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Α
πό τη δύσκολη, δυσάρεστη επικαιρότητα της
πανδημίας που μονοπωλεί την καθημερινότη-
τα δεν μπορείς να μη διακρίνεις στοιχεία που

προκαλούν συναισθήματα. Δεν μπορείς, για παρά-
δειγμα, να μη συντριβείς από τον θάνατο της 38χρο-
νης εγκύου Παρθένας Κουτμερίδου, και όλες τις εγ-
κύους που τις υπερνικά ο φόβος για την υγεία του εμ-
βρύου που κυοφορούν και πέφτουν στην παγίδα του
μη εμβολιασμού με τραγικό αποτέλεσμα. 

Με αφορμή τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος
της μετάλλαξης «Ο» στη χώρα μας και συγκεκριμένα
στην Κρήτη, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τα θε-
τικά στοιχεία που «διαγνώσθηκαν» σε αυτήν την υπό-
θεση. Κατ’ αρχάς δεν μπορεί κανείς να μην εξάρει τη
συμπεριφορά του 60χρονου συμπατριώτη μας, που
διαμένει μόνιμα στο Γιοχάνεσμπουργκ και γύρισε

στην πατρίδα για να περάσει τα Χριστούγεννα με συγ-
γενείς του, όταν διαπίστωσε ότι «κάτι δεν πάει καλά».
Το ιστορικό από μόνο του λέει πολλά: Ο «ασθενής 0»
της μετάλλαξης «Ο» για τη χώρα μας έφτασε στο αε-
ροδρόμιο Ηρακλείου στις 26 Νοεμβρίου και για την
είσοδό του έκανε rapid test που βγήκε αρνητικό.
Ωστόσο συνέχισε να κάνει καθημερινά rapid ενώ άρ-
χισε να παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Την 29η Νο-
εμβρίου έκανε τεστ σε ιδιωτικό εργαστήριο των Χα-
νίων και το αποτέλεσμα βγήκε θετικό. Και εδώ αξίζει
να τονιστούν ο επαγγελματισμός και η επιστημονική
διορατικότητα των ανθρώπων του εργαστηρίου, οι
οποίοι έψαξαν το ιστορικό του ασθενούς, ρώτησαν
τον ίδιο για τις επαφές του και πολύ γρήγορα αντιλή-
φθηκαν την πιθανότητα να είχαν στα χέρια τους το
πρώτο κρούσμα της «Ο» στη χώρα. Σοφά ποιώντας

έστειλαν το δείγμα στο Εργαστήριο Ιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, όπου ταυτοποιήθηκε η μετάλ-
λαξη. 

Κι από τη μια στην άλλη Μεγαλόνησο του Ελληνι-
σμού που η συμπεριφορά ορισμένων πληγώνει και
εξοργίζει. Στην Κύπρο το αντιεμβολιαστικό κίνημα
είναι ισχυρό, προκαλεί εμπόδια και φασαρίες κάθε
φορά που επιβάλλεται κάποιο μέτρο. Όπως συνέβη
τον περασμένο Ιούλιο όταν αρνητές προκάλεσαν
επεισόδια έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και εισέ-
βαλαν σε τηλεοπτικό σταθμό. Χθες, όμως, ξεπέρασαν
και τον εαυτό τους τοποθετώντας αυτοσχέδιους
εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σχολεία στη Λεμεσό,
επειδή προβλέπεται να φορούν μάσκα οι μαθητές
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων! Τα συμπεράσματα
δικά σας.
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Στη Σύνοδο 
Κορυφής 
η απόφαση 
για την ισχύ 
του Green Pass 

