξύ άλλων, σχετίζονται και με το πε-
ριβάλλον, όπως οι μικρότεροι άνεμοι στη Βρετανία
και η ξηρασία στη Λατινική Αμερική. Συνεπώς, για
τις τιμές ενέργειας, από τη στιγμή που επηρεάζον-
ται από πολλούς παράγοντες, θα υπάρχουν περίο-
δοι με μεγάλες διακυμάνσεις.

Τρίτον, στις ελλείψεις και τα προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό το πρόβλημα ήταν
αποτέλεσμα της ξαφνικής επανεκκίνησης της οι-
κονομίας. Ωστόσο, αυτό θα αμβλυνθεί, καθώς οι
επιχειρήσεις προσαρμόζουν την παραγωγή και τα
αποθέματά τους.

Ο βασικότερος παράγοντας ισορροπίας είναι ότι
δεν παρατηρούνται μισθολογικές αυξήσεις. Αν
συμβεί αυτό, τότε οι παροδικές ανατιμήσεις «περ-
νούν» και παγιώνονται στην οικονομία. Κάτι τέτοιο
αλλάζει τα δεδομένα, καθώς ο πληθωρισμός από
παροδικός λαμβάνει μόνιμα χαρακτηριστικά. Σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο η ΕΚΤ θα πρέπει να επανε-
ξετάσει τη νομισματική πολιτική της.

Η εκτίναξη του πληθωρισμού αποτελεί τη βασι-
κότερη πηγή ανησυχίας για τις κυβερνήσεις, τις
νομισματικές αρχές και τους καταναλωτές.

Σε όλη την Ευρωζώνη οι καταναλωτές βρίσκον-
ται αντιμέτωποι με διψήφιες ανατιμήσεις, κυρίως
στους λογαριασμούς ενέργειας, χωρίς να διαφαί-
νεται άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στις
προηγούμενες τιμές.

Όμως, η ΕΚΤ επιμένει ότι το φαινόμενο είναι πα-
ροδικό και ότι το 2022 ο πληθωρισμός θα μειωθεί
κάτω του 2% από 4,1% σήμερα.

Η πανδημία άλλαξε επίσης τον τρόπο με τον
οποίο περνάμε την καθημερινότητά μας. Άρα και
τα αγαθά που μας είναι απαραίτητα. Οι καταναλω-
τές αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ηλε-
κτρονικά είδη και υλικά για επισκευαστικές εργα-
σίες στις κατοικίες τους, σε μεγαλύτερες ποσότη-
τες απ’ ό,τι είχαν προγραμματίσει οι επιχειρήσεις
που τα πωλούν.

Θα απαιτηθεί χρόνος, αλλά το μεγάλο κενό μετα-
ξύ προσφοράς και ζήτησης θα εξασθενήσει, κα-
θώς οι επιχειρήσεις θα παράγουν μεγαλύτερες πο-
σότητες ώστε να ανταποκριθούν στην αυξημένη
ζήτηση.

Όλα αλλάζουν στη ζωή μας και οι κυβερνήτες
καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικό-
τητα. Δεν υπάρχουν αντοχές για άλλες θυσίες. 

του
Κων/νου 

Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Η
θέση της Ελλάδας στη γεωπολιτική
σκακιέρα των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Μεσογείου ενισχύεται
συστηματικά και η χώρα εδραιώνει

πλέον τον ρόλο της ως περιφερειακής δύνα-
μης που εγγυάται τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στην περιοχή. «Η εξέλιξη αυτή είναι
αποτέλεσμα της αλλαγής στη στρατηγική της
Αθήνας», επισημαίνουν έμπειροι αναλυτές
στην «Political», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλά-
δα αντιμετωπίζεται ως ισότιμος συνομιλητής
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε συμμαχικό
επίπεδο.

Υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, με αρμοδιότητα στις υποθέσεις
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκάλυψε
χθες σε στενό κύκλο συνομιλητών ότι «έχει
αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν την Ελλάδα οι
Ηνωμένες Πολιτείες». Μέχρι πρότινος η Αθή-
να δαπανούσε μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο
στην ανάδειξη της τουρκικής παραβατικότη-
τας. Οι συζητήσεις στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις
αλλά και στα διεθνή φόρουμ περιστρέφονταν
γύρω από την απαρίθμηση των παράνομων

ενεργειών της Άγκυρας και συνήθως η ελλη-
νική πλευρά ήταν ικανοποιημένη αν κατάφερ-
νε να αποσπάσει μια δήλωση καταδίκης των
ενεργειών αυτών από τους εταίρους της.

Μετά τα γεγονότα του Έβρου όμως η Ελλά-
δα έδειξε ότι, εκτός από τη βούληση, διαθέτει
και την ισχύ για να διαδραματίσει κομβικό ρό-
λο στην περιοχή. Η ελληνοτουρκική κρίση
που ακολούθησε ώθησε την Ελλάδα να ανα-
λάβει σημαντικές διπλωματικές και αμυντι-
κές πρωτοβουλίες. Η χώρα απέκτησε ρόλο
στις εξελίξεις στη Λιβύη, έκανε το πιο επιτυ-
χημένο «άνοιγμα» στη σύγχρονη ιστορία της
συνάπτοντας συμμαχίες με τον Αραβικό Κό-
σμο, ενώ υπέγραψε δύο πολύ σημαντικές
αμυντικές συμφωνίες με το Παρίσι και την
Ουάσιγκτον που θωρακίζουν την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα απέναντι
στην Τουρκία. Παράλληλα, οι διαρκείς συνεκ-
παιδεύσεις και η συστηματική παρουσία στην
Ελλάδα στρατιωτικών δυνάμεων από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τους φίλους και
συμμάχους από την ευρύτερη περιοχή ανα-
δεικνύουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αθή-
νας, που αποτελεί πλέον υπολογίσιμη δύναμη
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα παραπάνω διαπίστωσε και ο Αμερικανός
πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, όταν την περασμένη
Παρασκευή επισκέφτηκε την Αλεξανδρούπο-
λη, η οποία αποτελεί πλέον τη «λεωφόρο» των

αμερικανικών στρατευμάτων για γρήγορη και
ασφαλή πρόσβαση στα εδάφη της Ανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, ενώ επι-
σήμανε πως μια ισχυρή Ελλάδα είναι προς
όφελος των αμερικανικών σχεδίων που περι-
λαμβάνουν τη χώρα μας στον νέο ενεργειακό

χάρτη της Μεσογείου. Τα συμπεράσματα αυτά
αποτυπώνονται και στο διακομματικό νομο-
σχέδιο των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ
και Μάρκο Ρούμπιο, που εντάχθηκε στον
αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης. 
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Όπως έγραψε η «Political», την ερχόμενη εβδομάδα
αναμένεται στην Αθήνα η επιτροπή του Αμερικανικού
Πενταγώνου για να επισκεφτεί τις βάσεις που θα μπορού-
σαν να φιλοξενήσουν μαχητικά 5ης γενιάς και να συνδρά-
μει στη σύνταξη του επίσημου ελληνικού αιτήματος για
την προμήθεια μιας Μοίρας F-35. Άλλωστε και το νομο-
σχέδιο Μενέντεζ - Ρούμπιο περιλαμβάνει ευθεία παραί-
νεση για την πώληση F-35 στην Ελλάδα αλλά και την πα-
ράδοση πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού στις ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις. Σε αυτό το «υλικό» ανήκουν, άλ-

λωστε, και τα πρώτα 44 σε σύνολο 1.200 θωρακισμένων
οχημάτων Μ1117 που παρέλαβε την περασμένη εβδομάδα
ο Στρατός Ξηράς.

Η διεθνής αναβάθμιση της Αθήνας και η αμυντική της
ενίσχυση με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα προκα-
λούν έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν οδηγήθηκε σε μια εντυπωσιακή «κωλοτούμ-
πα» προκειμένου να βγει από τη διπλωματική απομόνω-
ση και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τις
αραβικές χώρες. Αναγκάστηκε μάλιστα να αποκαλέσει

«αδερφούς» του εκείνους που πριν από λίγους μήνες
χαρακτήριζε «δυνάμεις του κακού». Από το Κατάρ,
όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Τούρκος
πρόεδρος δεν παρέλειψε να προβάλει τις παράνομες
διεκδικήσεις της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ, υποστη-
ρίζοντας ότι η άδεια που παραχώρησε η Λευκωσία στην
αμερικανική ExxonMobil «παραβιάζει την υφαλοκρηπί-
δα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αγνοεί τα
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που είναι συνιδιοκτή-
τες του νησιού».

Στην τελική ευθεία για τα «ελληνικά» F-35 - Αντιδράσεις από την Άγκυρα

Η στρατηγική
που εδραίωσε
τον ρόλο 
της Ελλάδας

Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία
Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας είχε χθες ο Νίκος
Δένδιας, ο οποίος υποδέχτηκε τη Μαρίσε Πέιν στην Αθήνα. Ο επικεφαλής
της ελληνικής διπλωματίας, αφού επισήμανε την κοινή αντίληψη των δύο
χωρών για την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τόνισε «φωτογραφίζον-
τας» την Τουρκία ότι κάποιες χώρες «επιμένουν να διατηρούν απειλή πολέ-
μου, παρεμβαίνουν σε άλλα κράτη, αρνούνται να κατανοήσουν ότι η εποχή
της πολιτικής των κανονιοφόρων ανήκει σε προηγούμενους αιώνες και συ-
νάπτουν ανυπόστατες και παράνομες συμφωνίες καθορισμού θαλάσσιων
ζωνών που βασίζονται σε ιδεολογήματα που αφορούν τη σφαίρα της φαντα-
σίας και όχι της νομιμότητας».
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Σ
τα «αστέρια» στοχεύει το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη
συγκρότηση της νέας Διεύθυν-
σης Διαστήματος (Γ5), η οποία

αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρη-
σιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουρ-
γικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση, η οποία
μάλιστα προβλέπεται και στη νέα Δομή Δυ-
νάμεων που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ τον περα-
σμένο Απρίλιο, θα διοικείται από ταξίαρχο
και θα αποτελεί τον επιτελικό φορέα για τα
θέματα που αφορούν το Διάστημα και την
τεχνολογία δορυφορικών συστημάτων και
επικοινωνιών. Σύμφωνα μάλιστα με την
ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η Διεύθυνση Δια-
στήματος «συνιστά το συμβουλευτικό όρ-
γανο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την οργάνω-
ση και επιχειρησιακή υποστήριξη των
αναγκών της Εθνικής Άμυνας», ενώ θα
έχει ενεργό ρόλο στη σχεδίαση, την οργά-
νωση και τη διεξαγωγή διακλαδικών επι-
χειρήσεων και ασκήσεων σε εθνικό, συμ-
μαχικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τη νέα Διεύθυνση θα στελεχώσουν 15-
20 αξιωματικοί που θα προέρχονται από
όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνά-
μεων, με κύριο αντικείμενο την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας με χώρες που έχουν κάνει
άλματα στη διαστημική τεχνολογία και
αξιοποιούν τις πολύτιμες γνώσεις τους
στην αμυντική βιομηχανία αλλά και στο
πεδίο των επιχειρήσεων. Πηγές του Γενι-
κού Επιτελείου ξεκαθαρίζουν ότι η σύ-
σταση του νέου φορέα δεν είναι ένα επι-
κοινωνιακό «πυροτέχνημα», αλλά θα
συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η ταχύτερη
συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών με
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων
θα μειώσει δραματικά τον χρόνο λήψης
αποφάσεων και θα αναβαθμίσει τις συ-
νεργασίες με φίλους, εταίρους και συμ-
μάχους.

Άλματα στην τεχνολογία 
Προς το παρόν, πάντως, και μέχρι οι ελ-

ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να αποκτή-
σουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία
για να έχουν «παρουσία» στο Διάστημα ή
σε διαστημικά προγράμματα της Ευρώπης
και του ΝΑΤΟ, ο ρόλος της Διεύθυνσης
Διαστήματος θα εξαντλείται στην αποστο-
λή στελεχών για εκπαίδευση σε σχολεία
του εξωτερικού, στη διερεύνηση πεδίων
συνεργασίας και στην ενίσχυση της συ-

νεργασίας με χώρες που πρωτοπορούν
στον τομέα αυτόν, όπως οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η
Ινδία, η Γαλλία και άλλες. 

Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στο
«ράλι» του Διαστήματος, με τις όποιες
προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν να στε-
ρούνται σοβαρότητας και αντικειμένου.
Αναφερόμαστε, φυσικά, στον Ελληνικό
Διαστημικό Οργανισμό που ιδρύθηκε το
2017 επί υπουργίας Νίκου Παππά, και κα-
ταργήθηκε δύο χρόνια αργότερα, με το
Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος να αναλαμ-
βάνει έκτοτε την εκπροσώπηση της χώ-
ρας σε όλα τα ζητήματα στον τομέα του
Διαστήματος. 

Στον αντίποδα, όμως, η πρόοδος της ελ-
ληνικής διαστημικής βιομηχανίας είναι
αξιοθαύμαστη. Δεκάδες εγχώριες εται-
ρείες και startups συναγωνίζονται «κο-
λοσσούς» του χώρου και πρωτοπορούν
στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, τα
οποία μάλιστα αξιοποιούνται στα σημαντι-
κότερα διαστημικά προγράμματα του
πλανήτη. Παράλληλα, δίνουν ώθηση στις
προσπάθειες της Ελλάδας να ενισχύσει τη

θέση της στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Ορ-
γανισμό και να προσελκύσει επενδύσεις
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Οι
εταιρείες αυτές βρίσκονται ήδη στο «στό-
χαστρο» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την ανάπτυξη
εγχώριων τεχνολογιών που θα ενσωμα-
τωθούν σε οπλικά συστήματα και Μη
Επανδρωμένα Οχήματα. Ένα αρκετά ώρι-
μο πρότζεκτ που φέρει τη σφραγίδα της
ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας είναι το
UAV «ΑΡΧΥΤΑΣ». Πρόκειται για ένα από τα
πιο φιλόδοξα εγχώρια προγράμματα σε
έναν τομέα που η Ελλάδα υπήρξε πρωτο-
πόρος πριν από αρκετές δεκαετίες, όμως
η οικονομική κρίση και η απαξίωση της
αμυντικής βιομηχανίας επέτρεψαν σε άλ-
λες χώρες, όπως η Τουρκία, να «οδηγούν»
την παγκόσμια αγορά στον τομέα των εξε-
λιγμένων UAVs. 

Συγχωνεύσεις 
Μαζί με τη σύσταση της Διεύθυνσης

Διαστήματος, η ανασυγκρότηση που έγινε
στο ΓΕΕΘΑ περιλάμβανε και την ενοποί-
ηση των φορέων Επικοινωνιών και Πλη-

ροφορικής σε μια νέα Διεύθυνση (Γ4) η
οποία θα είναι υπεύθυνη για την υποστή-
ριξη των επιχειρησιακών αναγκών των
Ενόπλων Δυνάμεων και για την ανάπτυξη
και ολοκληρωμένη λειτουργία των δι-
κτύων τους. 

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληρο-
φορικής θα αποτελεί τη «γέφυρα» ανάμε-
σα στο ΓΕΕΘΑ και τα πανεπιστήμια, τα
κέντρα έρευνας και τεχνολογίας της χώ-
ρας, ενώ θα συμμετέχει και σε εθνικά και
διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την
ανάπτυξη εφαρμογών που θα αξιοποι-
ηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τη νέα Διεύθυνση 
θα στελεχώσουν 15-20 
αξιωματικοί που θα 
προέρχονται από όλους 
τους κλάδους 
των Ενόπλων Δυνάμεων
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Το ΓΕΕΘΑ 
στη «μάχη» 
του Διαστήματος



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Τ
ο επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορ-
τίο στη χώρα αποτυπώνεται και στον
επιδημιολογικό χάρτη, που αλλάζει
και πάλι με μια ακόμα περιοχή, την

Ευρυτανία, να μπαίνει στο βαθύ κόκκινο (επί-
πεδο 5) από το κόκκινο (επίπεδο 4) που βρι-
σκόταν. Από το πορτοκαλί (επίπεδο 3) στο
κόκκινο (επίπεδο 4) ανεβαίνουν Αργολίδα και
Μεσσηνία.

Οι περιοχές που παρουσίασαν βελτίωση
στους επιδημικούς χάρτες και κατέβηκαν επί-
πεδο είναι: Από το βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5)
στο κόκκινο (επίπεδο 4) η Ξάνθη, ενώ από το
κόκκινο (επίπεδο 4) κατεβαίνει στο πορτοκαλί
(επίπεδο 3) το Ρέθυμνο.

