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Κ
άθε φορά που προκύπτει μια (δυσάρε-
στη) είδηση με πρωταγωνιστές αστυνομι-
κούς, είτε αφορά τη συμμετοχή τους σε
κύκλωμα ή σπείρα, είτε αφορά την άσκη-

ση υπερβολικής βίας, είτε την προσωπική ζωή κά-
ποιου εξ αυτών, η κατάληξη είναι η κοινωνία -δηλαδή
το… καφενείο και οι θαμώνες του- να καταφεύγει
στο γνωστό «έβαλαν τους λύκους να φυλάνε τα πρό-
βατα». Κάθε φορά που ένας ή πολλοί αστυνομικοί
αποδεικνύονται «μπάτσοι» και όχι όργανα της τήρη-
σης του νόμου και της προστασίας του πολίτη, η λαϊκή
ετυμηγορία είναι συλλήβδην «επίορκοι, διεφθαρμέ-
νοι, τα “πιάνουν”, “νταβατζήδες”». Κι αυτό είναι άδικο
για τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των συμπολι-
τών μας, των γονιών και των αδερφών μας, των συν-
τρόφων και των φίλων μας, που ασκούν ένα επάγγελ-
μα με αφοσίωση και ενσυναίσθηση του ρόλου τους. 

Οι άνδρες και οι γυναίκες της ΕΛΑΣ είναι επιφορτι-
σμένοι με μια σειρά καθηκόντων, ανόμοιων πολλές
φορές μεταξύ τους. Είναι αυτοί που θα εξυπηρετή-
σουν σε ζητήματα κρατικής γραφειοκρατίας, που θα
συντρέξουν σε δύσκολες καταστάσεις, από μικροα-
τυχήματα μέχρι δυστυχήματα, που θα παρέμβουν για
να λύσουν διαφορές, που θα προχωρήσουν σε σχε-
δόν όλων των τύπων ελέγχους και, ναι, που θα συλ-
λάβουν και θα φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης κλέ-
φτες, απατεώνες, βιαστές και δολοφόνους. Και οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς προσπαθούν να κάνουν τη
δουλειά τους σωστά, όπως όλοι όσοι εργάζονται.

Παράλληλα, οι ένστολοι κάθε φορά πρέπει και να
αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Να αποδει-
κνύουν ότι δεν είναι μέλη των ταγμάτων της Χρυσής
Αυγής, να αποδεικνύουν ότι δεν χτυπούν αλύπητα
διαδηλωτές ή νεαρούς στις πλατείες, να αποδει-

κνύουν ότι δεν αδιαφόρησαν σε μια καταγγελία και
ότι ασχολήθηκαν επισταμένα με το πρόβλημα του πο-
λίτη είτε μικρό είτε μεγάλο. Να αποδεικνύουν ότι δεν
συναγελάζονται με νονούς της νύχτας, που τους δί-
νουν «νυχτοκάματο» για να κάνουν τα στραβά μάτια
στις παρανομίες τους, ότι δεν είναι μέλη κυκλωμά-
των σωματεμπορίας, διακίνησης ναρκωτικών, κλεμ-
μένων ή λαθραίων προϊόντων, αρχαιοτήτων, παράνο-
μων ελληνοποιήσεων. 

Απέναντι σε κάθε «μπάτσο» υπάρχουν χιλιάδες
αστυνομικοί-φρουροί της ανθρώπινης υπόστασης,
προστάτες της ζωής, της περιουσίας, των δικαιωμά-
των, της ίδιας της κοινωνίας και των κανόνων της. Κι
αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι πριν καταλήξουμε
σε γενικευμένους αφορισμούς και «μαύρες» κατη-
γοριοποιήσεις. 
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Μητσοτάκης στο Reuters: Fake news από την Τουρκία στο Μεταναστευτικό
Μηνύματα στην Τουρκία κυρίως για το Μεταναστευτικό

και για τα fake news που διασπείρει σχετικά με τη στάση της
Ελλάδας έστειλε για ακόμα μία φορά ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Σε συνέντευξή του στη διάσκεψη του Reuters Next, ο
κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουμε δει πολλά ψέματα να
διακινούνται για επαναπροωθήσεις από την άλλη πλευρά
και ότι ερευνάται κάθε καταγγελία. Ο πρωθυπουργός ξε-
καθάρισε ότι η διακοπή των ροών που υποδαυλίζονται

από το τουρκικό λιμενικό δεν είναι το ίδιο με τις επανα-
προωθήσεις.

Έδειξε επίσης την ενόχληση της Ελλάδας για το πώς χειρί-
ζεται η ΕΕ το Μεταναστευτικό. «Θα είμαι ειλικρινής. Υπάρ-
χουν και καλές προτάσεις από την Κομισιόν, αλλά διαφω-
νούμε και σε κάποια άλλα ζητήματα», τόνισε. Μίλησε για
ανάγκη αλληλεγγύης, δήλωσε όμως ότι δεν είναι ιδιαίτερα
αισιόδοξος και επισήμανε ότι η λύση του προβλήματος είναι
η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης των προσφύγων.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα
θα υπερβεί την ανάπτυξη του 4,5% που προβλέπεται να έχει
το 2022, προσθέτοντας πως η χώρα αναμένει μια επιτυχημέ-
νη τουριστική σεζόν, αν δεν υπάρξουν μείζονες περιπλοκές
με την πανδημία της Covid-19.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στο Σύμφωνο Στα-
θερότητας λέγοντας ότι περιμένει οι κανόνες του να αλλά-
ξουν, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από τις χρηματοοι-
κονομικές κρίσεις και επίσης από την πανδημία.

Στους 4 μήνες 
η τρίτη δόση 
Η μετάλλαξη Όμικρον φέρνει αλλα-
γές και στον εμβολιαστικό σχεδια-
σμό, με επίσπευση της τρίτης δόσης
για όλους τους ενηλίκους, πιθανότα-
τα στους τέσσερις μήνες, μιας και
ακόμα δεν έχει ανοίξει η σχετική
δυνατότητα για τους νέους κάτω των
18 ετών. 
Ανώτερες πηγές του υπουργείου
Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών αποκάλυπταν στην
«Political» ότι σχετική συζήτηση
έγινε χθες στη συνεδρίαση της Επι-
τροπής που πραγματοποιείται κάθε
Τρίτη. Και η κατεύθυνση ήταν πως,
λόγω των νέων επιδημιολογικών δε-
δομένων, οι αποφάσεις θα πρέπει να
επισπευσθούν, από τη στιγμή που η
επιχειρησιακή δυνατότητα υπάρχει. 
Στην Επιτροπή Εμβολιασμών συζή-
τησαν χθες διάφορα σενάρια, όπως η
τρίτη δόση να ανοίξει για τους άνω
των 30 και όχι αδιακρίτως για τους
άνω των 18. Αλλά η γενική τάση είναι
να ανοίξει στο τετράμηνο για τους
18+, όπως έκανε η Γαλλία τις προ-
ηγούμενες μέρες, μιας και, όπως το
έθετε αρμόδια πηγή, δεν πρέπει να
δημιουργηθεί περαιτέρω σύγχυση
στους πολίτες και θα πρέπει οι απο-
φάσεις να είναι οριζόντιες και
εφαρμόσιμες. 
Υπό αυτό το πρίσμα, αποφάσεις θα
πρέπει να αναμένονται άμεσα, τις
πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, μιας
και οι ειδικοί θα συζητήσουν ξανά το
θέμα στη συνεδρίαση της ερχόμενης
Τρίτης. Εφόσον το εισηγηθούν, ο γε-
νικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστο-
κλέους είναι έτοιμος να… πατήσει
το κουμπί για να ανοίξουν τα ραντε-
βού για όλους, τέσσερις μήνες από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
τους, ακόμα και την επόμενη μέρα. 

Η
απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών, που είναι
και οι πιο επίφοβοι για σοβαρή νόσηση, ακόμα και θάνατο, αλ-
λά και η απόφαση διανομής δύο δωρεάν self tests σε όλους

τους ενήλικους για τις μέρες των γιορτών ενέχουν ένα ακόμα μήνυμα: φέ-
τος τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε lockdown. Με άλλα λόγια, οικονομία
και κοινωνία θα είναι ανοιχτές. 

Επρόκειτο για μια απόφαση της
κυβέρνησης που τόσο το Μέγαρο
Μαξίμου όσο και κεντρικοί υπουρ-
γοί διεμήνυαν σε όλους τους τό-
νους, όμως τα σενάρια δεν σιγού-
σαν. Με τις πρόσφατες ανακοινώ-
σεις του πρωθυπουργού, η κυβέρ-

νηση κλείνει και τα σχετικά σενάρια, μιας και στόχος ήταν να βρεθεί η
χρυσή τομή μεταξύ υγείας, κοινωνίας και οικονομίας. Αυτό που επίσης
έχουν διαμηνύσει και όλοι οι υπουργοί του οικονομικού επιτελείου (Χ.
Σταϊκούρας, Α. Γεωργιάδης, Κ. Χατζηδάκης) είναι πως δεν νοείται να
κλείσει ξανά η οικονομία, ιδίως σε ένα τόσο παραγωγικό της σκέλος όπως
είναι οι γιορτές. Οικονομικές εφεδρείες δεν υπάρχουν, ενώ και στην Ευ-
ρώπη, παρά την ανησυχία λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, δεν υπάρχει η
τάση επιστροφής στα lockdowns. 

Στην κυβέρνηση είναι εν αναμονή της επιβεβαίωσης του μοντέλου που
έχουν επεξεργαστεί ο κ. Τσιόδρας και οι λοιμωξιολόγοι και αποτυπώνει
σταθεροποίηση και αρχή της κάμψης των δεικτών μετά το πρώτο δεκαή-
μερο του Δεκεμβρίου. Με βάση αυτή την πρόβλεψη, τα πράγματα τις μέ-
ρες των γιορτών αναμένεται να είναι καλύτερα, όσο και αν η πίεση στο σύ-
στημα υγείας εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλή. 

Εφόσον, όμως, βαδίζουμε σε αυτήν τη ρότα, αυτό σημαίνει ότι φέτος τις
γιορτές θα λειτουργήσουν τα νυχτερινά κέντρα σε όλη τη χώρα, μόνο για
εμβολιασμένους. Και αυτό γιατί κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν και το
σενάριο για τοπικά lockdowns σε βαθιά κόκκινες περιοχές - που πρακτι-
κά είναι η μισή χώρα, ενώ κάτι τέτοιο θα σήμαινε και τη χαριστική βολή
για την οικονομία όλης της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, με βάση το κεν-
τρικό σενάριο, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός για τα ρεβεγιόν και
τα τραπέζια των γιορτών που είναι και για εμβολιασμένους και για ανεμ-
βολίαστους, με ισχυρή σύσταση, όμως, για τεστ και ελεγχόμενες συνα-
θροίσεις, εξ ου και τα δωρεάν self tests.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Χριστούγεννα χωρίς 
lockdown

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να κρατήσει ανοιχτές
την οικονομία και κοινωνία
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Ο Τσίπρας 
σε ρόλο 
αρνητή 
Για απώλεια ελέγχου της παν-
δημίας και πανικό κατηγόρησε
την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσί-
πρας, επιμένοντας στην τακτι-
κή της άρνησης σε όλα και μη
προσκομίζοντας καμία νέα
πρόταση για την αντιμετώπιση
της έξαρσης της πανδημίας.
Σχολιάζοντας το μέτρο του
υποχρεωτικού εμβολιασμού
για τους άνω των 60, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτή-
ρισε ακραίο και κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό ότι σήμερα
κάνει αυτό που ξόρκιζε πριν
από λίγο καιρό, όταν στις 3 Νο-
εμβρίου σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη τασσόταν κατά της
υποχρεωτικότητας. Εκτίμησε
ακόμη ότι το μέτρο εγκυμονεί
κινδύνους για την κοινωνική
συνοχή, καθώς μπορεί να οδη-
γήσει σε κοινωνικό αυτοματι-
σμό και παράλληλα να εκτο-
ξεύσει την αντιεμβολιαστική
δημαγωγία. Έκανε, δε, λόγο
για μέτρο ταξικό, καθώς υπο-
στήριξε ότι λειτουργεί ως μέσο
οικονομικού εκβιασμού για
τους αδύνατους και ως δυνα-
τότητα εξαγοράς της άρνησης
για τους ευκατάστατους.
Πιστός στη στρατηγική της κιν-
δυνολογίας, ο αρχηγός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ προέβλεψε ότι θα περά-
σουμε μαύρα Χριστούγεννα αν
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
για 2.000 νεκρούς μέχρι τότε,
καλώντας την κυβέρνηση να
λάβει έκτακτα μέτρα. «Είστε
αυτουργός αυτής της τραγω-
δίας που βιώνει ο ελληνικός
λαός», είπε απευθυνόμενος
στον κ. Μητσοτάκη. Καταλή-
γοντας, ο κ. Τσίπρας κάλεσε
τον πρωθυπουργό να αναλάβει
πρωτοβουλία συνεννόησης με
τα κόμματα αντί να εφαρμόζει
-όπως είπε- μέτρα καταστολής
και σύγκρουσης.

Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Χ
ωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κό-
στος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπε-
ραμύνθηκε από το βήμα της Ολομέ-
λειας τη ρύθμιση για τον υποχρεωτι-

κό εμβολιασμό για τους πολίτες άνω των 60,
τονίζοντας ότι προτιμά να φανεί πρόσκαιρα
αυστηρός αν παράλληλα είναι υγειονομικά
σωστός. «Δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσω κά-
ποιες ψήφους, με ενδιαφέρει να σωθούν
ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουρ-
γός, καλώντας τα κόμματα να χτίσουν ένα
εθνικό υγειονομικό μέτωπο.

«Αισθάνομαι ότι πράττω το καθήκον μου
και έχω απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μου,
προτείνοντας σήμερα έναν καθαρό δρόμο πιο
γρήγορης και πιο ασφαλούς εξόδου από την
περιπέτεια. Με αίσθημα ευθύνης και με πολι-
τικά δύσκολες αποφάσεις σάς ζητώ όλοι να
κάνετε το ίδιο», τόνισε ο πρωθυπουργός,
απαντώντας διεξοδικά στα ερωτήματα που
προκάλεσε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της
υποχρεωτικότητας για τους εμβολιασμένους
άνω των 60 ετών.

Αφού εξήγησε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εν-
διάμεσα στάδια και η εκστρατεία πειθούς των
πολιτών και αποκάλυψε ότι η απόφαση «τον
βασάνισε», χαρακτήρισε το πρόστιμο των 100
ευρώ «σοβαρό αντικίνητρο» από την αρρώ-
στια και τον πόνο, υπογραμμίζοντας ότι επιλο-
γή της κυβέρνησης είναι να λειτουργούν η
κοινωνία και η οικονομία και να μην ξαναγίνει
ποτέ lockdown.

«Μόνο το πρόστιμο προσδίδει στη ρύθμιση
τον γνήσιο υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Είναι
αντίτιμο υγείας για ενίσχυση του ΕΣΥ. Μια τε-
λευταία ώθηση για να λάβουν όσοι πρέπει τη
σωστή απόφαση», είπε ο πρωθυπουργός, αν-
τιτείνοντας ως παράδειγμα άλλες χώρες όπου
τα πρόστιμα είναι πολύ μεγαλύτερα, όπως για
παράδειγμα στην Ιταλία, όπου αγγίζει τα 1.000
ευρώ για τη μη χρήση μάσκας.

Αναφορικά με την επιτάχυνση των εμβολια-
σμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε
ότι ο ίδιος έχει ζητήσει από την Επιτροπή Εμ-
βολιασμών να εξετάσει τη σύντμηση του δια-
στήματος ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη
δόση και αν το εγκρίνουν αυτό οι ειδικοί, η
τρίτη δόση να μπορέσει να ανοίξει για τους
πολίτες στους 4 αντί στους 6 μήνες. Απαντών-
τας εξάλλου στο ερώτημα «γιατί όχι επέκταση
της υποχρεωτικότητας παντού;», ο πρωθυ-
πουργός επισήμανε ότι οι δράσεις πρέπει να
είναι αναλογικές και στοχευμένες. «Δεν γεμί-
ζουν σήμερα οι ΜΕΘ από στρατιωτικούς και
αστυνομικούς, αλλά από ηλικιωμένους», είπε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην

κριτική για την επέκταση της υποχρεωτικότη-
τας στον σκληρό δημόσιο τομέα.

Ως αισιόδοξο μήνυμα ο Κυρ. Μητσοτάκης
ανέφερε ότι οι συμπολίτες ανταποκρίθηκαν
στις εξαγγελίες, καθώς τα ραντεβού πριν από
αυτές ήταν περίπου 2.000 ημερησίως και από
προχθές έχουν κλειστεί περίπου 20.000 ραν-
τεβού από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
«Τα νούμερα της πανδημίας δείχνουν σταδια-
κή αποκλιμάκωση και ελπίζουμε ότι τις επό-
μενες 10 μέρες θα οδηγήσουν και σε αποκλι-
μάκωση στα νοσοκομεία», ανέφερε ο πρωθυ-

πουργός, αν και παραδέχτηκε ότι η Θεσσαλο-
νίκη έχει τεράστιο πρόβλημα.

Ψεκασμένη αντίδραση Πολάκη
Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο όταν ο Παύλος Πολάκης, την ώρα που ο

πρωθυπουργός μιλούσε για τους εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους, τον αποκάλε-
σε «άσχετο», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να απο-
πέμψει τον αντιεμβολιαστή βουλευτή του, αν θέλει να πετύχει πολιτική συνεν-
νόηση.

«Κύριε Τσίπρα, σας τιμά αυτή η εικόνα; Ενός βουλευτή, πρώην υπουργού
Υγείας, με χυδαίο και αγοραίο ύφος να προσβάλλει τους πάντες και τα πάντα
και ταυτόχρονα να κάνει κρυφή καμπάνια υπέρ των αντιεμβολιαστών;», υπο-
γράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Γιατί αυτός είναι και αυτόν ανέχε-
στε… Το ίδιο πράγμα είστε». Και κατέληξε λέγοντας: «Καμία συνεννόηση δεν
υπάρχει με τον κ. Πολάκη και δεν μπορεί να υπάρξει με ανθρώπους που κλεί-
νουν το μάτι στους αντιεμβολιαστές με μεγάλη συστηματικότητα». 

Καθαρές κουβέντες από τον
Μητσοτάκη στην Ολομέλεια
για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό στους πολίτες
άνω των 60

Οι ζωές είναι πάνω από τις ψήφους



Στο δημοτικό στάδιο της Κοζάνης μιλά απόψε το από-
γευμα στις 7 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσί-
πρας. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται από
νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της Κοζάνης, θα συναν-
τηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας με παραγωγι-
κούς φορείς της περιοχής, ενώ θα συνομιλή-
σει με νέους και ανέργους για τα προβλή-
ματα της νέας γενιάς.

Μάλιστα, από χθες κλιμάκιο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με επικεφαλής τον Δημήτρη Τζανα-
κόπουλο βρίσκεται στα Γρεβενά, πραγ-
ματοποιώντας επίσκεψη στο πανεπιστή-
μιο και συνάντηση επίσης με παραγωγι-
κούς φορείς. Μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ,
που συνοδεύει στην Κοζάνη τον πρώην πρωθυ-
πουργό, είναι και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Η παρουσία Σκουρλέτη μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην Κοζάνη στέλνει ένα διπλό μήνυμα στην κομ-
ματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι το μήνυμα της
ενότητας του κόμματος πέρα από διαφωνίες και συγ-
κρούσεις του παρελθόντος. Άλλωστε, αυτή είναι η εντο-

λή του Αλέξη Τσίπρα στα στελέχη που συμμετέχουν
στον πρωινό καφέ. Το δεύτερο είναι ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας δραστηριοποιεί παλιά, ιστορικά στελέχη, τα οποία
είναι ικανά να κινητοποιήσουν ξανά έναν κόσμο που

έχει αδρανήσει πολιτικά, επειδή είναι δυσα-
ρεστημένος τόσο από την εκλογική

ήττα του ’19 όσο και από τη χα-
λαρή αντιπολίτευση του
προηγούμενου διαστήμα-
τος.

Παράλληλα, δίνει χώρο
στην Ομπρέλα, στηρίζοντάς

την άτυπα, έτσι ώστε να κατα-
φέρει να μικρύνει τις εσωκομματικές

αποστάσεις των στελεχών της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Η Κοζάνη μάλιστα είναι ένα πολιτικό πεδίο
στο οποίο είχε έντονη δράση ο ΣΥΡΙΖΑ από πριν το 2015.
Το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, οι λιγνιτικές
μονάδες και τα εργασιακά δικαιώματα είναι ζητήματα
που ο Πάνος Σκουρλέτης τα γνωρίζει καλά ως πρώην
υπουργός Ενέργειας την περίοδο 2015-2016. 

Τι θα πει το απόγευμα ο Aλέξης
Πέρα από την πανδημία, τα μέτρα της κυβέρνησης

και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπισή
της, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει λόγο για τις

ολοένα και δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης
των Ελλήνων πολιτών και για την ακρίβεια

που είναι συνυφασμένη με το ράλι τιμών
της ΔΕΗ. 

Θα μιλήσει για τη διάλυση μιας δημό-
σιας επιχείρησης-πυλώνα της εθνικής
οικονομίας της χώρας από την κυβέρ-

νηση Μητσοτάκη, θα υπογραμμίσει ότι η
Ελλάδα υπήρξε «πρωταθλήτρια ακρίβει-

ας» στο ρεύμα στην Ευρώπη και τον Νοέμ-
βριο, ενώ θα επισημάνει ότι με ξεκάθαρη ευθύνη

της κυβέρνησης Μητσοτάκη καταγράψαμε την υψη-
λότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη για τον Νοέμβριο (228,87 ευρώ ανά
MWh), «επίτευγμα» που θα δούμε στους λογαρια-
σμούς μας τον Ιανουάριο, οπότε και θα τριπλασιαστεί
η χρέωση για το ρεύμα.

Το διπλό μήνυμα Τσίπρα από την Κοζάνη και η παρουσία Σκουρλέτη
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Ν
α εφοδιάσουν το οπλοστάσιό
τους με επιχειρήματα και πρω-
τοβουλίες που θα τους δώσουν
το πλεονέκτημα στη «διαβολο-

βδομάδα» του δεύτερου γύρου προετοιμά-
ζονται τα επιτελεία των «φαβορί» υποψη-
φίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης, Λοβέρδος και Παπανδρέ-
ου θεωρούν, ο καθένας από την πλευρά του,
ότι θα είναι στον τελικό και μάλιστα είναι
έτοιμοι να «πάρουν τα κλειδιά» της Χαριλά-
ου Τρικούπη. Γεγονός όμως είναι ότι το
πρωί της επόμενης Δευτέρας από τα τρία
φαβορί θα είναι μόνο δύο στην αφετηρία για
τον δεύτερο γύρο. Στο πλαίσιο αυτό συνεχί-
ζεται και ο «ψυχολογικός πόλεμος». Με μια
μέρα διαφορά, Ανδρέας Λοβέρδος και
Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσαν λίστες
με ονόματα πρώην και νυν βουλευτών που
στηρίζουν τις υποψηφιότητές τους.

Ταυτόχρονα όμως στα επιτελεία τους κα-
θημερινά «σπάνε τραπέζια» υπό το βάρος
των σεναρίων και των πιθανών συνδυα-

σμών «ζευγαριών» για τον δεύτερο γύρο.
Μια πρώτη γεύση δόθηκε με τις κινήσεις
τους κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής
αναμέτρησης της περασμένης Δευτέρας, η
οποία αφενός κινήθηκε με φόντο την ενό-
τητα, αλλά τα υπονοούμενα και οι «πολιτι-
κές πάσες» είχαν συγκεκριμένους αποδέ-
κτες. Αν δεν υπάρξουν ανατροπές, με τα
δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι ο Χά-
ρης Καστανίδης είναι αυτός που αντλεί ψη-
φοφόρους από τη δεξαμενή του Γιώργου
Παπανδρέου και θεωρητικά είναι στο
«στόχαστρο» του Νίκου Ανδρουλάκη,
όπως φάνηκε από την κίνηση να του υπο-
βάλει ερώτηση στο ντιμπέιτ. Αντίστοιχα, ο
Παύλος Γερουλάνος είναι μια υποψηφιό-
τητα που απευθύνεται σε ένα πιο διευρυ-

μένο ακροατήριο, κάτι που ταιριάζει περισ-
σότερο στο προφίλ που έχει καλλιεργήσει
ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εκεί έγκειται και η
«συντροφική κίνηση» του Ανδρέα Λοβέρ-
δου προς τον Παύλο Γερουλάνο στο ντιμ-
πέιτ για την κοινή τους θέση να υπάρχει και
η επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
για τους πολίτες.

Ο Γιώργος Παπανδρέου προς το παρόν
«στήνει πολιτικά καρτέρια». Είναι προφα-
νές ότι θα προσεγγίσει τους Γερουλάνο, Κα-
στανίδη, από τους οποίους θεωρεί ότι θα
πάρει τις «γέφυρες» που χρειάζεται, ενώ θα
υπάρξει ασφυκτικό μαρκάρισμα και στον κ.
Χρηστίδη. Στην περίπτωση που ο κ. Παπαν-
δρέου βγει μπροστά με τον Ανδρέα Λοβέρ-
δο, το deal με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα είναι
«σκληρό» και για τους τρεις. Αν όμως ο τελι-
κός είναι με τον Κρητικό ευρωβουλευτή, η
τράπουλα ανακατεύεται και πάλι.