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη
χώρα που αποφάσισε ότι
το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού θα λήγει για τους πο-
λίτες άνω των 60 ετών που
δεν προχωρούν -ενώ προ-
βλέπεται- στη διενέργεια
της τρίτης δόσης του εμβο-
λιασμού τους. Μάλιστα,
έχει δοθεί και καταληκτική
ημερομηνία που είναι η
13η Δεκεμβρίου. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο πρωθυπουρ-
γός λίγο μετά την ανακοί-
νωση του μέτρου αυτού
έστειλε επιστολή στην
πρόεδρο της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
ζητώντας η τρίτη δόση του
εμβολίου Covid-19 να θε-
ωρηθεί προϋπόθεση για
ασφαλείς μετακινήσεις
εντός της ΕΕ για Ευρωπαί-
ους πολίτες άνω των 60
ετών. Αυτό, όπως είχε τονί-
σει, πρέπει να αντικατο-
πτρίζεται στο Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό,
το οποίο λειτούργησε από
τη θέσπισή του και διευκό-
λυνε την ασφαλή επιστρο-
φή στα ταξίδια από χώρα
σε χώρα. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «P», το
θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο
Κορυφής της 16ης Δεκεμ-
βρίου, με τους Ευρωπαί-
ους ηγέτες να καλούνται
να αποφασίσουν σε ανώ-
τατο επίπεδο την επέκταση
αυτού του μέτρου σε όλη
την ΕΕ. Άλλωστε, σε ένα
τοπίο όπου η μετάλλαξη
Όμικρον αρχίζει να εξα-
πλώνεται, η Δέλτα σαρώνει
και χώρες με «ατσάλινα»
μέχρι πρόσφατα συστήμα-
τα υγείας όπως η Γερμα-
νία, η υιοθέτηση και αυτού
του μέτρου, δηλαδή να έχει
ημερομηνία λήξης το ευ-
ρωπαϊκό ψηφιακό πιστο-
ποιητικό, μοιάζει μονό-
δρομος.

Τα «κρυφά» όπλα 
της κυβέρνησης, ασπίδα 
στη μετάλλαξη  Όμικρον   

Μ
ε την υποχρεωτικότητα εμβο-
λιασμού να μην αποτελεί πλέ-
ον ταμπού ούτε στην Ελλάδα
ούτε και στην ΕΕ, η συζήτηση

έχει ανοίξει για τα καλά και η μία μετά την
άλλη οι χώρες, βλέποντας εκτός από τη Δέλ-
τα και τη μετάλλαξη Όμικρον να επελαύνει,
λαμβάνουν τα μέτρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «P», το σχέ-
διο της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής -
όσον αφορά την υποχρεωτικότητα και αν
χρειαστεί να επεκταθεί- δεν θα αφορά κλά-
δους, όπως, πχ, η εστίαση ή τα σώματα
ασφαλείας, αλλά ηλικιακές ομάδες όπως
έγινε με τους άνω των 60, οι οποίοι αποδε-
δειγμένα δεν έδειξαν προθυμία να εμβολια-
στούν. Κι αυτό γιατί η πίεση που ασκήθηκε
στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που

δεν είναι εμβολιασμένοι φαίνεται να αποδί-
δει καρπούς, καθώς υπερδεκαπλασιάστη-
καν τα ραντεβού σε διάστημα 30 ωρών από
τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ενώ
χθες μέσα σε διάστημα 7 ωρών είχαν κλει-
στεί πάνω από 11.500 ραντεβού από τη συγ-
κεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Το σύνθημα για
την επέκταση της υποχρεωτικότητας έδωσε
ο πρωθυπουργός πολύ γλαφυρά, λέγοντας
στον περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς
Κλούγκε ότι είναι ηθική του υποχρέωση να
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει
στη διάθεσή του ώστε να τους πείσει για την
ανάγκη να εμβολιαστούν. Λίγο αργότερα ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου άφηνε ορθάνοιχτο το παράθυρο τονίζον-
τας: «Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή ό,τι
χρειάζεται να κάνουμε για την πανδημία να
το κάνουμε».

Επισπεύδεται η 3η δόση
Το «πράσινο φως» της Επιτροπής Εμβο-

λιασμών περιμένει η κυβέρνηση σήμερα
προκειμένου να μειωθεί η χρονική απόστα-

ση ανάμεσα στη 2η και την αναμνηστική δό-
ση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Το θέ-
μα έθεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ανακοι-
νώνοντας ότι το έχει ζητήσει από την Επιτρο-
πή, προκειμένου να θωρακιστούμε ακόμη
περισσότερο έως τα Χριστούγεννα. Μέχρι
σήμερα η απόσταση είναι έξι μήνες, με την
πλατφόρμα να έχει ανοίξει από τους 5,5 προ-
κειμένου οι πολίτες να κάνουν τον προγραμ-
ματισμό τους.