Άρα οι 26 περιοχές της χώρας οι οποίες εί-
ναι πλέον σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) είναι:
Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Αχαΐα, Λάρισα,
Μαγνησία, Καστοριά, Κιλκίς, Ημαθία, Πιερία,
Φλώρινα, Έβρος, Πέλλα, Δράμα, Μεσσηνία,
Σέρρες, Τρίκαλα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδι-
κή, Φθιώτιδα, Θάσος, Λέσβος, Γρεβενά, Άρτα,
Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία. 

Ο Πλεύρης διαψεύδει…
Με την πίεση να είναι συνεχής στα νοσοκο-

μεία, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε δήλω-
ση σχετικά με τις καταγγελίες για επιλεκτική
εισαγωγή ασθενών στις ΜΕΘ. «Διευκρινίζεται
ότι η δήλωση των ασθενών που χρειάζονται
ΜΕΘ γίνεται από τους ιατρούς στην πλατφόρ-
μα του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ. Όλα τα νοσοκομεία που
διαθέτουν κενές κλίνες ΜΕΘ βλέπουν τα αιτή-
ματα και βάσει ιατρικών κριτηρίων δέχονται
με απόφαση ιατρών τον ασθενή στην κενή κλί-
νη ΜΕΘ που διαθέτουν. Αναφορές ότι κρα-
τούνται κλίνες ΜΕΘ ή γίνεται επιλεκτική εισα-
γωγή τους είναι ψευδέστατες και προσβάλ-
λουν πρωτίστως τους ιατρούς. Όσοι διακινούν
fake news λειτουργούν ως συκοφάντες και εί-
ναι υπόλογοι απέναντι στους ιατρούς, που
προσβάλλουν», τονίζει ο κ. Πλεύρης.

Και γονείς μαζί με τα παιδιά
Εν αναμονή του ανοίγματος της πλατφόρ-

μας για τον εμβολιασμό των παιδιών 5-11 ετών
που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου, ο γενικός
γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους τό-
νισε σε τηλεοπτική εκπομπή πως θα πραγμα-
τοποιούνται στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά
στη συνέχεια θα μπορούν να γίνονται και από
τον παιδίατρο της οικογένειας, ο οποίος θα

μπορεί να εμβολιάσει και τον γονέα/ενήλικο
συνοδό. Ο πρόεδρος της Ένωσης των Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής Κώ-
στας Νταλούκας μιλώντας στην «Political» τό-
νισε πως στο emvolio.gov.gr είναι αναρτημέ-
νη λίστα παιδιάτρων που κάνουν εμβολια-
σμούς σε παιδιά και ενήλικες. 

«Εγώ, για παράδειγμα, έχω εμβολιάσει έως
τώρα 30 παιδιά και 35 ενήλικες, ενώ το Σάβ-
βατο θα εμβολιάσω και δυο κατάκοιτους. Άλ-
λος συνάδελφος στην Αγία Παρασκευή έχει
εμβολιάσει 300 άτομα, ενήλικες και παιδιά.
Επειδή οι γονείς ρωτούν και φοβούνται την

πιθανότητα της εμφάνισης μυοπερικαρδίτι-
δας ειδικά στα αγόρια μετά τη β’ δόση, να τους
πω πως η αναλογία είναι μόλις 50 παιδιά στο 1
εκατομμύριο και αυτές οι περιπτώσεις αυτοϊ-
άθηκαν ύστερα από πέντε μέρες. Ελάχιστα
περιστατικά χρειάστηκαν νοσηλεία και η έκ-
βαση ήταν πολύ καλή ύστερα από λίγες μέρες,
δηλαδή δεν πέθανε κανένα παιδί από μυοπε-
ρικαρδίτιδα ύστερα από εμβολιασμό. Αντίθε-
τα είναι πολύ πιο επικίνδυνο έως και εκατό
φορές να νοσήσει σοβαρά ένα παιδί από μυο-
περικαρδίτιδα αν δεν έχει εμβολιαστεί, ενώ
είναι κατά πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες

εμφάνισης μυοπερικαρδίτιδας από την ίδια
νόσηση χωρίς εμβολιασμό».

Ο πρόεδρος της Ένωσης των Ελευθεροε-
παγγελματιών Παιδιάτρων συνεχίζει λέγον-
τας πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς:
«Συστήνω στους γονείς να προσέχουν τα παι-
διά τους όταν νοσούν και αν αισθανθούν έντο-
νο πόνο στο στήθος, λαχάνιασμα ή ταχυπαλ-
μία, να πάνε οπωσδήποτε στον καρδιολόγο
για καρδιογράφημα και triplex. Πάντως σε ό,τι
αφορά τα παιδιά 5-11 ετών, οι αρμόδιες ρυθμι-
στικές Αρχές έκριναν το εμβόλιο ασφαλές και
αποτελεσματικό, άρα δεν υπάρχει κανένας
λόγος ανησυχίας στους γονείς. Σε αυτές τις
ηλικίες, μάλιστα, οι έρευνες έδειξαν ότι οι πα-
ρενέργειες ήταν πολύ μικρότερες και σπανιό-
τερες». Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του εμβο-
λίου, ο κ. Νταλούκας μας λέει πως τα εμβόλια
παραδίδονται σε ισοθερμικό κουτί, ο παιδία-
τρος τα τοποθετεί σε απλό ψυγείο στους 2-8
βαθμούς Κελσίου με τη δυνατότητα συντήρη-
σής τους για έναν μήνα, κι εκείνος ξέρει πως
το ένα φιαλίδιο που θα ανοίξει έχει διάρκεια
ζωής 6 ωρών.
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Ποιες είναι οι 26 επιβαρυμένες
περιοχές - Πώς θα γίνονται τα
εμβόλια στα παιδιά 5-11 ετών

Όμικρον: Η παραλλαγή
Stealth που ξεγελά τα PCR 
Μια αόρατη παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον που μπορεί να περνάει κάτω
από τα «ραντάρ» των PCR τεστ ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες. Εξ ου και
το «παρατσούκλι» που της έδωσαν: Stealth, για να παραπέμπει στα αόρατα μα-
χητικά. 
Στο μεταξύ, δύο αδέλφια που νοσηλεύονταν εδώ και εβδομάδες στο Νοσοκο-
μείο του Ρίου, πέθαναν από κορονοϊό με διαφορά λίγων ωρών. Το απόγευμα
της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή ο 64χρονος Σπύρος Τσάκας, συνταξιούχος,
και λίγες ώρες μετά ο αδελφός του Νίκος Τσάκας, μόλις 55 ετών, υδραυλικός.
Τα δύο αδέλφια έμεναν στο ίδιο σπίτι και ήταν και οι δύο ανεμβολίαστοι.
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 5.899 νέα κρούσματα, 81 θανάτους και 709 διασωλη-
νωμένους. Η Αττική παραμένει για ακόμη μία φορά πρώτη με 1.783 νέα κρού-
σματα και 935 νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα πάνω από 10.000 παιδιά ηλικίας 4-18 ετών νόσησαν την τελευταία
εβδομάδα.

Σε βαθύ κόκκινο 
η μισή Ελλάδα
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 64χρονος ηλεκτρολόγος, ο
οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποιούσε ερ-
γασίες τοποθέτησης κεραίας τηλεόρασης σε πολυκατοι-
κία της οδού Καποδιστρίου στην Ηλιούπολη. Άγνωστο

πώς, ο έμπειρος τεχνίτης πα-
ραπάτησε, ενώ εργαζόταν
στον 4ο όροφο και έπεσε
στον φωταγωγό, με αποτέλε-
σμα να σκοτωθεί ακαριαία.
Στο σημείο έφτασαν ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ και τρία οχή-

ματα της Πυροσβεστικής με 8 άνδρες, που τον ανέσυραν
χωρίς τις αισθήσεις του, με το νοσηλευτικό προσωπικό
απλώς να διαπιστώνει τον θάνατο του 64χρονου ηλεκτρο-
λόγου.

Συνεχίζεται με συγκλονιστικές καταθέσεις η
δίκη του «ψευτογιατρού» στο Μεικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο της Αθήνας. Ο 48χρονος κατηγορούμε-
νος κάθεται σιωπηλός και κρατά συνεχώς σημει-
ώσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των
μαρτύρων.  «Παρόλο που οι γιατροί είχαν πει στον
σύζυγό μου να χειρουργηθεί άμεσα, ο Dr Kontos
τον έπεισε να μην ακολουθήσει τις συμβουλές
τους», είπε η σύζυγος ασθενούς που είχε δια-
γνωσθεί με καρκίνο στους όρχεις, ασθένεια που
θεωρείται ιάσιμη. Το ζευγάρι του έδωσε 136.560
ευρώ για τη θεραπεία, μετά τον θάνατο του

46χρονου ο Dr Kontos ζήτησε από τη γυναίκα του
και 3.500 ευρώ… χρωστούμενα. Νωρίτερα στο
δικαστήριο μάρτυρας περιέγραψε πως προσπά-
θησε να πείσει την πάσχουσα από καρκίνο σύζυ-
γό του. «Η γυναίκα μου πολιτευόταν. Την ενδιέφε-
ρε η εικόνα της. Δεν ήθελε χάσει τα μαλλιά της
και το στήθος της. Άρχισε να πηγαίνει με μια φίλη
της στις εκκλησίες και γνώρισε έναν ιερέα με
καρκίνο, ο οποίος της σύστησε τον Κόντο». Υπο-
στήριξε πως ο ψευτογιατρός τής έκανε πλύση εγ-
κεφάλου και της απέσπασε τουλάχιστον 35.000
ευρώ και την οδήγησε στον θάνατο.

Ψευτογιατρός: Ζητούσε χρήματα και μετά θάνατον

Ηλεκτρολόγος 
σκοτώθηκε 
πέφτοντας από 
τον φωταγωγό

Σ
ε έναν από τους πιο κεντρικούς δρό-
μους της πρωτεύουσας, τον πεζό-
δρομο της οδού Ερμού, δύο ανήλικα
κορίτσια -μόλις 12 και 14 ετών- δέ-

χτηκαν επίθεση με σεξουαλικά κίνητρα από
δύο 28χρονους άνδρες! Φαντάζει απίστευτο,
όμως είναι πραγματικό περιστατικό και συ-
νέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης, με
τους αστυνομικούς της «Δράσης» να σώζουν
τα ανήλικα κορίτσια από τα χειρότερα.

Τα δύο ανήλικα κορίτσια περπατούσαν
στον πεζόδρομο, όταν αντιλήφθηκαν ότι δύο
άγνωστοι τις ακολουθούν. Μέσα σε ελάχιστο
χρόνο τις πλησιάζουν και, όπως ανέφεραν
στις Αρχές, ξεκίνησαν να τους απευθύνουν
ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ
όταν είδαν την αντίδρασή τους, ξεκίνησαν να
τις θωπεύουν! Έντρομη η 12χρονη και η
14χρονη φίλη της έβαλαν τις φωνές και άρ-
χισαν να τρέχουν για να ξεφύγουν, μέχρι που
στη συμβολή των οδών Ερμού και Νίκης συ-
νάντησαν περιπολία της ομάδας «Δράση»
και ζήτησαν τη βοήθεια των αστυνομικών.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ, αφού πρώτα ηρέμη-
σαν τα δύο παιδιά που έκλαιγαν από τον τρό-
μο τους, ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπι-
σμό των δραστών, κάτι που έγινε μερικά λε-
πτά αργότερα έξω από ένα κοσμηματοπω-
λείο της περιοχής. Οι ανήλικες αναγνώρισαν
τους 28χρονους που τις παρενόχλησαν και
αυτοί οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο Τμήμα
Ασφαλείας Ακροπόλεως, όπου συνελήφθη-
σαν με την αυτόφωρη διαδικασία και σε βά-
ρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα. Στο αστυνομικό τμή-

μα έσπευσε και η μητέρα ενός εκ των δύο
κοριτσιών, η οποία προσπάθησε και αυτή να
τις ηρεμήσει, καθώς ήταν σε κατάσταση σοκ
από το περιστατικό.

Σοκάρει η περιγραφή
Το σκηνικό τρόμου στο κέντρο της Αθή-

νας, όπως της το περιέγραψε η κόρη της,
εξιστόρησε σε δημοσιογράφους η μητέρα
της 12χρονης, λέγοντας ότι «είχα κατεβεί με
την κόρη μου και τη φίλη της στο Σύνταγμα
χθες (σ.σ.: προχθές) το απόγευμα για ψώνια.
Κάποια στιγμή άφησα τα κορίτσια να κάνουν
βόλτα στις βιτρίνες και εγώ ήμουν πολύ πιο
πίσω. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αστυνομι-
κούς. Ούτε καν φανταζόμουν ότι θα γινόταν
τέτοιο πράγμα. Κάποια στιγμή με κάλεσε η

κόρη μου στο τηλέφωνο και μου λέει: “Μα-
μά, δύο άντρες μάς παρενόχλησαν σεξουα-
λικά». Της λέω: “Τι εννοείς, παιδί μου, με τό-
σο κόσμο;”. Και μου απαντάει: “ Ήρθαν και
μας έλεγαν τι ωραίες είμαστε, μας ζητούσαν
τον αριθμό των κινητών και μας ρωτούσαν
πού μένουμε”».

Η γυναίκα περιγράφει και όσα της είπαν
τα ανήλικα κορίτσια όταν οι δύο 28χρονοι
κατάφεραν να περιορίσουν τις κινήσεις τους
και να τις θωπεύσουν. «Στην κόρη μου της
έπιασαν τον ποπό και την αγκάλιασαν. Στην
άλλη κοπέλα τής έπιασαν το στήθος και την
αγκάλιασαν κι εκείνη. Η δική μου μπόρεσε
και τους ξεγλίστρησε και πήγε στους αστυ-
νομικούς που έκαναν περιπολία εκείνη την
ώρα και τους λέει ότι “είμαι με τη φίλη μου

και δύο άντρες μάς έκαναν αυτό”. Και μπό-
ρεσαν και τους πιάσανε. Αυτοί οι δύο δεν
υποψιάστηκαν ότι η μικρή θα πήγαινε στους
αστυνομικούς. Η μητέρα του άλλου κοριτσι-
ού τρελάθηκε, όπως και εγώ, γιατί είχα τη
14χρονη υπ’ ευθύνη μου». 

Τρόμος για δύο ανήλικες στην Ερμού 

Συνελήφθησαν δύο 28χρονοι
για σεξουαλική παρενόχληση
σε 14χρονη και 12χρονη 
στον πιο κεντρικό δρόμο 
της Αθήνας

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Κορονοϊός, MeToo, «Survivor»
spoiler, τηλεκπαίδευση, 
Euro και φόνος στα Γλυκά Νερά
στην κορυφή των αναζητήσεων 

Του Κώστα Παππά

Τ
ο Year in Search της Google
«μαρτύρησε» και φέτος ποιες
λέξεις τοποθέτησαν ψηλά οι
Έλληνες στο παγκόσμιο «ψα-

χτήρι», ώστε να πληροφορηθούν περισ-
σότερα πράγματα για αυτές. 

Η καθημερινότητα της πανδημίας μέσα
από την τηλεκπαίδευση και πιο συγκεκρι-
μένα η λέξη-κλειδί e-class φιγουράρει
στην κορυφή της αναζήτησης των Ελλή-
νων χρηστών του διαδικτύου για το 2021
και σε αυτό έπαιξε τον δικό της ρόλο η κα-
ραντίνα. Ψηλά επίσης στη σχετική λίστα
βρίσκονται και οι λέξεις: survivor spoiler,
edupass.gov.gr, self-tes ting. gov.gr  -
και Euro 2020. 

Στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων
εντοπίζονται επίσης οι λέξεις: κρούσματα
σήμερα, Mad Clip, Σασμός, πιστοποιητικό
εμβολιασμού, Δημήτρης Λιγνάδης.

Στην Ελλάδα είναι εμφανές ότι και το
2021 ο κορονοϊός και η δολοφονία στα
Γλυκά Νερά έδωσαν τον τόνο της επικαι-
ρότητας, με το ελληνικό #MeToo να πλα-
σάρεται επίσης πολύ ψηλά στις αναζητή-
σεις των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι έδει-
ξαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για το
θέμα αυτό. Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές
του ελληνικού MeToo Δημήτρης Λιγνάδης
και Πέτρος Φιλιππίδης κατέχουν δεσπό-
ζουσα θέση στην μπάρα αναζητήσεων της
Google. H συγκλονιστική υπόθεση των
Γλυκών Νερών επίσης, με τις ανατροπές
που τη συνόδευσαν, απασχόλησε πολύ
τους πολίτες και στο διαδίκτυο, ενώ η
απογραφή του 2021 βρέθηκε στη δεύτερη
θέση των ενδιαφερόντων. Η πεντάδα της
επικαιρότητας είναι μάλλον αναμενόμενη,

με αναζητήσεις που προκάλεσαν γεγονό-
τα της ειδησεογραφίας: Γλυκά Νερά, απο-
γραφή 2021, επιστρεπτέα προκαταβολή,
φωτιά, επίδομα θέρμανσης.