Στην περίπτωση που ο Παπανδρέου τεθεί
εκτός του δεύτερου γύρου, είναι σαφές ότι
το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από την πλευ-

ρά που θα επιλέξει το «παπανδρεϊκό τμή-
μα» των ψηφοφόρων. Θεωρείται βέβαιο
πάντως ότι ένα κομμάτι των ψηφοφόρων
αυτών δεν θα συμμετάσχει στον δεύτερο
γύρο.

Ο Παύλος Χρηστίδης είναι η έκπληξη της
προεκλογικής περιόδου. Συγκεντρώνει θε-
τικά μηνύματα από το λεγόμενο «γεννημα-
τικό μπλοκ», ενώ έχει μεγάλη ανταπόκριση
και σε ένα νεανικό κοινό. Σημαντική παρά-
μετρος είναι ότι ο κ. Χρηστίδης έως τώρα
δεν έχει «κλείσει το μάτι» σε κάποιον υπο-
ψήφιο. Κρατά ίσες αποστάσεις και δείχνει
ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του πολι-
τικού κεφαλαίου που αποκτά, αναδεικνύον-
τας τον εαυτό του σε έναν ικανό παίκτη για
την επόμενη μέρα. 

«Πασοκικό
πόκερ» για
γερά νεύρα 

Οι στρατηγικές κινήσεις
όλων των υποψηφίων 
με φόντο τον δεύτερο γύρο

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



ΧΡHΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤOΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

«Μέσα στο 2022 
θα φτάσουμε 
στο ΑΕΠ του 2019»

Γ
ια το μοντέλο τροχοδρόμησης της οικο-
νομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης
μέσω των επενδύσεων που προωθεί η
κυβέρνηση, τους εντατικούς ρυθμούς

αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, τις
αποζημιώσεις στους πληγέντες και την πορεία
των αντιπλημμυρικών έργων ενόψει κακοκαιρίας
μιλά στην «Political» ο υφυπουργός παρά των
πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος. Αναλύει
δε τους τρεις πυλώνες του εθνικού σχεδίου για
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι το ζήτημα της διαχείρισης της επό-
μενης ημέρας από μια φυσική καταστροφή δεν
ενδείκνυται για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. 

Η Βόρεια Εύβοια ήταν η πρώτη πρόκληση για
εσάς και η αγωνία είναι ακόμα μεγάλη στην
περιοχή ενόψει και του χειμώνα. Πού βρισκό-
μαστε στο θέμα αυτό;
Πριν από την ανάληψη της διαχείρισης της

αποκατάστασης και στήριξης των πυρόπληκτων
περιοχών, είχαμε καταφέρει να διαχειριστούμε
φυσικές καταστροφές, όπως η θεομηνία «Ιανός»
και ο σεισμός στη Σάμο, με τρόπο και ταχύτητες
που απέχουν από καταστάσεις και περιπτώσεις
του παρελθόντος. Σίγουρα, όμως, οι περιπτώσεις
των πυρόπληκτων περιοχών και, δη, αυτή της Βό-
ρειας Εύβοιας, αποτελούν μια πρόκληση, καθώς
παράλληλα με τα μέτρα στήριξης και αποκατά-
στασης έπρεπε με μεγάλη ταχύτητα να προχωρή-
σουμε τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και αντιπλημ-
μυρικά έργα. Μέσα σε λίγες ημέρες, προχώρη-
σαν οι μελέτες, ξεκίνησαν τα έργα τα οποία στο
σύνολό τους ανέρχονται στα 20 εκατ. ευρώ για τη
Βόρεια Εύβοια. Παράλληλα, έμφαση δίνεται και
σε δομικά αντιπλημμυρικά έργα. Έχουν ήδη εν-
ταχθεί πιστώσεις ύψους 39,7 εκατ. ευρώ στην Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ δρομολογείται
και η ένταξη πιστώσεων χρηματοδότησης ύψους
40 εκατ. ευρώ για μια σειρά δομικών έργων και
παρεμβάσεων στους οικισμούς και στους αστι-
κούς ιστούς των δύο δήμων της Βόρειας Εύβοιας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει διαθέσει στην
περιφέρεια και στους δύο δήμους της Βόρειας
Εύβοιας 13,4 εκατ. ευρώ για άμεση αποκατάστα-
ση των ζημιών σε υποδομές και δίκτυα, καθώς
και για καθαρισμούς, ενώ έχουν χορηγηθεί και
στους τοπικούς συνεταιρισμούς 0,65 εκατ. ευρώ
για τους καθαρισμούς των παρόδιων περιοχών.

Μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr έχουν
διατεθεί 12 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους -νοικοκυ-
ριά, επιχειρήσεις και αγρότες της περιοχής-, ενώ,
καθώς προχωρά η διαδικασία των διασταυρώσε-
ων και ελέγχων, θα προχωρήσουν και άλλες πλη-
ρωμές προς τους δικαιούχους.

Πρόκειται για μια στήριξη που είναι πολυδιά-
στατη και έχει και έντονη κλαδική στόχευση, κα-
θώς έχουν δρομολογηθεί πακέτα ενίσχυσης των
ρητινοκαλλιεργητών, των μελισσοκόμων, των
κτηνοτρόφων, των τουριστικών επιχειρήσεων,

Στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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αλλά και των επιχειρήσεων γενικότερα.
Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Και όσο εργα-

ζόμαστε εντατικά, τόσο πιο αισιόδοξοι μπορού-
με να είμαστε.

Η κυβέρνηση έχει έρθει αντιμέτωπη με σει-
ρά μεγάλων φυσικών καταστροφών στα δύο
χρόνια που είστε στην εξουσία. Έχει δεχθεί
όμως και κριτική για καθυστερήσεις από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε;
Το ζήτημα της διαχείρισης της επόμενης

ημέρας από μια φυσική καταστροφή δεν ενδεί-
κνυται για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Θα
έπρεπε να αξιοποιούμε τον χρόνο μας στο πώς
να επιλύσουμε τα προβλήματα των συμπολιτών
μας που έχουν υποστεί ζημιές λόγω ενός
ακραίου καιρικού φαινομένου ή ενός σεισμού
και όχι να τον σπαταλάμε συζητώντας πράγμα-
τα που αρκετές φορές βασίζονται και σε fake
news. Δυστυχώς, όμως, δεν το βλέπουν όλοι
έτσι. Αντιθέτως, σπεύδουν να εργαλειοποι-
ήσουν πολιτικά τις δυσκολίες των συμπολιτών
μας για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

Είναι, όμως, μια μικροπολιτική τακτική, η
οποία καταρρίπτεται μέσα στην κοινωνία και
μέσα από το έργο, καθώς, απλά, όλα τα μέτρα
και τα εργαλεία που ενεργοποιούνται, αλλά και
η επιτάχυνση και η ψηφιοποίηση των διαδικα-
σιών έχουν θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκεφτείτε πως, όταν
ήμουν στο υπουργείο Οικονομικών, υπέγραψα
το 2020 απόφαση επιχορήγησης πληττόμενων
επιχειρήσεων από φυσική καταστροφή του
2015. Σε κάθε φυσική καταστροφή, εργαζόμα-
στε για να διαψεύσουμε αυτή την αγωνία των
πολιτών. Και το πετυχαίνουμε, με έργο και συ-
χνή παρουσία στο πεδίο.

Πόσο θωρακισμένοι είμαστε ενόψει του χει-
μώνα και πόσο αντέχει η οικονομία άλλο ένα
χτύπημα ανάλογο με τις φωτιές του καλο-
καιριού, τον «Ιανό» ή έναν σεισμό όπως αυ-
τόν της Κρήτης;
Η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να σημει-

ώνει σημαντικούς ρυθμούς ανάκαμψης, κάτι
που πιστοποιείται και από τους διεθνείς οργα-
νισμούς.

Μέσα στην τρέχουσα χρονιά αναμένεται να
καλύψει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του εδάφους
που έχασε το 2020 εξαιτίας της κρίσης της παν-
δημίας του κορονοϊού, ενώ μέσα στο 2022 ανα-
μένεται όχι μόνο να αποκατασταθεί το επίπεδο
του ΑΕΠ του 2019, αλλά και να αυξηθεί περαιτέ-
ρω, κατά 1,7%, ενώ η ανεργία περιορίζεται.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, μέ-
σα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την
ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στις διε-
θνείς αγορές, έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες
εκείνες που της επιτρέπουν να αντιμετωπίσει
άμεσα και με επάρκεια δυσκολίες και κρίσεις
με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.

Όπως έκανε και μέχρι τώρα, είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής
κρίσης. Άλλωστε, έχει θέσει, σε συνεργασία με
όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, ένα εθνικό
σχέδιο το οποίο εδράζεται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η διαμόρφωση συν-

θηκών βιώσιμης, πράσινης, ανάπτυξης για
όλες και όλους.

Ο δεύτερος αφορά την πρόληψη, την αντιμε-
τώπιση και την ανθεκτικότητα έναντι των φυσι-
κών καταστροφών.

Ο τρίτος επικεντρώνεται στην επόμενη ημέ-
ρα μετά την εκδήλωση μιας φυσικής καταστρο-
φής, δηλαδή στη στήριξη και την αποκατάστα-
ση μιας πληττόμενης περιοχής.

Ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που
δυστυχώς αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα
που έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα.

Η πλατφόρμα arogi.gov.gr έχει λειτουργή-
σει σε ικανοποιητικό βαθμό; Τι ανταπόκριση
υπάρχει και ποιες περιοχές αφορά;
Δημιουργήσαμε την ενιαία πλατφόρμα το κα-

λοκαίρι, ώστε να λάβουν άμεσα οι συμπολίτες
μας από τις πυρόπληκτες περιοχές μια πρώτη
αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής,
έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και
την αποζημίωση για την οικοσκευή.

Στη συνέχεια, εντάξαμε στην πλατφόρμα και
τους σεισμόπληκτους συμπολίτες μας από την
Κρήτη, ενώ προχωρά σχετική διάταξη για να
ενταχθούν και οι σεισμόπληκτοι της Βόρειας
Θεσσαλίας και της Σάμου όσον αφορά τη στε-
γαστική συνδρομή. Μέχρι τώρα, έχουν χορηγη-
θεί 41,4 εκατ. ευρώ σε 8.872 πυρόπληκτους
συμπολίτες μας, ενώ στην περίπτωση της Κρή-
της έχουν ήδη χορηγηθεί 36,5 εκατ. ευρώ σε
περισσότερους από 4.000 πολίτες. Μετά τις
διασταυρώσεις και τους ελέγχους συνεχίζονται
οι πληρωμές, ενώ όπου απαιτηθεί θα ακολου-
θηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Είστε σε μια θέση που δημιουργήθηκε με
σκοπό την ανακούφιση των συμπολιτών μας
από φυσικές καταστροφές. Αντικρίζετε
όμως και πολύ πόνο. Πόσο σας επηρεάζει
αυτό;
Οι δυσκολίες και ο πόνος των συμπολιτών

μας ύστερα από μια φυσική καταστροφή είναι η
κινητήρια δύναμη για να εργαστούμε εντατικά,
ώστε την αγωνία τους να τη μετατρέψουμε σε
ελπίδα. Άμεσα, λοιπόν, ο πόνος των συμπολι-
τών μας μεταφράζεται σε δικό μας άγχος να αν-
ταποκριθούμε γρήγορα, να συνεργαστούμε με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να συντονίσουμε

υπουργεία και οργανισμούς και να λύσουμε
προβλήματα, τα οποία συχνά έχουν τις ρίζες
τους στις προηγούμενες δεκαετίες. Πρόκειται
για ένα δημιουργικό άγχος που μετατρέπεται
σε εντατική εργασία και παρουσία στο πεδίο,
μαζί με τους πολίτες που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες. Άλλωστε, η αποκατάσταση από μια
φυσική καταστροφή δεν είναι κάτι που τελει-
ώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι
κατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει
να τρέχεις με εντατικό ρυθμό και να εξασφαλί-
σεις να φτάσουν όλοι στον τερματισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία έχει ανεβάσει τους τό-
νους σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στο θέμα
της διαχείρισης της πανδημίας. Πιστεύετε
ότι έχετε ανταποκριθεί ή έχουν γίνει λάθη;
Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του

Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία και πορεύεται
σταθερά με ορίζοντα τετραετίας, η χώρα μας
έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες
καταστάσεις, με καθοριστική αυτή της πανδη-
μίας που έχει χτυπήσει ολόκληρη την υφήλιο
κατά την τελευταία διετία.

Μια πανδημία που άλλαξε, παγκοσμίως, όλα
τα δεδομένα, τον τρόπο ζωής μας, την κοινωνι-
κή και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την
ίδια τη λειτουργία της παγκοσμιοποίησης,
όπως είχε εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Μια πανδημία που είναι εδώ, είναι επίμονη
και εμπεριέχει και αρκετές δόσεις αβεβαιότη-
τας ως προς το σημείο που η παγκόσμια κοινό-
τητα θα απεγκλωβιστεί από αυτή. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή των
εξελίξεων και με σύγχρονες και άμεσες διαδι-
κασίες προωθεί τον εμβολιασμό κατά του κο-
ρονοϊού, συνοδεύοντας την προσπάθεια αυτή
με μέτρα και περιορισμούς, ώστε να διασφαλι-
στεί το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας.

Έχει προσαρμόσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας
στα πιεστικά δεδομένα που έχει διαμορφώσει η
πανδημία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται
με επάρκεια στις φάσεις έξαρσης.

Μια τέτοια φάση έξαρσης είναι και η τρέχου-
σα, με κομβικό στοιχείο αυτής τα χαμηλότερα
από ό,τι θα έπρεπε επίπεδα εμβολιασμού, αφού
είναι οι περιπτώσεις ανεμβολίαστων συμπολι-
τών μας αυτές που δημιουργούν αυτή την πιε-
στική κατάσταση στο σύστημα υγείας. Κάτι που
αρχίζει να αλλάζει. Ήδη τον τελευταίο μήνα

540.000 πολίτες δρομολόγησαν την πρώτη δό-
ση του εμβολιασμού τους, ενώ υπάρχει μεγάλη
κινητικότητα και για την τρίτη δόση. Σε αυτόν
τον ιδιότυπο πόλεμο η κυβέρνηση είναι στην
πρώτη γραμμή, με καλύτερες επιδόσεις από τα
μέσα ευρωπαϊκά δεδομένα αναφορικά με τη
διαχείριση της πανδημίας, και εργάζεται για να
διασφαλίσει τη δημόσια υγεία χωρίς να κλείσει
η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Έχετε σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες
και έχετε αναλάβει ανάλογες κυβερνητικές
θέσεις. Εκτιμάτε ότι το εξωστρεφές αναπτυ-
ξιακό μοντέλο που υιοθετεί η κυβέρνηση θα
φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα; Ο οι-
κογενειακός προϋπολογισμός θα αντέξει
μετά και τις ανατιμήσεις;
Ένα από τα δομικά ζητήματα του εγχώριου

παραγωγικού μας μοντέλου ήταν η αδύναμη
εξωστρέφεια, η οποία -στο σκέλος που της
αναλογούσε- τροφοδοτούσε το πρόβλημα των
δίδυμων ελλειμμάτων στη χώρα μας.

Συνεπώς, η οικονομική πολιτική που ακο-
λουθείται, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια
και στις επενδύσεις, είναι αυτή που μπορεί να
διασφαλίσει την τροχοδρόμηση της ελληνικής
οικονομίας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.
Πρόκειται για μια οικονομική πολιτική που
εδράζεται, παρά τις πιεστικές συνθήκες που
δημιούργησε η πανδημία, στην υλοποίηση των
αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για
να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανά-
πτυξης. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής
είναι ορατά και απτά, στον υψηλό ρυθμό ανά-
πτυξης, στη μείωση της ανεργίας, στο κόστος
δανεισμού και σε μια σειρά από άλλους μακρο-
οικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες.

Παράλληλα με την πανδημία, η ελληνική οι-
κονομία επηρεάζεται και από την άνοδο των τι-
μών σε παγκόσμιο επίπεδο, με την κυβέρνηση
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να στηρί-
ξει τα νοικοκυριά και τον οικονομικό προϋπο-
λογισμό που επηρεάζεται από αυτές τις ανατι-
μήσεις. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τα οικο-
νομικά πιο ευαίσθητα νοικοκυριά, όπως αυτά
των χαμηλοσυνταξιούχων, των συμπολιτών μας
με αναπηρία και των δικαιούχων του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, τα οποία και ενι-
σχύονται περαιτέρω στο τέλος του έτους, όπως
έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

«
«Ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί 
πολιτικά τις δυσκολίες 
των συμπολιτών μας για να 
αποκομίσει πολιτικά οφέλη»
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ΤΤο πρόβλημα με τα
καινούργια αυτοκίνητα 
Πολλοί φίλοι είναι δυσαρεστημένοι για τις
τεράστιες καθυστερήσεις στην παράδοση
νέων αυτοκινήτων. Μιλάμε για
καθυστερήσεις που αγγίζουν τους έξι μήνες!
Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία
αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ζήτημα: η
έλλειψη σε ημιαγωγούς (τα γνωστά μας
μικροτσίπ) έχει προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα στα εργοστάσια, με αποτέλεσμα
τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή,
συνεπώς και στις παραδόσεις νέων
αυτοκινήτων σε όλες τις αγορές της
Ευρώπης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη
αυτή οφείλεται κυρίως στην τεράστια αύξηση
της ζήτησης για υπολογιστές, κινητά
τηλέφωνα και άλλα ηλεκτρονικά είδη κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Πότε θα
αποκατασταθεί; Θα σας στεναχωρήσω.
Παράγοντες της αγοράς μού έλεγαν από το
2023! Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι…

Έχασε τη μάχη για 
τη ζωή η Κουτμερίδου

Δυστυχώς η Παρθένα Κουτμερίδου, η κόρη
του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Στάθη Κου-
τμερίδη, κατέληξε στη ΜΕΘ του «Αγίου Λου-
κά» Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν για πε-
ρισσότερο από έναν μήνα με κορονοϊό. Η Πάτ-
τυ, όπως τη φώναζαν οι δικοί της άνθρωποι,
ήταν έγκυος στον 7ο μήνα, όταν νόσησε με κο-
ρονοϊό. Εισήχθη στο Ιπποκράτειο, όμως λόγω
της εγκυμοσύνης της μεταφέρθηκε στον
«Άγιο Λουκά». Οι γιατροί κατάφεραν να πά-
ρουν το παιδί με καισαρική και έδιναν μάχη να
κρατήσουν στη ζωή και τη μητέρα…

Ο Ομπάμα, ο Σπρίνγκστιν 
και ο Πορτοκάλογλου…

Τι σχέση μπορεί να
έχει ο πρώην
πρόεδρος των ΗΠΑ
με τον Έλληνα Νίκο
Πορτοκάλογλου; Κι όμως… Με την πολύτιμη
συνεισφορά του δημοφιλούς Έλληνα
καλλιτέχνη Νίκου Πορτοκάλογλου, ο οποίος
ανέλαβε την απόδοση των στίχων του
Μπρους Σπρίνγκστιν στα ελληνικά,
κυκλοφορεί στις 6 Δεκεμβρίου το
πολυαναμενόμενο βιβλίο «Renegades -
Ασυμβίβαστοι Γεννημένοι στην Αμερική»
των Μπρους Σπρίνγκστιν και Μπαράκ
Ομπάμα. Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή των
απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα
τόσο από το διεθνές όσο και από το ελληνικό
κοινό, ο δημοφιλής πρώην πρόεδρος των
ΗΠΑ επιστρέφει με το νέο του βιβλίο, το
οποίο συνέγραψε με τον θρύλο της ροκ
μουσικής Μπρους Σπρίνγκστιν.

Σε καραντίνα και ο Τράγκας
Σε καραντίνα νοσώντας από κορονοϊό
βρίσκεται ο Γιώργος Τράγκας, από τους
σφοδρότερους
πολέμιους της
κυβέρνησης (και) στη
διαχείριση της
πανδημίας. Όπως ο
ίδιος αποκάλυψε με
ανάρτησή του στο
Facebook, χορεύει
τανγκό με την Covid-19
και παραμένει
αποκλεισμένος μαζί με τη σύζυγό του. Η
ανάρτηση έγινε λίγες ώρες μετά και τις
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό άνω των 60,
σχολιάζοντας: «Ο ιός πήρε ένα σαρδόνιο
ύφος και μου είπε: “Δεν έχει καταλάβει ότι
εγώ θα στριφογυρνώ ανάμεσά σας, είτε
είστε εμβολιασμένοι, είτε είστε
ανεμβολίαστοι”».

Ο Λοβέρδος έχει
σχέδιο, αλλά 
το κρατάει κρυφό

Ο
Ανδρέας Λοβέρδος -ως υποψήφιος
πρόεδρος- καλείται να απαντήσει τι θα
κάνει με τα χρέη του ΠΑΣΟΚ. Οι υπόλοι-

ποι υποψήφιοι κάνουν συνήθως ότι δεν ακούν
τη συγκεκριμένη ερώτηση… Ο Λοβέρδος πάν-
τως στον Χατζηνικολάου έδωσε απάντηση χω-
ρίς να απαντήσει… Είπε ότι έχει σχέδιο απο-
πληρωμής, αλλά δεν θα το παρουσιάσει τώρα.
Ποιος ξέρει, μπορεί να φοβάται ότι θα του κλέ-
ψουν την ιδέα οι άλλοι υποψήφιοι.

Ουρές κάνουν οι μεγάλοι παίκτες
της πληροφορικής για το mega
project της μετατροπής των έγ-
χαρτων αρχείων 390 υποθηκο-

φυλακείων της χώρας σε ψηφια-
κή μορφή. Ο διαγωνισμός των 309,8

εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε από την Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο στις 12 Νοεμβρίου και η διαδι-
κασία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφε-
ρόμενους «τρέχει» με καταληκτική ημερομηνία πα-
ραλαβής τους την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 13.00.
Αυτό που δεν κατάφερα να μάθω είναι αν έχει ξεκολ-
λήσει ο άλλος διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες…
Εκεί γίνεται της προσφυγής το κιγκλίδωμα…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS8

Υποχρεωτικότητα
εμβολιασμών: Εν αναμονή
οι Ένοπλες Δυνάμεις

Αν και η επέκταση της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει γίνει
συχνό θέμα συζήτησης στους διαδρόμους και τις
αίθουσες του Πενταγώνου, προς το παρόν του-
λάχιστον δεν υπάρχει απόφαση για τέτοιο μέτρο.
Κύκλοι της Μεσογείων επισημαίνουν ότι αρμό-
διος για αυτά τα θέματα είναι ο πρωθυπουργός
και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα εφαρμόσει
ό,τι αποφασίσει η κυβέρνηση. Μαθαίνουμε βέ-
βαια ότι υπήρξαν εισηγήσεις για εφαρμογή του
μέτρου, οι οποίες όμως κολλούσαν στην «ποινή»
που θα επιβληθεί σε όσους δεν εμβολιαστούν.
Με την αναστολή εργασίας να αποτελεί «πολυτέ-
λεια» που οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορούν να
αντέξουν, η επιβολή χρηματικού προστίμου ίσως
προκριθεί ως λύση.



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

ΚΙΝΑΛ
«Βγάζουν τους άσους» 
από το μανίκι 

Την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση έχει
αρχίσει, ο Γιώργος Παπανδρέου αρχίζει να
βγάζει με τη σειρά του «άσους από το μα-
νίκι». Εξήντα πέντε πρώην βουλευτές και
ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν
την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα
του πρώην πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών
ξεχωρίζουν οι Χυτήρης Τηλέμαχος, Ρέπ-
πας Δημήτρης, Καρχιμάκης Μιχάλης, Κα-
τσιφάρας Απόστολος, Νιώτης Γρηγόρης,
Αθανασιάδης Αλέκος, Αηδόνης Χρήστος,
Κουτμερίδης Στάθης, Μαγκριώτης Γιάν-
νης, Πεταλωτής Γιώργος, Ξυνίδης Σωκρά-
της, Παπαθανάση Αφροδίτη, Ρόβλιας Ντί-
νος, Σαχινίδης Φίλιππος, Σκουλάς Γιάν-
νης, Στρατάκης Μανώλης, Γεωργακόπου-
λος Δημήτρης, Αλαμπάνος Δημήτρης,
Αμοιρίδης Γιάννης, Αράπογλου Χρύσα,
Ασπραδάκης Παντελής, Βούγιας Σπύρος,
Ζήση Ροδούλα κ.ά.

Μια μέρα πριν, ο Ανδρέας Λοβέρδος
έβγαλε και αυτός λίστα με 51 νυν και
πρώην βουλευτές που στηρίζουν τον δικό
του αγώνα. Μεταξύ άλλων είναι οι Δήμας
Πύρρος, Αποστολίδης Λουκ., Ασκητής
Αθ., Γιαννακοπούλου Ναντ., Γρηγοράκος
Λ., Καϊλή Ε., Κεφαλίδου Χ., Κωνσταντό-
πουλος Δ., Λιντζέρης Δ., Μαλλιώρη Μ.,
Μπαλτάς Α., Μποτόπουλος Κ., Παπαθεο-
δώρου Θ. κ.ά.

Ο Αλέξης ο κουβαρντάς… 
Εδώ και μέρες τα παπαγαλάκια της Κου-

μουνδούρου διοχετεύουν την πληροφορία ότι
το κόμμα θα κάνει γενναία εθελουσία στην
εφημερίδα «Αυγή» και θα τους δώσει 28 μι-
σθούς να φύγουν, και πόσο καλό είναι το κόμ-
μα και διάφορα άλλα όμορφα… Μόνο που οι
εργαζόμενοι της εφημερίδας δηλώνουν ότι
απορρίπτουν το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιέχει καμία εγγύηση για τη
βιωσιμότητα του καθημερινού και του κυριακάτικου φύλλου της «Αυγής», όπως
και καμία διασφάλιση θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, ζητούν να μάθουν τον σχε-
διασμό του ΣΥΡΙΖΑ για την εφημερίδα, και γιατί αυτός έρχεται σε αντίθεση με την
προ τριετίας απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που μιλούσε για
διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Τέλος, οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι η εθε-
λούσια έξοδος δεν εγγυάται ούτε την εξόφληση των παλαιών οφειλών, καθώς η
όποια δέσμευση ήταν μόνο προφορική και όχι γραπτή. Μα γιατί δεν εμπιστεύονται
τον πρόεδρο Αλέξη; Ο λόγος του είναι συμβόλαιο και αυτό είναι γνωστό…

Όπου βρεθεί κι όπου σταθεί η Δήμη-
τρα Λιάνη στάζει φαρμάκι για τον Γιώρ-
γο Παπανδρέου. Πρόσφατα στο Face-
book έγραψε ότι ο ΓΑΠ είναι εθνικός
κίνδυνος και τον χαρακτήρισε ευθέως
εθνομηδενιστή, θυμίζοντας τη στάση
που κράτησε ο Γιώργος στο σχέδιο
Ανάν, αλλά και την κάλυψη που παρείχε
στο παρελθόν στη Μαρία Ρεπούση για
τα σχολικά βιβλία περί συνωστισμού
στη Σμύρνη. Αναφέρθηκε και συνολικά

στα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου,
τονίζοντας: «Τα παιδιά σου μέσα από το
Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου κατασπα-
τάλησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
κρατικές επιχορηγήσεις για την καλο-
πέρασή τους, αποσιωπώντας και απο-
σύροντας τα κείμενα, τις θέσεις, τις
ομιλίες, ακόμη και τις φωτογραφίες
σου δεν αφήνουν να πάρει κάποιος από
το διαδίκτυο!». Βαριές κουβέντες ομο-
λογουμένως…

Οι επίορκοι αστυνομικοί και ο Θεοδωρικάκος  
Αποφασισμένος να ξηλώσει όλα τα κυκλώματα που ζουν παρασιτικά μέσα στην ΕΛΑΣ
εμφανίζεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ήδη έγιναν
δεκάδες συλλήψεις έπειτα από γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε. Μεταξύ των
συλληφθέντων είναι δέκα αστυνομικοί και δέκα απόστρατοι αστυνομικοί και πολίτες οι
οποίοι είχαν στήσει φάμπρικα ελληνοποιήσεων. Να σημειωθεί πως άτομα που είχαν
συλληφθεί πριν από τρία χρόνια για εμπλοκή σε κύκλωμα έκδοσης πλαστών εγγράφων και
ήταν ο βασικός κορμός του κυκλώματος, διαπιστώθηκε ότι… δεν έβαλαν μυαλό και
συνέχισαν την ίδια παράνομη δράση τους. Μόνο που ο Θεοδωρικάκος είναι
αποφασισμένος να σπάσει το απόστημα… Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ έφτιαχνε
πλαστά διαβατήρια, πλαστές αστυνομικές ταυτότητες και ΑΦΜ, ακόμη και… πλαστές
φορολογικές δηλώσεις.

Η Δήμητρα περνάει 
τον ΓΑΠ… πριονοκορδέλα
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Στο ΚΙΝΑΛ τις τελευταίες
ημέρες έχουμε πολλές μετα-
γραφές στελεχών, από το ένα
στρατόπεδο στο άλλο… Για
παράδειγμα, από το στρατό-
πεδο της Φώφης Γεννηματά,
ένα ισχυρό πρόσωπο της
Θεσσαλονίκης πήγε στον Νί-
κο Ανδρουλάκη. Ο λόγος για
τον πρώην πρόεδρο του Ερ-
γατικού Κέντρου Θεσσαλονί-
κης Παναγιώτη Τσαραμπου-
λίδη, που επί χρόνια αποτε-
λούσε έναν από τους πιο στα-
θερούς συνομιλητές της αεί-
μνηστης προέδρου του ΚΙ-
ΝΑΛ στη Θεσσαλονίκη και
σήμερα έχει ταχθεί στο
πλευρό του Κρητικού ευρω-
βουλευτή. Μαζί με αρκετούς
άλλους κομματικούς…



Έρχονται παραιτήσεις 
Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν

παραιτηθεί όσοι γενικοί γραμματείς και πρό-
εδροι οργανισμών θέλουν να πολιτευτούν στις
επόμενες εθνικές εκλογές. Το ασυμβίβαστο
τους χαλάει τη μανέστρα, καθώς δεν μπορούν
να είναι και υποψήφιοι και κρατικοί λειτουρ-
γοί. Οι πηγές μου (και είναι άριστα ενημερω-
μένες) γνωρίζουν δύο γγ που θα αποχωρή-
σουν άμεσα. Όσο για τους διοικητές οργανι-
σμών, η λίστα είναι σαφώς μεγαλύτερη. Δεν
αφορά πάντως μεγάλους οργανισμούς. 

Και... αποκεφαλισμοί
Αλλαγές πάντως προμηνύονται σε διοικήσεις νο-

σοκομείων - και όχι για να πολιτευτούν οι επικεφα-
λής. Όπως διαμηνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου,
ορισμένοι δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους
απαιτητικούς ρυθμούς που μοιραία υπάρχουν λόγω
της πανδημίας, αλλά παραμένουν στις θέσεις τους
εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων. Μόλις η κα-
τάσταση ελεγχθεί, ο υπουργός Υγείας θα «πάρει τ’
όπλο του» και αρκετοί θα πάνε σπίτι τους. Και κάποι-
οι από αυτούς που σήμερα νιώθουν και συμπεριφέ-
ρονται ως αμετακίνητοι και αιώνιοι θα πάθουν...

Τ
ελικά, ή δεν έχουν τον Θεό τους εκεί στον ΕΛΓΟ ή
έχουν χάσει τελείως τον μπούσουλα. Δεν είναι μόνο
οι επιλεκτικοί έλεγχοι που έχουν στρέψει το ένα στέ-
λεχος του Διοικητικού Συμβουλίου εναντίον του άλ-

λου. Το πράγμα φαίνεται να έχει ξεφύγει
και οι διαμάχες έχουν εξαπλωθεί στη βάση
του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα.

Υπάλληλοι, προϊστάμενοι και διευθυντές
έχουν αρχίσει να αλληλοκαρφώνονται σε
κάθε αφορμή, ακόμη και για τη συμμετοχή
ή μη σε συνέδρια για τα γαλακτοκομικά
προϊόντα. Χαρακτηριστική είναι η διαμαρ-
τυρία της Διεύθυνσης Πιστοποίησης, η οποία δεν κλήθηκε να
μετάσχει στο συνέδριο Dairy Conference, που έγινε υπό την αι-
γίδα του ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλα-
κτοκομικών Προϊόντων). Απ’ ό,τι φαίνεται, ευθύνη για τη μη

πρόσκληση των υπηρεσιακά αρμοδίων έχει ο γενικός διευθυν-
τής του ΕΛΓΟ Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος ωστόσο ρίχνει τις
ευθύνες αλλού, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Γά-
λακτος και Κρέατος Στ. Νικολάου.

Απ’ ό,τι μας πληροφορούν οι πηγές μας
στον ΕΛΓΟ, η διεύθυνση έχει ενοχληθεί
σφόδρα από τα δημοσιεύματα της «Politi-
cal» και αναζητεί την πηγή της διαρροής.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν βέβαια
στον ΕΛΓΟ είναι ότι η «Political» δεν περιο-
ρίζεται σε μία πηγή. 

Μαθαίνει τα πάντα, όπως επί παραδείγ-
ματι ότι εκείνο που έχει πειράξει περισσότερο απ’ όσα έχουμε
γράψει είναι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τον αγα-
πησιάρη πρόεδρο. Είπαμε, οι πρόεδροι προτιμούν τις ξανθιές...
Κι έπεται συνέχεια!

ΤΤους έχουν 
ζώσει τα φίδια
Με ένα πρόσωπο ασχολούνται οι περισσό-
τεροι εκ των υποψήφιων βουλευτών της ΝΔ
στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Και δεν είναι
συνάδελφός τους. Πρόκει-
ται για τον δήμαρχο Γλυ-
φάδας Γιώργο Παπα-
νικολάου, ο οποίος
δεν έχει ακόμη ξεκα-
θαρίσει αν προτίθεται
να παραμείνει στην
Αυτοδιοίκηση ή να μετα-
κομίσει στην κεντρική πολιτι-
κή σκηνή. Αν συμβεί το δεύτερο, οι ισορρο-
πίες αλλάζουν. Όσοι κινούνται εκλογικά
στην κόψη του ξυραφιού έχουν ήδη αρχίσει
να ανησυχούν σοβαρά. Και μάλλον η νευρι-
κότητα θα συνεχιστεί, διότι μαθαίνουμε ότι
ο γρίφος δεν θα λυθεί σύντομα, καθώς ο δή-
μαρχος μετράει τα δεδομένα αυτή την πε-
ρίοδο. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπανι-
κολάου, εκτός από το ότι είναι κουμπάρος
του Κώστα Καραμανλή, είχε εκλεγεί με το
σοβιετικού τύπου ποσοστό του 80%!

Περιγραφή του
debate που τα... σπάει! 

Το διαβάσαμε και σας το μεταφέρουμε,
γιατί είναι όντως επιτυχημένο. Αφορά στο de-
bate των υποψήφιων προέδρων του ΚΙΝΑΛ.
Ο χρήστης Shrek σε tweet του γράφει: «Με
Καστανίδη αράζεις, τον αφήνεις να φιλοσο-
φεί και να ταξιδεύει το μυαλό. Με Χρηστίδη
βγαίνεις μπαρότσαρκα, πας γήπεδο. Με Γε-
ρουλάνο πας Σπονδή και τον αφήνεις να πα-
ραγγείλει. Με Ανδρουλάκη τα λέτε, χασμου-
ριέσαι. Με Λοβέρδο παρακαλάς να μη σας
δουν μαζί». Βέβαια, δεν μας λέει τίποτα για
τον ΓΑΠ, ο οποίος δεν μετείχε στο debate,
επειδή δεν μπορεί να συζητάει με τους
πρώην... υφισταμένους του! Ή είσαι πρίγκιψ
ή δεν είσαι! Να τα λέμε αυτά…

Σταθερός πυλώνας στον ΟΑΕΔ
Μιας και ο λόγος για διοικητές, πληροφορείται η στήλη ότι ο
επικεφαλής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης
δεν θα είναι τελικά υποψήφιος και, ως
εκ τούτου, θα παραμείνει στο πόστο
του. Άλλωστε, οι σχέσεις του με το
Μέγαρο Μαξίμου είναι
εξαιρετικές, από τη στιγμή που
έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά
στον ευαίσθητο τομέα που διοικεί.

Toν Θεό τους δεν
έχουν στον ΕΛΓΟ
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Του
αγοριού
απέναντι 

πείτε του πως
πεθαίνω...
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Σκέψεις περί δημιουργίας
Σ

ήμερα θα σας μιλήσω για τον αγαπημένο μου
αρχιτέκτονα που είναι γραμμένος σε χαρτί μυθι-
στορήματος. Τον λένε Χάουαρντ Ρόαρκ και βασί-

στηκε στον μεγάλο Αμερικανό αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ
Ράιτ που γεννήθηκε το 1867 στο Ουισκόνσιν και ανακη-
ρύχτηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων
ως ο μεγαλύτερος Αμερικανός αρχιτέκτονας όλων των
εποχών. Κτίριά του είναι μνημεία παγκόσμιας κληρονο-
μιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ανάμεσά τους το Fallingwater, το
σπίτι στους καταρράκτες, και το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ
στη Νέα Υόρκη.

Ο Ράιτ δεν ξέρουμε αν αποφοίτησε από το λύκειο και
άφησε τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ουισκόνσιν
χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον έκανε ήρωα μυθιστορήμα-
τος η φιλελεύθερη συγγραφέας και φιλόσοφος Άυν
Ραντ στο βιβλίο της «The Fountainhead» («Η πηγή της
ζωής»).

Παιδί ενός εργάτη, τελείως μόνος στη ζωή και στη
σχολή αρχιτεκτονικής. Τα καλοκαίρια δούλευε σε ντα-
μάρια. Τον φωνάζει ο πρύτανης και του λέει ότι άλλοι
καθηγητές του είναι φανατικοί οπαδοί του και άλλοι ζη-
τούν να τον διώξουν χωρίς πτυχίο, γιατί δεν συμμορφώ-
νεται με τις επιταγές της αρχιτεκτονικής όπως συνηθι-
ζόταν τότε. Έχτιζαν απομιμήσεις από κλασικά κτίρια με
facades, κίονες και κορόνες. Ο Ρόαρκ σχεδιάζει και τα
κτίριά του είναι απέριττα όμορφα, αυθύπαρκτα, υπα-
κούν στη λειτουργική αρμονία. Χωρίς περιττά. Δεν συμ-
βιβάζεται και τελειώνει χωρίς πτυχίο. Με τρύπια πα-
πούτσια. Πάει μαθητευόμενος σε έναν μεγάλο αρχιτέ-
κτονα που είχε χτίσει ουρανοξύστες. Δουλεύει σε γρα-
φεία, σε νταμάρια ξανά. Λίγο λίγο, ένας ένας οι πελάτες
τον εμπιστεύονται.

Το πρώτο που χτίζει είναι ένα πρατήριο καυσίμων. Ο
κόσμος που περνάει και βλέπει τα κτίριά του δεν τα ξε-
χνάει ποτέ. Σχεδιάζει και χτίζει και έναν ναό του Ανθρώ-
που. Μια εκκλησία αφιερωμένη στον Άνθρωπο, στον
θρίαμβο του να είσαι Άνθρωπος Δημιουργός. Εκεί δε-
σπόζει το γυμνό άγαλμα μιας πραγματικά καλλιεργημέ-
νης και ελεύθερης γυναίκας, της Ντομινίκ. 

Το έκανε ο Μάλορι, ένας καταπληκτικός νέος γλύ-
πτης που εξοστρακίστηκε γιατί πυροβόλησε έναν επι-
κίνδυνο άνθρωπο, τον Τουχέι, έναν κριτικό αρχιτεκτο-
νικής που προωθεί την ιδεολογία του μετρίου μέσα από
τα κείμενά του και για να το πετύχει αυτό, προωθεί μέ-
τριους καλλιτέχνες. Ο σκοπός του: να αναδειχτεί η με-

τριότητα ως υπέρτατη αξία. Κάποτε πάει στον Ρόαρκ
ένας παλιός του συμμαθητής, ο Κήτινγκ, και του ζητάει
να του σχεδιάσει κρυφά ένα συγκρότημα κατοικιών για
φτωχούς, κρατικά επιδοτούμενο, που να φέρει ψευ-
δώς την υπογραφή του Κήτινγκ. Με τα λεφτά που δίνει
το κράτος το έργο είναι αδύνατο να γίνει. Ο Ρόαρκ δέ-
χεται αλλά βάζει όρο να μη γίνουν αλλαγές στα σχέδιά
του. Κι όμως ο Ρόαρκ το καταφέρνει. Σχεδιάζει το πιο
λειτουργικό για τη διαβίωση και το πιο όμορφο ουσια-
στικά συγκρότημα.

Αλλά όταν το παραδίδει, πέφτει στα χέρια του κρατι-
κού μηχανισμού και των διαπλεκόμενων, τώρα ανθρώ-
πων από «δεύτερο χέρι». Όλο το βιβλίο μιλάει για δημι-
ουργούς και ανθρώπους από δεύτερο χέρι. Για prime
movers και second handers. Αυτοί κάνουν τερατώδεις
αλλαγές, στερούν από το κτίριο τη λειτουργικότητα και
την τιμιότητα. Και το κτίριο αρχίζει να χτίζεται αλλά δεν
είναι αυτό που έπρεπε να είναι.

Τότε ο Χάουαρντ Ρόαρκ το ανατινάσσει. Το ανατινάσ-
σει γιατί δεν θα είναι αρκετά καλό για τους μελλοντικούς
του κατοίκους. Οδηγείται σε δίκη. Του δίνεται το δικαίω-
μα να διαλέξει τους ενόρκους. Διαλέγει όχι τους πιο χα-
μογελαστούς αλλά αυτούς με τα πιο σκληρά πρόσωπα,
τους ανθρώπους της δουλειάς. Δεν θέλει συνήγορο.
Ακολουθούν φράσεις από τον λόγο του στο δικαστήριο:

«Στη διάρκεια των αιώνων έζησαν άνθρωποι που
έκαναν τα πρώτα βήματα σε νέους δρόμους οπλισμένοι
μόνο με το όραμά τους, οι μεγάλοι δημιουργοί - στοχα-
στές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, εφευρέτες, αγωνίστη-
καν μόνοι ενάντια στους ανθρώπους του καιρού τους.
Κάθε μεγάλη νέα σκέψη πολεμήθηκε. Η πρώτη μηχανή
θεωρήθηκε ηλιθιότητα. Το αεροπλάνο θεωρήθηκε ακα-
τόρθωτο. Ο μηχανοκίνητος αργαλειός θεωρήθηκε ανό-
σιος. Η χρήση αναισθητικού, αμαρτία. Οι άνθρωποι
όμως με το όχι δανεικό όραμα πάλεψαν, πόνεσαν και
πληγώθηκαν. Αλλά νίκησαν.

Κανένας δημιουργός δεν είχε για κίνητρο την επιθυ-
μία να υπηρετήσει τους αδερφούς του, μοναδικό του κί-
νητρο ήταν η αλήθεια του. Μια μουσική σύνθεση, ένα βι-
βλίο, μια μηχανή, μια φιλοσοφία, ένα κτίριο ήταν ο στό-
χος και η ζωή του. Οι δημιουργοί δεν ήταν αλτρουιστές.
Ο δημιουργός δεν υπηρετούσε τίποτα και κανέναν. Ζού-
σε για τον εαυτό του. Και μόνο για αυτό μπόρεσε να
πραγματοποιήσει αυτά που αποτελούν τη δόξα της αν-
θρωπότητας.

Ο άνθρωπος έρχεται στη γη άοπλος. Ο νους του είναι
το μοναδικό του όπλο. Το μυαλό είναι γνώρισμα του ατό-
μου. Δεν υπάρχει συλλογικό μυαλό. Η πρωταρχική
ενέργεια, η διεργασία της λογικής πρέπει να γίνει από
κάθε άνθρωπο χωριστά. Η κινητήρια δύναμη είναι η δη-
μιουργική ικανότητα που παίρνει αυτό σαν υλικό, το
χρησιμοποιεί και παράγει το επόμενο βήμα.

Αυτό που δημιουργεί είναι η ιδιοκτησία του δημιουρ-
γού. Τίποτα δεν χαρίζεται στον άνθρωπο πάνω στη γη. Ο
δημιουργός παράγει. Το παράσιτο δανείζεται. Ο δημι-
ουργός αντιμετωπίζει μόνος τη φύση. Το παράσιτο αντι-
μετωπίζει τη φύση με μεσάζοντα

Η θεμελίωση ανάγκη του δημιουργού είναι η ανεξαρ-
τησία. Το σκεπτόμενο μυαλό δεν μπορεί να λειτουργή-
σει κάτω από εξαναγκασμό οποιασδήποτε μορφής. Για
τον δημιουργό οι σχέσεις με τους ανθρώπους είναι δευ-
τερεύουσες. Ο άνθρωπος από δεύτερο χέρι έχει ανάγκη
να εξασφαλίσει δεσμούς με τον άλλον ώστε να τον τρέ-
φουν. Οι σχέσεις είναι η προτεραιότητά του. Δηλώνει ότι
υπάρχουμε για να υπηρετούμε τους άλλους. Κηρύσσει
τον αλτρουισμό. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει για τον
άλλο. Αν η σωματική δουλεία είναι αποκρουστική, πόσο
αποκρουστική είναι η δουλικότητα του πνεύματος; Οι
άνθρωποι διδάχτηκαν ως πρώτο μέλημα να ανακουφί-
ζουν τον πόνο των άλλων. Αλλά ο πόνος είναι αρρώστια.
Ο δημιουργός δεν ασχολείται με την αρρώστια αλλά με
τη ζωή. Ο δημιουργός είναι ο άνθρωπος που διαφωνεί.
Ο δημιουργός είναι ο άνθρωπος που θέλει να μένει μό-
νος. Η επιλογή δεν είναι αυτοθυσία ή κυριαρχία. Είναι
ανεξαρτησία ή εξάρτηση.

Ο αφώτιστος δεν είναι αυτός που θυσιάζει άλλους. Εί-
ναι αυτός που στέκεται πάνω από την ανάγκη να χρησι-
μοποιεί άλλους.

Οι άνθρωποι ανταλλάσσουν το έργο τους ύστερα από
αμοιβαία συμφωνία, για αμοιβαία ωφέλεια, όταν τα
προσωπικά τους συμφέροντα συμπίπτουν και επιθυ-
μούν και οι δυο την ανταλλαγή. Από την αρχή της ιστο-
ρίας οι δυο ανταγωνιστές στάθηκαν αντιμέτωποι:

Ο δημιουργός και ο άνθρωπος από δεύτερο χέρι.
Όταν ο δημιουργός εφηύρε τον τροχό, ο πρώτος από
δεύτερο χέρι ανταποκρίθηκε: εφηύρε τον αλτρουισμό.
Ο δημιουργός καταδιωγμένος, εκμεταλλευόμενος προ-
χώρησε και οδήγησε μπροστά όλη την ανθρωπότητα με
την προσωπική του ενέργεια. Ο από δεύτερο χέρι συνέ-
χισε, ορθώνονται μόνο εμπόδια. Ο πολιτισμός είναι η
διαδικασία να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τους άλ-
λους. Τώρα ο κολεκτιβισμός, η κυριαρχία του ανθρώ-
που από δεύτερο χέρι αυτό το αρχαίο Τέρας λύθηκε από
τα δεσμά του και παθαίνει αμόκ.

Σχεδίασα το κόρτλαντ. Δεν πληρώθηκα. Σας το έδω-
σα. Το κατέστρεψα. Το κατέστρεψα γιατί έγινε ένα τέ-
ρας. Σε σχήμα και συνέπεια. Λένε ότι κατέστρεψα το
σπίτι των απόρων. Ξεχνούν ότι αν δεν ήμουν εγώ οι άπο-
ροι δεν θα αποκτούσαν τέτοιο σπίτι. Μια μόνο υποχρέω-
ση αναγνωρίζω. Να σέβομαι την ελευθερία των ανθρώ-
πων και να μη συμμετέχω σε μια κοινωνία σκλάβων.

Ας μπω φυλακή. Θα είναι η πράξη αφοσίωσής μου σε
κάθε δημιουργό που έζησε ποτέ - και σε κάθε δημιουρ-
γό που έζησε, στραγγαλίστηκε και πέθανε άσημος, πριν
προλάβει να δημιουργήσει».

της
Έλενας 
Κορρέ

Θεατρολόγος-
Εκπαιδευτικός
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Ε
λλάδα, Κύπρος και Ιορδανία ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους απέναντι
στον τουρκικό αναθεωρητισμό και
στέλνουν μήνυμα για τη σταθερότη-

τα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσό-
γειο.

Η πρώτη τριμερής συνάντηση σε επίπεδο
υπουργών Άμυνας που πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία, επιβεβαίωσε το άριστο επί-
πεδο στις σχέσεις των τριών χωρών αλλά και
την κοινή δέσμευση στην πιστή εφαρμογή
του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS). Πηγές του Πεντα-
γώνου επισημαίνουν πως πρόκειται για μια
εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία που δεί-
χνει ότι οι χώρες της περιοχής μοιράζονται
τις ίδιες ανησυχίες για τις απειλές που ανα-
δύονται στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως
ενόψει του κρίσιμου διαστήματος στο οποίο
εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της κυ-
ριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και
της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών
της περιοχής, καθώς και του Διεθνούς Δι-
καίου και σχέσεων καλής γειτονίας, που
αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις της
περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης
στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών της συνόδου, τονίζοντας τη δέ-
σμευση και την αποφασιστικότητα των τριών
χωρών για την αποτελεσματική αντιμετώπι-

ση των προκλήσεων ασφαλείας.
Στο πλαίσιο της συνόδου, ο Νίκος Πανα-

γιωτόπουλος, ο Χαράλαμπος Πετρίδης και ο
αντιστράτηγος Γιουσέφ Αχμέτ Χουνεϊτί εξέ-
τασαν τη συνεργασία των τριών χωρών σε
θέματα άμυνας, με κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ενώ συμφώ-
νησαν να συναντηθούν εκ νέου εντός του
2022.