Οι θάνατοι των επωνύμων Ελλήνων 
Τους χρήστες του διαδικτύου απασχό-

λησαν ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες οι
θάνατοι επωνύμων από τον χώρο της πο-
λιτικής και της τέχνης. Τις τελευταίες
εβδομάδες, συγκεκριμένα, ο θάνατος της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά
προκάλεσε επίσης το ενδιαφέρον με εκα-
τοντάδες χιλιάδες προβολές των άρθρων
που αναφέρονταν στην ασθένειά της και
τη ζωή της. Mad Clip και Μίκης Θεοδωρά-

κης, δυο θάνατοι που επηρέασαν διαφο-
ρετικές γενιές με έναν διαφορετικό τρόπο
απασχόλησαν επίσης σημαντικά όσους
σέρφαραν στον χώρο του διαδικτύου τους
τελευταίους μήνες.

Τα αθλητικά γεγονότα
Στα αθλητικά γεγονότα, το Euro 2020,

που είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας,
τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας,
ακολουθούμενο από τα Super League,
NBA, Roland Garros. Για το μεγάλο τουρ-
νουά του τένις είναι προφανές ότι οι ση-
μαντικές επιτυχίες των Τσιτσιπά, Σάκκαρη
κινητοποίησε τους λάτρεις του αθλητι-
σμού. Ακολούθησαν οι λέξεις Champions

League, Premier League. Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες βρέθηκαν μόλις στην όγδοη θέση,
δείχνοντας ότι δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα
την ελληνική κοινή γνώμη. 

Τα τηλεοπτικά προγράμματα
Η φετινή τηλεοπτική λίστα, με εξαίρεση

το «Squid Game», σχεδόν μονοπωλείται
από ελληνικές παραγωγές μυθοπλασίας
και τηλεπαιχνίδια. 

Το «Survivor» και η τηλεοπτική σειρά
«Σασμός» κατάφεραν να κόψουν πρώτες
το νήμα στη διαδικτυακή προτίμηση των
Ελλήνων. Συγκεκριμένα στην κατηγορία
των τηλεοπτικών προγραμμάτων που
προκάλεσαν το ενδιαφέρον των χρηστών
του διαδικτύου η κατάταξη έχει ως εξής:
«Survivor», «Σασμός», «Η γη της ελιάς»,
«Έξαψη», «Σιωπηλός δρόμος», «Η φάρ-
μα», «GNTM 4».

Στην κατηγορία «Τι είναι», η πρωτιά
ανήκει στο σύνδρομο Άσπεργκερ, στο
οποίο αναφέρθηκαν φέτος Έλληνες και
ξένοι διάσημοι, ενώ ακολουθούν αναζη-
τήσεις όπως ειλεός και μυοκαρδίτιδα, ΚΕ-
ΘΕΑ και Ταλιμπάν.

Στη λίστα των διασημοτήτων του 2021
τους οποίους γκούγκλαραν οι πολίτες και
απασχόλησαν την επικαιρότητα, κυριαρ-
χούν πρόσωπα που συνδέθηκαν με το ελ-
ληνικό #MeToo, όπως ο Δημήτρης Λιγνά-
δης και ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Τα «χτυπήματα» για την πανδημία
Σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, η οποία αποτελεί εδώ και δύο χρόνια
μια κατηγορία μόνη της, στη γνωστή μπάρα αναζήτησης της Google το ενδια-
φέρον των Ελλήνων στράφηκε προς τις λέξεις: self-testing.gov.gr, κρούσμα-
τα σήμερα, πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid test, νέα μέτρα, freedom pass,
πρόληψη της Covid-19, ραντεβού για εμβόλιο, AstraZeneca, σχολική κάρτα
Covid-19. 

Τι«γκούγκλαραν»
περισσότερο
οι Έλληνεςτο ’21



Έρχονται και άλλες καταργήσεις
και συγχωνεύσεις τμημάτων
στα πανεπιστήμια, που
αλλάζουν τον ακαδημαϊκό 
χάρτη της χώρας 
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Θ
έμα χρόνου είναι πλέον η αναδιάρ-
θρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της
χώρας, με το υπουργείο Παιδείας να
αναμένει τις προτάσεις των πρυτανι-

κών Αρχών των πανεπιστημίων πριν προχωρή-
σει σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημά-
των. Ήδη, φέτος, καταργήθηκαν 37 τμήματα, τα
οποία είχαν ιδρυθεί, κυριολεκτικά εν μια νυκτί,
κατά τη θητεία του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου.
Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα αυτά ουδέποτε
δέχθηκαν φοιτητές, καθώς το 2020 ανεστάλη η
λειτουργία τους και φέτος καταργήθηκαν ορι-
στικά. Το υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ορι-
στικοποιηθούν οι σχολές και τα τμήματα που θα
περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο
που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το 2022 το
συντομότερο δυνατό. 

Το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να κινηθεί
στη λογική του περιορισμού τμημάτων που δεν
έχουν ζήτηση από τους υποψηφίους, είτε λόγω
της τοποθεσίας τους ή του αντικειμένου σπου-
δών τους, τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι
αποδεδειγμένα δυσκολεύονται ως προς την
απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας και τμη-
μάτων που έχουν ίδιο ή παρεμφερές αντικείμε-
νο σπουδών με πολλά άλλα. 

Το βασικό κριτήριο
Ταυτόχρονα, βασικό κριτήριο για την αναδιάρ-

θρωση του πανεπιστημιακού χάρτη θα είναι και
τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση της περασμένης χρονιάς, κατά την
οποία δεκάδες τμήματα έμειναν είτε χωρίς ή με
ελάχιστους εισακτέους. Συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για 29 τμήματα τα οποία δέχθηκαν λιγότε-
ρους από 30 υποψηφίους και -όπως είχε ανα-
κοινώσει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας- θα
εξεταστεί κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις
για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. 

Στον αντίποδα των συγχωνεύσεων και καταρ-
γήσεων τμημάτων, δεδομένη θεωρείται η επα-
ναφορά των ΤΕΙ, αυτήν τη φορά ως Σχολές
Εφαρμοσμένων Επιστημών με τριετή ή τετραετή

διάρκεια σπουδών. Στις σχολές αυτές θα εισά-
γονται υποψήφιοι τόσο από γενικά όσο και από
επαγγελματικά λύκεια με χαμηλότερη ΕΒΕ συγ-
κριτικά με αυτήν των πανεπιστημιακών τμημά-
των. Όσες από τις Σχολές Εφαρμοσμένων Επι-
στημών λειτουργήσουν με τριετή κύκλο σπου-
δών θα προϋποθέτουν για τη λήψη πτυχίου την
πρακτική άσκηση και οι απόφοιτοί τους θα απο-
κτούν επαγγελματικά προσόντα επιπέδου 6 στο
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα οποία αντι-
στοιχούν σε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Μία ακόμη ευκαιρία…
Πάντως, αν και δεν έχει αποκλειστεί η δημι-

ουργία νέων Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστη-
μών, το πιο πιθανό είναι ότι θα μετατραπούν σε
τέτοια κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, είτε
ήταν ανέκαθεν πανεπιστημιακά ή ήταν τεχνολο-
γικά και μετεξελίχθηκαν σε πανεπιστημιακά. Σε
κάθε περίπτωση, το υπουργείο Παιδείας, όπως
όλα δείχνουν, θα δώσει μία ακόμα ευκαιρία στα
ιδρύματα της χώρας, αφού οι όποιες αλλαγές
αποφασιστούν δεν εφαρμοστούν εξ ολοκλήρου
στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Καθώς το
νέο σύστημα εισαγωγής έκανε πέρυσι πρεμιέ-
ρα, το υπουργείο θα αναμένει και τα αποτελέ-

σματα από τις επιλογές των φετινών υποψηφίων
προκειμένου να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις,
καταργήσεις και μετατροπές τμημάτων. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα η Εθνική Αρ-
χή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ) θα μελε-
τήσει τις προτάσεις των πανεπιστημίων, ώστε
να υποβάλει στην ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας την τελική της εισήγηση. Η εν λόγω ει-
σήγηση θα αποτελέσει και τη βάση του νομο-
σχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χω-
ρίς, ωστόσο, να έχει καθοριστεί ο χρονικός
ορίζοντας της εφαρμογής του, ενώ, σε κάθε
περίπτωση, θα υπάρξει και ένα μεταβατικό
στάδιο για τους φοιτητές των υπό συγχώνευ-
ση ή κατάργηση σχολών.

Εύη Πανταζοπούλου
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Πανεπιστήμιο Τμήματα που ενδέχεται
να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν

Το μπλε σχολικό 
τετράδιο έχασε 
τον «πατέρα» του

Έφυγε χθες από τη ζωή ο Θεό-
δωρος Σκαγιάς, ιδρυτής της
εταιρείας χαρτοσχολικών
SKAG. O Θεόδωρος Σκαγιάς
συνδέθηκε όσο κανένας άλλος
μεταπολεμικά με τα χαρτοσχο-
λικά είδη. Στο γνωστό σε όλους
μπλε τετράδιο Super έγραψαν
γενιές Ελλήνων για πάνω από 50
χρόνια.

Ο Θεόδωρος Σκαγιάς γεννή-
θηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη
Σχολή Μηχανικών «Ήφαιστος»,
ενώ παράλληλα εργαζόταν. Το
1950, ξεκίνησε να εργάζεται ως
μηχανικός στην εταιρεία «ΚΑ-
ΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», που έφτιαχνε
τετράδια. Εκεί έμαθε το αντικεί-
μενο και απέκτησε πολύτιμη εμ-
πειρία και τεχνογνωσία.

Το 1956, σε ηλικία 24 ετών, δη-
μιούργησε τη δική του εταιρία
με την επωνυμία «Θ. Κ. ΣΚΑ-
ΓΙΑΣ», πιο γνωστή ως SKAG, στο
ισόγειο του πατρικού του σπιτι-
ού στην οδό Σεβαστοπούλου,
ενώ στις αρχές της δεκαετίας
1960 κατασκεύασε το
πλαστικό τετράδιο ΔΙΕΘΝΕΣ
SUPER με την πλαστική περα-
στή ετικέτα. 

Τον νεαρό -τότε- Θεόδωρο
Σκαγιά βοηθάει όλη σχεδόν η
οικογένειά του, που εργάζεται
στην παραγωγή. Εκείνος, εκτός
από υπεύθυνος παραγωγής,
βγαίνει στην αγορά και πουλάει,
κάνει τη διανομή και ασχολείται
με τα οικονομικά. 

Η εταιρεία SKAG από το 1957
εδραιώθηκε τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Τη δε-
καετία του ’90 η εταιρεία κάνει
τα πρώτα βήματα εξωστρέφειας,
φθάνοντας αργότερα στην κο-
ρύφωση με πωλήσεις σε 50 χώ-
ρες παγκοσμίως.

«Ψαλίδι» στα ΑΕΙ,
επιστροφή των ΤΕΙ

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ



Θεσσαλία

Κονδύλι 230 εκατ. για κοινωνική προστασία
από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας απλώνει για την κοινωνική συνο-
χή και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγ-
κεκριμένα διατίθενται:
• 140 εκατομμύρια ευρώ, για
τη στήριξη της απασχόλη-
σης, την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και την
ισότιμη ένταξη ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων, από το
ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρημα-
τοδοτική στήριξη του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
• 91,2 εκατ. ευρώ για τον άνθρωπο με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επεκτείνει το δίχτυ κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης σε ακόμα περισσότερους ανθρώ-
πους που έχουν ανάγκη, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέ-
χιση όλων των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που χρηματο-
δοτούμε και δρομολογώντας νέες δράσεις στις οποίες διεισ-
δύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων, σύμφωνα με τις προκλήσεις
της εποχής», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κώστας Αγορα-
στός στη διαδικτυακή διαβούλευση με την αρμόδια μονάδα της
Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατερίνη

Οργάνωσε κινητή 
μονάδα εμβολιασμού

Με στόχο να διευκολυνθούν δημότες και κάτοικοι που επιθυμούν
να εμβολιαστούν αλλά αδυνατούν να προσέλθουν στα υπάρχοντα
εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής, η οικεία δημοτική αρχή οργά-
νωσε κινητή μονάδα εμβολιασμού, και με το απαραίτητο υγειονομι-
κό προσωπικό. Η κινητή μονάδα εμβολιασμού θα βρίσκεται σε προ-
καθορισμένους χώρους και διατίθεται για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των πολιτών και με στόχο την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
κατά της Covid-19.

Ειδική σύσκεψη με την ομάδα της «Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής», της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης. Η εν λόγω
ομάδα σχεδιάζει, ελέγχει και παρακολουθεί την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων που διατίθενται στις επωφελούμενες χώρες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Στη σύσκεψη εξε-
τάστηκε το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2021-2027, καθώς και οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων, με στόχο να
μην υπάρξουν επικαλύψεις, τόσο στο νέο Επιχειρησιακό, στο πρόγραμμα Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, όσο και στα τομεακά προγράμματα. Παράλληλα έγινε ανά-
λυση του προγράμματος 2021-2027 ανά επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο και
επιμέρους δράσεις. Ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε ιδιαίτερα
ικανοποιημένος από την καλή συνεργασία που είχε με ευρωπαϊκούς φορείς.

Ειδική συνεδρίαση αφιέρωσε το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Κρήτης στη Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, που έγινε για
την «Κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουρ-
γία, συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟ-
ΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο». Σε ένα έρ-
γο, παγκρητικού ενδιαφέροντος, όλοι οι
φορείς του νησιού, δήμοι και επιμελητήρια,
έχουν καταθέσει προτάσεις για βελτιώσεις
της μελέτης, σχετικά με τα προβλήματα τα
οποία έχουν προκύψει από την ΜΠΕ.

Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης
προτείνει «να γίνουν αποδεκτές οι προτά-
σεις των επιμελητηρίων. Γνωρίζουν καλύ-
τερα από τον καθένα πως πρέπει να γίνει
αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο». Ταυτό-
χρονα, εξέφρασε την πεποίθηση πως «το
υπουργείο, που είναι και φορέας του έργου,
θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου».

!Περιφέρεια Κρήτης

«Να γίνουν δεκτές 
οι προτάσεις των
επιμελητηρίων 
για τον ΒΟΑΚ»

Σύσκεψη για χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ προγράμματα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αναδεικνύεται το ιστορικό 
κέντρο της πόλης του Πύργου

Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε η ανάπλα-
ση της οδού Κολοκοτρώνη, η οποία θα συμβάλει στην
ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης του Πύρ-
γου. Τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου, η ανάδοχος
εταιρεία, Διάσταση ΑΤΕ, θα εγκατασταθεί και θα ξεκι-
νήσει το έργο «Λειτουργική αναμόρφωση οδού Κο-
λοκοτρώνη και παράπλευρων οδών», όπως δήλωσαν
ο δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από σύσκε-
ψη που είχαν με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
Πρόκειται για έργο, προϋπολογισμού 365.000 ευρώ,
μετά και την έκπτωση που υπέβαλε ο ανάδοχος, χρη-
ματοδοτούμενο από ιδίους πόρους (ΣΑΤΑ).

Χαλκηδόνα

Υπερψηφίστηκε το Τεχνικό
Πρόγραμμα, 8.106.023 ευρώ

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική
συνεδρίαση, το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το
2022, συνολικού προϋπολογισμού έργων 8.106.023
ευρώ. Εκτός από τα ειδικά έργα αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα, προβλέπονται και σημαντικές παρεμβάσεις
βελτίωσης στις υπάρχουσες υποδομές. Όπως τόνισε
ο δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος, το Τεχνικό
Πρόγραμμα, που πρότεινε η δημοτική αρχή, αποτε-
λείται από μια σειρά έργων υποδομής που είναι σε
εξέλιξη, καθώς και από έργα που σχεδιάστηκαν σε
συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, τα οποία και
έθεσαν τις δικές τους προτεραιότητες. «Στόχος μας
είναι να δημιουργηθούν οι αναπτυξιακές υποδομές
που απαιτούνται στην περιοχή μας. Για εμάς αποτελεί
πρόκληση να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις όποι-
ες δυσχέρειες της εποχής. Με σκληρή δουλειά, θα
προσπαθήσουμε να λύσουμε χρόνια προβλήματα σε
κάθε χωριό του δήμου μας», είπε ο κ. Αναγνωστό-
πουλος.
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Δ
ιαδικτυακή συνάντηση εργασίας
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Πα-

παστεργίου, τη συμμετοχή του προέδρου του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου
Εξαδάκτυλου, του προέδρου και του αντιπρο-
έδρου της Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ Ιωάννη
Λυμπέρη, δημάρχου Ήλιδας, και Γιάννη Ταγ-
καλέγκα, δημάρχου Λεβαδέων. Αντικείμενο
της συνάντησης ήταν η συνεργασία και ο συν-
τονισμός των δράσεων μεταξύ της ΚΕΔΕ και
των δήμων της χώρας με τον Πανελλήνιο Ιατρι-
κό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς
Συλλόγους, προκειμένου να συμβάλουν στην
επιτάχυνση του εμβολιασμού για Covid-19 των
πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλό πο-
σοστό κάλυψης.