Το βλέμμα της Αθήνας είναι «καρφωμένο»
στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μέσα στις
επόμενες εβδομάδες ξεκινούν οι γεωτρή-
σεις της αμερικανικής ExxonMobil στο οικό-
πεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Η αντίδραση της
Άγκυρας θεωρείται δεδομένη, με τον Ερντο-
γάν να απειλεί με νέες γεωτρήσεις και
«απαντήσεις» στο πεδίο. «Με την απόκτηση
του νέου πλωτού γεωτρύπανου, θα διαθέ-

τουμε συνολικά τέσσερα γεωτρύπανα και
δύο σεισμογραφικά πλοία», είπε ο Τούρκος
πρόεδρος. Στο προκλητικό του κρεσέντο, μά-
λιστα, «βάφτισε» τη Μεσόγειο «Γαλάζια Θά-
λασσα». «Με αυτά τα πλοία θα κάνουμε πιο
πυκνές έρευνες και με μεγαλύτερη αυτοπε-
ποίθηση στη Μαύρη Θάλασσα αλλά κυρίως
στη Μεσόγειο, την οποία ας την αποκαλέσου-
με Γαλάζια Θάλασσα. Βέβαια, αυτό ενοχλεί
κάποιους σε σημαντικό βαθμό», είπε ο Ερν-
τογάν σε μια νέα προσπάθεια αλλαγής της
ατζέντας στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Η πίεση που ασκείται στην Άγκυρα σε οι-
κονομικό, διπλωματικό και γεωπολιτικό επί-
πεδο μπορεί να κάνει την Τουρκία απρόβλε-
πτη και επικίνδυνη, εκτιμά το ελληνικό Επι-
τελείο, ενώ το ενδεχόμενο απόπειρας εξα-
γωγής της κρίσης έχει προκαλέσει κινητο-

ποίηση στην Αθήνα. Στις Ένοπλες Δυνάμεις
έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες για
εγρήγορση, με τους σχεδιασμούς να περι-
λαμβάνουν τόσο την εκδήλωση μιας υβριδι-
κής απειλής όπως η εργαλειοποίηση μετα-
ναστών, όσο και την απόπειρα δημιουργίας
τετελεσμένων στις περιοχές που παρανόμως
διεκδικεί η Τουρκία.

Η πρώτη τριμερής συνάντηση
σε επίπεδο υπουργών Άμυνας,
Ελλάδας, Κύπρου και
Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε
στη Λευκωσία

Τριπλό «τείχος» στην Τουρκία 

Διπλωματικές κινήσεις Δένδια 
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σημαντικά τετ α τετ με τους ομολόγους του
από την Ολλανδία και τη Νορβηγία είχε ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πε-
ριθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κεντρικό θέμα
συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και η εφαρμογή της Σύμβασης για το
Δίκαιο της Θάλασσας. Ο κ. Δένδιας συμμετείχε
και σε σύσκεψη υπό τον Γάλλο υπουργό Εξωτε-
ρικών Ζαν Ιβ Λεντριάν για την κατάσταση ασφα-

λείας στην Υποσαχάρια Αφρική και το Σαχέλ,
όπου η Ελλάδα έχει πλέον διπλωματική παρου-
σία. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών
της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη σταθεροποίησης
των Δυτικών Βαλκανίων και αναφέρθηκε στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή αλλά
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή
τους πορεία.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Τ
η μεγάλη έλλειψη που αντιμε-
τωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις
σε σύγχρονα θωρακισμένα
οχήματα επιτήρησης και επιθε-

τικής αναγνώρισης έρχεται να καλύψει η
προμήθεια 1.200 Μ1117 Guardian, τα
οποία παραλαμβάνει ο Στρατός Ξηράς
έναντι συμβολικού τιμήματος από τις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πρώτοι 44 «Φύλακες» βρίσκονται
ήδη στο 301 Στρατιωτικό Εργοστάσιο Βά-
σης στους Αγίους Αναργύρους και σήμε-
ρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή
για την ένταξή τους σε υπηρεσία. Τα συγ-
κεκριμένα οχήματα, που αποτελούν την
πρώτη παρτίδα που παραλαμβάνει η Ελ-
λάδα, έρχονται από την αμερικανική βάση
στο Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας και
μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς στην
Αθήνα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές,
όλα τα οχήματα βρίσκονται σε άριστη κα-
τάσταση, καθώς δεν έχουν χρησιμοποι-
ηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις, παρά
μόνο σε ειρηνευτικές αποστολές και στη

Βοσνία/Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, κα-
θώς και σε αποστολές επιτήρησης. Φυσι-
κά, πριν από την παραλαβή τους επιθεω-
ρήθηκαν ενδελεχώς από στελέχη του
Στρατού Ξηράς που μετέβησαν στη Γερ-
μανία, ώστε να επιλέξουν ένα προς ένα τα
οχήματα. Μαζί τους ταξίδεψαν και οι χει-
ριστές, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλά-
δα αφού ολοκλήρωσαν τη σχετική εκπαί-
δευση και πλέον τα φρεσκοβαμμένα με
την ελληνική παραλλαγή Μ1117 είναι έτοι-
μα για να μεταφερθούν στις ακριτικές μο-
νάδες του Έβρου και των νησιών του Ανα-
τολικού Αιγαίου.

Η ενσωμάτωσή τους στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις αναμένεται να είναι ταχύτατη,
αφού πρόκειται για εξαιρετικά ικανά οχή-
ματα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρη-
σης, ενώ το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει
ήδη ετοιμάσει τον εξοπλισμό που θα εγ-
καταστήσει σε όσα από αυτά αναλάβουν
επιχειρησιακή δράση. Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό του ΓΕΣ, στα Μ1117 θα τοποθε-
τηθούν συστήματα επικοινωνίας, πολυ-
βόλα Browning και βομβιδοβόλα Mk.19.
Εκτός από αποστολές αναγνώρισης και
επιτήρησης στα συνοριακά περάσματα
του Έβρου, οι «Φύλακες» θα αναλάβουν
και αποστολές συνοδείας, ενώ μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα δι-
οίκησης. Επιπλέον, με ορισμένες μετα-

τροπές στο εσωτερικό τους, μπορούν να
αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού
που μεταφέρουν από τρία σε οκτώ άτομα.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα
Μ1117 δεν θα αντικαταστήσουν τα ΤΟΜΠ
Μ-113 που χρησιμοποιούν οι μηχανοκί-
νητες μονάδες του Πεζικού. Αυτός, άλλω-
στε, είναι ο επόμενος στόχος του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, που αναμένει το
πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες
για την προμήθεια 350 τεθωρακισμένων
Μ2 Bradley, που διαθέτουν πυροβόλο των
25 χιλιοστών, αντιαρματικό φορέα BGM-
71 TOW και πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών.

Η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών
Αθήνας - Ουάσιγκτον φέρνει πιο κοντά
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως και την
παραχώρηση άλλων συστημάτων μέσω
του αμερικανικού πλεονάζοντος υλικού
(EDA).

Το βλέμμα των Αμερικανών, πάντως,
είναι στραμμένο στην Αλεξανδρούπολη,
όπου τις τελευταίες ημέρες λαμβάνει
χώρα η μεγαλύτερη «απόβαση» δυνάμε-
ων που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό λιμά-
νι. Αύριο, μάλιστα, θα επισκεφθούν την
πόλη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο
πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέ-
φρι Πάιατ.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Στα χακί 
οι πρώτοι 
44 «Φύλακες»

Διμερείς 
συναντήσεις

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Γαλλία, η Ελλάδα επενδύει
στις αμυντικές σχέσεις και με την Αί-
γυπτο. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς συναντήθηκε
με τον υπουργό Άμυνας της Αιγύ-
πτου, στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι, στο
πλαίσιο της έκθεσης EDEX-2021
που διεξάγεται στο Κάιρο. Σύμφωνα
με το περιβάλλον του κ. Χαρδαλιά, η
συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό
κλίμα και στο επίκεντρο της συζήτη-
σης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις
αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις
και οι επιπτώσεις τους στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς εί-
χε τετ α τετ και με τον αρχηγό του Γε-
νικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμε-
ων της Αιγύπτου, αντιστράτηγο Οσά-
μα Ρόσντι Ασκάρ.

Ο Στρατός Ξηράς θα προμηθευτεί, έναντι συμβολικού 
τιμήματος, από τις ΗΠΑ 1.200 θωρακισμένα 
οχήματα Μ1117 Guardian



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Ε
ν αναμονή της εξειδίκευσης των
μέτρων από τον Θάνο Πλεύρη
και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, κα-
θηγητή Θεοκλή Ζαούτη, σήμερα

το πρωί, η Επιτροπή των Ειδικών που συ-
νεδρίασε χθες εισηγήθηκε η διάγνωση
για το πιστοποιητικό νόσησης στους
ανεμβολίαστους να γίνεται μόνο με μο-
ριακό τεστ (PCR) και όχι με rapid. Παρά τη
σταθεροποίηση στον καθημερινό αριθμό
των κρουσμάτων, υπάρχουν και αυτή την
εβδομάδα επιδημιολογικές αλλαγές, οι
οποίες και θα αποτυπωθούν στον χάρτη
που θα επικαιροποιηθεί την Παρασκευή. 

Δύο ακόμη περιοχές της χώρας μπαί-
νουν αυτή την εβδομάδα στο βαθύ κόκκι-
νο (επίπεδο 5) του επιδημιολογικού χάρ-
τη, ενώ πέντε περιφέρειες περνούν από
το πορτοκαλί (επίπεδο 3) στο κόκκινο
(επίπεδο 4), καθώς παρουσίασαν νέα επι-
δείνωση στους επιδημιολογικούς δεί-
κτες. Σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) από
κόκκινο (επίπεδο 4) μπαίνουν η Καστοριά
και η Φλώρινα. Από πορτοκαλί (επίπεδο
3) σε κόκκινο (επίπεδο 4) ανεβαίνουν
Πρέβεζα, Εύβοια, Βοιωτία, Ηλεία και Ευ-
ρυτανία. Βελτίωση στους επιδημιολογι-
κούς δείκτες παρουσίασαν τρεις περιο-
χές που από το βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5)
έπεσαν στο κόκκινο (επίπεδο 4). 

Πρόκειται για τα Ιωάννινα, την Καβάλα
και την Αρκαδία. Μεγαλύτερη βελτίωση
για τη Μεσσηνία, που από το κόκκινο
(επίπεδο 4) κατεβαίνει στο πορτοκαλί
(επίπεδο 3). Είκοσι έξι περιοχές είναι
πλέον στο βαθύ κόκκινο του χάρτη και
πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη, το Άγιον
Όρος, την Αχαΐα, τη Λάρισα, τη Μαγνησία,
την Καστοριά, το Κιλκίς, την Ημαθία, την
Πιερία, τη Φλώρινα, τον Έβρο, την Πέλλα,
την Ξάνθη, τη Δράμα, τη Μεσσηνία, τις
Σέρρες, τα Τρίκαλα, την Κοζάνη, την Καρ-

δίτσα, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα, τη Θά-
σο, τη Λέσβο, τα Γρεβενά, την Άρτα και
την Αιτωλοακαρνανία.

Χθες καταγράφηκαν 6.196 νέα κρού-
σματα, 75 θάνατοι, ενώ είχαμε έκρηξη
διασωληνώσεων με 690 άτομα στις ΜΕΘ -
550 από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι. Οι
εισαγωγές του 24ωρου ήταν επίσης ανε-
βασμένες, στις 507, όμως ο δείκτης μετα-
δοτικότητας (Rt) είναι καλός, στο 1,04%.
Και η θετικότητα είναι καλή σε όλη τη χώ-
ρα, κοντά στη μονάδα, με μικρές αυξο-
μειώσεις ανά περιοχή, ενώ για ακόμη μια
εβδομάδα το σχολικό περιβάλλον απο-
δεικνύεται το πιο ασφαλές με 10.719 νέα
κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών, που
αποτελούν σταθερά το 24% του συνόλου

των κρουσμάτων. Όπως είναι γνωστό, αυ-
τό συμβαίνει λόγω των εντατικών ελέγ-
χων που γίνονται στα παιδιά με τα self
tests για να προσέρχονται στο σχολείο.
Από τα κρούσματα της Τετάρτης τα 1.845
εντοπίστηκαν στην Αττική, τα 1.030 στη
Θεσσαλονίκη, τα 140 στη Μαγνησία, τα
170 στις Σέρρες, τα 120 στη Φθιώτιδα, τα
183 στη Λάρισα και τα 101 στα Ιωάννινα.
Προβληματισμός επικρατεί και όσον
αφορά το ιικό φορτίο και στην Αχαΐα με
223 κρούσματα. Στις 145 υπολογίζονται
ταυτόχρονα οι μολύνσεις στο Ηράκλειο
Κρήτης.

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 690 (61%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64

έτη. To 79,9% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 550 (79,71%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 140 (20,29%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Αλλάζει και πάλι ο 
επιδημιολογικός χάρτης - 
Στους 690 οι διασωληνωμένοι

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ποιοι πληρώνουν μισό πρόστιμο - Ποιοι εξαιρούνται
Το οικονομικό πέναλτι για τους ανεμβολίαστους άνω

των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν
κλείσει ραντεβού για την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ια-
νουαρίου είναι το μέτρο που έχει μονοπωλήσει το εν-
διαφέρον τις τελευταίες ώρες, μεταξύ αυτών που ανα-
κοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
στο Υπουργικό Συμβούλιο. O πρωθυπουργός στην ει-
σαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο
ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

για τους άνω των 60 ετών. Σε περίπτωση που ανεμβο-
λίαστοι δεν κλείσουν το ραντεβού τους μέχρι τις 16 Ια-
νουαρίου 2021, τότε θα τους επιβάλλεται οικονομικό
πέναλτι 100 ευρώ τον μήνα. Ένα διοικητικό πρόστιμο το
οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Τα έσοδα αυτά
θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του
ΕΣΥ.

Έτσι, όσοι από τους υπόχρεους για εμβολιασμό δεν
κάνουν την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022,

όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, θα κληθούν να
πληρώσουν πρόστιμο ύψους 50 ευρώ. Υποχρέωση εμ-
βολιασμού έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η
Δεκεμβρίου του 1961. Από εκεί και πέρα, για κάθε επό-
μενο μήνα το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται: (α) όσοι έχουν νοσήσει και για
διάστημα 180 ημερών από τη νόσηση και (β) όσοι έχουν
αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη
διενέργεια του εμβολίου.

Στο βαθύ κόκκινο 26 περιοχές

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL EΛΛΑΔΑ14



Π
ερισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ,
σε διάστημα 8 ετών, κατηγορούνται
ότι έβγαλαν τα μέλη του κυκλώματος
που εξέδιδε παράνομα αστυνομικές

ταυτότητες και διαβατήρια σε άτομα του ποινι-
κού χώρου (κυρίως Αλβανούς κακοποιούς), με
τους «Αδιάφθορους» να έχουν κάνει 20 συλλή-
ψεις με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κομβικό ρόλο -σύμφωνα με τη δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα που σχημάτισαν
οι Εσωτερικές Υποθέσεις- είχε ένας αξιωματι-
κός της ΕΛΑΣ (διοικητής Τμήματος Ασφαλείας
στη Δυτική Αττική), ενώ στην υπόθεση φέρονται
να εμπλέκονται συνολικά 34 αστυνομικοί, εκ
των οποίων οι 9 συνελήφθησαν με την αυτόφω-
ρη διαδικασία. Από τους υπόλοιπους 11 συλλη-
φθέντες ο ένας είναι πολιτικός υπάλληλος του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μια υπάλ-
ληλος ληξιαρχείου, ένας δικηγόρος και οκτώ
πολίτες. Η έρευνα των «Αδιάφθορων» έφτασε
έως και 8 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στις 26
Απριλίου 2013, όταν και φέρεται να είχε συστα-
θεί η εγκληματική οργάνωση, κυρίως από Έλ-
ληνες, παλιννοστούντες πρώην χωρών της
ΕΣΣΔ, αστυνομικούς και άλλους δημόσιους
υπαλλήλους.

Γεμάτο το χρηματοκιβώτιο 
διοικητή τμήματος

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το κύ-
κλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο με σκοπό την έκ-
δοση γνήσιων (τυπικά) δελτίων αστυνομικής
ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και διπλω-
μάτων οδήγησης σε αλλοδαπούς υπηκόους με
βαρύ ποινικό μητρώο, με οικονομικό αντάλλαγ-
μα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε έγγρα-
φο τα μέλη του κυκλώματος εισέπρατταν έως
και 30.000 ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι
μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από
600.000 ευρώ σε μετρητά. Οι «Αδιάφθοροι» δεν
μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν
ζήτησαν από τον διοικητή του Τμήματος Ασφα-
λείας στη Δυτική Αττική να ανοίξει το χρηματοκι-
βώτιο που είχε στο γραφείο του (με τον ίδιο να
αρνείται ότι γνωρίζει τον συνδυασμό και τελικά
να χρησιμοποιούν τροχό!), στο οποίο βρήκαν
320.000 ευρώ. Η… δικαιολογία ότι είναι χρήμα-
τα του θείου του και απλώς τα φυλάει για ασφά-
λεια στο γραφείο του, δεν έπεισε κανέναν στις
Εσωτερικές Υποθέσεις, καθώς ούτως ή άλλως
βρίσκονταν εδώ και εβδομάδες σε στενό κλοιό
παρακολούθησης!

Όσον αφορά τους υπόλοιπους αστυνομικούς
που κατηγορούνται, σύμφωνα με πληροφορίες
εργάζονταν σε υπηρεσίες γραφείου (έκδοση
ταυτοτήτων, γνήσια υπογραφής κ.ά.) αλλά και σε
υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων. Η εγκληματι-
κή οργάνωση είχε ξεκάθαρη ιεραρχία και δομή,
ενώ οι «πελάτες» (ακόμη και βαρυποινίτες) μπο-
ρούσαν με τα έγγραφα που αποκτούσαν να πε-
τύχουν την ελεύθερη παραμονή και κίνησή τους

στη χώρα, την απόκρυψη του ποινικού τους πα-
ρελθόντος, την απρόσκοπτη έξοδό τους από την
Ελλάδα, την κατάρτιση νέων ή τη χρήση υπαρ-
κτών φορολογικών μητρώων και την κατ’ επέ-
κταση σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων κ.ά.

Η έρευνα για την πλήρη αποδόμηση του κυ-
κλώματος θα συνεχιστεί και τις προσεχείς ημέ-
ρες, με τους αστυνομικούς των Εσωτερικών
Υποθέσεων να συνεχίζουν το «σκάλισμα» εγ-
γράφων-πειστηρίων. 

Ποινική δίωξη σε είκοσι 
Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και

12 ακόμη αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος 20
προσώπων για την υπόθεση των πλαστών δια-
βατηρίων και πλαστών ταυτοτήτων προς πολίτες
τρίτων χωρών με σκοπό τη νομιμοποίηση της
παραμονής τους στη χώρα μας.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

στους 20 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων βρί-
σκονται αστυνομικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ, ένας δικη-
γόρος, ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη
για εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης, δωροδοκία υπαλλήλου για
ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’
επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία
υπάλληλου για ενέργεια που αντίκειται στα κα-
θήκοντά του από κοινού κατ’ εξακολούθηση και
κατά μόνας, ψευδής βεβαίωση, διευκόλυνση
εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη από κοι-
νού και κατά συρροή από υπαίτιους που ενήργη-
σαν με σκοπό την κερδοσκοπία και κατ’ επάγγελ-
μα, διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών
τρίτης χώρας με δυσχέρανση των ερευνών των
αστυνομικών αρχών για σύλληψη και απέλασή
τους, διακίνηση ναρκωτικών (αγορά και κατοχή),
συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, συνέργεια στη
διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος

πολίτη τρίτης χώρας και συνέργεια στη διευκό-
λυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώ-
ρας με δυσχέρανση των ερευνών, ψευδή υπεύ-
θυνη δήλωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορ-
ρήτου κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία κατ’
εξακολούθηση και μη, προμήθεια και κατοχή
ποσότητας ναρκωτικών, παράνομη κατοχή
όπλου και πυρομαχικών και ψευδή βεβαίωση.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Επιχείρηση «καθαρά χέρια»
στην ΕΛΑΣ με την εξάρθρωση
κυκλώματος 34 aτόμων -
Έπαιρναν ταρίφα 
30.000 ευρώ το κεφάλι

Θεοδωρικάκος: «Είμαστε με τον αστυνομικό 
του καθήκοντος, όχι με τους επίορκους»

Για περίπου δυόμισι ώρες βρέθηκε, το
πρωί της Τετάρτης, στη Διεύθυνση Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτι-
κά για την υπόθεση. Σε επίσημη τοπο-
θέτησή του, ο πολιτικός προϊστάμενος
της ΕΛΑΣ διαμήνυσε ότι «είμαστε απέ-
ναντι σε αστυνομικούς που αποδει-
κνύονται επίορκοι».

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε:
«Από την πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός μου εμπι-
στεύτηκε αυτό το κρίσιμο υπουργείο ζήτησα διαφάνεια
και πάταξη της διαφθοράς. Η αστυνομία για να κερδίσει
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας πρέπει πρώτα εκείνη να
τηρεί τους νόμους. Οι πολίτες ζητούν ασφάλεια. Θέλουν

κοντά τους τον αστυνομικό, να τους προστατεύει
και όχι να παρανομεί. Δεν πρόκειται να υπάρ-

ξει επιείκεια απέναντι σε όποιον παραβαίνει
τον όρκο του. Στηρίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις τούς αστυνομικούς του καθή-
κοντος, που εργάζονται σκληρά και συνει-
δητά για την ασφάλεια των πολιτών και της

πατρίδας μας. Και αυτοί είναι η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών».
Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ζήτησε «η έρευνα να πάει μέχρι τέλους και όλοι οι
εμπλεκόμενοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μόνο
έτσι θα νιώσουν οι πολίτες ότι η ΕΛΑΣ λειτουργεί με δια-
φάνεια και αποτελεσματικότητα ενάντια στο έγκλημα
όπου και αν βρίσκεται αυτό, για το καλό των πολιτών και
της δημοκρατίας μας».

Ένστολα… διαβατήρια
με 5 εκατ. ευρώ λεία



Τ
ο έργο των ηλεκτρονικών πινα-
κίων, που βάζει σε μια νέα εποχή
τα δικαστήρια της χώρας, πα-
ρουσίασαν χθες στο Πρωτοδι-

κείο της Αθήνας ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας και ο υπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης.  Δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το νέο σύ-
στημα παρακολούθησης των πινακίων
των δικαστηρίων, που παρουσιάστηκε στο
κτίριο 6 των Δικαστηρίων της πρώην Σχο-
λής Ευελπίδων. «Το συγκεκριμένο έργο
μας φέρνει πιο κοντά στην ψηφιακή επο-
χή και είναι μια μεγάλη στιγμή για τον νο-
μικό κόσμο της χώρας και τους δικηγό-
ρους. Ευχαριστώ τον κύριο Πιερρακάκη
γιατί όταν του ζητάμε κάτι για τη Δικαιο-
σύνη ανταποκρίνεται πάντα και άμεσα»,
δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας, ενώ από την πλευρά του ο Κυριά-
κος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημαν-
τικότητα του έργου.

Άμεση ενημέρωση
Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, η οποία

παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο (δικηγό-
ρο, διάδικο, μάρτυρα κ.ο.κ.) ενημέρωση
μέσω διαδικτύου και σε πραγματικό χρό-
νο για την πορεία των πινακίων/εκθεμά-
των στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.
Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε όποιον το
επιθυμεί να γνωρίζει ποια υπόθεση εκδι-
κάζεται εκείνη τη στιγμή σε ένα συγκεκρι-
μένο πινάκιο ή μια συγκεκριμένη αίθουσα
δικαστηρίων, συμβάλλοντας στην αποφυ-
γή συνωστισμού στις αίθουσες των δικα-
στηρίων και στην ομαλότερη ροή των δι-
καστηριακών διαδικασιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζη-
τήσουν τη δίκη/υπόθεση ενδιαφέροντός

τους μέσω αριθμού κτιρίου, αριθμού αί-
θουσας ή κωδικού πινακίου. Έτσι δίνεται
η δυνατότητα να γνωρίζουν σε πραγματι-
κό χρόνο ποια υπόθεση εκδικάζεται σε
συγκεκριμένο πινάκιο/αίθουσα/κτίριο
του Πρωτοδικείου Αθηνών για την τρέ-

χουσα ημερομηνία και μόνο, καθώς και
για την πορεία των υποθέσεων της ημέ-
ρας. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα το έρ-
γο θα επεκταθεί και στα Πρωτοδικεία Πει-
ραιά, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης.

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν οι

υφυπουργοί Δικαιοσύνης Γιώργος Κώ-
τσηρας και Ψηφιακής Πολιτικής Γιώργος
Γεωργαντάς, η προϊσταμένη του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών Σοφία Φούρλαρη, ο πρό-
εδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Δημήτρης Βερβεσός κ.ά.