Σε ό,τι αφορά τους δήμους συμφωνήθηκε
να προχωρήσουν στην κινητοποίηση όλων των
διαθέσιμων κοινωνικών λειτουργών που ερ-
γάζονται στις δημοτικές κοινωνικές δομές,

προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία με το
οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλ-
λον των ανεμβολίαστων νοσούντων. Ακόμη θα
συνεχίσουν τις ενημερωτικές εκδηλώσεις σε
συνεργασία είτε με τους κατά τόπους Ιατρι-
κούς Συλλόγους είτε με τον ΠΙΣ.

Τέλος, θα υπάρξει συντονισμένη προσπά-
θεια των δήμων σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
για τον εντοπισμό των περιοχών με χαμηλή εμ-
βολιαστική κάλυψη και διοργάνωση ενημερω-
τικών συζητήσεων με κλιμάκια εμβολιαστών
γιατρών και Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι θα
διενεργούν και τους εμβολιασμούς επί τόπου. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου: «Οι δήμοι θα εξακολου-
θήσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν να συμ-
βάλλουν στην επιτάχυνση του εμβολιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έχει
διατυπώσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλο-
γος».

Φωτεινά Χριστούγεννα στην Αθήνα 
Το πλήρες πρόγραμμα των εορ-

ταστικών εκδηλώσεων ανακοίνω-
σε ο Δήμος Αθηναίων. Τα φετινά
Χριστούγεννα, ο δήμος καλεί τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της
πρωτεύουσας να πάρουν μέρος
στις λαμπερές εορταστικές εκδη-
λώσεις που ξεκίνησαν από την Τρί-
τη 7 Δεκεμβρίου και θα πραγματο-
ποιηθούν έως την Πέμπτη 13 Ια-
νουαρίου σε 52 διαφορετικά ση-
μεία της πόλης. Το πλούσιο πρό-
γραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περισσότερες από 120 δράσεις για ολόκληρη την οι-
κογένεια, 25 μουσικοθεατρικές παραστάσεις και 7 open air προβολές. «Τα φετινά Χρι-
στούγεννα, η Αθήνα κάνει την κάθε μέρα μια μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή που διοργανώνεται
απ’ άκρη σ’ άκρη, που σχεδιάστηκε με τη σκέψη να γεμίσει με χαμόγελα μικρούς και μεγά-
λους», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Προτεραιότητα 
οι πολιτικές
πρόληψης υγείας

Οι σημαντικές ελλείψεις στελεχια-
κού δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, η ανάγκη παράτασης των συμ-
βάσεων του έκτακτου προσωπικού
για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
η υλοποίηση του προγράμματος του
προσυμπτωματικού ελέγχου, η δημι-
ουργία ΚΕΠ Υγείας στους δήμους κα-
θώς και η υλοποίηση ειδικού προ-
γράμματος μέσω του οποίου θα εξα-
σφαλιστούν απινιδωτές σε δημόσιους
χώρους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της
τηλεδιάσκεψης του περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη με τους δη-
μάρχους της Αττικής. Ο κ. Πατούλης
αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση
που έχει ζητήσει για τις υπηρεσίες
της περιφέρειας από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, τονίζοντας ότι
σύντομα η Περιφέρεια Αττικής θα εί-
ναι η πρώτη πιστοποιημένη περιφέ-
ρεια υγείας. Στην αναγκαιότητα ανα-
νέωσης των συμβάσεων αναφέρθη-
καν και οι δήμαρχοι, οι οποίοι υπο-
γράμμισαν ότι οι υπηρεσίες τους δεν
κατέρρευσαν την περίοδο της πανδη-
μίας λόγω της σημαντικής υποστήρι-
ξής τους από τους συμβασιούχους. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα ανατολικά της Αθή-
νας, συγκρούονται πρώην και
νυν δήμαρχος για χρέος του
δήμου που «προέκυψε» και
απειλεί να «γονατίσει» τα οι-
κονομικά του; Πρώτα ο δήμαρ-
χος έριξε όλες τις ευθύνες
στους χειρισμούς του πρώην,
αλλά σύντομα πέρασε στην
αντεπίθεση ο πρώην και μιλά-
ει για «σκάνδαλο» του νυν, και
αναμένεται κλιμάκωση της
σύγκρουσης… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ανακατασκευάστηκαν
τρεις παιδικές χαρές 
Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου ολο-
κληρώθηκαν οι σημαντικές παρεμ-
βάσεις που αφορούν την αναβάθμι-
ση παιδικών χαρών του και οι χώροι
παραδόθηκαν πιστοποιημένοι και
ανακαινισμένοι προς χρήση από το
κοινό. Ειδικότερα, το έργο που ολο-
κληρώθηκε, αφορά τις παιδικές χα-
ρές της Ριζαρείου (Αγία Σκέπη),
στον χώρο πρασίνου Αμφιθέας και
στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Ο
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος παρουσιάζον-
τας και παραδίδοντας τις νέες παιδι-
κές χαρές στο κοινό, τόνισε ότι συ-
νεχίζεται «η προσπάθεια αναβάθμι-
σης όλων των παιδικών χαρών και
παιδότοπων του δήμου, εξαντλώντας
και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα
χρηματοδότησης».

Τηλεφώνημα 
στον Άγιο Βασίλη

Όλα τα παιδιά του Δήμου Παλλήνης
θα μπορούν φέτος να συνομιλήσουν
τηλεφωνικά με τον Άγιο Βασίλη, από
τις 11 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021, κα-
λώντας δωρεάν στα τηλέφωνα που έχει
ορίσει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
Τα παιδιά, αφού μιλήσουν, θα μπορέ-
σουν να συναντήσουν από κοντά τον
Άγιο Βασίλη που θα μοιράσει δώρα, την
Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου, στις 5.00 το
απόγευμα, στην παιδική χαρά της πλα-
τείας Ελευθερίας, στην Παλλήνη. «Ελ-
πίζουμε το δώρο αυτό να γεμίσει τα
προσωπάκια των παιδιών μας με χαμό-
γελο και την ψυχή τους με χαρούμενα
συναισθήματα», τονίζεται από τη δημο-
τική αρχή, ενώ ενημερώνει ότι ο Άι-
Βασίλης θα δέχεται κλήσεις από τις
10.00 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι
και από τις 6.00 έως τις 8.00 το απόγευ-
μα, καθημερινά.
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ΚΕΔΕ

Συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο για τους εμβολιασμούς



ΚΙΝΑΛ: Οργανώνονται 
για τον β’ γύρο

Στο Βασιλικό Θέατρο την Τρίτη το βράδυ βρέ-
θηκαν τα στελέχη που στηρίζουν τον Νίκο Αν-
δρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο βρέ-
θηκε το οργανωτικό κομμάτι ενόψει του δεύτε-
ρου γύρου της Κυριακής. Αυτό που διαπιστώθη-
κε, πάντως, κατά τη συνάντηση είναι τα κενά που
προκύπτουν στις εφορευτικές επιτροπές από τα
άτομα που στήριξαν τον Ανδρέα Λοβέρδο τόσο
στην Α’ όσο και στη Β’ Περιφέρεια.

Τα έβαλε με τους 
αρνητές του... μετρό

«Αρνητές της προόδου» χαρακτήρισε όσους κατά
καιρούς μπλοκάρουν τις εργασίες ολοκλήρωσης του
μετρό ο Σάββας Αναστασιάδης. Μάλιστα, ο βουλευτής
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε δημο-
σίως με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι
αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι -που κατά τα λοιπά κα-
πηλεύονται πάσης φύσεως ευαισθησίες- να μην υπο-
λογίζουν όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που
έχουν χάσει τα χρόνια τους και την περιουσία τους λό-
γω των πρωτοφανών καθυστερήσεων στο συγκεκρι-
μένο έργο. Αυτοί που έθαψαν επί 10 χρόνια το βυζαν-
τινό μεγαλείο της Θεσσαλονίκης, τώρα σκίζουν τα
ρούχα τους για το βυζαντινό παρελθόν».

Αλληλοκατηγορίες μάνας και κόρης
για τη δολοφονία του ταξιτζή
Ε

κ διαμέτρου αντίθετες θέσεις προβάλλουν στη

δίκη για τη δολοφονία του 49χρονου ταξιτζή

στον Εύοσμο τον Ιούνιο του 2020 οι δύο κατη-

γορούμενες, η εν διαστάσει σύζυγός του και η κόρη του.

«Εγώ απλώς του κρατούσα τα χέρια, ήταν ήδη αρ-

γά», ανέφερε η 46χρονη κατηγορούμενη στην αρχι-

κή της τοποθέτηση για την κατηγορία της ανθρωπο-

κτονίας με δόλο που αντιμετωπίζει. «Εγώ δεν τον

σκότωσα, αυτή μου είπε να πω ότι με κακοποιεί. Ο

πατέρας μου δεν με πείραξε ποτέ», είπε από την

πλευρά της η 19χρονη, η πλευρά της οποίας υποστη-

ρίζει ότι το αρχικό σενάριο πως τον σκότωσε η νεαρή

επειδή τη βίαζε ο πατέρας της ήταν σκηνοθετημένο

από τη μητέρα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας

αναδείχτηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν μέσα

στην οικογένεια και είναι ενδεικτικό ότι η 46χρονη

είχε φύγει από το σπίτι της και για ένα διάστημα μαζί

με τα δύο της παιδιά φιλοξενήθηκε σε ξενώνα κακο-

ποιημένων γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όλοι οι μάρτυρες

θεώρησαν αδύνατο να δολοφονήθηκε ο 49χρονος

από τη 19χρονη κόρη του. Η δίκη διακόπηκε για να

συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. 

Εργαστήρι ζαχαροπλαστικής στη Σίνδο επισκέφτηκε
ενόψει των Χριστουγέννων η Δώρα Αυγέρη. Η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονίκης ενθουσιάστηκε τόσο πο-

λύ με το εξαιρετικό, όπως έγραψε σε ανάρτησή της, μελο-
μακάρονο, το οποίο ήταν μελωμένο με μέλι Λεπτοκαρυάς,
που φεύγοντας πήρε και ένα κουτί για τον δρόμο. 

«Τσάκισε» τα μελομακάρονα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη

Έδωσε το αίμα του 
για τον συνάνθρωπο
Δέκα λεπτά από τον χρόνο του για τον... συνάν-
θρωπο διέθεσε ο αντιπε-
ριφερειάρχης Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος Κώ-
στας Γιουτίκας. Συμμε-
τείχε στην εθελοντική αι-
μοδοσία της ΧΑΝΘ και με
τον απλό αυτόν τρόπο
έστειλε το μήνυμα ότι η
προσφορά αίματος σώζει ζωές. «Δεν μας κο-
στίζει, αλλά αξίζει», ανέφερε σε σχετική του
ανάρτηση ο κ. Γιουτίκας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι νέοι του δήμου 
είναι... ωραίοι 
και ενεργοί
Οι νέοι της Θεσσαλονίκης συνεχί-
ζουν δυναμικά την ενασχόληση με
την καθημερινότητα και τα προβλή-
ματα της πόλης. Οι εκπρόσωποί τους
στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, σε
πρόσφατη συνάντηση με τον δήμαρ-
χο Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον πρό-
εδρο του δημοτικού συμβουλίου
Πέτρο Λεκάκη, υποσχέθηκαν πως
θα παραμείνουν ενεργοί και ότι οι
επαφές με τη διοίκηση του δήμου θα
είναι πιο τακτικές.

Βλέπει... απογείωση
της οικονομίας 
τη νέα χρονιά
Από το ξημέρωμα βρέθηκε στο γρα-
φείο του ο Θεόδωρος Καραόγλου, κα-
θώς έπρεπε να προετοιμάσει την το-
ποθέτησή του για τον προϋπολογισμό
του 2022. Ο βουλευτής της Β’ Θεσσα-
λονίκης είναι εισηγητής της ΝΔ στις
ειδικές επιτροπές αλλά και στη συζή-
τηση που θα πραγματοποιηθεί στην
Ολομέλεια. Στις επαφές, πάντως, που
έχει με τον κόσμο επισημαίνει ότι «η
οικονομία μας το 2022 μπορεί να απο-
γειωθεί, γιατί διαθέτει γερές βάσεις».

«Πλημμύρισε» με
πιερικά ακτινίδια
την κυβέρνηση
Σε άλλο... επίπεδο έχει περάσει
την προώθηση του πιερικού ακτι-
νίδιου ο βουλευτής της ΝΔ Φών-
τας Μπαραλιάκος. Τυποποίησε ο
ίδιος το προϊόν σε συσκευασίες
όπου επάνω αναγράφεται η θρε-
πτική του αξία - πρόκειται για προ-
ϊόν προστατευόμενης γεωγραφι-
κής ένδειξης. Ήδη ο βουλευτής
έχει μοιράσει πάνω από 150 συ-
σκευασίες με αποδέκτες πολλά
κυβερνητικά στελέχη, ενώ, όπως
μαθαίνουμε, ανάλογη συσκευα-
σία έφτασε και στο πρωθυπουργι-
κο γραφείο.

Ξεφύτρωσαν νέα δέντρα
στην Τσιμισκή

Άλλαξαν τα δέντρα στην Τσιμισκή. Κελτίδες
πήραν τη θέση από τις φτελιές, οι οποίες κατα-
στράφηκαν εδώ και 11 χρόνια εξαιτίας φυλλοφά-
γου εντόμου που κατατρώει τα φύλλα. Τα πρώτα
20 δέντρα φυτεύτηκαν σε μια επιχείρηση που
έγινε παρουσία του αντιδημάρχου Περιβάλλον-
τος Σωκράτη Δημητριάδη αλλά και του επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης «Οικολογία Αλλη-
λεγγύη» Μιχάλη Τρεμόπουλου. 
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Ένα πραγματικό «κυνήγι» Κινέζων πανεπιστημιακών και
ερευνητών, που εργάζονται στις ΗΠΑ και θεωρούνται ύπο-
πτοι κατασκοπείας από τις ομοσπονδιακές Αρχές, αποκα-
λύπτουν οι «New York Times». 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερί-
δας, το FBI πιστεύει ότι πολλοί Κινέζοι επιστήμονες δρουν
σαν κατάσκοποι, εκμεταλλευόμενοι την ανοιχτή φύση των
ερευνητικών κέντρων για την υποκλοπή τεχνολογικών και-
νοτομιών για λογαριασμό του Πεκίνου.

Ορισμένοι ερευνητές κινεζικής καταγωγής περιέγραψαν
πως ένιωσαν προσβεβλημένοι όταν υποχρεώθηκαν να πα-
ρακολουθήσουν σεμινάρια περί «ξένης ανάμειξης», με βίν-
τεο που εμφάνιζαν μόνο Κινέζους επιστήμονες, ενώ η δια-
δικασία χορήγησης βίζας σε πολλούς από αυτούς καθυστε-
ρεί χωρίς προφανή λόγο. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι σχε-
δόν το ήμισυ των ερωτηθέντων πανεπιστημιακών κινεζικής
καταγωγής θεωρεί ότι παρακολουθείται από τις κρατικές
υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ορισμένοι κατηγορούν ένα πρόγραμ-

μα με την ονομασία China Initiative, που αποσκοπεί στο να
αποθαρρύνει την υποκλοπή αμερικανικών εμπορικών μυ-
στικών από τη Λαϊκή Κίνα. Στην πραγματικότητα, όμως, λέ-
νε πως το πρόγραμμα αφορά κυρίως πανεπιστημιακούς.
Σχεδόν 2.000 Κινέζοι ερευνητές στα κορυφαία πανεπιστή-
μια του Πρίνστον, του Στάνφορντ και του Μπέρκλεϊ υπέγρα-
ψαν ανοιχτές επιστολές προς τον υπουργό Δικαιοσύνης
Μέρικ Γκάρλαντ, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις
έρευνες εις βάρος Κινέζων επιστημόνων.

Κ
άνοντας την ανατροπή λίγες
ημέρες αφότου εξελέγη υπο-
ψήφια των «Les Republi-
cains» (LR) για την προεδρία,

η Βαλερί Πεκρές, η «μπουλντόζα»,
όπως την αποκαλεί ο «Guardian», εκτί-
ναξε τη γαλλική Δεξιά στο 17%, περνών-
τας στον δεύτερο γύρο των εκλογών του
2022.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των «Le
Figaro - LCL», αν γίνονταν σήμερα
εκλογές στη Γαλλία, η 54χρονη Πεκρές
θα συγκέντρωνε 17% στον πρώτο γύρο,
με πρώτο τον πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν (25%).

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν ισοβαθμεί
με την Πεκρές λαμβάνοντας 17%. Με βά-
ση όμως τη δυναμική που καταγράφει η
γαλλική Δεξιά, πολιτικοί αναλυτές εκτι-
μούν ότι η Πεκρές θα περνούσε στον
δεύτερο γύρο, και όχι η Λεπέν, δικαιώ-
νοντας όσους πιστεύουν ότι είναι η μόνη
που μπορεί να δώσει το «φιλί της ζωής»
στη γαλλική Δεξιά.

Επικεφαλής της περιφέρειας του Πα-
ρισιού Ιλ ντε Φρανς και πρώην υπουρ-
γός επί διακυβέρνησης Σαρκοζί (2007-
2012), η Πεκρές έχει περιγράψει τον
εαυτό της ως «ένα τρίτο Θάτσερ, δύο
τρίτα Μέρκελ».

Θωρείται «μετριοπαθής», με τον γαλ-
λικό Τύπο να επισημαίνει ότι απευθύνε-
ται στους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους
στους οποίους στηρίζεται ο Μακρόν.

Έχει υποσχεθεί ότι θα μειώσει κατά
το ήμισυ τον αριθμό αδειών διαμονής
για τους μετανάστες που δεν προέρ-
χονται από την ΕΕ, θα αυστηροποιήσει
τις δικαστικές ποινές στις λεγόμενες
«σκληρές» συνοικίες και θα απαγο-
ρεύσει στις γυναίκες που συνοδεύουν
τα παιδιά τους σε σχολικές εκδρομές

να φοράνε τη μουσουλμανική μαντίλα.
Δηλώνει πως θα αυξήσει την ηλικία
συνταξιοδότησης στα 65 έτη, θα περι-
κόψει 200.000 θέσεις εργασίας στο
Δημόσιο και θα καταργήσει και τυπικά
το 35ωρο.

Απόφοιτος της διάσημης μεταπτυ-
χιακής σχολής Ecole Nationale d’ Ad-
ministration (ΕΝΑ), η Πεκρές είναι μη-
τέρα τριών παιδιών και ζει στην εύπορη
πόλη των Βερσαλλιών. Σε κάθε ομιλία
της, επιτίθεται στους ακροδεξιούς
υποψηφίους, τη Μαρίν Λεπέν και τον
Ερίκ Ζεμούρ, λέγοντας ότι «δεν χρει-
άζεται να είσαι εξτρεμιστής και να προ-

σβάλλεις, για να πείσεις τους ψηφοφό-
ρους». Για τη χώρα μας, είχε δηλώσει
το 2011, ως υπουργός Προϋπολογισμού
της Γαλλίας, ότι «σώζοντας την Ελλάδα,
προστατεύουμε το ευρώ».

ΣΣυγγνώμη Τζόνσον
για πάρτι εν μέσω
σκληρού lockdown

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με
το χριστουγεννιάτικο κορονοπάρτι που
διοργανώθηκε πέρυσι στην Ντάουνινγκ
Στριτ, εν μέσω σκληρού lockdown. Με-
τά τις σφοδρές επικρίσεις, ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε
να ζητήσει συγγνώμη χθες, λέγοντας
ότι δεν έγινε τελικά τέτοια συγκέντρω-
ση.

Ένα βίντεο, το οποίο περιήλθε στην
κατοχή του μεγάλου ιδιωτικού τηλεο-
πτικού δικτύου ITV, δείχνει προσωπικό
της Ντάουνινγκ Στριτ να γελά και να
αστειεύεται σχετικά με τη διοργάνωση
μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής εκεί
το 2020, όταν απαγορεύονταν αυστηρά
οι συναθροίσεις περισσότερων από δύο
ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Πηγή που μίλησε στο BBC επιβεβαί-
ωσε ότι όντως πραγματοποιήθηκε ένα
πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 18 Δε-
κεμβρίου 2020, παρουσία «αρκετών
δεκάδων» ανθρώπων.

Ο επικεφαλής των Εργατικών της αν-
τιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ μίλησε για
«αλαζονική και ντροπιαστική» συμπε-
ριφορά της κυβέρνησης, ενώ ένα
σκληρό σκίτσο της εφημερίδας «The
Guardian» δείχνει τον πρωθυπουργό
να τραγουδάει παραλλαγμένο το κλασι-
κό «Last Christmas» λέγοντας «γιόρ-
τασα, ενώ την άλλη μέρα η μητέρα σου
πέθανε».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση -
Ποια είναι η υποψήφια 
πρόεδρος που έχει περιγράψει
τον εαυτό της ως «ένα τρίτο
Θάτσερ, δύο τρίτα Μέρκελ»

Κατασκοπικό θρίλερ με «κυνήγι» κινέζων ερευνητών στις ΗΠΑ

Πεκρές: Η «μπουλντόζα» της 
Δεξιάς κερδίζει τον Μακρόν
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T
o ισχυρό brand του ελληνικού
τουρισμού επιβεβαιώνεται από
τα αποτελέσματα έρευνας με θέ-
μα «Τάσεις και προτιμήσεις για

διεθνή ταξίδια στις αγορές της Ελλάδας σε
Ευρώπη και ΗΠΑ» που διενήργησε η Cen-
suswide για λογαριασμό του Ινστιτούτου
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι η Ελλά-
δα είναι ένας πολύ δημοφιλής προορι-
σμός, αφού βρίσκεται στο top 10 των ευ-
ρωπαϊκών προορισμών των υπό εξέταση
αγορών. Η καλύτερη θέση της Ελλάδας εί-
ναι η 2η στην ιταλική αγορά, ενώ είναι 3η
στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της
Γερμανίας και της Γαλλίας και 5η σε αυτήν
της Αυστρίας.

Η έρευνα διεξήχθη σε οκτώ από τις ση-
μαντικότερες αγορές του εισερχόμενου
τουρισμού στην Ελλάδα (Γερμανία, Ηνω-
μένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Ελ-
βετία, Ολλανδία και ΗΠΑ) και εστιάζει σε
πραγματικά δυνητικούς ταξιδιώτες προς
την Ελλάδα, αποφεύγοντας να λάβει υπό-
ψη του πολίτες οι οποίοι δεν ταξίδευαν
προς το εξωτερικό, ούτε προ πανδημίας. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο
ποσοστό όσων είχαν πραγματοποιήσει
διεθνές ταξίδι στην προ πανδημίας εποχή,
προτίθεται και πάλι να ταξιδέψει στο εξω-
τερικό. Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό μέ-
ρος ταξιδιωτών -που ποικίλλει από 1

στους 7 στην Αυστρία και την Ελβετία, και
έως 1 στους 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο- θα
παραμείνει εντός της χώρας του. Το προ-
ϊόν «ήλιος και θάλασσα» είναι το δημοφι-
λέστερο στις περισσότερες αγορές, ακο-
λουθούμενο από τον τουρισμό πόλης (city
break).

Επίσης, το κόστος του ταξιδιού έχει επα-
νέλθει ως πολύ βασικός παράγοντας επη-

ρεασμού του ταξιδιού, μαζί με τους παρά-
γοντες που σχετίζονται άμεσα με την παν-
δημία. Τα ταξίδια 3 έως 7 διανυκτερεύσε-
ων αποτελούν τη συχνότερη επιλογή, ενώ
Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία παρουσιά-
ζουν τη σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα σε
ταξίδια με περισσότερες από 10 διανυκτε-
ρεύσεις. Αναφορικά με τα ταξίδια για
«ήλιο και θάλασσα», διαφαίνεται ένα clus-

tering χαρακτηριστικών των αγορών, με
αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των
ευρωπαϊκών αγορών πλην Βρετανίας και
μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ. Παραμένοντας
στα αποτελέσματα της έρευνας, ενδιαφέ-
ρον έχουν τα στοιχεία που προκύπτουν
ανά χώρα. Ειδικότερα oι Γερμανοί, οι Γάλ-
λοι, οι Ιταλοί, οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί και
οι Ολλανδοί προτιμούν κατά κύριο λόγο
τους θερινούς μήνες του 2022, ενώ οι Βρε-
τανοί και οι Αμερικανοί έχουν προτεραι-
ότητα τους επόμενους μήνες μέχρι τον
Μάρτιο. Παρά τη γενική προτίμηση για τα-
ξίδια 3 έως 7 διανυκτερεύσεων, Γερμανία,
Γαλλία και Ολλανδία παρουσιάζουν τη
σχετικά μεγαλύτερη συχνότητα (31%, 32%,
30%) για ταξίδια με περισσότερες από 10
διανυκτερεύσεις.Κυρίαρχη επιλογή δια-
μονής αποτελούν τα ξενοδοχεία των 4 ή 5
αστέρων με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασί-
λειο και τις ΗΠΑ, όπου η πρώτη επιλογή εί-
ναι για χαμηλότερες κατηγορίες.

Eπιβεβαιώνεται το ισχυρό
brand της χώρας - Γερμανοί,
Γάλλοι, Ιταλοί, Αυστριακοί,
Ελβετοί και Ολλανδοί
προτιμούν τους θερινούς μήνες
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

H Ελλάδα στο top 10 των...
ευρωπαϊκών προορισμών

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα χαρακτηρίζεται από κοι-
νωνική δικαιοσύνη και ισχυρή στήριξη της νέας γενιάς,
όπως έκανε γνωστό στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, ενώ παράλλη-
λα το 40% των πόρων της προορίζεται για αναπτυξια-
κά περιβαλλοντικά έργα. 

«Βασικός μας στόχος είναι να γίνει ο Έλληνας
αγρότης πρωταγωνιστής της αναπτυξιακής πο-
ρείας της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Να κα-
ταστήσουμε την αγροτική μας οικονομία πιο αν-
ταγωνιστική, να παράξουμε προϊόντα με μεγα-
λύτερη προστιθέμενη αξία. Να μετασχηματίσουμε
το αγροτικό παραγωγικό μοντέλο μας και να ενισχύ-
σουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συ-
νοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι πόροι που έχουν ήδη εξασφαλισθεί για την υλοποίηση
των στόχων σχετικά με την ανάκαμψη του πρωτογενούς το-
μέα φθάνουν συνολικά στα 22 δισ. ευρώ, με την ΚΑΠ των
19,3 δισ. ευρώ να κυριαρχεί. Μάλιστα το γεγονός ότι η Ελλά-

δα κατάφερε να μην υποστεί περικοπή των πόρων σε σχέση
με το προηγούμενο πρόγραμμα, τη στιγμή που σε όλες τις
άλλες χώρες της ΕΕ υπήρξε μείωση, θεωρείται ως εθνική
επιτυχία. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγι-

κής στήριξης μπαίνουν δυναμικά οι νέοι αγρότες, οι
πραγματικοί παραγωγοί, οι μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις, τα προϊόντα με προστιθέμενη
αξία. Ταυτόχρονα στόχος είναι να ενισχυθεί η
δικαιοσύνη στους αγρότες με κατάργηση των
ιστορικών δικαιωμάτων, η περιφερειακή

ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. Η ελληνι-
κή πρόταση για τη νέα ΚΑΠ επικεντρώνεται στα

ενισχυμένα προγράμματα και στη στήριξη της πο-
λιτικής των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως

ανακοίνωσε ο κ. Λιβανός.
Με τη μεταφορά ποσοστού 10% του Πυλώνα Ι (άμεσες ενι-

σχύσεις) στον Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη), αυξάνεται το
ποσοστό του Πυλώνα ΙΙ από 23% σε 30% του Εθνικού Φακέλου,
ενώ προτεραιότητα δίνεται επίσης στον εκσυγχρονισμό και

ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα. Πρακτικά
αυτή η μεταφορά ισοδυναμεί με κονδύλια που θα φθάσουν τα
945,8 εκατ. ευρώ. Βέβαια, σημαντική ενίσχυση προβλέπεται
ήδη για τις ανάγκες της νέας γενιάς με τα καινούργια προ-
γράμματα Νέων Αγροτών για το 2021, 2023 και 2025, αλλά και
με την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης. Σχετικά με την
κατάργηση των ανισοτήτων ενδεικτικές είναι οι πολιτικές για
εξορθολογισμό του συστήματος καταβολής ενισχύσεων.

Παράλληλα, το ΥπΑΑΤ δεν επιφέρει αλλαγές στο υφιστάμε-
νο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενώ στηρίζει
περαιτέρω την κτηνοτροφία. «Με τη νέα ΚΑΠ ενισχύουμε τις
επενδύσεις δίνοντας έμφαση στην αναπτυξιακή διάσταση»,
ανέφερε χαρακτηριστικά στη βουλή ο κ. Λιβανός, επισημαί-
νοντας: «Διπλασιάζουμε την ενίσχυση των επενδύσεων με
πολλαπλασιαστικό όφελος για τους πραγματικούς Έλληνες
αγρότες και το εθνικό αγροτικό εισόδημα». Στόχος πέρα από
το να ενισχυθεί ο επενδυτικός πυλώνας της ΚΑΠ είναι και η
δημιουργία μιας νέας γενιάς αγροτών, προωθώντας την ηλι-
κιακή ανανέωση του τομέα.

Σπ. Λιβανός: Πρωταγωνιστές οι νέοι αγρότες με την καινούργια ΚΑΠ



Νέο σύστημα 
προειδοποίησης για
οφειλέτες δεύτερης
ευκαιρίας

Το νέο σύστημα παρακολούθησης
και έγκαιρης προειδοποίησης για τις
οφειλές νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων έθεσε σε εφαρμογή το υπουρ-
γείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της
ρύθμισης του Πτωχευτικού Κώδικα
για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.
Μέσω της πλατφόρμας θα εντοπίζον-
ται οι περιπτώσεις οφειλετών που...
φλερτάρουν με την αφερεγγυότητα,
ώστε να αποσοβείται ο κίνδυνος
υπερχρέωσης. 

Ο μηχανισμός θα θέτει υπό παρα-
κολούθηση τα οικονομικά δεδομένα
και θα παρεμβαίνει ώστε οι οφειλέ-
τες να ενημερώνονται για το νομικό
πλαίσιο και τους γενικούς όρους των
δανειακών συμβάσεων και των συμ-
φωνιών ρύθμισης οφειλών, την κα-
τάρτιση οικογενειακού προϋπολογι-
σμού και θέματα οικονομικής διαχεί-
ρισης των οικονομικών, ενώ για τους
οφειλέτες που είναι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες προβλέπεται η επικοινω-
νία και με επαγγελματικούς φορείς
και επιμελητήρια, ώστε εντός 10 ημε-
ρών να έχουν συνάντηση με τον αρ-
μόδιο εκπρόσωπο.

Νέα μεγάλη άνοδος
στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο κατά 22%

Το lockdown του α’ τριμήνου του
φετινού έτους επιτάχυνε τις ηλεκτρο-
νικές αγορές, με αποτέλεσμα να κατα-
γράψουν νέα άνοδο κατά 22%. Μάλι-
στα, όπως προκύπτει από στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 58,3%
των καταναλωτών πραγματοποίησαν
έστω μία αγορά μέσω του διαδικτύου.
Επιπλέον, το 91,5% των καταναλωτών
πραγματοποίησε τις αγορές του από
εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ αύξηση
20,5% και 14,4% καταγράφεται στους
καταναλωτές που πραγματοποίησαν
ηλεκτρονικές αγορές από πωλητές άλ-
λων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα αξιοσημείωτα, καταγράφεται ότι
33% των καταναλωτών αγόρασε φαγη-
τό μέσω delivery από εστιατόρια, τα-
χυφαγεία και catering, ενώ 3 στους 10
αγόρασαν καλλυντικά και προϊόντα
ομορφιάς ή υγείας.