Με ένα κλικ η πορεία της δίκης

Στο σκαμνί η 34χρονη για την απαγωγή της μικρής Μαρκέλλας
Σήμερα τελικά θα αρχίσει η εκδίκαση της συγκλονιστικής

υπόθεσης απαγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης της
11χρονης Μαρκέλλας πέρυσι τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη με
κατηγορούμενη μια 34χρονη και συγκατηγορούμενό της τον
41χρονο φίλο της. Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για
σήμερα το πρωί, καθώς διόρισε δύο συνηγόρους υπεράσπι-
σης για την 34χρονη, ο συνήγορος της οποίας δεν εμφανίστη-
κε στο δικαστήριο, καθώς όπως μετέφερε συνάδελφός του
βρίσκεται σε καραντίνα λόγω επιστροφής του από ταξίδι στο
εξωτερικό. Η 34χρονη αντιμετωπίζει μια σειρά κακουργημα-
τικών κατηγοριών και συγκεκριμένα αρπαγή ανηλίκου με
σκοπό να το μεταχειριστεί σε ανήθικες ασχολίες, έκθεση,

βιασμό, γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο και διακεκριμένη πε-
ρίπτωση διακίνησης ναρκωτικών σε ανήλικο. Ο 41χρονος με
τον οποίο στο παρελθόν διατηρούσε σχέσεις κάθεται στο
εδώλιο για συνέργεια σε αρπαγή ανηλίκου και για συνέργεια
σε έκθεση ανηλίκου.  Την ανήλικη κατηγορείται ότι είχε απα-
γάγει η 34χρονη στις 11 Ιουνίου του 2020 έξω από το σχολείο
της, εκμεταλλευόμενη τη γνωριμία που είχε με την οικογέ-
νειά της. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι την κακοποίησε
σεξουαλικά σε διαμέρισμα στο οποίο την οδήγησε αλλά και
της έδωσε να κάνει χρήση ναρκωτικών. Με τον φόβο της σύλ-
ληψής της άφησε την ανήλικη ελεύθερη σε περιοχή της Κα-
λαμαριάς, όπου εντοπίστηκε από περιοίκους και παραδόθηκε

στην αστυνομία. Τόσο η μητέρα όσο και η θεία της σε δήλωση
που έκαναν ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να επιβλη-
θεί η μέγιστη των ποινών στην 34χρονη. «Συγκλονίστηκα. Δεν
μπορώ να φανταστώ, αυτή η γυναίκα που δήλωνε πως ήθελε
να βγει έξω, ποιο παιδί θα ήταν το επόμενο», δήλωσε η μητέ-
ρα της 11χρονης προσθέτοντας: «Η δικαιοσύνη θα την καταδι-
κάσει, αλλά θέλω το χειρότερο για αυτήν». 

Στο μεταξύ, συγκλονίζουν τα στοιχεία που έρχονται στο
φως για όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και ειδικότερα
για την κατάθεση της μητέρας της κατηγορούμενης, η οποία
υποστήριξε ότι έπεσε και η ίδια θύμα βιασμού από την κόρη
της. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 11.00 το πρωί. 

Υπέρ της αναίρεσης της απόφασης αναστολής της ποινής του
χρυσαυγίτη Γιώργου Πατέλη τάχθηκε ο εισαγγελέας του ποινι-
κού τμήματος του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Μωυσίδης.
«Διαλαμβάνεται αόριστα ότι δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήμα-
τα», σημείωσε σχετικά με την εφετειακή απόφαση ο εισαγγε-
λικός λειτουργός και υποστήριξε πως «δεν εξηγείται για ποιο
λόγο επέρχεται ανεπανόρθωτη βλάβη στο ανήλικο παιδί του».
Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του πυρηνάρχη της Νί-
καιας, Δημήτρης Γκαβέλας, ανέφερε πως «ο αιτών ήδη εκτίει
μεγαλύτερη ποινή από αυτή που του αναλογεί, αφού το αδίκη-
μα της οπλοκατοχής για το οποίο καταδικάστηκε θα έχει παρα-

γραφεί με την έναρξη της δίκης στο Εφετείο». Στο μεταξύ, το
Πενταμελές Εφετείο Αναστολών απέρριψε τις αιτήσεις ανα-
στολής της ποινής του πρώην βουλευτή Κωνσταντίνου Μπαρμ-
παρούση και του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης Κων-
σταντίνου Κορκοβίλη. Για τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυ-
γής κατέθεσαν ως μάρτυρες ο πατέρας του και η σύντροφός
του, λέγοντας πως αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προ-
βλήματα εξαιτίας της απουσίας του. Αντίστοιχα, για την αίτηση
του Κωνσταντίνου Κορκοβίλη κατάθεσε ο αδελφός του, ο οποί-
ος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας της μητέρας του και αδυ-
ναμία να τη συντηρήσει χωρίς τον αδελφό του.

Ένα «ναι» και δύο «όχι» δικαστών στην αναστολή ποινής χρυσαυγιτών

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας κατά την παρουσίαση 
της νέας ψηφιακής εποχής στα δικαστήρια
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ
ια εφαρμογή ιχνηλάτησης
στενών επαφών των κρου-
σμάτων, η οποία προστατεύει
τα προσωπικά δεδομένα των

χρηστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
γυμναστήρια ή οπουδήποτε υπάρχει κοι-
νόχρηστη υποδομή, χρησιμοποιεί πλέον
το Πανεπιστήμιο Πατρών για να αποτρέ-
ψει τη διασπορά του κορονοϊού. Την
εφαρμογή δημιούργησε ο επίκουρος κα-
θηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πατρών Ανδρέας Κομνηνός, ο οποίος μι-
λώντας στην «Political» εξηγεί ότι θεώρη-
σε αναγκαίο να ιχνηλατούνται με κάποιο
τρόπο οι επαφές των κρουσμάτων μετά
την επαναλειτουργία των ΑΕΙ, τον περα-
σμένο Οκτώβριο με 100% πληρότητα.

Πώς λειτουργεί
«Ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής

είναι πολύ απλός: Ο φοιτητής κατεβάζει
την εφαρμογή στο κινητό του. Σε κάθε
κάθισμα, σε όλα τα αμφιθέατρα, τις αί-
θουσες και τα εργαστήρια, υπάρχει ένας
QR Code. Κάθε φορά που κάθεται σε ένα
κάθισμα σκανάρει με το κινητό του το QR
Code έτσι ώστε σε περίπτωση που δια-
γνωστεί θετικός με κορονοϊό να ειδοποι-
ηθούν όσοι συμφοιτητές του κάθονταν σε
κοντινή απόσταση. Ουσιαστικά, δημιουρ-
γείται ένα ιστορικό του φοιτητή ανά ώρα
και μέρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γί-
νει και χειροκίνητα, να καταχωριστεί δη-
λαδή ο QR Code στην εφαρμογή, σε περί-
πτωση που υπάρξει τεχνικό πρόβλημα
κατά το σκανάρισμα. Είναι σαν να δημι-
ουργεί κάθε φοιτητής το δικό του παρου-

σιολόγιο», περιγράφει ο κ. Κομνηνός.
Τι γίνεται, όμως, σε περίπτωση που κά-

ποιος φοιτητής διαγνωσθεί θετικός στον
κορονοϊό; «Μέσα από την εφαρμογή, ο
ασθενής επιλέγει την ημέρα που νόσησε
και στέλνει ένα αυτοματοποιημένο e-mail
στον πρόεδρο του τμήματος στο οποίο
φοιτά ενημερώνοντάς τον ότι είναι θετι-
κός στον κορονοϊό. Με τη σειρά του, ο
πρόεδρος του τμήματος ανακοινώνει σε

όλους τους συμφοιτητές του τις θέσεις
του ασθενή και κάθε φοιτητής μέσω του
ιστορικού που διατηρεί στην εφαρμογή
του μπορεί να διαπιστώσει αν ήρθε σε
επαφή με τον ασθενή», σημειώνει ο επί-
κουρος καθηγητής που δημιούργησε την
εφαρμογή. 

Διατηρείται η ιδιωτικότητα
Σύμφωνα με τον ίδιο, αντίστοιχα συστή-

ματα ιχνηλάτησης εφαρμόζονται και σε
άλλες χώρες, ωστόσο, η βασική διαφορά
είναι ότι διατηρείται η ιδιωτικότητα των
χρηστών, καθώς τα στοιχεία τους δεν κοι-
νοποιούνται μέσω κάποιου κεντρικού
server. 

«Θέλαμε να προστατεύσουμε τα προ-
σωπικά δεδομένα των φοιτητών μας.
Γνωρίζουμε ότι και τα ίδια τα παιδιά δεν
θα κατέβαζαν την εφαρμογή στο κινητό
τους αν αισθάνονταν ότι τους παρακολου-
θούσαν», λέει ο κ. Κομνηνός και συμπλη-
ρώνει: «Το λογισμικό που έχουμε φτιάξει
είναι ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι
μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε πα-
νεπιστήμιο ή ΙΕΚ και να το χρησιμοποι-
ήσει. Αυτός ακριβώς ήταν ο στόχος μου,
να αξιοποιηθεί και από άλλα πανεπιστη-
μιακά τμήματα ή ΙΕΚ για να περιοριστεί η
διασπορά του ιού. Το συγκεκριμένο λογι-
σμικό, ακριβώς επειδή είναι ανοιχτό και
ελεύθερο, θα μπορούσε ακόμα και να
εξελιχθεί περαιτέρω και αυτό είναι κάτι
που θα με χαροποιούσε». 

Εφαρμογή ιχνηλάτησης για φοιτητές

Τη δημιούργησε ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πατρών
Ανδρέας Κομνηνός και μέσω
αυτής μπορούν να βρεθούν
άμεσα οι στενές επαφές των
κρουσμάτων στα αμφιθέατρα

Αλλαγές στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων
Σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν στα-

διακά οι μαθητές της Γ’ τάξης γενικών και επαγγελματι-
κών λυκείων, καθώς, ήδη από χθες, έχει ξεκινήσει η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων συμ-
μετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι, είτε μαθητές ή υποψήφιοι
παλαιότερων ετών, θα υποβάλλουν την αίτησή τους στα
κατά τόπους λύκεια, ενώ υποψήφιοι για το 10% των θέ-
σεων χωρίς νέα εξέταση μπορούν να είναι μόνο όσοι
συμμετείχαν στις πανελλαδικές του 2020 ή 2021 συμ-
πληρώνοντας απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι
υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των
υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και

διεκδικούν την εισαγωγή τους στο 5% των θέσεων εισα-
κτέων χωρίς εξετάσεις, θα πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμ-
βρίου να απευθυνθούν σε κάποια από τις αρμόδιες επι-
τροπές των νοσοκομείων για να αποκτήσουν πιστοποι-
ητικό της πάθησής τους. 

Την ίδια ώρα, οι φετινοί υποψήφιοι θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με αλλαγές στη διαδικασία των πανελλαδικών αλλά
και της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η βασι-
κότερη εξ αυτών είναι η συμπλήρωση και υποβολή δυο
μηχανογραφικών (Α’ και Β’ φάσης) και του παράλληλου
μηχανογραφικού για τη διεκδίκηση μιας θέσης στα δημό-
σια ΙΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι στο μηχανογραφικό της Α’ φά-

σης οι μαθητές θα επιλέξουν καθορισμένο αριθμό σχο-
λών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από ένα
μόνο Επιστημονικό Πεδίο που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 10% του συνόλου. 

Για πρώτη φορά, επίσης, οι συντελεστές βαρύτητας των
μαθημάτων καθορίζονται από τα πανεπιστήμια, ενώ πα-
ραμένει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με διορθώσεις σε
πολλές περιπτώσεις. Ειδικά για τους υποψηφίους των
επαγγελματικών λυκείων, οι συντελεστές κατανέμονται
ισόποσα (25%) σε Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και στα δυο
μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα.

Εύη Πανταζοπούλου



Καλαμάτα 

Κοιμήθηκε στο 
δημοτικό συμβούλιο

Συνέβη και αυτό. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου στην Καλαμάτα, ένας από τους
δημοτικούς συμβούλους αφέθηκε στην αγκάλη του
Μορφέα και πήρε άνετα το «μπουζουλότο» του. Και
όχι απλώς «τον πήρε ο ύπνος», άρχισε να ροχαλίζει
του καλού καιρού. Παρά την ένταση και τις αψιμαχίες
στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο, ο υπναράς
δημοτικός σύμβουλος συνέχισε τον υπνάκο του.

Πτολεμαΐδα

Βανδαλισμοί στον
χριστουγεννιάτικο διάκοσμο 
Άγνωστοι βανδάλισαν τη χριστουγεννιάτικη διακό-
σμηση στην πόλη της Πτολεμαΐδας, προκαλώντας
φθορές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Πάρκο
Εκτάκτων Αναγκών. Παρά την άμεση κινητοποίηση
των εργαζομένων του δήμου για την αποκατάσταση
των φθορών, οι βανδαλισμοί συνεχίστηκαν. Προς
τούτο, η Δημοτική Αρχή απευθύνει δημόσια έκ-
κληση «σε αυτούς που προχώρησαν σε αυτή την
ακατανόητη ενέργεια, να σταματήσουν τους βαν-
δαλισμούς τονίζοντας παράλληλα ότι «θα προχω-
ρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων και θα λά-
βει όλα τα επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για την
προστασία του φωτεινού χριστουγεννιάτικου δια-
κόσμου και την ασφάλεια των πολιτών».

Αυλαία έπεσε στο «1ο Συνέδριο Δήμων που διαθέτουν Μνημεία της UNESCO», που
έγινε στην Καλαμπάκα το τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου 2021. Στόχος του συνεδρίου
ήταν η διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την ενιαία προβολή και προώθηση των εν
λόγω δήμων ως πρεσβευτών της πολιτιστικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις αρχές, τους
όρους και τους νόμους που θέτει το υπουργείο Πολιτισμού. Ο κάθε δήμος παρουσία-
σε τα ιστορικά μνημεία UNESCO που διαθέτει, ενώπιον εκπροσώπων της Πολιτείας
και αυτοδιοικητικών παραγόντων καθώς και εκπροσώπων της τουριστικής επιχειρη-
ματικότητας. Αποφασίστηκαν η δημιουργία δικτύου δήμων της Ελλάδας με μνημεία
UNESCO και η κατ’ έτος οργάνωση συνέδριου δήμων με μνημεία UNESCO, υπό την
αιγίδα του ΥΠΠΟ. Προς τούτο, εκλέχθηκε επταμελής επιτροπή με μέλη τους εκπρο-
σώπους των Δήμων Μετεώρων, Αρχαίας Ολυμπίας, Σπάρτης (Μυστράς), Πάτμου (Μο-
νή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου), Μυκόνου (Δήλος), Δελφών και Καβάλας (Φίλιπποι).

Την τουριστική προβολή ολόκληρου του νη-
σιού της Αστυπάλαιας προωθεί ο οικείος δή-
μος, με τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις.
Μία εξ αυτών ήταν και η διεθνής έκθεση τουρι-
σμού στο Ισραήλ, «IMTM 2021», που πραγματο-
ποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου. Η Δημοτική Αρ-
χή επικοινώνησε με bloggers, επαγγελματίες
εκπροσώπους τηλεοπτικών εκπομπών και ταξι-
διωτικούς συντάκτες που αρθρογραφούν σε ισ-
ραηλινά μέσα εγνωσμένου κύρους όπως τα
Ynet.co.il και Channel 13. Ακολούθησε η συμ-
μετοχή του δήμου στην ψηφιακή εκδοχή της
διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2021, από 8
έως 10 Νοεμβρίου. Σε αυτήν προβλήθηκαν τα
ιστορικά μνημεία και το απαράμιλλο φυσικό
κάλλος του νησιού σε διεθνή ΜΜΕ όπως η
«Daily Telegraph» και το CNN Travel. «Προτε-
ραιότητά μας είναι η προβολή σε Ελλάδα και
εξωτερικό που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια
της Αστυπάλαια ως προορισμού και θα προαγά-
γουν τη μοναδικότητά της», είπε ο δήμαρχος
Νίκος Κομηνέας.

! Αστυπάλαια

Εκστρατεία διεθνούς
προβολής του νησιού

Πρώτο συνέδριο των δήμων 
που διαθέτουν μνημεία της UNESCO

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λαμία

Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταγγέλλει
αυταρχική συμπεριφορά του δημάρχου

Είδε και απόειδε η αντιπολίτευση στον Δήμο Λαμιέων με την
«αυταρχική» συμπεριφορά του δημάρχου, όπως καταγγέλλει, και
αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα και δραστικά. Όλοι, λοιπόν,
οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου και με κοινή τους ανακοίνωση τονί-
ζουν: «Αυταρχική συμπεριφορά στο δημοτικό συμβούλιο δεν θα
γίνεται πλέον αποδεκτή». Αναλυτικά, επισημαίνουν ότι η αφαίρε-
ση του λόγου από εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο, πρώην αντιδή-
μαρχο, κατά τη συνεδρίαση (29/11/2021), παρότι η παρέμβασή της
αφορούσε σε προσωπικό της ζήτημα βάσει του κανονισμού λει-
τουργίας του δημοτικού συμβουλίου, δεν συνάδει με τις αρχές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προς τούτο, η «αποχώρηση από τη συνε-
δρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επαναλαμβανόμενες
πλέον “αφαιρέσεις” του λόγου, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβά-
νονται η Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος προσωπικά τη λειτουργία
του κυρίαρχου οργάνου του δήμου, αποτελεί μόνον την αρχή», ξε-
καθαρίζει σύσσωμη η αντιπολίτευση.
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Ο
μόφωνα ψηφίστηκε η μελέτη για
την τρίτη αναθεώρηση του Περιφε-
ρειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-

βλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής από την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Με την απόφαση
αυτή επικυρώνεται η νέα κατεύθυνση για τη
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής
που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις απαι-
τήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού, τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα στηρί-
ζεται σε τρεις βασικούς άξονες, δηλαδή δίνει
έμφαση στην καθολική ανακύκλωση, ανά-
κτηση υλικών καθώς και στην επαναχρησι-
μοποίηση, στη μαζική εκτροπή των βιοαπο-
βλήτων από την ταφή, με διακριτή συλλογή
και αποκεντρωμένο δίκτυο 10-15 μονάδων
επεξεργασίας βιοαποβλήτων και επιδιώκει
χωροταξική δικαιοσύνη στην κατανομή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λει-
τουργία των μονάδων επεξεργασίας. Το τε-

λευταίο προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί με τη
δημιουργία δικτύου Πάρκων Κυκλικής Οικο-
νομίας που θα περιλαμβάνουν 6 μονάδες
επεξεργασίας, εκ των οποίων οι 4 είναι ήδη
δρομολογημένες (το «Πράσινο Εργοστάσιο»
στο ΕΜΑΚ, η ΜΕΑ Γραμματικού ο διαγωνι-
σμός για την οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς
και οι μονάδες που θα κατασκευαστούν με
ΣΔΙΤ και αφορούν τον Κεντρικό Τομέα και τον
Πειραιά), ενώ οι άλλες δύο θα δρομολογη-
θούν εντός του 2022.

Σύμφωνα με το νέο ΠΕΣΔΑ, η ταφή απορ-
ριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής τελειώνει οριστικά
με την ολοκλήρωση και υλοποίηση του συνό-
λου των έργων επεξεργασίας της Αττικής.

Το νέο ΠΕΣΔΑ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του ΕΔΣΝΑ και θα υπάρξει εκτενής δια-
βούλευση που άνοιξε στις 30 Νοεμβρίου και
κλείνει στις 5 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια θα ει-
σαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Αττικής.

Μηνύσεις κατά αγνώστων 
Μηνύσεις κατά αγνώστων καταθέτουν οι

νομικές υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου
για τις κλοπές και τους βανδαλισμούς που
παρατηρούνται σε υλικά και υποδομές της
δημοτικής περιουσίας. Όπως επεσήμανε ο
δήμαρχος της πόλης, Θεόδωρος Αμπατζό-
γλου, δεν θα γίνονται αποδεκτές οι πράξεις
που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζημιά
στον δήμο και τους δημότες του. «Η κλοπή
υλικών όπως σχάρες φρεατίων αφήνει
απροστάτευτους τους αγωγούς απορροής
ομβρίων υδάτων και καθιστά τα σημεία αυτά επικίνδυνα για τους πεζούς. Οι βανδαλισμοί
σε πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους και σχολεία επίσης δημιουργούν απειλές
για τους δημότες και κυρίως για τα παιδιά», τόνισε. Ακόμη προανήγγειλε ότι, πέρα από την
έναρξη της διαδικασίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο δήμος σύντομα θα
έχει στη διάθεσή του υπηρεσίες φύλαξης ιδιωτικής εταιρείας, προκειμένου να περιορίσει
τα φαινόμενα κακόβουλης χρήσης.

Σε ισχύ η τηλεργασία
στο Δημόσιο

Παραμένει σε ισχύ η τηλεργασία
στο Δημόσιο, όπως προβλέπει 
το θεσμικό πλαίσιο που
διαμορφώθηκε πριν από τον
Ιούνιο, σύμφωνα με τον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, 
ο οποίος απάντησε σε επίκαιρη
ερώτηση του τομεάρχη
Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα
Ζαχαριάδη αναφορικά με την
εφαρμογή του μέτρου της
τηλεργασίας στο Δημόσιο. 
Ο κ. Ζαχαριάδης στην ερώτησή 
του επισήμανε ότι το μέτρο της
τηλεργασίας παραμένει σήμερα
ουσιαστικά αναξιοποίητο, παρόλο
που θα μπορούσε να συμβάλει
καθοριστικά στην καταπολέμηση
της πανδημίας. Ωστόσο 
ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε 
ότι ο αριθμός των εργαζομένων
που τηλεργάζονται στο Δημόσιο
καθορίζεται με βάση τη φύση των
καθηκόντων τους και τις ανάγκες
κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που
έχει προσδιοριστεί με το πλάνο
εργασιών της, ενώ χαρακτήρισε
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
πρόχειρη και ανεφάρμοστη.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας,
ο δήμαρχος κατηγορείται
ότι «χρεώνει» υπέρμετρα
τους κατοίκους για κάθε εί-
δους παροχή; Όπως υπο-
στηρίζει η αντιπολίτευση,
έχει τα πιο ακριβά ανταπο-
δοτικά, τα πιο ακριβά τρο-
φεία, τα πιο ακριβά δίδα-
κτρα και τα πιο ακριβά εισι-
τήρια από τους δήμους της
περιοχής, ενώ και οι όποι-
ες κοινωνικές παροχές δί-
νονται σαν «ελεημοσύνη»
και μόνο με κομματικά κρι-
τήρια! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ηλεκτρονική
διακίνηση όλων 
των εγγράφων 
Ξεκίνησε η εφαρμογή του
Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ στον
Δήμο Χαϊδαρίου με στόχο να
διευκολύνεται η διεκπεραίωση των
διαδικασιών μέσα στον δήμο και να
επιταχύνεται η εξυπηρέτηση των
πολιτών και να μειώνεται το
λειτουργικό κόστος διακίνησης των
εγγράφων, καθώς η έντυπη
αλληλογραφία αντικαθίσταται από
την ηλεκτρονική. Υπενθυμίζουμε ότι
το ΙΡΙΔΑ σχεδιάστηκε αρχικά για τις
ανάγκες του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας και παραχωρείται στους
ΟΤΑ δωρεάν από το υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς είναι το πλέον
προηγμένο πρόγραμμα διακίνησης
εγγράφων στο ελληνικό Δημόσιο. Το
ΙΡΙΔΑ παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες πρωτοκόλλου, ψηφιακής
διαχείρισης και τήρησης αρχείου
και λήψης ψηφιακών υπογραφών,
συμβάλλοντας στη διαφάνεια των
λειτουργιών του δήμου.

ΕΔΣΝΑ

Ομοφωνία για το Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Επιχειρησιακό
πρόγραμμα
για αδέσποτα 

Ο Δήμος Βύρωνα είναι από τους
πρώτους δήμους της χώρας που ψή-
φισαν επιχειρησιακό πρόγραμμα
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
και κανονισμό λειτουργίας για την
πενταμελή επιτροπή για τα ζώα συν-
τροφιάς, η οποία παρακολουθεί την
υλοποίηση του προγράμματος. Ο κα-
νονισμός λειτουργίας αναλύει με σα-
φήνεια το πλαίσιο, τον τρόπο και τις
αρμοδιότητες της επιτροπής, ενώ το
επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέ-
πει τις δράσεις που θα αναπτύξει ο
δήμος με στόχο τη μείωση του αριθ-
μού των αδέσποτων μέσω στειρώσε-
ων, την προσωρινή φιλοξενία αδέ-
σποτων, την προώθηση των υιοθε-
σιών και τη σίτιση και το πότισμα των
ζώων, τον εμβολιασμό. Τέλος, στους
στόχους είναι και η σήμανση και η
περίθαλψη των αδέσποτων καθώς
και η διαχείριση των νεκρών ζώων.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ19



Άντεξε το χρηματοκιβώτιο
του Δήμου Θερμαϊκού 

Στόχος διαρρηκτών έγινε το δημαρχείο Θερ-
μαϊκού. Οι δράστες αποπειράθηκαν να αφαιρέ-
σουν το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν εντός
του δημαρχείου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την
υπόθεση για τον εντοπισμό των διαρρηκτών έχει
αναλάβει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

ΣΣωτήριος ο απινιδωτής
στον ΕΦΚΑ Καλαμαριάς
Ο απινιδωτής που τοποθετήθηκε στο εμβολια-
στικό κέντρο του ΕΦΚΑ στην Εθνικής Αντιστά-
σεως στην Καλαμαριά έσωσε έναν 72χρονο. Ο
άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή και υπάλ-
ληλος που είχε πιστοποιηθεί σε σεμινάριο του
δήμου το προηγούμενο διάστημα εφάρμοσε
καρδιοπνευστική αναζωογόνηση. Ο 72χρονος
την επόμενη μέρα αποσωληνώθηκε και όντας
καλά στην υγεία του έψαξε την υπάλληλο,
προκειμένου να την ευχαριστήσει που του
έσωσε τη ζωή!