Ν
έο ρεκόρ ίδρυσης startups,
επενδυμένων κεφαλαίων και
επιχορηγήσεων σημειώθηκε
φέτος, ενώ με βάση τους σχε-

διασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αναμένονται νέα ρεκόρ το
2022. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται
στην έκθεση για τις νεοφυείς επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα, την οποία παρουσίασε
ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, το νέο
κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε εντός
του 2021 τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με
το 2020, ενώ φαίνεται ότι δημιουργείται
ένα νέο κύμα startups, οι οποίες θα ξε-
χωρίσουν μέσα στην επόμενη χρονιά.
Πρόσθεσε, δε, ότι το υπουργείο σκοπεύει
να διοχετεύσει αρχικό κεφάλαιο πάνω
από 200 εκατ. ευρώ από δημόσιους πό-
ρους στη νεοφυή επιχειρηματικότητα,
χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αύξηση,
χάρη σε κεφάλαια προερχόμενα από το
Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. Το συνολικό ποσό που θα είναι
διαθέσιμο από το κράτος στους διαχειρι-
στές επιχειρηματικών κεφαλαίων αυτήν
τη στιγμή είναι 1,26 δισ. ευρώ. Στην έκθε-
ση καταγράφονται όλες οι επενδύσεις
που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στο
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμμα-
τος EquiFund όσο και από επενδυτικά
σχήματα της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία
της έκθεσης: 

1Ο συνολικός αριθμός των startups που
χρηματοδοτήθηκαν φέτος είναι μεγα-

λύτερος από 70, κατά 30% περισσότερες
σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι συνολικές
επενδύσεις που εξασφαλίστηκαν από αυ-
τές ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

2Οι δέκα κορυφαίες ελληνικές νεο-
φυείς επιχειρήσεις φέτος συγκέν-

τρωσαν συνολικά 397 εκατ. ευρώ, υπερ-
διπλάσιο ποσό σε σχέση με αυτό που
συγκεντρώθηκε το προηγούμενο έτος.

3Το 2021 σημειώθηκαν επίσης και κά-
ποια exits, τρία από τα οποία μπήκαν

απευθείας στη λίστα των δέκα κορυφαί-
ων όλων των εποχών σε όρους αξίας. Εί-
ναι επίσης η χρονιά που είμαστε σε θέση
να κατονομάσουμε τις πρώτες εταιρείες
που φτάνουν το στάδιο «unicorns» της
ελληνικής επικράτειας (PeopleCert,
Blueground και Viva Wallet).

4Εξετάζοντας τα ποσά που οι εταιρείες
ζητούν από τα funds, παρατηρείται

αξιοσημείωτη αύξηση στην περιοχή των
100.000 έως 200.000 ευρώ, καθώς και
στις 400.000 έως 500.000 ευρώ. Αυτό ση-
ματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου κύ-
ματος νεοφυών επιχειρήσεων που θα ξε-

χωρίσουν και θα αφήσουν το στίγμα τους
το 2022. Όσον αφορά την εστίασή τους
στην αγορά, σχεδόν το 70% από αυτές
εστιάζει στο B2B.

5 Οι τρεις κορυφαίοι τομείς στους
οποίους δραστηριοποιούνται οι νεο-

φυείς επιχειρήσεις παραμένουν οι Life
Sciences, Retail και AgriTech, με τις
startups των Maritime Tech και Deep
Tech να συνεχίζουν να βρίσκονται σε
ανοδική πορεία, που αναμένεται να δια-
τηρήσουν και εντός του 2022.

6Η συμμετοχή μη Ελλήνων επενδυτών
σε επενδυτικούς γύρους ελληνικών

εταιρειών ανεβαίνει στο εντυπωσιακό
ποσοστό του 84,9%, επικυρώνοντας την
ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος
και δημιουργώντας το έδαφος για περισ-
σότερη εξωστρέφεια.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Γιάννης Τσακίρης: «Η Ελλάδα
θα επενδύσει ακόμη 200
εκατ. ευρώ» - Οι δέκα
κορυφαίες νεοφυείς
επιχειρήσεις συγκέντρωσαν
συνολικά 397 εκατ. ευρώ

Έκρηξη των startups 
και νέο ρεκόρ το 2021
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H
μεταβλητότητα παραμένει στο
ελληνικό χρηματιστήριο, οπότε
η βραχυπρόθεσμη τάση θα

εξαρτηθεί από το διεθνές κλίμα και τις
εγχώριες εξελίξεις. Η Goldman Sachs,
πάντως, «βλέπει» μικρό περιθώριο
ανόδου για τον εγχώριο βασικό χρημα-
τιστηριακό δείκτη. Η τιμή-στόχος που
προτείνει, σε report της για τις αναδυό-
μενες αγορές μετοχών, είναι οι 950 μο-
νάδες (από 1.000 μονάδες σε προηγού-
μενο report). Οι πιο επιφυλακτικοί θε-
ωρούν ότι ακόμα και η προσέγγιση των
950 μονάδων, μέχρι το τέλος του έτους,
δείχνει εγχείρημα υψηλού βαθμού δυ-
σκολίας, αν συνεχιστούν τα αρνητικά
μηνύματα από το μέτωπο της πανδη-
μίας και αν επιμείνει η καθαρή αξία συ-
ναλλαγών σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
Άλλωστε απομένουν 17 συνεδριάσεις
μέχρι να ολοκληρωθεί η χρηματιστη-
ριακή χρονιά. Για να βελτιωθεί η εικόνα
από τεχνικής πλευράς, ο ΓΔ θέλει επι-

στροφή και κλείσιμο υψηλότερα των
891-896 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60 και
90 ημερών) και υψηλότερα των 900 μο-
νάδων. Σε μια τέτοια θετική εξέλιξη, οι
επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις

927, 930, 934 και 950 μονάδες. Σε πε-
ρίπτωση επιστροφής των πωλητών με
κλείσιμο χαμηλότερα των 883-880 μο-
νάδων δεν μπορεί να αποκλειστεί η δο-
κιμασία των 867, 830 και 802.

Fitch: Μονοψήφιοι 
δείκτες NPEs μέσα στο 2022

Ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας
των ελληνικών τραπεζών και μείωση των δει-
κτών NPEs κάτω από το 10% μέσα στο 2022 βλέ-
πει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch
Ratings σε νέα του έκθεση, με τον τραπεζικό
κλάδο να λαμβάνει υποστήριξη από την  οικονο-
μική ανάκαμψη και την εξυγίανση των ισολογι-
σμών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της
χώρας. Σύμφωνα με τη Fitch, ο δείκτης των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα υπο-
χωρήσει σε μονοψήφια ποσοστά μέχρι το τέλος
της επόμενης χρονιάς, με τις τράπεζες να επω-
φελούνται από το πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ». Μά-
λιστα, ο νέος κώδικας αφερεγγυότητας, οι πλει-
στηριασμοί και η βαθύτερη αγορά για τα NPEs
θα βελτιώσουν τις ανακτήσεις των τραπεζών και
servicers εκτιμά ο οίκος.

Prodea: Χωρίς δικαίωμα
μερίσματος από 14/12 οι μετοχές

H Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή
προσωρινού μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή
(καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της
χρήσης 2021 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτο-
μέρειες: Από την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 οι με-
τοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερί-
σματος χρήσης 2021 (ημερομηνία αποκοπής δι-
καιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Φίλιππος Νάκας: «ΟΚ» 
από ΓΣ σε μέρισμα 0,17 ευρώ

Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού του
1.077.800 ευρώ, ήτοι 0,17 ευρώ ανά μετοχή, ενέ-
κρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φίλιπ-
πος Νάκας. Η ΓΣ ενέκρινε επίσης την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέ-
ρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρ-
τιο ποσού 443.800 ευρώ με αύξηση της ονομαστι-
κής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ και τη μεί-
ωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800 ευ-
ρώ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού
443.800 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομα-
στικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Folli Follie Hawaii, η θυγατρική του Ομίλου Folli Follie την οποία
ίδρυσε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος προ 21 ετών στις ΗΠΑ, βαίνει
ολοταχώς προς διαγραφή από το τοπικό εμπορικό μητρώο. Αυτό
διότι η τελευταία φορά που κατατέθηκε η ετήσια ενημέρωση στο
μητρώο ήταν το 2018. Το 2019, το 2020 και το 2021, κατά παράβαση
της αμερικανικής νομοθεσίας, δεν υποβλήθηκε η καθιερωμένη
ενημέρωση και δεν πληρώθηκαν τα σχετικά τέλη. Για τα λογιστικά
της Folli Follie Hawaii υπεύθυνη ήταν η Κένις Τσο (Kennis Chow),
η regional accounting manager (διευθύντρια λογιστηρίου) της
Folli Follie Sourcing Group, που αναφέρεται ουκ ολίγες φορές στη
δικογραφία για το σκάνδαλο της Folli Follie. Το όνομα της Κένις Τσο
αναμένεται να αναφερθεί εκ νέου και στην ακροαματική διαδικα-
σία για την πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie, που κορονοϊού επι-
τρέποντος θα ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου 2022.

Το Commercial Hub του Ελληνικού, τον νέο, υπερσύγχρονο
εμπορικό, ψυχαγωγικό και επιχειρηματικό προορισμό που
θα εκτείνεται σε περισσότερα από 185.000 τ.μ. επί της λεω-
φόρου Βουλιαγμένης, παρουσίασε η Lamda Development.
Στο Commercial Hub θα βρίσκεται το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο στην Ελλάδα, ένα εμπορικό πάρκο επόμενης γενιάς
με καταστήματα μεγάλης επιφάνειας, καθώς και υπερσύγ-
χρονους χώρους γραφείων. Δίπλα ακριβώς θα αναπτυχθεί
ένας εμβληματικός πύργος μεικτής χρήσης, όπου θα στεγα-
στούν ξενοδοχείο, γραφεία και διαμερίσματα. Πρόκειται για
ένα πρωτοποριακό οικοσύστημα, το οποίο εισάγει μια νέα φι-
λοσοφία στις αγορές, στη διασκέδαση, στην εργασία και στην
καθημερινότητα των πολιτών.

Commercial Hub, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα

Προς διαγραφή η Folli Follie Hawaii

Το ΧΑ, οι αντίρροπες δυνάμεις και ο χαμηλός τζίρος
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ΤΧΣ: Μαζί με ΤΜΕΔΕ,
Ellington στην ΑΜΚ 
της Attica Bank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγ-
ματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Elling-
ton Solutions SA, οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετά-
σχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Attica Bank μαζί με το ΤΧΣ. Η συνεργασία με τους
ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη
της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού
σχεδίου, ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση
του Ταμείου. Η διασφάλιση της ανάπτυξης του τραπεζι-
κού συστήματος αποτελεί μια από τις βασικές προτεραι-
ότητες του Ταμείου, η οποία θα εφαρμοστεί και στην πε-
ρίπτωση της Attica Bank, αποδεικνύοντας την πλήρη και
ουσιαστική δέσμευση του ΤΧΣ στην αποστολή του. Αυτή
ήταν η ανακοίνωση του Ταμείου που δημοσιοποιήθηκε
την Τρίτη το βράδυ, δηλαδή μερικές ώρες πριν από την
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Attica Bank κατά 240 εκατ. ευρώ. Χθες ήταν η τελευταία
ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
για την ΑΜΚ. Από την εξέλιξη αυτή προκύπτει ότι θα επι-
τευχθεί ο στόχος για την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Attica Bank.

Lamda Development: 
Κέρδη 209,6 εκατ. ευρώ

Σε κέρδη 209,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα
καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώ-
ματα μειοψηφίας, της Lamda Development για το εν-
νεάμηνο 2021 έναντι ζημίας 19,2 εκατ. ευρώ την αντί-
στοιχη περίοδο το 2020, όπως ανακοίνωσε η εισηγμέ-
νη. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας περι-
λαμβάνουν ήδη από την περίοδο του εξαμήνου 2021 τη
θετική επίπτωση ποσού 306 εκατ. ευρώ που προήλθε
από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της
αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων της Ελληνικό ΑΕ.

Σήκωσε 300 εκατ. με senior
preferred bond η Alpha Bank

Στην έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 300
εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας με non call για το πρώτο
έτος και επιτόκιο έκδοσης 3%, προχώρησε η Alpha Bank
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η διοίκηση της τράπεζας
εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και προχώρησε στο pri-
vate placement σε επιλεγμένους επενδυτές, λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν τη ζήτηση αλλά και τις αναμενόμενες συν-
θήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις
αρχές του 2022 αναμένεται μεγάλη προσφορά από διε-
θνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.  Η τωρινή έκδοση δί-
νει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να τοποθετηθεί εγ-
καίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των
προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022.

ΑΔΜΗΕ: Στα 29,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη 

Καθαρά κέρδη 29,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΑΔ-
ΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ για το εννεάμηνο του 2021, μει-
ωμένα κατά 2,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.
Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο
εννεάμηνο 2021 ανήλθαν στα 213,9 εκατ. ευρώ, ση-
μειώνοντας άνοδο 1,7% έναντι 210,3 εκατ. ευρώ το εν-
νεάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φό-
ρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά
1,8% σε ετήσια βάση σε 146,5 εκατ. ευρώ έναντι 149,2
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ανέβασε στο 4,85% το άμεσο
ποσοστό της στον ΟΛΘ η Belterra 

Στην Belterra
του Ιβάν Σαββίδη
κατέληξε το πα-
κέτο των σχεδόν
300 χιλ. μετοχών
(στα 26 ευρώ) του
ΟΛΘ που διακινή-
θηκε στις 6 Δε-
κεμβρίου. Όπως
ήταν αναμενόμε-
νο, μετά τη χθεσι-
νή συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των μετοχών
του ΟΛΘ που κατέχει άμεσα η Belterra ανέρχεται
σε 489.332 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,85% του
μετοχικού κεφαλαίου, από 1,88% προηγουμένως.
Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός μετοχών και των
ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας που
κατέχει η Belterra, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα,
μέσω της απευθείας συμμετοχής της στην SEGT,
ανέρχεται σε 7.242.932, που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 71,85% του μετοχικού της κεφαλαίου, από
68,88% που κατείχε πριν από την περιγραφόμενη
συναλλαγή.

Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε 
η σύσταση της BSICPC

Η Αλουμύλ ανακοίνωσε ότι στις 6/12/2021 ολο-
κληρώθηκε η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαι-
ουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Building
Systems Innovation Centre Private Company»
(BSICPC), στην οποία η Αλουμύλ συμμετέχει με
ποσοστό 39,5%. Η νέα εταιρεία εντάσσεται στη
δράση «Κέντρα Ικανοτήτων», χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΣΠΑ 2014-2020), έχει δε ως σκοπό την προ-
ώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότη-
τας και της τεχνικής αριστείας στις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αρχιτε-
κτονικού αλουμίνιου.

Η HDB στήριξε πάνω από 237.000
θέσεις εργασίας το 2020

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μετα-
ξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)
και του Wifor Institute. Η συνάντηση αποτέλεσε
συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο
μερών, στην επιμέτρηση του αντικτύπου (impact
assessment) των χρηματοδοτήσεων που διοχε-
τεύτηκαν το 2020 μέσω των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων της HDB. Ο αντίκτυπος που καταγράφηκε
ως προς τη συμβολή των προγραμμάτων της HDB
στο GDP και στην απασχόληση ήταν πολύ σημαν-
τικός, καθώς ο πολλαπλασιαστής στο GDP ήταν 2,
ενώ στην απασχόληση υποστηρίχθηκαν περισσό-
τερες από 237.000 θέσεις εργασίας.
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Ο
Ολυμπιακός στο Europa League και
ο ΠΑΟΚ στο Conference League δί-
νουν απόψε την τελευταία παράστα-
ση στους ομίλους, με την ελπίδα ότι

θα συνεχίσουν και στην επόμενη φάση των
διοργανώσεων, έστω και αν θα χρειαστεί να
παίξουν αγώνες μπαράζ.

Στην Αμβέρσα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται
με την Αντβέρπ (19.45 Cosmote TV) και θέλει
τη νίκη, μήπως και τερματίσει πρώτος στον
όμιλο, που σημαίνει απευθείας πρόκριση στη
φάση των «16». Για να συμβεί, ωστόσο, αυτό,
θα πρέπει η αδιάφορη και αποκλεισμένη Φε-
νέρμπαχτσε να νικήσει την πρωτοπόρο Άιν-
τραχτ στην Πόλη. Θα το επιδιώξουν οι Τούρ-
κοι εναντίον γερμανικής ομάδας; Είναι ένα

ερώτημα. Ο Ολυμπιακός έχει έτσι κι αλλιώς
εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και θα παίξει
μπαράζ για τη φάση των «16» με ομάδα που
θα τερματίσει στην τρίτη θέση στους οκτώ
ομίλους του Champions League. Η κλήρωση
θα γίνει την προσεχή Δευτέρα και οι ημερο-
μηνίες των μπαράζ είναι 17 και 24 Φεβρουα-
ρίου.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του υποδέχεται τη
Λίνκολν από το Γιβραλτάρ (22.00 Cosmote
TV) και δεν τίθεται θέμα να νικήσει ή όχι, όσο
και αν βρίσκεται σε πολύ άσχημη αγωνιστική
κατάσταση. 

Ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας, η οποία αντιμετωπίζει την
πρωτοπόρο Κοπεγχάγη στην πρωτεύουσα

της Δανίας. Με δεδομένο ότι η Κοπεγχάγη
έχει ήδη προκριθεί απευθείας στη φάση των
«16» του Conference League, στόχος του
ΠΑΟΚ είναι να νικήσει τη Λίνκολν με ένα γκολ
περισσότερο από ενδεχόμενη νίκη της Σλό-
βαν επί της Κοπεγχάγης. Η λογική, ωστόσο,
λέει ότι η Σλόβαν θα ηττηθεί από την κατά πο-
λύ ανώτερη Κοπεγχάγη ή, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, θα φέρει ισοπαλία. Αν υπάρχει λο-
γική στο ποδόσφαιρο… 

Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη δεύτερη θέση στον
όμιλο, θα δώσει και αυτός αγώνα μπαράζ για
πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης με
αντίπαλο ομάδα που θα τερματίσει στην τρίτη
θέση των ομίλων του Europa League, στις
ίδιες ημερομηνίες με αυτές του Ολυμπιακού.
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Μόνο νίκες και ό,τι γίνει…

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ 
ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ        ΒΑΘ.
Κοπεγχάγη..............13-5..........12
Σλόβαν Μπρ..............8-5 ...........8
ΠΑΟΚ........................6-4 ...........8
Λίνκολν ...................2-15 ...........0

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ 
Ολυμπιακού

ΓΚΟΛ        ΒΑΘ.
Άιντραχτ....................9-5 ..........11
Ολυμπιακός..............8-6 ...........9
Φενέρμπαχτσε .........6-7 ...........5
Αντβέρπ...................5-10 ...........2

Αντβέρπ - Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ - Λίνκολν 



Οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊ-
κός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αρνούνται να κα-
ταβάλουν μέρος των μισθών του Άγ-
γλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ, καθότι δεν προβλέπεται από
καμία σύμβαση παρά από κάποια
«προφορική συμφωνία» ότι συναι-
νούν να είναι αυτός η κεφαλίδα της
διαιτησίας. 

Κατόπιν τούτου, δύο τινά μπορεί
να συμβούν: ή να μείνει απλήρωτος
ο Κλάτενμπεργκ και να κινηθεί νομι-
κά εναντίον της ΕΠΟ για τα δεδου-
λευμένα ή να παραιτηθεί. Το δεύτε-
ρο σενάριο θα βόλευε αρκετούς
πάντως. Θα αναλάμβανε Έλληνας
αρχιδιαιτητής και «φτηνός» και ο
κόσμος του ποδοσφαίρου θα ζούσε
άπειρες «ομορφιές», όπως στο πα-
ρελθόν. Η ΕΠΟ ζήτησε από τις τέσ-

σερις ΠΑΕ να καταβάλουν
587.191,93 ευρώ στον Κλάτενμ-
περγκ έως το τέλος της θητείας του
τον Ιούνιο του 2022. Στη σύμβαση
προβλέπεται ότι μέρος των 50.000
ευρώ τον μήνα θα καταβάλλεται από

την UEFA και τα περισσότερα από
την ΕΠΟ. Σύμφωνα με δήλωση του
εκτελούντος χρέη προέδρου της
ΕΠΟ Παναγιώτη Δημητρίου, ο Κλά-
τενμπεργκ και το επιτελείο του κο-
στίζουν 900.000 ευρώ τον χρόνο. 

Στόχος να παραιτηθεί ο Κλάτενμπεργκ! «Άριστες οι διαιτησίες»
Στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φά-

σεων της αγωνιστικής στη Super League 1 ο Άγ-
γλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ δικαίω-
σε με την κρίση του τα δύο πέναλτι που δόθηκαν
υπέρ του Ατρομήτου κόντρα στον Απόλλωνα
Σμύρνης από τον Βούλγαρο διαιτητή Καμπάκοφ,
όπως και αυτό που σφύριξε ο Τζήλος για τον Ιωνι-
κό εναντίον του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, ο Κλάτενμπεργκ
τόνισε ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του
Κούρτιτς στο ίδιο ματς.

Σύλληψη 
Βούλγαρου διαιτητή

Συνελήφθη ο Βούλγαρος διαιτητής Μπόρισλαβ
Κόλερ, ο οποίος κατηγορείται για νομιμοποίηση
παράνομων εσόδων 26,5 εκατ. ευρώ! Δεν προ-

ήλθαν από το ποδόσφαιρο, αλλά βοή-
θησε τον αδερφό του, ο οποίος εργά-
ζεται σε κατασκευαστική εταιρεία.
Η οποία αφού πήρε τα χρήματα του

βουλγαρικού κράτους για την κατα-
σκευή αυτοκινητόδρομου, στη συνέ-

χεια με τη συμμετοχή του Κόλερ διοχε-
τεύτηκαν σε φορολογικούς παραδείσους. 

Αναβλήθηκε 
το Λάρισα - Παναθηναϊκός

Αναβλήθηκε το παιχνίδι Λάρισα - Παναθηναϊ-
κός για την Basket League, που ήταν προγραμ-
ματισμένο για την Κυριακή στις 20.00. Αν γινόταν,
ο Παναθηναϊκός θα αναγκαζόταν να παίξει τέσ-
σερα παιχνίδια σε επτά μέρες. Αύριο Παρασκευή
οι νταμπλούχοι υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Άλμ-
πα Βερολίνου, την Τρίτη πάει στο Μιλάνο για να
αντιμετωπίσει την Αρμάνι και δύο μέρες αργότε-
ρα θα τεθεί αντιμέτωπος της Μπαρτσελόνα στο
κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όλα τα
ματς για τη EuroLeague. 

Τσιτσιπάς: Έδωσε 
για δίπλωμα και κόπηκε!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ως ένας κανονικός πολίτης πήγε να δώσει
εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος οδήγησης στη Γενική Διεύθυν-
ση Μεταφορών και Επικοινωνιών στο Ηράκλειο και ως κανονικός
πολίτης... κόπηκε στα σήματα και θα χρειαστεί να ξαναδώσει. Σε κά-
ποιες άλλες εποχές, ως λέγεται, οι Αρχές πήγαιναν τα διπλώματα
στο σπίτι των διάσημων αθλητών και χωρίς εξετάσεις βέβαια. 

«Τσιμίκας, 
ο καλύτερος 
του κόσμου»

Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο» στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων
του Champions League και έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που έχει μόνο νίκες στη φάση 
αυτή, ενώ ο Κώστας Τσιμίκας αποθεώθηκε για μία ακόμη φορά από τον αγγλικό Τύπο.
Σε σημείο μάλιστα να τον θεωρούν καλύτερο και από τον καλύτερο στον κόσμο 
στη θέση του αριστερού μπακ Άντριου Ρόμπερτσον, επίσης παίκτη της Λίβερπουλ.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Η ηθοποιός Μαίρη Μηνά αποχώ-
ρησε από την παράσταση του Βασίλη
Μπισμπίκη «Άνθρωποι και ποντίκια»
έπειτα από σοβαρό τραυματισμό.

• Η δημοσιογράφος Μάρω
Λεονάρδου, δέκα χρόνια με-
τά το «αντίο» στην τηλεόρα-
ση, δήλωσε πως θα ήθελε να
παρουσιάζει εκπομπή μαγει-
ρικής ή αστρολογίας.

•  Ένα γκέι φιλί στη σειρά «Άγριες
Μέλισσες» δίχασε το διαδίκτυο. Κυ-
ρίως για τη σήμανση άνω των 16, ενώ
σε αντίστοιχη σκηνή στην «Τούρτα
της μαμάς» είχε «8».

•  Ο Γιώργος Λιάγκας παρα-
δέχτηκε on air πως δεν έχει
ξεπεράσει τον χωρισμό του
με τη Φαίη Σκορδά.

•  Έτοιμη για γάμο η κόρη του Λευ-
τέρη Πανταζή. Η Κόνι Μεταξά ισχυ-
ρίσθηκε πως, αν ο σύντροφός της
Μάριος Καπότσης τής κάνει πρότα-
ση, θα πει ναι!

•  Συγκίνησε η Λουκία Πι-

στιόλα: «Η μητέρα έχει άνοια

δέκα χρόνια και δεν με ανα-

γνωρίζει».

•  Ξανά ερωτευμένος ο Στέλιος Διο-

νυσίου, μετά το διαζύγιο. Η τραγου-

δίστρια Αγνή Καλουμένου είναι η

νέα του σύντροφος.

•  Πρεμιέρα ανήμερα της

ονομαστικής του εορτής θα

κάνει στην ΕΡΤ2 ο μουσικο-

συνθέτης Χρήστος Νικολό-

πουλος. Θα παρουσιάζει κά-

θε Σάββατο βράδυ την «Αυλή

των Χρωμάτων» με την Αθη-

νά Καμπάκογλου.

•  Το «Ελληνικό δαιμόνιο» είναι ο

τίτλος της νέας εκπομπής της Μά-

γιας Τσόκλη, που επιστρέφει στην

ΕΡΤ1 ύστερα από εννέα χρόνια

απουσίας.

E
να ζωντανό ραδιοτη-
λεοπτικό στούντιο
της δεκαετίας του
1940 στήνεται χρι-

στουγεννιάτικα στο Μέγαρο
Μουσικής! Ο σκηνοθέτης Γιάν-
νης Καλαβριανός αναβιώνει θε-
ατρικά τη διάσημη χολιγουντια-
νή ραδιοφωνική εκδοχή της
ταινίας «Μια υπέροχη ζωή - a li-
ve radio play» του Φρανκ Κά-
πρα, με έναν λαμπερό θίασο
που παίζει και τραγουδά live
συνοδεία ορχήστρας!

Με πρωταγωνιστές τους Κων-
σταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο
Ψαρρά, Νάντια Κοντογεώργη,
Γιώργο Γλάστρα, Άγγελο Μπού-
ρα και Θεοδοσία Σαββάκη, το κοινό θα απολαύσει
ένα φαντασμαγορικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα,
βασισμένο στο συγκινητικό αμερικανικό φιλμ που
μονοπωλεί επί δεκαετίες το τοπ 10 με τις δημοφιλέ-
στερες κλασικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Το στόρι εξελίσσεται σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο
της δεκαετίας του 1940, αμέσως μετά τη λήξη του πο-
λέμου. Έξι ηθοποιοί κάνουν τη ραδιοφωνική μετά-
δοση της ταινίας και παίζουν όλους τους ρόλους της.
Παράλληλα, δημιουργούν επί σκηνής όλους τους
ήχους της ταινίας, με τον τρόπο που δημιουργούνταν
τα ηχητικά εφέ της εποχής, χρησιμοποιώντας καθη-
μερινά και αναπάντεχα αντικείμενα, όπως τους δίδα-
ξε ένας «foley», ένας επαγγελματίας δηλαδή δημι-
ουργίας ηχητικών εφέ ταινιών.

Την ίδια στιγμή, η ζωντανή τζαζ ορχήστρα παρα-
κολουθεί τη δράση, παρεμβαίνει και σχολιάζει.
Όλοι μαζί δημιουργούν τη ραδιοφωνική μεταφορά
του κόσμου της ταινίας και της συγκινητικής ιστο-
ρίας του Τζορτζ Μπέιλι. Μια παράσταση στην οποία

θριαμβεύει η παιγνιώδης εναλλαγή
των ρόλων, η δημιουργία φανταστι-
κών κόσμων και η πίστη καλλιτε-
χνών και θεατών πως η ζωή μπορεί
να είναι πραγματικά υπέροχη.

Η ταινία υπήρξε μεγάλη επιτυχία
της εποχής και είχε πέντε υποψη-
φιότητες για Όσκαρ, χωρίς να κερ-
δίσει κάποιο. Παρότι έγινε δεκτή
χαλαρά, επτά δεκαετίες μετά συνε-
χίζει να συνοψίζει την πίστη στον
άνθρωπο, στην κοινότητα, στην αξία
της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ανα-
γορεύεται έτσι στην πιο κλασική
χριστουγεννιάτικη χολιγουντιανή
ταινία!

Ο Τζορτζ Μπέιλι πέρασε το μεγα-
λύτερο μέρος της ζωής του βοη-

θώντας τους κατοίκους του Μπέντφορντ Φολς. Ήθε-
λε να ταξιδέψει και να σπουδάσει αλλά δεν τα κατά-
φερε ποτέ, καθώς έπρεπε να βοηθήσει τους γονείς
του στη μικρή τους επιχείρηση που πάντα κινδύνευε
να αγοραστεί από τον άπληστο επιχειρηματία της πε-
ριοχής Χένρι Πότερ. Ο Πότερ είχε βάλει ως στόχο του
να αγοράσει ολόκληρη την πόλη και το μοναδικό του
εμπόδιο στην πραγματοποίηση του ονείρου του, είναι
η μικρή εταιρεία δανεισμού του πατέρα του Τζορτζ.

Το «Μια υπέροχη ζωή - a live radio play» θα κάνει
πρεμιέρα στις 23 Δεκεμβρίου και θα παίζεται μέχρι
τις 5 Ιανουαρίου, για 9 μόνο παραστάσεις, στην αί-
θουσα «Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής.

Στο Μέγαρο Μουσικής στήνεται 
χριστουγεννιάτικα ένα ζωντανό 
ραδιοτηλεοπτικό στούντιο του 1940 

«Μια υπέροχη ζωή!»



Μαλλιά κουβάρια το θέατρο! ΑΑνοίγει η διαθήκη

Με ερωτηματικά θα ανοίξει η διαθήκη του
Ανέστη Βλάχου στις 24 Ιανουαρίου μετά τις νέες
καταγγελίες του γιου του. Ο Ηρακλής Βλάχος
κατήγγειλε πρόσωπο-φάντασμα με τα αρχικά
Κ.Σ., το οποίο φέρεται να κατέθεσε την άγνωστη
διαθήκη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2 Σε-
πτεμβρίου, τη στιγμή που στο Υποθηκοφυλακείο
Δράμας δεν είχε κατατεθεί από τον πατέρα του
κανένα περιουσιακό στοιχείο. Σε δηλώσεις του
ανέφερε, μάλιστα, πως ο πολίτης αυτός είναι
παντελώς άγνωστος στην οικογένειά του.

Η κίτρινη γούνα!

Σαν ντίβα του σινεμά πόζαρε στα 88 της η
Μαίρη Χρονοπούλου! Η άλλοτε σέξι κοκέτα
του θεάματος επισκέφθηκε το ατελιέ του διε-
θνούς φήμης Έλληνα δημιουργού Βασίλη
Ζούλια και του designer κοσμημάτων Περι-
κλή Κονδυλάτου και φωτογραφήθηκε φορών-
τας μια υπέροχη κίτρινη, μακριά γούνα. «Των
αγοριών απέναντι! Σε αγαπάμε και σε ευχαρι-
στούμε για όλες αυτές τις αξέχαστες ταινίες.
Είσαι μοναδική στο είδος και την κατηγορία
σου. Είμαστε και οι δύο μαγεμένοι μαζί σου!»,
έγραψε στο Instagram ο σχεδιαστής μόδας.

Εκτάκτως μεταφέρθηκε το από-
γευμα της Τρίτης στο νοσοκομείο
«Ιπποκράτειο» η Μαίρη Μπάρ-
κουλη. Η μητέρα του Νίκου
Μπάρκουλη που διαγωνίζεται στο
«J2US», νοσηλεύεται με σοβαρό
πρόβλημα υγείας και με ποστ που
δημοσίευσε στον προσωπικό λο-
γαριασμό της, ζήτησε από τον κό-
σμο να της στείλει αγάπη. «Μεγά-
λη καταιγίδα ήρθε... Στείλτε αγά-
πη γιατί με πιάνει το παράπονο
και όλο κλαίω», έγραψε μέσα από
τον θάλαμο.

Αιφνίδια στο
νοσοκομείο

Σβηστό το δέντρο!