Πίσω από τα κάγκελα 
ο 49χρονος συζυγοκτόνος
Σ

τις φυλακές οδηγήθηκε ο
49χρονος συζυγοκτόνος
μετά την απολογία του στον

ανακριτή Θεσσαλονίκης. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι επανέλαβε
όσα είπε και στην προανακριτική
του απολογία, ότι δηλαδή ήθελε να
εκδικηθεί τη σύζυγό του νομίζον-
τας ότι τον απατούσε. Βέβαια, για
την ώρα του εγκλήματος φέρεται
να ισχυρίστηκε ότι δεν καταλάβαι-

νε τι έκανε. Το άγριο έγκλημα απο-
καλύφθηκε αργά το βράδυ της Κυ-
ριακής, όταν ο ίδιος ο 49χρονος
παραδόθηκε στην αστυνομία λέ-
γοντας ότι σκότωσε τη 48χρονη
σύζυγό του. Οι αστυνομικοί πήγαν
στο σπίτι του στην Πολίχνη και
βρήκαν σε λίμνη αίματος τη γυναί-
κα. Σύμφωνα με τη δικογραφία εί-
χε δεχθεί 23 μαχαιριές σε όλο της
το σώμα. Αμέσως μετά τη σύλλη-

ψη διενεργήθηκε ψυχιατρική
πραγματογνωμοσύνη, η οποία πε-
ριλαμβάνεται στη δικογραφία, και
σύμφωνα με πληροφορίες έκρινε
ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε τέ-
τοια κατάσταση που μπορούσε να
αντιληφθεί τι έκανε. Μετά την
απολογία του, ανακριτής και ει-
σαγγελέας τον έκριναν προσωρινά
κρατούμενο και οδηγήθηκε στις
φυλακές.

«Αγκάθι» για την πόλη μας αποτελεί το μετρό. Μάλι-
στα, όπως μάθαμε, η βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης Άννα Ευθυμίου συνάντησε τον Νίκο Ταχιάο,
επισημαίνοντάς του ότι το μετρό πρέπει να ολοκληρω-
θεί εντός των τεθέντων από την Αττικό Μετρό χρονοδια-

γραμμάτων, πρώτον, γιατί αυτό το έργο είναι πολύπαθο,
δεύτερον, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί οι Θεσσαλονικείς,
τρίτον, γιατί αξίζουν να το έχουν και, τέλος, γιατί δεν γί-
νεται να επιβαρυνθούν με τις ποινικές ρήτρες των ερ-
γολάβων.

Στον Ταχιάο η Ευθυμίου για το χρονοδιάγραμμα του μετρό

Συνάντηση δημάρχων 
με τον Βαρθολομαίο

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
στο Φανάρι συναντήθηκαν ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και οι δήμαρχοι
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, Πατρέων
Κωνσταντίνος Πελετίδης και Μυτιλήνης Στρα-
τής Κύτελης. Οι τέσσερις δήμαρχοι επισκέ-
φτηκαν την Κωνσταντινούπολη για τη Σύνοδο
Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον αγώνα 
για την επιστροφή
των Μαρμάρων
Παρών στη μάχη επιστροφής των
γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλά-
δα δηλώνει ο Κώστας Γκιουλέκας.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ
στην Α’ Θεσσαλονίκης επισημαίνει:
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, διεκ-
δικούμε την κληρονομιά μας. Με
αφορμή το θέμα της επιστροφής των
γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλά-
δα, συνεχίζουμε την ενημερωτική
εκστρατεία μας για τις ελληνικές
αρχαιότητες, που βρίσκονται διά-
σπαρτες στα μουσεία του κόσμου».

«Άναψαν» 
τα τηλέφωνα 
για την ομιλία 
Φωτιά πήραν τα τηλέφωνα στο πολιτικό
γραφείο του Χάρη Καστανίδη στη Θεσ-
σαλονίκη. Οι συνεργάτες του βουλευτή
του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιου για την προ-
εδρία του κόμματος έβγαλαν από το συρ-
τάρι τις τηλεφωνικές τους λίστες καλών-
τας τον κόσμο να παραβρεθεί στην κεν-
τρική του ομιλία στο «Ι. Βελλίδης». Από
την άλλη οι υποστηρικτές του Νίκου Αν-
δρουλάκη πραγματοποίησαν ακόμα μία
συνάντηση στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Τούμπας προκειμένου να δουν τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες για την αποψινή
του ομιλία επίσης στο «Ι. Βελλίδης». 

Δίπλα στους 
αγρότες ο Σάββας
Αναστασιάδης
Σε εγρήγορση βρίσκεται, εφόσον
χρειαστεί να παρέμβει προκειμέ-
νου να στηριχθεί ο πρωτογενής
τομέας της Β’ Θεσσαλονίκης, ο
Σάββας Αναστασιάδης. Μάλιστα ο
βουλευτής της ΝΔ συναντήθηκε
με τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Δημήτρη Παπαγιαννίδη και
ενημερώθηκε για τις προβλέψεις
της νέας ΚΑΠ γύρω από τα προ-
γράμματα νέων αγροτών, τη συν-
δεδεμένη επιδότηση ρυζιού, τις
επιδοτήσεις στις δενδρώδεις καλ-
λιέργειες και στην κτηνοτροφία,
και την εξισωτική αποζημίωση.

Την επόμενη Τετάρτη 
ανάβει το δέντρο 

Στις 8 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανάψει το
χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 18 μέτρων που
τοποθετήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους και να
σημάνει επίσημα η έναρξη των εορταστικών εκ-
δηλώσεων. Μπορεί και φέτος τα Χριστούγεννα να
γίνονται στη σκιά της πανδημίας, ωστόσο επιθυ-
μία όλων είναι να είναι ιδιαίτερα στολισμένη και
φωτισμένη η Θεσσαλονίκη, για να αλλάξει -όσο
είναι δυνατόν- η ψυχολογία των πολιτών.
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Ανεβαίνουν οι τόνοι στην κρίση των σχέσεων ΝΑ-
ΤΟ - Ρωσίας με επίκεντρο την ανατολική Ουκρανία,
όπου κυβερνητικές δυνάμεις του Κιέβου μάχονται
με φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες από το 2014.
Η Μόσχα κατηγόρησε χθες την Ουκρανία ότι έχει
αναπτύξει τον μισό στρατό της, 125.000 στρατιώτες,
στη ζώνη σύγκρουσης του Ντονμπάς, στα σύνορα
των δύο χωρών.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι

ανησυχεί για τις προθέσεις της Ουκρανίας, την ώρα
που η Δύση και το ΝΑΤΟ εκφράζουν φόβους για μια
νέα επίθεση της Μόσχας κατά του Κιέβου.

Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύ-
νορα με την Ουκρανία δύο φορές φέτος έχει θορυ-
βήσει τη Δύση. Τον Μάιο, τα ρωσικά στρατεύματα
εκεί έφθαναν τις 100.000, τον μεγαλύτερο αριθμό
στρατιωτών από την εποχή της προσάρτησης της
Κριμαίας το 2014, σύμφωνα με Δυτικούς αξιωμα-

τούχους. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι η επέκταση των στρα-
τιωτικών υποδομών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία είναι
μια «κόκκινη γραμμή». Ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε τη Μόσχα
ότι «θα καταβάλει υψηλό τίμημα αν χρησιμοποιήσει
βία εναντίον της Ουκρανίας». Το Κρεμλίνο απάντησε
ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που έχει περικυκλώσει τη
Ρωσία με στρατιωτικές δυνάμεις.

Η
Βοσνία/Ερζεγοβίνη βρί-
σκεται στα πρόθυρα της
διάλυσης, καθώς οι Σερ-
βοβόσνιοι, με ηγέτη τον

εθνικιστή Μίλοραντ Ντόντικ, μιλούν
ανοιχτά για απόσχιση, οι μουσουλμά-
νοι ζητούν ενιαίο κράτος και οι Κροά-
τες της Βοσνίας απαιτούν την αυτονο-
μία των εδαφών τους. Έτσι οι άνεμοι
του πολέμου πνέουν ξανά πάνω από
τα Βαλκάνια. 

«Η θρυαλλίδα της βαλκανικής πυριτι-
δαποθήκης έχει ανάψει πάλι για τα κα-
λά», γράφουν οι «New York Times», το-
νίζοντας ότι «η απουσία της Δύσης επέ-
τρεψε στη Ρωσία να επιβληθεί, στηρί-
ζοντας τα αιτήματα των Σερβοβοσνίων.
Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και το
Ιράν έκαναν το ίδιο στις μουσουλμανι-
κές περιοχές». Ο Ντόντικ δήλωσε, μάλι-
στα, χθες ότι σε περίπτωση δυτικών κυ-
ρώσεων προτίθεται να στραφεί για βοή-
θεια στη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Σερβοβόσνιος ηγέτης, μέλος της
τριμελούς ηγεσίας της Βοσνίας/Ερζε-
γοβίνης, κατηγορείται από τη Δύση ότι
διακινδυνεύει την έναρξη πολέμου επι-
διώκοντας τη διάλυση της Βοσνίας. Αι-
τία είναι η πρόθεσή του να αποσύρει το
σερβικό τμήμα της Βοσνίας/Ερζεγοβί-
νης από κρατικούς θεσμούς, όπως τη
φορολογική διοίκηση, το δικαστικό σώ-
μα, την υπηρεσία πληροφοριών, ακόμη
και τον εθνικό στρατό, προκειμένου να
δημιουργήσει μια σερβική δύναμη. 

Η πρόταση του Ντόντικ έχει περιγρα-
φεί σε έκθεση προς τον ΟΗΕ σαν ισοδύ-
ναμη με «απόσχιση», αφού θεωρείται
ότι αποτελεί κίνδυνο για την ειρηνευτική
συμφωνία του Ντέιτον του 1995, με την
οποία έληξε ο εμφύλιος που κόστισε

100.000 ζωές και οδήγησε στη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας.

Ο Κρίστιαν Σμιτ, ύπατος εκπρόσωπος
του ΟΗΕ για τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη,
ήταν ξεκάθαρος στην προειδοποίηση
που απηύθυνε τον Νοέμβριο. Σε έκθεσή
του στον ΟΗΕ γράφει ότι «η χώρα αντι-
μετωπίζει άμεσο κίνδυνο διάλυσης…
υπάρχει ένας πολύ πραγματικός κίνδυ-
νος νέου πολέμου». 

Ο 62χρονος Ντόντικ, πρώην πρό-
εδρος (2010-2018) της Ρεπούμπλικα
Σπρσκα, της Σερβικής Δημοκρατίας,
ηγέτης του μεγαλύτερου σερβικού εθνι-
κιστικού κόμματος και άλλοτε αγαπημέ-
νος της Δύσης λόγω της στήριξής του
στις Συμφωνίες του Ντέιτον, έχει βρεθεί
στο στόχαστρο τις τελευταίες εβδομά-
δες λόγω της δεδηλωμένης πρόθεσής
του να αποσύρει το σερβικό κομμάτι της

Βοσνίας/Ερζεγοβίνης από τους κρατι-
κούς θεσμούς. 

Ο ίδιος απειλεί με απόσχιση εδώ και
15 χρόνια, άρχισε όμως να συνοδεύει τα
λόγια με έργα με αφορμή την απόφαση
του προηγούμενου ύπατου εκπροσώ-
που του ΟΗΕ, Βάλεντιν Ίνζκο, να ποινι-
κοποιήσει την άρνηση της γενοκτονίας
των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη
Σρεμπρένιτσα, το 1995.

ΗΗΠΑ: Η Κίνα κάνει 
οικονομικό πόλεμο
στην Αυστραλία

Οι ΗΠΑ μιλούν για «επιθετική πολιτι-
κή» του Πεκίνου στην περιοχή του Ει-
ρηνικού, κατηγορώντας την Κίνα πως
διεξάγει «οικονομικό πόλεμο» εναν-
τίον της Αυστραλίας. Ο ειδικός απε-
σταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν στην περιοχή Ινδικού - Ειρη-
νικού Κερτ Κάμπελ χαρακτήρισε την
Κίνα «ολοένα πιο απειλητική χώρα»,
αναφερόμενος στον «εντυπωσιακό οι-
κονομικό πόλεμο» που έχει κηρύξει
εναντίον της Αυστραλίας. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κίνα έχει
επιβάλει σειρά τιμωρητικών κυρώσεων
σε αυστραλιανά προϊόντα στο πλαίσιο
της διμερούς πολιτικής σύγκρουσης,
που βύθισε τις διμερείς σχέσεις στο
χειρότερο επίπεδο των τελευταίων δε-
καετιών. Το Πεκίνο κατηγορεί τώρα την
Αυστραλία για την πρόθεσή της να απο-
κλείσει την εταιρεία Huawei από την οι-
κοδόμηση δικτύων κινητής τηλεφω-
νίας και μεταφοράς δεδομένων πέμ-
πτης γενιάς (5G), έχοντας ενοχληθεί
σφόδρα από την αυστραλιανή αξίωση
να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για
την προέλευση του νέου κορονοϊού.
Κριθάρι, άνθρακας, μεταλλεύματα,
βαμβάκι, ζάχαρη, κρασί, βοδινό, γαλα-
κτοκομικά και πολλά άλλα προϊόντα από
την Αυστραλία έχουν γίνει στόχος των
κινεζικών τιμωρητικών μέτρων.

Η Δύση κατηγορεί 
τον Ντόντικ ότι επιδιώκει 
την απόσχιση των Σέρβων 
και εκείνος απαντά 
ότι θα ζητήσει βοήθεια 
από τη Μόσχα και το Πεκίνο

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι ανέπτυξε στρατό στα σύνορά της

Άνεμος πολέμου ξανά 
πάνω από τα Βαλκάνια
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Άνοιξε και λειτουργεί από το πρωί της Δευτέρας
(30/11) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τους δικαιού-
χους του επιδόματος παιδιού, όπως ανακοίνωσε ο Ορ-
γανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικών Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα
μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρ-
μα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου
opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρό-
σβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Το δικαιούμενο

ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων
που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού
οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το
φορολογικό έτος 2020. 

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχον-
τος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόμα-
τος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρω-
μή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ
νέου αίτησης Α21. Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση

πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επι-
σημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά
θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
H τελευταία και έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για
το 2021 στους δικαιούχους θα καταβληθεί πριν από την
Πρωτοχρονιά. Συγκεκριμένα, το επίδομα παιδιού του Ια-
νουαρίου 2022 θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Δεκεμβρίου. Η πληρωμή αυτή αφορά τους
μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο. 

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα - Νωρίτερα η πληρωμή της 6ης δόσης

Τ
ροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή βάζει «οροφή»
στο ύψος προστίμων για μη
τήρηση λογιστικών βιβλίων,

μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων
καθώς και για παραβιάσεις και παρα-
ποιήσεις στους φορολογικούς ηλε-
κτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ). Οι
αλλαγές αφορούν όλες τις υποθέσεις
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορι-
στικές πράξεις επιβολής προστίμου
μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2021. 

Το νέο ποινολόγιο
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται,

μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης
των χρηματοοικονομικών καταστάσε-
ων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τή-
ρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετι-
κές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βι-
βλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το
15% επί των εσόδων της από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα για κάθε ελεγ-
χόμενο έτος για το οποίο διαπιστώ-
νονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύ-
πτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέν-
των εσόδων με τις δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήματος των τριών τελευταί-
ων φορολογικών ετών, μη συμπερι-
λαμβανομένου εκείνου για το οποίο
δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υπο-
βολής της οικείας δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος. Το πρόστιμο αυτό
δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,
εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρη-

σης απλογραφικών βιβλίων ή των
30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος,
εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρη-
σης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε
μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσι-
ου του κατά περίπτωση κατώτερου
προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω
και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος των τριών τελευταίων
φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη
σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο
υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο
των εσόδων των υποβληθεισών δηλώ-
σεων και δεν μπορεί να είναι κατώτε-
ρο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο
έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο
τήρησης απλογραφικών βιβλίων και
των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο
έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ού-
τε μπορεί να είναι ανώτερο του τρι-
πλάσιου του κατά περίπτωση κατώτε-
ρου προστίμου. 

Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφό-
σον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν
επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φο-
ρολογικές υποχρεώσεις και την υπο-
βολή φορολογικών δηλώσεων ή εφό-
σον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο

είναι δυνατός ο προσδιορισμός της
φορολογητέας ύλης και των αντίστοι-
χων φορολογικών υποχρεώσεων.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέρ-
γεια μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόλη-
ψης διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη ον-
τότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμι-
σε ύστερα από πρόσκληση του άρθρου
14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχα-
νισμούς (ΦΗΜ) και φορολογικές μνή-
μες και αρχεία που δημιουργούν οι
ΦΗΜ, επιβάλλεται αναλόγως το πρόστι-
μο, εκτός εάν πριν από την έκδοση της
σχετικής εντολής ελέγχου έχει δηλωθεί
απώλεια των ΦΗΜ.

Πρόστιμα επιβάλλονται για παραβά-
σεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμ-
βασης στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κα-
θώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώ-
λησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί
με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Αλλά και για τη μη 
τήρηση βιβλίων και 
τη μη υποβολή δηλώσεων -
Τι προβλέπει η τροπολογία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τα νέα πρόστιμα 
για «πειραγμένες»
ταμειακές μηχανές



Επιστροφή της
επιστρεπτέας από
όσους έκαναν
παράνομες απολύσεις

Το 100% της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής θα επιστρέψουν όσες επι-
χειρήσεις εντάχθηκαν στο μέτρο
προστασίας, αλλά δεν τήρησαν τη
δέσμευση για προστασία των θέσε-
ων εργασίας. Μέσω των στοιχείων
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
διενεργεί εκτεταμένες διασταυρώ-
σεις έτσι ώστε μέσα στις επόμενες
μέρες να αναρτηθούν στους λογα-
ριασμούς των επιχειρήσεων στο
Taxisnet τα ακριβή ποσά που θα
κληθούν να επιστρέψουν σε 60 δό-
σεις και έως το τέλος του 2026. Ση-
μειώνεται ότι όσοι έλαβαν την επι-
στρεπτέα είχαν την υποχρέωση δια-
τήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας
για 3-5 μήνες. Για παράδειγμα, οι
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον
7ο κύκλο είχαν την υποχρέωση δια-
τήρησης των θέσεων εργασίας έως
τις 31 Αυγούστου.

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη
14,6% την τριετία
2021-2023
Ισχυρό αναπτυξιακό momentum
τουλάχιστον έως το τέλος του 2023
και επιστροφή στα πρωτογενή πλεο-
νάσματα την ίδια χρονιά προβλέπει ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης για την Ελλάδα.
Στην έκθεσή του ο διεθνής οργανι-
σμός υιοθετεί ελαφρώς χαμηλότερη
πρόβλεψη για τη φετινή ανάπτυξη
σε σχέση με την κυβέρνηση (6,7%
έναντι 6,9%), ενώ το 2022 το ΑΕΠ θα
αυξηθεί κατά 4,8% και το 2023 κατά
2,9%. Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση
πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με
έμφαση στη μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, ενώ εκτιμά ότι
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και
του ΕΣΠΑ θα επιταχύνουν την προ-
σέλκυση επενδύσεων αλλά και την
αύξηση των εξαγωγών. Τέλος, υπο-
γραμμίζει για την Ελλάδα ότι παρά-
γοντας αβεβαιότητας αποτελεί ο χα-
μηλός εμβολιασμός, ο οποίος θα
μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια
στο χτίσιμο του τείχους ανοσίας αλ-
λά και ανατροπές ως προς τους οι-
κονομικούς στόχους, αν η κατάστα-
ση επιδεινωθεί.

Η
άντληση πολύτιμης ρευστότητας
από τις επιχειρήσεις για την αντι-
μετώπιση των πιεστικών αναγκών
λειτουργίας τους λόγω και του

ενεργειακού κόστους μετέτρεψαν τη φετινή
Μαύρη Παρασκευή σε... Μαύρη Εβδομάδα,
χωρίς ωστόσο η πλειονότητα των επαγγελμα-
τιών του λιανικού εμπορίου να εμφανίζεται
ιδιαιτέρως ευχαριστημένη από τον τζίρο που
πραγματοποίησε, ο οποίος επί της ουσίας
αφαιρείται από τον τζίρο των εορτών.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της έρευνας του
Ινστιτούτου Μελετών και Υπηρεσιών της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας σε τυχαίο δείγμα 250 επι-
χειρήσεων, από την οποία προκύπτουν εξαι-
ρετικά σημαντικά στοιχεία για τη φετινή
Black Friday. Ειδικότερα:

1Οι 6 στις 10 επιχειρήσεις (62%) πραγματο-
ποίησαν εκπτώσεις σε όλη τη διάρκεια της

εβδομάδας, μετατρέποντας ουσιαστικά την
Black Friday σε Black Week.

2Μόνο 2 στις 10 επιχειρήσεις προχώρησαν
σε εκπτώσεις αποκλειστικά τη μέρα της

Black Friday.

3Το 53,2% έδωσε εκπτώσεις 20%-40%, ενώ
το 28% πάνω από 40%. Το ποσοστό των

επιχειρήσεων με πολύ ελκυστικές εκπτώσεις
ήταν μικρότερο σε σχέση με άλλες εκπτωτι-

κές περιόδους του παρελθόντος, καθώς το
ενεργειακό κόστος και το κόστος των εμπο-
ρευμάτων δεν αφήνουν περιθώρια για... ξε-
πούλημα.

4Παρά τη διατήρηση της πρακτικής της
Black Friday για έκτη συνεχή χρονιά, οι

περισσότερες από τις μικρότερες επιχειρή-
σεις (44%) φαίνεται να αξιολογούν αρνητικά
τη δράση, ενώ για το 28% δεν αφήνει κάποιο
ιδιαίτερο αντίκτυπο. Το γεγονός ότι το 72%
αξιολογεί μάλλον αρνητικά τη δράση οφείλε-
ται στο ότι αποσπάται τζίρος από τη χριστου-
γεννιάτικη περίοδο.

5 Ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσε-
ων από τον θεσμό της Black Friday είναι

χαμηλός. Το 68% δήλωσε ότι οι πωλήσεις
ήταν στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα σε
σχέση με μια τυπική περίοδο του Νοεμβρίου.

6Οι απώλειες που έχουν καταγράψει οι μι-
κρότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-

ου φαίνονται και από το γεγονός ότι το 44%
εφάρμοσε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα,
ενώ το 20% για το μεγαλύτερο μέρος των νέων
παραλαβών της τρέχουσας περιόδου.

7Το 87% των επιχειρήσεων ακολούθησε
προωθητικές ενέργειες για να αντισταθ-

μίσει τις ακριβότερες διαφημιστικές δράσεις
που ανέλαβαν οι μεγάλες αλυσίδες. Η πλέον
προσφιλής προωθητική ενέργεια για την
προσέλκυση καταναλωτών στις μικρότερες
επιχειρήσεις ήταν τα διαφημιστικά μηνύματα
στη βιτρίνα του καταστήματος (48%), ενώ
ακολουθούν τα μηνύματα στα social media
(23%) τα οποία ενισχύονται κάθε χρόνο. Το
54% του δείγματος των επιχειρήσεων διαθέ-
τει δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών
(eshop, social media, email, site). 

8Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις (78%) δή-
λωσαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των πε-

λατών τους εισήλθε στο κατάστημα με την
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νό-
σησης, ενώ μόλις το 7% με την επίδειξη κυ-
ρίως rapid test.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι λιανέμποροι γκρινιάζουν
ότι αποσπά τζίρο από τη
χριστουγεννιάτικη περίοδο -
Ποια τα συμπεράσματα από
την έρευνα της ΕΣΕΕ

Έξι στις δέκα επιχειρήσεις 
την έκαναν… Black Week
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T
o αρνητικό κλίμα στα διεθνή χρη-
ματιστήρια, όπως είναι αναμενό-
μενο, δεν μπορούσε να αφήσει

ανεπηρέαστη και την εγχώρια αγορά, η
οποία έχει εισέλθει στο «ασανσέρ της
μεταβλητότητας» και κάθε μέρα θα εί-
ναι μια άλλη μέρα για τις ελληνικές με-
τοχές. Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες
εκτιμήσεις χρηματιστηριακών παρα-
γόντων, η εγχώρια αγορά παραμένει σε
θερμοκήπιο μεταβλητότητας και με πο-
λύ ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμε-
νες συνεδριάσεις, καθώς τυπικά θα
έχουν κλείσει βιβλία οι ξένοι. Ο Νοέμ-
βριος αποχαιρέτησε το ΧΑ αφήνοντας
μηνιαίες απώλειες 3,38% για τον Γενικό
Δείκτη και απώλειες 4,67% για τον κλα-
δικό δείκτη των τραπεζών. Από την αρχή
του χρόνου ο ΓΔ καταγράφει κέρδη
7,26% και ο τραπεζικός δείκτης κέρδη
6,78%. Από τεχνικής πλευράς όσο ο Γε-
νικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλό-
τερα της ζώνης 867 - 880, απ’ όπου

διέρχονται ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, τα
επιφυλακτικά σενάρια έχουν τον πρώτο
λόγο και δεν μπορεί να αποκλειστεί
υποχώρηση προς τις 846, 830, 802 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 790 μονά-

δες. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης και
κλεισίματος υψηλότερα των 880 μονά-
δων, οι επόμενες αντιστάσεις στις 895 -
900, 927 (ημερήσιο «stop short») και η
ιδιαίτερα ισχυροποιημένη ζώνη στις
934 - 950 μονάδες. 