Ο
ι αιφνίδιες παραιτήσεις δύο ηθοποιών, από διαφορετικές
θεατρικές παραστάσεις, προκειμένου να λάβουν μέρος στο
«Surviror», προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προ-

έδρου του ΣΕΗ Σπύρου Μπιμπίλα. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και η
Μυριέλλα Κουρεντή βρέθηκαν στο στόχαστρο του πρωταγωνιστή, ο
οποίος έξαλλος δήλωσε στο «Πρωινό»: «Τις τελευταίες ημέρες
υπάρχει ένα τρέιλερ μιας παράστασης που θα πρωταγωνιστώ εγώ
και θα ανέβαινε στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά λόγω της αποχώρησης
του Γιάννη Χατζηγεωργίου μετατέθηκε και θα πάει στις 17.  Ο Γιάν-
νης έχει φύγει. Εγώ διαφωνώ με όλες τις αποχωρήσεις. Ξεκινήσα-
με με αυτή του Άρη Σερβετάλη, τώρα έχουμε την αποχώρηση του
Γιάννη και έχουμε όπως μαθαίνω και την αποχώρηση της Μυριέλ-
λας Κουρεντή από άλλο θέατρο, για να πάνε στα ριάλιτι». Και πρό-
σθεσε: «Ζούμε σε μια χαώδη κατάσταση που ο καθένας φεύγει
όποτε θέλει από μια παράσταση. Για την τσέπη τους είναι σωστό, για
το θέατρο, ως έννοια, είναι λάθος».

Εξόρμηση στο Μιλάνο
Ταξίδι-αστραπή για τον Stan στη Βόρεια Ιταλία. Ο δημοφιλής τρα-
γουδιστής «πέταξε» με προορισμό το Μιλάνο και φωτογραφήθη-
κε στην Quadrilatero della Moda, μια ανάσα από τον διάσημο εμ-
πορικό δρόμο Monte Napoleone με τις πανάκριβες μπουτίκ διά-
σημων σχεδιαστών μόδας. Ενθουσιασμένος και χαμογελαστός,
πόζαρε με φόντο ένα στολισμένο υπαίθριο χριστουγεννιάτικο
δέντρο, σχολιάζοντας με νόημα: «Πόσες ακόμα μέρες είπαμε εί-
ναι μέχρι τα Χριστούγεννα;».

Αναβλήθηκε η φωταγώγηση του εμπορικού
κέντρου στην Ιεράπετρα της Κρήτης με προ-
σκεκλημένους την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη
Κουινέλη των Stavento. H κακοκαιρία που
έπληξε το βράδυ της Τρίτης το νησί ανάγκασε
τους διοργανωτές να αναβάλουν το άναμμα του
χριστουγεννιάτικου δέντρου αλλά και το live
του ζευγαριού, με την τραγουδίστρια να ανακοι-
νώνει στο Instagram τη ματαίωση της γιορτής.
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Η
πανδημία του κορονοϊού ακριβώς επειδή
χτυπά το αναπνευστικό μας σύστημα, επι-
βάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξου-
με την υγεία των πνευμόνων μας. Η Χρό-

νια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, γνωστή ως ΧΑΠ,
είναι μια σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στον θάνατο
3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο. 

Η νόσος αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμέ-
να συστήματα υγείας! Η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, με σύνθημα «Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι
πιο σημαντικό!», ξεκινά μια μεγάλη εκστρατεία, μέσω
των social media, με ένα animation spot, με στόχο να
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος (κύρια
αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγ-
καιρης διάγνωσης, καθώς οι μισοί από τους πάσχον-
τες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αν-
τιμετώπιση. 

O πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στη σημασία
του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας, τόνισε: «Κατά τον
τελευταίο ενάμιση χρόνο της πανδημίας παρατηρή-
σαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και
μικρή επίπτωση σε μόλυνση από Covid. Τα παραπάνω
άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τή-

ρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμ-
μετοχής των πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή
διαχείριση».

Στην Ελλάδα, το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες
καπνιστές στους 100 στη χώρα μας έπασχαν από τη

νόσο (8,4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νο-
σούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το
ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10,6% στον αντίστοιχο
πληθυσμό.

Το κακό είναι πως το 56% των ασθενών δεν γνωρί-
ζουν ότι πάσχουν. Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα
από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και ο ανδρικός
αγροτικός πληθυσμός καπνίζει δύο φορές περισσό-
τερα τσιγάρα από ό,τι ο αστικός. Η ΧΑΠ οδηγεί από
μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποι-
ότητας ζωής. 

Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγη-
τής Πνευμονολογίας (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης), επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με
Covid-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση Covid-19
ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο δια-
σωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώ-
λειας της ζωής». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Είναι μια σύγχρονη, 
συνεχιζόμενη πανδημία που 
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί
στον θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε χρόνο

Ζημιά στην οικονομία
Η ΧΑΠ όμως επιφέρει και σημαντική ζημιά στα
οικονομικά των υγειονομικών συστημάτων
των χωρών αλλά και στην εργασία, καθώς ο
μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την ερ-
γασία κατ’ έτος λόγω της ΧΑΠ ανέρχεται σε
16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα
1.398,3 ευρώ. Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα
2.809 ευρώ, ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα 1.374 ευρώ
ανά έτος. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορ-
τίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα 5.582
ευρώ. Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμέ-
νοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα
ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολι-
κή επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγεί-
ας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό
κόστος) ανέρχεται στα 702 εκατ. ευρώ κατ’
έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά
ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ.

ΧΑΠ και ποιότητα ζωής 

O πρόεδρος της 
ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας

Ο αντιπρόεδρος 
της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, θα υπάρξουν όμορ-
φες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Είναι η μέρα της αισιοδοξίας μέσα από
επιτεύγματά σας και ικανοποίηση μέσα από
την προσωπική σας επιτυχία. Ίσως να πά-
ρετε μια επαγγελματική απόφαση εσείς του
τρίτου δεκαημέρου.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους θα υπάρξουν πολύ κα-
λές στιγμές μέσα από μια επαγγελματική σας
κίνηση. Κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου
θα χρειαστεί να προσέξετε τον τρόπο συμπε-
ριφοράς σας σε πρόσωπα που ξέρετε ότι σας
εναντιώνονται.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς τους Διδύμους του πρώτου και τρίτου
δεκαημέρου, η μέρα αυτή θα σας ανανεώσει
και θα φέρει συναισθήματα που ίσως να τα
προκαλεί η ανάγκη σας για συντροφικότητα
και αποδοχή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια αρκετά θετική μέρα, που μάλλον θα έχετε
την ευκαιρία να κερδίσετε κάποιο χρηματικό
ποσό, να δεχτείτε δώρα ή να κάνετε κάποια
πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Εσείς του τρίτου
δεκαημέρου ζείτε μια συναισθηματική ανα-
γέννηση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τη Σελήνη σήμερα απέναντι από το δικό
σας ζώδιο, θα έχετε την προσοχή σας στραμ-
μένη στην προσωπική σας ζωή. Ίσως μάλιστα
εσείς του τρίτου δεκαημέρου να ζήσετε μια
έντονη συναισθηματική κατάσταση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Με την Αφροδίτη σε σύνοδο με τον σκοτεινό
πλανήτη Πλούτωνα, οι του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα έχετε έντονη συναισθηματική δρα-
στηριότητα, που θα σας καταναλώσει πολλή
ενέργεια. Ίσως μάλιστα να έχετε μια επαγ-
γελματική πρόταση, από τις 9  το πρωί έως το
μεσημέρι. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου οι εξελί-
ξεις στα θέματα που σας αφορούν θα είναι
πιο έντονες, αλλά θα υπάρχει και μια υπερ-
βολή στον τρόπο που ξοδεύετε τα χρήματά
σας. Για εσάς που ανήκετε στις πρώτες δύο
μέρες, θα υπάρξει κάποια νέα και ενδιαφέ-
ρουσα γνωριμία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο, στο τελευταίο πεν-
θήμερο, σας δημιουργεί αρκετούς εκνευρι-
σμούς και κακή ψυχολογία. Ακόμη και τα ευχάρι-
στα γεγονότα τα βλέπετε με επικριτικό μάτι, οπό-
τε δεν θα είστε η καλύτερη παρέα για σήμερα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια αναστάτωση την έχετε αυτές τις μέρες, αλ-
λά ό,τι και να κάνετε, έχετε κολλήσει στις από-
ψεις σας και στις μονόπλευρες συμπεριφορές.
Ίσως μάλιστα να έρθετε σε αντιπαράθεση με
αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με την Αφροδίτη να κάνει όψη συνόδου με
τον Πλούτωνα στο δικό σας ζώδιο, θα έχετε
μια αρκετά έντονη συναισθηματικά μέρα, κυ-
ρίως εσείς του τελευταίου πενθημέρου. Γευ-
τείτε τα καλά που μπορεί να αποκτήσετε από
πρόσωπο που σας εκτιμά.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, σε
σύνοδο με τον Δία, αλλά και τετράγωνο από
τον Άρη, πρέπει να δώσετε προσοχή στις
υπερβολές και σε θέματα που μπορεί να σας
εκθέσουν στον επαγγελματικό σας χώρο.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας του τρίτου δεκαημέρου οι εξελίξεις σή-
μερα θα είναι πιο έντονες, βάζοντας μια σειρά
σε θέματα υγείας και διατροφής. Ανοίξτε ένα
παράθυρο στα συναισθήματά σας και μη φοβά-
στε να εκφράσετε αυτό που νιώθετε.
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Σήμερα θα υπάρξουν πολλές βοηθητικές
ενέργειες, μέσα σε μια περίοδο που 
οι καταστάσεις μάς έχουν εξαντλήσει. 
Η αισιοδοξία θα καλύψει τα γεγονότα, 

γιατί θα υπάρξει υπερβολή στα συναισθήματά μας. 
Η Αφροδίτη σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα, 
όπου η ανάγκη να ελέγχουμε τα πρόσωπα που 
είναι κοντά μας, έχει μια βαθιά εσωτερική και
συναισθηματική τάση για εξουσία και χειριστικότητα.



Γ
ια μία ακόμη φορά στη μεταπολιτευτική
ιστορία της χώρας το λεγόμενο πολιτικό
Κέντρο επανέρχεται στο προσκήνιο και
αποκτά «εραστές», αποφασισμένους

να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους για να το κα-
τακτήσουν.

Ιδιαίτερα, ενόψει του τελικού γύρου των εκλο-
γών για την ανάδειξη νέου αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ, η
συζήτηση έχει ανάψει σε όλα τα πολιτικά στρατό-
πεδα. Οι αναλύσεις που γίνονται είναι λίγο πολύ
«μπακαλίστικες»: τρεις στο λάδι, τρεις στο ξίδι. Ο
Τσίπρας πέτυχε την κατάκτηση της εξουσίας με τη
μαζική μετακίνηση των κεντροαριστερών πασο-
κτζήδων στον ΣΥΡΙΖΑ. Και στις επόμενες εκλογές
ο Μητσοτάκης κατέκτησε μεγάλη νίκη διευρύνον-
τας τα όρια της επιρροής της ΝΔ μέχρι τις ακτές
της Σοσιαλδημοκρατίας, για να χρησιμοποιήσου-
με έναν όρο που δείχνει να λατρεύει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης. Και ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ θα
επιχειρήσει να τους «μαντρώσει» ξανά για να δει
τα ποσοστά του να ανεβαίνουν.

Ένα βασικό ερώτημα, ωστόσο, το οποίο θα πρέ-
πει να απαντηθεί στη σημερινή εποχή, που σε τί-
ποτα δεν θυμίζει εκείνη των πράσινων και γαλά-
ζιων καφενείων, με τα πάθη και τις σκληρές ιδεο-
λογικές αντιπαραθέσεις, είναι ποιοι είναι οι κεν-
τρώοι, στην ποδιά των οποίων σφάζονται τα δύο
μεγάλα κόμματα και οσονούπω και το ΚΙΝΑΛ.

Το ερώτημα, σημειωτέον, δεν αρθρώνεται μόνο
στην Ελλάδα. Ο Τζο Μπάιντεν στις μακρινές ΗΠΑ
αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
υπόσχονται ένα νέο Κέντρο καθ’ οδόν προς τις
επόμενες εκλογές.

Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια με βάση τα οποία
ένας ψηφοφόρος συγκαταλέγεται στους κεν-
τρώους του πολιτικού φάσματος; Κάποτε ήταν η
μετριοπάθεια, η επικράτηση της λογικής έναντι
του φανατισμού, η δεύτερη ματιά και η δεύτερη
σκέψη σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής και γε-
νικά ο... ρεαλισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, δεν διαθέτει
κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Μπο-
ρεί να κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια τη χώρα, αλλά
δεν έμαθε τίποτα από την πορεία ενηλικίωσης
που επέδειξε στα αντίστοιχα κυβερνητικά του
χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Και εκείνο ξεκίνησε με εξαλλο-
σύνη, ασίγαστο ρεβανσισμό και όλα αυτά που
απέχουν από την έννοια του κεντρώου χώρου, αλ-
λά στην πορεία έμαθε την άκρως αναγκαία τέχνη
του συμβιβασμού.

Αντιθέτως, τόσο στη διάρκεια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όσο στη νέα αντιπολιτευτική του
περίοδο, το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδεικνύει με
κάθε ευκαιρία ότι η καρδιά και η ψυχή του παρα-
μένουν στο 3%. Και όσο περνάει ο καιρός, αντί να
αναζητεί γέφυρες επαφής με όσους του γύρισαν
την πλάτη, κλείνεται σαν «στρείδι» στον εαυτό του
και περιχαρακώνεται σε όσους εκφράζουν εκείνη
την εποχή, με κυρίαρχο πρόσωπο τον κ. Πολάκη.
Αρθρώνει έναν λόγο απωθητικό στους πολλούς,
με ορολογίες γκρουπούσκουλου που ερεθίζει
δυσάρεστα τα ανακλαστικά κάθε λογικού ανθρώ-
που.

Προφανώς, προφανέστατα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε
ποτέ ούτε πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στο
Κέντρο. Η εκλογική εκτίναξή του στις εκλογές του

2015 ήταν πρόσκαιρη και όσοι κεντρογενείς τον
ψήφισαν το έπραξαν περιστασιακά, ακολουθών-
τας το κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα της εποχής.
Άλλωστε, και η επιλογή του κ. Τσίπρα να κυβερνή-
σει με τους ακραίους ΑΝΕΛ και όχι με το μετριο-
παθές Ποτάμι ή το κεντροαριστερό ΠΑΣΟΚ κάτι
σημαίνει.

Υπό αυτή την έννοια, όσοι κεντρώοι πίστεψαν
ότι χωρούν στο κόμμα του έκαναν εξαρχής λάθος.
Και το λάθος τους ήταν ότι υπέκυψαν στη μόδα της
εποχής και στα αντιμνημονιακά συνθήματα, ψη-
φίζοντας με το θυμικό για να τιμωρήσουν τη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ και όχι γιατί πίστεψαν στις πολιτικές
διακηρύξεις του κ. Τσίπρα, οι οποίες άλλωστε
αποδείχθηκαν κενές περιεχομένου.

Το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τη Σοσιαλδη-
μοκρατία ο κ. Ανδρουλάκης θα το διαπιστώσουμε
αν, όπως όλα δείχνουν, εκλεγεί αρχηγός του ΚΙ-
ΝΑΛ. Σίγουρα, πάντως, αποκλείεται να αντιλαμ-
βάνεται την άσκηση της πολιτικής με τον ίδιον
τρόπο, πχ, που την αντιλαμβάνεται ο Π. Πολάκης.
Ο κεντρογενής στη νοοτροπία ψηφοφόρος θα
έχει εναλλακτική λύση.

Για αυτό και μόνο τον λόγο το πολιτικό σκηνικό
από τη Δευτέρα θα αλλάξει. Θα αποκτήσει περισ-
σότερο ενδιαφέρον. Ποιος θα βγει κερδισμένος;
Θα εξαρτηθεί από τον νέο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και
από το πώς θα πολιτευτεί και ο κ. Μητσοτάκης. Σί-
γουρα πάντως δεν θα εξαρτηθεί από τον κ. Τσί-
πρα. Αυτός είχε επί δυόμισι χρόνια μια τεράστια
ευκαιρία να προσαρμόσει το κόμμα του στην κοι-
νωνική και πολιτική πραγματικότητα, αλλά την πέ-
ταξε στα σκουπίδια... 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η μάχη του Κέντρου 
και οι... εξτρέμ του ΣΥΡΙΖΑ

Το κόμμα 
του κ. Τσίπρα
αποδεικνύει 
με κάθε ευκαιρία
ότι η καρδιά 
και η ψυχή του
παραμένουν 
στο 3%
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