Intrakat: Στα 800 εκατ. 
το χαρτοφυλάκιο έργων

Τα 800 εκατ. ευρώ προσεγγίζει το χαρτοφυ-
λάκιο έργων του Ομίλου Intrakat, αν συνυπο-
λογιστούν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο και το
ύψος των συμβάσεων τις οποίες αναμένει να
υπογραφούν η εισηγμένη κατασκευαστική. Ει-
δικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσε-
ων στις 30/9/2021 ανήλθε σε 419 εκατ. ευρώ,
ενώ έως σήμερα ο όμιλος έχει μειοδοτήσει σε
επιπλέον έργα ύψους 382 εκατ. ευρώ, για τα
οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικα-
σίες συμβασιοποίησής τους, άρα συνολικά 799
εκατ. ευρώ έργων βρίσκονται ή θα ενταχθούν
στο χαρτοφυλάκιο της Intrakat. Οι νέες συμβά-
σεις έργων που υπέγραψε ο όμιλος στο α’ εννε-
άμηνο του 2021 ανέρχονται σε 194 εκατ. ευρώ.

Βαρβαρέσος: Στα 5,73 εκατ. 
ευρώ ο κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Βαρβαρέ-
σος κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε
σε 5,73 εκατ. ευρώ έναντι 5,57 εκατ. ευρώ της
αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά
2,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδο-
τικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και απο-
σβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου 2021 ανήλ-
θαν σε ζημίες 2,39 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών
2,03 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων
(EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 3,14 εκατ. ευρώ έναντι
2,81 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους
ανήλθαν σε ζημίες 4,10 εκατ. ευρώ έναντι 4,26
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Επίλεκτος: Οριακή μείωση 
στα EBITDA τριμήνου

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Επίλε-
κτος στο α’ τρίμηνο της χρήσης 1/7/2021 -
30/6/2022 ανήλθε σε 5,474 εκατ. ευρώ έναντι
4,497 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου της
χρήσης 1/7/2020 - 30/6/2021, σημειώνοντας
αύξηση κατά 21,74%. Τα κέρδη προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου κα-
τά το διάστημα 1/7/2021 έως 30/9/2021 ανήλ-
θαν σε 996.000 ευρώ έναντι 1.036 εκατ. ευρώ
κατά το διάστημα 1/7/2020 έως 30/9/2020 ση-
μειώνοντας μείωση 3,92%, για την εταιρεία αν-
τίστοιχα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 72.000 ευ-
ρώ έναντι ζημιών 177.000 ευρώ παρουσιάζον-
τας μείωση ζημιών της τάξεως του 59,23%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Μετά την ανακοίνωση των χθεσινών αποτελεσμάτων της Ελλάκτωρ,
τα πρώτα χαμόγελα άρχισαν να σκάνε έπειτα από πολύ καιρό. Και
μπορεί πολλοί να αμφισβητούν και να αντιμάχονται τη νέα διοίκηση
της εταιρείας, αλλά τα μεγέθη πλέον δεν αμφισβητούνται. Kαι μπορεί
η νέα διοίκηση να μην είναι τόσο θορυβώδης και να επιλέγει να παρα-
μένει στο περιθώριο των όσων λέγονται για τον όμιλο, αλλά είναι συγ-
κεντρωμένη στον στόχο της και σε πλήρη δέσμευση με το όραμά της.
Κατά τους ίδιους, η διοίκηση Μυλωνογιάννη - Μπουλούτα είναι απο-
φασισμένη να μιλήσει με έργα και όχι να αναλώνεται σε υπόγειες μά-
χες για τη δημιουργία εντυπώσεων. Στη βάση αυτή η επιστροφή στην
κερδοφορία έχει μεγάλη αξία, καθώς επιτρέπει στη νέα διοίκηση να
κερδίσει ένα πρώτο μικρό στοίχημα και δείχνει ότι ο όμιλος μπορεί
να εισέλθει σε σταθερή και υγιή τροχιά ανάπτυξης. Και όπως προ-
σθέτουν με νόημα οι ίδιες πηγές, έπεται και συνέχεια.

Το εννεάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% (9,9 εκατ.
ευρώ) στα 257,5 εκατ. ευρώ από 247,7 εκατ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2020,
ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξη-
ση 1,5%. Αναφορικά με το γ’ τρίμηνο του 2021, ο
κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά
13,6% σε 101,4 εκατ. ευρώ από 89,4 εκατ. ευρώ
σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως
λόγω της αύξησης της κατανάλωσης κατά 2,6%.
Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 34,8
εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,3%.

Μείωση κερδών για την ΕΥΔΑΠ 

Χαμογελούν στην Ελλάκτωρ

Στο «ασανσέρ της μεταβλητότητας» το ΧΑ
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Στην Κύπρο βρέθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, όπου
είχε σημαντικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ είχε συμμετοχή
και στην ετήσια γενική συνέλευση του Κυπριακού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Στόχος,
όπως υπογράμμισε, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας
των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών μέσω
στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων και η δημι-
ουργία Ελληνοκυπριακού Επιμελητηρίου.

Η συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στο
Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου το μεσημέρι της περα-
σμένης Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο
πρόεδρος της ΚΕΕΕ μετέφερε στον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας τους αδελφικούς χαιρετισμούς
της ελληνικής επιμελητηριακής κοινότητας, τονίζοντας
ότι η παρουσία του στην Κύπρο είναι μια συμβολική και
ουσιαστική επιβεβαίωση της πρόθεσης της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας να ενισχυθούν ακόμη πε-
ρισσότερο οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 

Θετικές επιδόσεις για το Ιατρικό

Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους (1/7-30/9/2021) ο κύκλος
εργασιών του Ομίλου Ιατρικό, έπειτα από rebate &
clawback, ανήλθε σε 54.842 χιλ. ευρώ έναντι 49.456
χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (αύξη-
ση 10,9%), το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 8.315 χιλ. ευρώ έναντι
5.423 χιλ. ευρώ του 2020 (αύξηση 53,3%) και το ΕΒΙΤ
ανήλθε σε 4.994 χιλ. ευρώ έναντι 3.158 χιλ. ευρώ του
2020 (αύξηση 58,1%). Αντίστοιχα για την εταιρεία ο κύ-
κλος εργασιών ανήλθε σε 53.644 χιλ. ευρώ έναντι
48.451 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2020,
καταγράφοντας αύξηση 10,7%.

Alpha Bank: Στο 13% ο δείκτης
NPEs στο τέλος του 2021

Τους βασικούς στόχους της Alpha Bank σκιαγράφη-
σαν στους αναλυτές κατά τη διάρκεια της παρουσία-
σης των αποτελεσμάτων τα στελέχη της διοίκησης. Για
την πιθανότητα έκδοσης ομολόγου AT1, ανέφεραν ότι
η τράπεζα έχει περιθώριο άντλησης τέτοιου τύπου κε-
φαλαίων ύψους 800 εκατ. ευρώ. «Ο προγραμματισμός
μας προβλέπει ότι η έκδοση ομολόγου αυτής της κα-
τηγορίας θα γίνει το 2023, ωστόσο αν υπάρξει παράθυ-
ρο ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές, θα το πράξουμε
νωρίτερα», τόνισε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου. «Ερ-
γαζόμαστε στην τράπεζα προχωρώντας σε μια σειρά
από παράλληλες κινήσεις από τη μείωση των NPEs
μέχρι την ενίσχυση της κερδοφορίας με σκοπό τη δια-
νομή μερίσματος. Ωστόσο, πρέπει να προηγηθεί μια
συζήτηση με τις εποπτικές αρχές, την οποία θα ξεκι-
νήσουμε όταν είμαστε σίγουροι», τόνισε ο διευθύνων
σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης. Στο τέλος
του Δεκεμβρίου 2021 ο δείκτης των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων αναμένεται να περιοριστεί στο 13%
από 16,6% που ήταν στο τέλος του εννεαμήνου. 

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενα 
EBITDA 626,5 εκατ. ευρώ

Επαναλαμβανόμενα EBITDA 626,5 εκατ. ευρώ στο
9μηνο ανακοίνωσε η ΔΕΗ από 696 εκατ. έναν χρόνο
πριν, καταγράφοντας μείωση 9,98%, με το αντίστοιχο πε-
ριθώριο να διαμορφώνεται σε 16,9% από 19,8%. Επίσης,
καταγράφεται μείωση συμμετοχής του λιγνίτη στο 21%
της παραγωγής από 26%. Ειδικότερα, για το γ’ τρίμηνο
του 2021 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση δια-
μορφώθηκε σε 155 εκατ. ευρώ έναντι 238,7 εκατ. ευρώ
του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Η εταιρεία επέδειξε
«σημαντική ανθεκτικότητα στην ενεργειακή κρίση»,
ανέφερε η ανακοίνωση. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αναβάθμισε σε θετικές τις
προοπτικές της Mytilineos η S&P

Σε αναβάθμιση του outlook της Mytilineos σε
θετικό από σταθερό προχώρησε ο οίκος αξιολόγη-
σης Standard & Poor’s διατηρώντας την εισηγμέ-
νη στη βαθμίδα «BB-». Όπως επισημαίνει ο οίκος,
η Mytilineos αντεπεξήλθε στις ασταθείς συνθήκες
της αγοράς τους
τελευταίους 18
μήνες και με την
αύξηση των τιμών
ενέργειας και πλέ-
ον είναι έτοιμη να
αναπτύξει περαι-
τέρω τις δραστη-
ριότητές της το
2022 και την κερδοφορία της με την ολοκλήρωση
ενός μεγάλου εν εξελίξει έργου. Η S&P αναμένει
ότι η εισηγμένη θα κλείσει το 2021 με EBITDA πε-
ρίπου 350 εκατ. ευρώ, που θα υποστηριχθούν κυ-
ρίως από EBITDA περίπου 150 εκατ. ευρώ από τον
τομέα Μεταλλουργίας και περίπου 130 εκατ. ευρώ
από τον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, όταν τα συ-
νολικά EBITDA στο 2020 ήταν στα 315 εκατ. ευρώ
(136 εκατ. ευρώ από τη Μεταλλουργία και 157 εκατ.
ευρώ από την Ενέργεια).

Prodea: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Η Prodea Investments ανακοίνωσε ότι τα κέρ-
δη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εν-
νεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ
έναντι 41,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των
επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε
57,4 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρών ζημιών 8,6 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2020), αντικατοπτρίζοντας
τη θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων
στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινή-
των και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυ-
λίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευ-
ρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι 77,2 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο του 2020.

Μουζάκης: Ανοδικά 
οι πωλήσεις στο 9μηνο

Αυξημένος κατά 24,58% ήταν ο κύκλος εργα-
σιών του Ομίλου Μουζάκης το εννεάμηνο του
2021, με τα EBITDA και τα κέρδη προ φόρων επί-
σης να αυξάνονται και με τη διοίκηση να τηρεί
επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντι-
κές επιπτώσεις στις προοπτικές του ομίλου και
της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών ανήλθε σε 3.689.518,72 ευρώ
έναντι 2.961.681,91 ευρώ παρουσιάζοντας ποσο-
στιαία αύξηση κατά 24,58% και ο εταιρικός σε
3.689.518,72 ευρώ έναντι 2.961.681,91 ευρώ πα-
ρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 24,58%.
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Χατζηθεοδοσίου: 
Στόχος η δημιουργία 
Ελληνοκυπριακού Επιμελητηρίου



Τρ«O»μος για το Copa Africa
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Η
παγκόσμια έκρηξη μετάδοσης της μετάλλαξης
Όμικρον του κορονοϊού, που έρχεται από την
Μποτσουάνα, προκαλεί πονοκεφάλους κυριο-
λεκτικότατα και μεταφορικά. Τι θα γίνει με το

Copa Africa που αρχίζει στις 9 Ιανουαρίου και τελειώνει
στις 6 Φεβρουαρίου στο Καμερούν; Πρέπει να διεξαχθεί ή
όχι; Στις ομάδες της Super League 1 αγωνίζονται 24
Αφρικανοί ποδοσφαιριστές και πολλοί από αυτούς είναι
και διεθνείς. 
Ο Ολυμπιακός με τους εννέα διεθνείς Αφρικανούς δεν δι-
καιούται σε καμία των περιπτώσεων να τους απαγορεύσει
τη συμμετοχή, γιατί προβλέπονται κυρώσεις. Για τους υπό-
λοιπους υπάρχουν σαφείς απαγορευτικές οδηγίες να απο-
φύγουν την επίσκεψη στις πατρίδες τους όταν θα διακοπεί
το πρωτάθλημα λόγω των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς όσο είναι σε έξαρση το φαινόμενο της μετάλλαξης
Όμικρον. Ο Ολυμπιακός είναι και... παθών από τον ιό, καθότι
ο Μαντί Καμαρά στο τελευταίο του ταξίδι στην πατρίδα του,

τη Γουινέα, για να πάρει μέρος σε αγώνα της εθνικής είχε
νοσήσει, έμενε σε καραντίνα και στήθηκε ολόκληρη επιχεί-
ρηση για να επιστρέψει. 
Σε θεσμικό επίπεδο στην ΕΕ εκφράζονται ζωηρές ανησυ-
χίες για το Copa Africa, που φτάνουν στα όρια αίτησης για
ματαίωση ή αναβολή του! Πιέσεις δέχονται η FIFA αλλά και
η υπερκείμενη αφρικανική συνομοσπονδία, ώστε να ανα-
βάλει τη διοργάνωση, όπως είχε γίνει και με το Euro 2020, το
οποίο, όπως είναι γνωστό, διεξήχθη έναν χρόνο αργότερα,
το περασμένο καλοκαίρι.
Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει καμία απολύτως σκέ-
ψη στο Καμερούν για αναβολή. Ο αντιπρόεδρος της αφρικα-
νικής συνομοσπονδίας Πατρίσε Μοτσέπε δήλωσε: «Το Κα-
μερούν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους αγώνες, θα έχου-
με ένα υπέροχο Κύπελλο Εθνών Αφρικής». Κουβέντα για
την πανδημία. Κι ας γνωρίζουν όλοι ότι στην Αφρική δεν
έχουν εμβόλια αλλά και γενικά ότι οι λαοί είναι παρατημένοι
από τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά σε θέματα υγείας. 

Οι Αφρικανοί 
της Super League 1
Μ. Καμαρά (Γουινέα, Ολυμπιακός)
Αγκ. Καμαρά (Γουινέα, Ολυμπιακός)
Ελ Αραμπί (Μαρόκο, Ολυμπιακός)
Κουντέ (Καμερούν, Ολυμπιακός)
Ουνιεκούρου (Νιγηρία, Ολυμπιακός)
Σισέ (Σενεγάλη, Ολυμπιακός)
Μπα (Σενεγάλη, Ολυμπιακός)
Αλγκ. Μπα (Γουινέα, Ολυμπιακός)
Γκ. Ροντρίγκεζ (Πρ. Ακρωτήρι, Ολυμπιακός)
Ελ Καντουρί (Μαρόκο, ΠΑΟΚ)
Εσίτι (Νιγηρία, ΠΑΟΚ) 
Βαρέλα (Πρ. Ακρωτήρι, ΠΑΟΚ)
Άμραμπατ (Μαρόκο, ΑΕΚ)
Ενγκμπακοτό (Κονγκό, Παναθηναϊκός)
Αγκμπενένιου (Γκάνα, Άρης)
Ντιαγέ (Σενεγάλη, Άρης)
Αλί Μπάμπα (Νιγηρία, Αστέρας Τρ.)
Σονί (Καμερούν, Αστέρας Τρ.)
Ρομαό (Τόγκο, Ιωνικός)
Καμάο (Κένυα, ΟΦΗ)
Μορέιρα (Γουινέα, ΠΑΣ Γιάννινα)
Ατέντζο (Νιγηρία, Λαμία)
Σαχλί (Τυνησία, Απόλλων Σμ.)
Ρεγκατέν (Μαρόκο, Βόλος)

Πιέσεις για αναβολή λόγω της μετάλλαξης

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
Εκεί που ο Ολλανδός τεχνικός
Τζον Φαν τ’ Σιπ παραιτήθηκε μέ-
σω των… social media από την
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και
δεν μπήκε καν στον κόπο να επι-
κοινωνήσει με την ΕΠΟ, τώρα
φαίνεται διατεθειμένος να… επι-
στρέψει, χάνοντας την ίδια του την
αξιοπρέπεια, για μερικές χιλιά-
δες ευρώ. Συναντήθηκε με τους
«υπευθύνους» της Εθνικής Τάκη
Φύσσα και Κώστα Κωνσταντινίδη,
οι οποίοι του πρότειναν το εξής:
να παραμείνει στην Εθνική μέχρι
και το τέλος των αγώνων του Na-
tions League τον Σεπτέμβριο του
2022 και μετά να αναλάβει ο Φερ-
νάντο Σάντος, ο οποίος θα έχει τε-
λειώσει τις υποχρεώσεις του με

την Εθνική Πορτογαλίας στο
Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο, ως
γνωστόν, θα ξεκινήσει στις 21 Νο-
εμβρίου και θα τελειώσει στις 18
Δεκεμβρίου. Ωστόσο, τι θα γίνει
αν συμφωνήσει ο Ολλανδός και η
εθνική Πορτογαλίας δεν καταφέ-

ρει να προκριθεί στο Μουντιάλ,
καθότι θα δώσει αγώνες μπαράζ
τον προσεχή Μάρτιο; Αν δεν προ-
κριθεί, ο Σάντος θα γίνει προπο-
νητής, αλλά θα βλέπει την Εθνική
να την κοουτσάρει άλλος μέχρι
τον Σεπτέμβριο;

Εμπόριο αξιοπρέπειας στον Φαν τ’ Σιπ! Ολυμπιακός - 
Μπαρτσελονέτα 8-4

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός, συνέτριψε 8-4
την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά και έβαλε βά-
σεις πρόκρισης για το Final 8 του LEN Cham-
pions League στο πόλο. Παρέμεινε πρώτος και
αήττητος μετά τις τέσσερις αγωνιστικές. Τα οκτά-
λεπτα: 1-0, 2-1, 3-2, 2-1 Ολυμπιακός: Μπίγιατς,
Γραμματικός, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 1, Φουντού-
λης 2, Γούβης 1, Δερβίσης, Μπούσλιε, Μουρίκης
1, Φιλίποβιτς 2, Χρυσοσπάθης 1, Μαθιόπουλος,
Ζερδεβάς.

Αναβολή ζητάει η ΕΛΑΣ

Την αναβολή του ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
αλλά και του αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ στη
Νεάπολη ζήτησε επισήμως η αστυνομία λόγω
των μέτρων για την επέτειο του Γρηγορόπουλου
αλλά και της επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης

στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου. Η
ΕΛΑΣ επισημαίνει στο έγγραφό της
ότι δεν μπορεί να έχει μεγάλες μο-
νάδες φύλαξης στα δύο παιχνίδια.

Έφυγαν 
20.000 εισιτήρια
Νέος... παροξυσμός στους φίλους της

ΑΕΚ. Μέχρι χθες είχαν φύγει 20.000 εισιτή-
ρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

την προσεχή Κυριακή (19.30, Cosmote TV). Στην
Ένωση θεωρούν δεδομένο ότι στο γήπεδο θα
συρρεύσουν 40.000 οπαδοί της, όπως είχε γίνει
και κόντρα στον Ολυμπιακό πριν από δύο αγωνι-
στικές. Αν η ζήτηση συνεχιστεί, θα ανοίξουν και
άλλες θύρες στο ΟΑΚΑ, όπως και με τον Ολυμ-
πιακό.

«Μόνο εμβολιασμένοι»
Ο υπουργός Αθλητισμού της Αυστραλίας Μάρ-

τιν Πάκουλα απάντησε στον Σρένταν Τζόκοβιτς,
πατέρα του Νόβακ, ότι ο εμβολιασμός δεν αποτε-
λεί «προϊόν εκβιασμού» αλλά απαραίτητο μέτρο
προστασίας όλων. Οι Αυστραλοί με ανακοίνωσή
τους αναφέρουν ότι μόνο οι εμβολιασμένοι αθλη-
τές θα μπορούν να πάρουν μέρος στο πρώτο
Grand Slam της σεζόν στη Μελβούρνη, ενώ ακό-
μη ο Τζόκοβιτς δεν έχει ανακοινώσει αν θα λάβει
μέρος στο τουρνουά.

Νιούκαστλ για Οδυσσέα, Αγκιμπού
Ο 20χρονος μέσος του Ολυμπιακού Αγκιμπού Καμαρά
και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, γκολκίπερ της Μπενφίκα,
δέχτηκαν πρόταση από τη νεόπλουτη - ζάπλουτη Νιού-
καστλ, την οποία αγόρασε η πριγκιπική οικογένεια Μπιν
Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας. Πληρώνουν όσο όσο.
Γιατί; Διότι όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης
απέρριψαν τις προτάσεις της Νιούκαστλ με τεράστια πο-
σά. Δεν θέλουν να τη γιγαντώσουν!

«Πληρώστε εσείς 
τον Κλάτενμπεργκ»

Κεραυνός εν αιθρία. Ο εκτελών χρέη προέδρου στην ΕΠΟ Παναγιώτης Δημητρίου καλεί με επιστολή 
του τους Big4 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) να πληρώσουν αυτοί τον Άγγλο αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Η ΕΠΟ έχει λάβει μόλις 300.000 ευρώ από την UEFA για όλο το επιτελείο του
Κλάτενμπεργκ και ο Δημητρίου ζητάει να πληρώσουν οι «μεγάλοι» τα υπόλοιπα 587.191,93 ευρώ!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Ένα υπερθέαμα από

τον Δ. Παπαδημητρίου

« M O B Y  D I C Κ »

• Η Σία Κοσιώνη 
μετακομίζει στο Mega;

•  Γενέθλια για τον μοναχογιό της Ελέ-
νης Μενεγάκη. Ο Άγγελος Λάτσιος
έκλεισε τα 19!

• Ο Χρήστος Δάντης απόψε
στο «Ανοιχτά» της Αννίτας
Πάνια. «Δυο αλητάκια συναν-
τιούνται για πρώτη φορά»,
σχολίασε ο τραγουδιστής.

•  «Η υιοθεσία θα μπορούσε να είναι
και πρώτη μου επιλογή», εξομολογή-
θηκε η ηθοποιός Ευγενία Δημητρο-
πούλου.

• Ανένδοτος ο Στάθης Αγγε-
λόπουλος: «Προτιμώ να πε-
θάνω από κορονοϊό παρά να
κάνω το εμβόλιο».

•  Ο Βύρων Τσουράπης, ο μουσικός
συνεργάτης του Νίκου Πορτοκάλο-
γλου στο «Μουσικό κουτί», κυκλοφό-
ρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο
«Λέξεις μακρόσυρτες».

• Η Ναταλία Δραγούμη σόκα-
ρε με την περιγραφή του ξυ-
λοδαρμού της από τρεις έγ-
χρωμους άντρες όταν ήταν
φοιτήτρια στο Παρίσι.

•  Ο σεφ του «Πρωινού» Πέτρος Συρί-
γος παντρεύτηκε μυστικά και περιμέ-
νει το πρώτο του παιδί.

• Ο Πέτρος Ίμβριος δεν πάει
στο «Survivor».

•  Πένθος για την Αγγελική Ηλιάδη. Ο
πατέρας της και γιος της Καίτης Γκρέυ
έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον
κορονοϊό.

• Αποχώρησε η Βίκυ Κάβου-
ρα από την παράσταση του
Παντελή Καναράκη, αποκα-
λύπτοντας, σε δηλώσεις της,
οικονομικό εκβιασμό.

Ε
να φανταστικό ταξίδι στις μακρινές θάλασσες
των ωκεανών παρέα με τη διασημότερη λευ-
κή φάλαινα των παραμυθιών, υπόσχεται το
νέο φαντασμαγορικό μιούζικαλ του Δημήτρη

Παπαδημητρίου «Moby Dicκ - Το μιούζικαλ».
Ο πολυβραβευμένος δημιουργός ζωντανεύει τον

αριστουργηματικό μύθο του Αμερικανού συγγραφέα
Χέρμαν Μέλβιλ, σε μια επική για τα θεατρικά χρονικά
υπερπαραγωγή, με ένα λιμπρέτο 29.198 λέξεων, 23
ερμηνευτές επί σκηνής και 12 μουσικούς ζωντανά
στη σκηνή έπειτα από 430 ώρες προβών και 250
ώρες μουσικής διδασκαλίας. Ακόμα, 135 κοστούμια,
αμέτρητες αλλαγές σκηνών, 70 τετραγωνικά οθόνη
ολογραφικής προβολής, 96 τετραγωνικά LED οθόνη,
καινοφανή στο ελληνικό θέατρο ολογράμματα και 3D
animation και 3D videos θα καθηλώσουν μικρούς
και μεγάλους στην ονειρική παράσταση που θα ανέ-
βει στο «Christmas Theatrer».

Ο «Moby Dick» βουτάει από τη σκηνή στον ωκεανό
της μουσικής και υπόσχεται ένα αξέχαστο ταξίδι στα
αχαρτογράφητα βάθη της θάλασσας αλλά και της αν-
θρώπινης ψυχής, σε μια περιπέτεια που κόβει την
ανάσα!

Το μιούζικαλ παρουσιάζει την ιστορία ενός γοη-
τευτικού, «τρελού» καπετάνιου που πείθει όλο του το
πλήρωμα να τον ακολουθήσει στην εσωτερική του
αποστολή: να νικήσει τα όριά του, τη φύση, τη μοίρα
του, να φτάσει και να ξεπεράσει τον Θεό.

Στο περιπετειώδες μουσικό οικογενειακό υπερθέ-
αμα του πιο πολυδιαβασμένου βιβλίου στην ιστορία
της ανθρωπότητας, ο διαβολικός καπετάνιος Αχαάβ,
καταλήγει ένας αμφιλεγόμενος άγιος, ένας παραμε-
λημένος και πληγωμένος άνθρωπος που ζητά να ξα-
νακερδίσει την προσοχή και την αγάπη του πατέρα
και Θεού του. Μέχρι το τέλος της παράστασης, έχει
συνεπάρει μαζί με όλο του το πλήρωμα και τους θεα-
τές. Αυτοί καλούνται να διαλέξουν «στρατόπεδο» με-

ταξύ του τραγικού ήρωα, ανυποχώρητου μαχητή της
αλήθειας καπετάνιου Αχαάβ, του μονοσήμαντου
ενάρετου οικογενειάρχη Στάρμπακ (πρώτος υπο-
πλοίαρχος), του αδιάφορου πλακατζή Σταμπ (δεύτε-
ρος υποπλοίαρχος), του μονοδιάστατου ρηχού υλι-
στή «τρίτου» Φλασκ και, τέλος, του ευαίσθητου δια-
νοούμενου, «ιστορικού καταγραφέα» Ισμαήλ.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Αιμιλιανός
Σταματάκης (αντικατέστησε τον Άρη Σερβετάλη στην
παράσταση «Ρινόκερος») θα ενσαρκώσει τον ευαί-
σθητο διανοούμενο Ισμαήλ, ο Μπάμπης Βελισσάριος
τον καπετάνιο Αχαάβ, ο Θοδωρής Βουτσικάκης τον
λοστρόμο Στάρμπακ, ο Ιβάν Σβιτάιλο τον Σταμπ, ο
Τζερόμ Καλούτα τον μάγειρα Φιλς και ο κόντρα τενό-
ρος Νίκος Σπανάτης τον Γάλλο σιτιστή.

Η επική σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα ζωντα-
νεύει το τεράστιο μουσικό και θεατρικό έργο του Δη-
μήτρη Παπαδημητρίου στη μεγαλύτερη θεατρική
σκηνή της πόλης, με τη ζωντανή ορχήστρα υπό την
έμπειρη διεύθυνση του Αλέξιου Πρίφτη, τα μυθικά
σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, τα επιβλητικά κο-
στούμια της Ηλένιας Δουλαδίρη, τις ευφάνταστες
χορογραφίες της Αγγελικής Τρομπούκη και τους μο-
ναδικούς φωτισμούς της Στέλλας Κάλτσου. 



Πήρε εκπομπή ΦΦωταγώγησε τον Βόλο

Με παρτενέρ ένα Αφρικανάκι, η Άννα Βίσση
άναψε το βράδυ της Τρίτης το τεράστιο χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο του Βόλου.
Η ποπ σταρ κήρυξε και επίσημα την έναρξη
της εορταστικής περιόδου με μια αποθεωτική
συναυλία, αποκαλύπτοντας συγκινημένη στο
Instagram: «Ο Θάνος ζει στον Βόλο πλέον με
τη μαμά του και μοιάζει ευτυχισμένος, γιατί
τουλάχιστον είναι ασφαλής και η ζωή μπροστά
του απλώνεται αισιόδοξα. Πάτησε με το χεράκι
του ένα κόκκινο κουμπί και φωταγώγησε μια
ολόκληρη πόλη!».

«Σιδερένιος» ο Ανδρέας
στην Καινούργιου

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επιστρέφει στα πλα-
τό ορεξάτος για τηλεοπτική δράση. Μετά τη
σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο παρου-
σιαστής θα κάνει χριστουγεννιάτικο ποδαρι-
κό, την ερχόμενη Δευτέρα, στη «Super Κατε-
ρίνα», αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιαστή. «Θα
γίνει της τρελής. Ό,τι ξέρετε ξεχάστε το!»,
αποκάλυψε on air στην εκπομπή της Κατερί-
νας Καινούργιου, δείχνοντας από νωρίς τις
προθέσεις του. Ο ίδιος ανέφερε πως θα κάνει
την αναμνηστική δόση του εμβολίου και έπει-
τα θα ριχτεί στη μάχη του ανταγωνισμού στο
πλευρό της δημοσιογράφου.

Δεν είναι τυχαίο που ο Λεωνίδας
Κουτσόπουλος είναι φανατικός
οπαδός της ομάδας ποδοσφαίρου
του Πανιωνίου. Στο παρελθόν
υπήρξε και ο ίδιος μέλος των
«κυανέρυθρων» και το αποκάλυ-
ψε με μια throwback φωτογρα-
φία στο Instragram ποζάροντας
κάτω δεξιά. «Μύρισε 90ίλα, όταν
το σύστημα 3-5-2 ήταν αποδοτι-
κό! Δυνατό δεξί χαφάκι πολλά
υποσχόμενο με 12 γράμματα. Αρ-
χίζει από Κ τελειώνει σε ς»,

Πανιώνιος 
for ever!

Black χιούμορ

E
πεσαν οι υπογραφές και ξεκινάει γυρίσματα! Ο Θανάσης
Ευθυμιάδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή στην εκπομπή
«Ρίζες» που θα προβάλλεται στο Mega με θέμα την ευζωία

και την αγάπη για τη φύση. Ο γνωστός ηθοποιός, έχοντας επιλέξει
τα τελευταία χρόνια έναν διαφορετικό τρόπο ζωής κοντά στο φυσι-
κό περιβάλλον, θα μυήσει τους τηλεθεατές στα μυστικά της ευεξίας
και της φυσιολατρίας, καθώς και σε νέες όσο και αρχαίες πρακτικές
που έχει μελετήσει και εφαρμόσει ο ίδιος. «Με οδηγό τον Θανάση
Ευθυμιάδη, θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα, θα περπατήσουμε
σε δάση, θα διαλογιστούμε, θα γνωρίσουμε βιολογικούς καλλιερ-
γητές και θα αφουγκραστούμε τους αλληλένδετους δεσμούς της
φύσης και της ζωής. Αγρότες, θεραπευτές, καλλιτέχνες και άνθρω-
ποι που άφησαν την πόλη για να ζήσουν στην επαρχία μιλούν στις
“Ρίζες” και παρουσιάζουν τα δικά τους μυστικά και βιώματα», ανέ-
φερε το δελτίο Τύπου.

Snik όπως Kanye West
Ο διάσημος τράπερ Snik «άδειασε» τον λογαριασμό του στο
Instagram διαγράφοντας οριστικά το παρελθόν του. Η κίνηση
να σβήσει όλες τις φωτογραφίες του δεν άρεσε στους 383.000
followers του, αλλά τι να πουν τα εκατομμύρια θαυμαστών του
διάσημου ράπερ Kanye West, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε
πράξει το ίδιο. Ίσως η κίνηση του πρώην συζύγου της Κιμ
Καρντάσιαν να ενέπνευσε τον Έλληνα καλλιτέχνη!

Με μια μακάβρια φωτογραφία ο Γιάννης
Τσιμιτσέλης ανακοίνωσε την πρεμιέρα του
σίκουελ της κωμωδίας «The Black B4chelor»
αιφνιδιάζοντας τους followers του. Ο
πρωταγωνιστής πόζαρε στο εσωτερικό
αυτοκινήτου αγκαλιά με ένα πτώμα, κάνοντας
το ανάλογο black χιούμορ: «Άλλοι γυρνάνε
πτώμα από τη δουλειά, για εμένα το πτώμα
είναι η δουλειά μου! Είμαι ο Αντώνης, είμαι
νεκροθάφτης και θα με δείτε 9/12 στους
κινηματογράφους».
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Ο
ι άνδρες μπορεί να θεωρούνται τολμη-
ροί στο σεξ, αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι δεν έχουν απορίες! Μάλιστα, κά-
ποιες φορές διστάζουν να ρωτήσουν

ακόμα και τον γιατρό τους και αναζητούν πληρο-
φορίες μέσα από το διαδίκτυο. «Αυτό παρατηρείται
συνήθως σε άνδρες νεαρής ηλικίας. Ντρέπονται
να μιλήσουν για πράγματα που τους προκαλούν
άγχος και αμηχανία», εξηγεί ο χειρουργός ουρο-
λόγος-ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας. Ο για-
τρός αναλύει τις οκτώ πιο συνηθισμένες απορίες
που έχουν οι άνδρες. 

«Ένας άνδρας μπορεί να σπάσει το πέος του και
μάλιστα είναι πολύ επώδυνο. Το πέος δεν περιέ-
χει κάποιο οστό, αλλά ένα πέος σε στύση μπορεί
να υποστεί κάταγμα στους κυλινδρικούς άξονες,
που διοχετεύουν το αίμα στην περιοχή κατά τη
στύση. Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ σημαντικό να
αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια», αναφέ-
ρει ο ειδικός. 

Συνήθως οι άνδρες μπορεί να ψηλαφήσουν κάτι
στους όρχεις. Ο γιατρός εξηγεί πως «συνήθως δεν
πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά δεν αποκλείεται
να κρύβεται και καρκίνος των όρχεων. Η επίσκεψη
στον ειδικό ιατρό θα δώσει τις σωστές απαντή-
σεις». 

Κάποιοι άνδρες ρωτάνε τον γιατρό αν είναι φυ-
σιολογικό να μην έχουν σεξουαλικές ορμές. Εκεί-
νος τους εξηγεί πως «συνήθως η μειωμένη λίμπιν-
το παρατηρείται σε ώριμους ηλικιακά άνδρες, αλ-
λά αυτό δεν σημαίνει ότι η νεότητα είναι άμεσα συ-

νυφασμένη με ορμές και ακόρεστη διάθεση για
σεξ. Το άγχος, οι οικονομικές δυσκολίες, τα προ-
βλήματα στη σχέση αλλά και η κούραση ή ένα σο-
βαρό συμβάν στην εργασία βάζουν φρένο στις σε-
ξουαλικές ορέξεις». Ειδικά οι νέοι σε ηλικία άν-

δρες ρωτάνε πώς ξέρουν ότι το σπέρμα τους είναι
φυσιολογικό. «Το σπέρμα που είναι υγιές, έχει θο-
λό λευκό ή γκρι χρώμα και υφή σαν ζελέ. Όσο για
τη μυρωδιά του, συχνά περιγράφεται ότι μυρίζει
όπως η αμμωνία ή ακόμη και η χλωρίνη. Σχετικά
τώρα με τις αναπαραγωγικές δυνατότητες που έχει
το σπέρμα σας, αυτές διαπιστώνονται με συγκε-
κριμένες ιατρικές εξετάσεις, όπως είναι το σπερ-
μοδιάγραμμα», τονίζει ο ειδικός.

Κάποιοι άνδρες ανησυχούν όταν δουν σπυράκια
στο πέος. «Τα εξανθήματα και τα μικρά δερματικά
εξογκώματα στα γεννητικά όργανα των ανδρών
δεν υποδεικνύουν πάντα λοίμωξη από σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις πρόκειται για ένα ακίνδυνο σύμπτωμα,
που αντιμετωπίζεται εύκολα. Αν παρ’ όλα αυτά
ανησυχείτε, επισκεφθείτε έναν ιατρό για εξετά-
σεις», αναφέρει ο γιατρός. 

Η ερώτηση σχετικά με το μέγεθος του πέους
είναι από τις πιο συχνές. «Κάθε άνθρωπος μεγα-
λώνει με άλλον ρυθμό και κανείς δεν μοιάζει με
τους άλλους. Ωστόσο τα περισσότερα πέη έχουν
μήκος περίπου 9 εκατοστά, όταν δεν είναι σε
στύση. Το μέσο μέγεθος του πέους σε στύση κυ-
μαίνεται από περίπου 13 έως 18 εκατοστά», υπο-
γραμμίζει ο ιατρός. 
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Απαντήσεις σε απορίες που τους
προκαλούν άγχος και αμηχανία

Κάμψεις και περιτομή
Κάποιοι άνδρες ανησυχούν για την καμπύλη του
πέους τους. «Στους περισσότερους άνδρες το πέος
σε στύση είναι ευθύ, αν και παρατηρούνται μικρές
αποκλίσεις της τάξης των 10-15 μοιρών. Κάποιοι
άνδρες γεννιούνται με τη λεγόμενη συγγενή κάμ-
ψη του πέους. Αιτία είναι η μη ομοιόμορφη ανά-
πτυξη του χιτώνα που περιβάλλει το πέος, ενώ
σπανιότερα η μη φυσιολογική ανάπτυξη της ουρή-
θρας, που είναι κοντύτερη του πέους και το κρατά
κυρτό προς τα κάτω. Οι κάμψεις αυτές μπορεί να
είναι ήπιες (μέχρι 30 μοίρες) και να μη δημιουρ-
γούν πρόβλημα. Ενοχλούν, ωστόσο».
Στο ερώτημα αν πρέπει ένας άνδρας να κάνει περι-
τομή ο γιατρός απαντά πως «είναι ένα καθαρά προ-
σωπικό θέμα. Ωστόσο, σε άνδρες οι οποίοι έχουν
κάνει περιτομή, ο κίνδυνος να εμφανιστούν λοι-
μώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι μι-
κρός. Επίσης όσοι έχουν κάνει περιτομή, φαίνεται
να έχουν μικρότερο κίνδυνο να νοσήσουν από κά-
ποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα», κα-
ταλήγει ο ειδικός.

ερωτήματα που 
«καίνε» τους άνδρες8 Κωνσταντίνος Ρόκκας, χειρουργός

ουρολόγος-ανδρολόγος 



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)
Θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή σε
καταστάσεις που συμβαίνουν αυτές τις μέ-
ρες, γιατί βρίσκεστε σε μια περίοδο αλλα-
γών. Θα πρέπει, λοιπόν, να χτίσετε την και-
νούργια περίοδο που έρχεται με πολύ προ-
σεκτικά βήματα και, κυρίως, προσεκτικές
συμφωνίες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα έχετε μια αρκετά απαιτητική μέρα,
με τη Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
να σχηματίζει δύσκολες όψεις με τον Κρόνο
και τον Ουρανό. Μια παγερή συναισθηματικά
μέρα, που θα πρέπει να αποφύγετε τις εντά-
σεις και τις αποφάσεις. Μια τάση απομάκρυν-
σης από αγαπημένα σας πρόσωπα θα σας χα-
λάσει την ψυχολογία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Λίγο πριν από την ολική ηλιακή έκλειψη, δεν
έχω να πω κάτι διαφορετικό από ό,τι όλες αυ-
τές τις μέρες. Προσοχή, λοιπόν, στις σχέσεις
σας, προσοχή στις επαγγελματικές σας επιλο-
γές και φυσικά στην υγεία σας, που είναι αρκε-
τά εύθραυστη, κυρίως όσων ανήκετε στο δεύ-
τερο δεκαήμερο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Έντονη ανησυχία θα έχετε σήμερα για μια
σχέση σας, ένα σχέδιό σας ή μια επιλογή σας
που αφορά τη συναισθηματική σας ζωή. Να
περιμένετε κάποιες κακές συμπεριφορές
από πρόσωπα, που πραγματικά θα σας σοκά-
ρει ο τρόπος που θα χειριστούν ένα πολύ
ευαίσθητο θέμα για εσάς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια μέρα που δεν σας ταιριάζει, εφόσον η Σελή-
νη σε υδάτινο ζώδιο, στον Σκορπιό, δέχεται αρ-
νητική όψη από Κρόνο και Ουρανό. Οι ευθύνες
και οι υποχρεώσεις πολλές και έχετε ανοίξει
αρκετά μέτωπα, που δυστυχώς δεν μπορείτε να
τα διαχειριστείτε όλα μαζί και για αυτό πρέπει να
βάλετε προτεραιότητες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Και ενώ όλα φαίνονταν σχετικά ήρεμα, να που από
σήμερα και για τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν
ανατροπές και πολλές υποχρεώσεις. Προσπαθή-
στε να μην ταράζεστε με νέες υποθέσεις που προ-
κύπτουν αλλά να κρατάτε την αυτοκυριαρχία σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, θα
προκαλέσει και πάλι αναστατώσεις στα οι-
κονομικά σας. Είναι αλήθεια ότι δεν είστε
αυτή την περίοδο προστατευμένοι σε αυτό
το θέμα και δυστυχώς θα πρέπει να χειρίζε-
στε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα με πολλή
προσοχή και αρκετή τιμιότητα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, θα έχετε
μια αρκετά έντονη μέρα, με κάποιες δυ-
σκολίες που αφορούν τις σχέσεις σας.
Ίσως μάλιστα να ταραχτείτε με γεγονότα
που θα συμβούν, αλλά μην αφήσετε να σας
κυριεύσει πανικός.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι η στιγμή που πρέπει να αποφύγετε βια-
στικές και σπασμωδικές κινήσεις, είτε στον
εργασιακό σας χώρο είτε στην υγεία σας ή σε
καταστάσεις που χαλάνε την ψυχολογία σας.
Στρεσογόνα μέρα, αλλά και έντονη εβδομάδα
για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τη Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού και
μάλιστα να δέχεται δύσκολες όψεις από
Κρόνο και Ουρανό, καλό είναι να απομα-
κρυνθείτε από ό,τι σας χαλά την ψυχολογία.
Φιλίες και σχέσεις θα δοκιμαστούν αυτές
τις μέρες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βρίσκεστε σήμερα σε μια δύσκολη αστρο-
λογική μέρα, όπου η Σελήνη ενισχύει το τε-
τράγωνο του Κρόνου με τον Ουρανό. Πολύ
δύσκολη στιγμή για να βάλετε σε σειρά ση-
μαντικούς τομείς της ζωής σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς, οι επόμενες μέρες θα έχουν μια αρκε-
τά έντονη ενέργεια, γιατί, όπως έχω αναφέρει,
θα σας επηρεάσει η ολική έκλειψη Ηλίου στο
ζώδιο του Τοξότη. Θα ανατρέψει τις μέχρι τώρα
εργασιακές και κοινωνικές σας προεκτάσεις,
ενώ θα φέρει ανατροπές και στο οικογενειακό
σας περιβάλλον.
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ΗΣελήνη και σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο του
Σκορπιού, σε μια θέση μάλιστα αρκετά
εκρηκτική και ανατρεπτική. Η αντίθεση Κρόνου

και Ουρανού με τη Σελήνη προκαλεί ανασφάλειες και
μεταπτώσεις στην ψυχολογία μας, ενώ οι ανατροπές θα
αλλάξουν την καθημερινότητά μας και θα μας
δημιουργήσουν για λίγο ένα ενεργειακό μπλοκάρισμα.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Η
πανδημία του κορονοϊού φαίνεται
ότι προκαλεί ένα ασυνήθιστο «σύμ-
πτωμα» στον ΣΥΡΙΖΑ: στερητικό
σύνδρομο εξουσίας. Αν κρίνει κα-

νείς από τη μέχρι σήμερα αντιπολιτευτική τα-
κτική που ασκεί το κόμμα του κ. Τσίπρα στους
κυβερνητικούς χειρισμούς για τη διαχείριση
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που
σαρώνει τον πλανήτη γονατίζοντας και τις πιο
ισχυρές χώρες του κόσμου, αντιλαμβάνεται -
χωρίς καμία ιατρική γνώση- ότι συμπεριφέρε-
ται σαν έναν εθισμένο άνθρωπο που βρίσκεται
σε πρόγραμμα απεξάρτησης και θολώνει η
κρίση του κάθε φορά που οποιαδήποτε αφορ-
μή (ακόμη και φανταστική) του φέρνει στον
νου στιγμές έκστασης. Με άγνοια κινδύνου για
τον ίδιο του τον εαυτό και τους γύρω του.

Μια πρόχειρη αναζήτηση καταδεικνύει του λό-
γου το αληθές μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα: 

• Στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 ο Αλέξης Τσί-
πρας δήλωνε: «Ο κ. Μητσοτάκης πουλάει ελπίδα
λέγοντας δήθεν ότι έχει εξασφαλίσει -και μάλιστα
δωρεάν- ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμη ανακα-
λυφθεί». Τον διέψευσε η ζωή μέσα σε έναν μήνα.

• Την άνοιξη του 2020 ζητούσε από την κυβέρνη-
ση να ξοδέψει ακόμη μεγαλύτερα ποσά «εμπρο-
σθοβαρώς». Λόγω και των μειωμένων εσόδων του
2020 το έλλειμμα του 2020 έφτασε τα 22,8 δισ. Αν η
κυβέρνηση είχε ακούσει τον κ. Τσίπρα, δεν θα
υπήρχαν πόροι για οικονομικές ενισχύσεις στο
δεύτερο και το τρίτο κύμα της πανδημίας, ούτε για
τα κοινωνικά επιδόματα του σημερινού τετάρτου
κύματος.

•Στα μέσα Μαρτίου του 2021 δήλωσε ότι «το πι-
στοποιητικό εμβολιασμού είναι μια ανοησία όταν

έχεις 7% εμβολιασμένους αυτήν τη στιγμή σε όλη
την Ευρώπη». Το πιστοποιητικό εμβολιασμού έγινε
το αναγκαίο «διαβατήριο» για οποιαδήποτε μετακί-
νηση και κοινωνική δραστηριότητα σε ολόκληρη
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

• Μεσούσης της πανδημίας, είχε πει την περίφη-
μη φράση «δέχομαι το ρίσκο» όταν ρωτήθηκε σε
τηλεοπτική συνέντευξη για τους υγειονομικούς
κινδύνους των διαδηλώσεων, στις οποίες καλούσε
τους ψηφοφόρους του ενάντια στην κυβέρνηση.
Φαίνεται ότι στις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανί-
ζεται ο κορονοϊός γιατί φοβάται τον κ. Πολάκη!

• Πρότεινε να πάψει να νομοθετεί η κυβέρνηση
νομοσχέδια στα οποία θα υπάρχει κοινωνική αντί-
δραση για να μη γίνονται διαδηλώσεις. Δηλαδή,
ουσιαστικά ζήτησε να τεθεί σε αναστολή ουσιαστι-
κής λειτουργίας η Βουλή, προσφέροντας «απερ-
γιακό μορατόριουμ» στην κυβέρνηση ως αντάλ-
λαγμα. Πράγμα ανήκουστο για κοινοβουλευτικό
κόμμα.

• Καταψήφισε την υποχρεωτικότητα στους υγει-
ονομικούς, υιοθετώντας αντιλήψεις «προαιρετικής
υποχρεωτικότητας».

• Μιλούσε για «ξεσκαρτάρισμα» εμβολίων.
•  Κάλυπτε με τη σιωπή του τις αντιεμβολιαστικές

τοποθετήσεις, καθώς και τις ύβρεις του πρώην
υπουργού του Παύλου Πολάκη σε βάρος κορυφαί-
ων επιστημόνων της Επιτροπής του υπουργείου
Υγείας.

• Κάθε φορά που άνοιγαν τα σχολεία ζητούσε να
κλείσουν και όταν έκλειναν ζητούσε να ανοίξουν! 

•  Προ διημέρου κατήγγειλε τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «αυτήν τη φορά στοχοποι-
εί τους άνω των 60 ετών και αντί να ανακοινώσει
μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, ενθάρρυνσης του εμβο-

λιασμού και αυστηροποίησης των μέτρων υγειονο-
μικής προστασίας, ανακοινώνει μέτρα τιμωρίας και
οικονομικής εξόντωσης που σε καμία άλλη χώρα
του κόσμου δεν έχουν εφαρμοστεί». 

Πέραν του ψεύδους που περιέχει αυτή η τοπο-
θέτηση, διότι, π.χ., η Αυστρία ήδη νομοθέτησε πρό-
στιμα ύψους έως 7.000 ευρώ για τους ανεμβολία-
στους, εμπεριέχει και μια ουσιώδη αντίφαση: Χα-
ρακτηρίζει το «πέναλτι» των 100 ευρώ ως οικονο-
μική εξόντωση, όταν ολόκληρος ο πλανήτης έχει
πλέον εμπεδώσει -με ακλόνητα στοιχεία- ότι ο κο-
ρονοϊός είναι ο εξολοθρευτής και το εμβόλιο το μο-
ναδικό «όπλο» των ανθρώπων για να ξεφύγουν
από τα θανατηφόρα δόντια του.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια του μνημονίου
χαρακτηρίστηκε από τη ρήση «νυν υπέρ πάντων η
εξουσία», με αποτέλεσμα να τον απογυμνώσει ιδε-
ολογικά.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο της πανδημίας
χαρακτηρίζεται από παλινωδίες και αστοχίες, με
αποτέλεσμα να απογυμνώνεται κοινωνικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη που
προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την πανδημία, προ-
σπαθώντας (μάταια όπως φαίνεται από όλες τις δη-
μοσκοπήσεις) να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Αντί να συμβάλει στην ανάσχεση της διασποράς
και στη διεύρυνση της εμβολιαστικής κάλυψης,
κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές, υποσκά-
πτοντας τα θεμέλια της κοινωνικής ειρήνης που
έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ξεπεράσει
με επιτυχία την πανδημία.

Μια ματιά στις δημοσκοπήσεις αρκεί για να κα-
τανοήσει και ο πλέον ανίδεος από στατιστικές ότι
στην προκειμένη το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ αρμενίζει
στραβά και όχι ο γιαλός…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε βέρτιγκο λόγω του
στερητικού συνδρόμου εξουσίας

Είναι το μόνο
κόμμα στην
Ευρώπη που
προσπαθεί να
εργαλειοποιήσει
την πανδημία,
προσπαθώντας
(μάταια όπως
φαίνεται από
όλες τις
δημοσκοπήσεις)
να αποκομίσει
πολιτικά οφέλη
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