Τώρα, το διάστημα αυτό αναμένεται να
μειωθεί στους 4 μήνες. Για το συγκεκριμένο
θέμα, επειδή είναι αμιγώς ιατρικό, τονίζεται
ότι η απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από
την Επιτροπή Εμβολιασμών, σε αντίθεση με
το θέμα της υποχρεωτικότητας, το οποίο
ήταν καθαρά πολιτική απόφαση.

Στο τραπέζι η επέκταση
της υποχρεωτικότητας

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου 

Τ
ο πρώτο κρούσμα της παραλλαγής
Όμικρον χτύπησε την πόρτα της χώ-
ρας. Πρόκειται για Έλληνα ταξιδιώ-
τη, κάτοικο Γιοχάνεσμπουργκ, που

ήρθε στην Ελλάδα από τη Νότια Αφρική. Το
κρούσμα έχει ήπια συμπτώματα και βρίσκε-
ται στο σπίτι του στο Κολυμβάρι των Χανίων
της Κρήτης, σε καραντίνα αλλά σε συνεχή
επικοινωνία με τους γιατρούς.

Έχουν ιχνηλατηθεί όλες οι επαφές του,
έχουν υποβληθεί όλοι σε τεστ, που έχουν
βγει μέχρι στιγμής αρνητικά, είναι όλοι σε
καραντίνα και τηρείται όλο το προβλεπόμενο
υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ο άνδρας έφτασε στη χώρα μας το πρωί
της 26ης Νοέμβριου και το rapid test που του
έγινε στο αεροδρόμιο ήταν αρνητικό. Την
επόμενη μέρα εμφάνισε συμπτώματα, όμως
το νέο rapid test που έκανε ήταν και πάλι αρ-
νητικό. Έπειτα από καθημερινά rapid, τελικά
θετικοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, με θετι-
κό rapid. Επιβεβαιώθηκε η θετικότητα και με
μοριακό PCR, το οποίο επειδή κρίθηκε ύπο-
πτο για τη μετάλλαξη Όμικρον, ελέγχθηκε
για τα γονίδια της συγκεκριμένης μετάλλα-
ξης. Το αποτέλεσμα έδειξε πως επρόκειτο
για την επίμαχη μετάλλαξη. 

«Ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστεί και στη
χώρα μας η συγκεκριμένη μετάλλαξη, είδα-
με πως απλώθηκε πολύ γρήγορα σε πολλά
κράτη της ΕΕ», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης στη χθεσινή
ενημέρωση. Τα έως τώρα στοιχεία για τη με-
τάλλαξη Όμικρον δεν είναι επαρκή, ώστε να
πουν οι ειδικοί με ασφάλεια πόσο μεταδοτι-
κή είναι, αν και τα πρώτα δεδομένα από την
Αφρική δείχνουν πως ίσως τελικά έχει αυξη-
μένη μεταδοτικότητα. 

Η νοσηρότητα
Σε ό,τι αφορά τη νοσηρότητα, επίσης δεν

υπάρχουν επαρκή στοιχεία, αν και οι αναφο-
ρές των γιατρών στη Νότια Αφρική, σύμφω-
να με τον κ. Ζαούτη, λένε πως τα συμπτώματα
είναι πολύ πιο ήπια. Ο κόσμος δικαίως ανα-
ρωτιέται αν τα υπάρχοντα εμβόλια καλύ-
πτουν τη μετάλλαξη Όμικρον. Ο πρόεδρος
του ΕΟΔΥ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, κα-
θώς σύμφωνα με την εμπειρία των επιστη-
μόνων από προηγούμενα εμβόλια και προ-
ηγούμενους ιούς εκτός του κορονοϊού, το
εμβόλιο είναι πολύ πιθανό να παρέχει ανοσία
και σε αυτή τη μετάλλαξη. 

Το εμβόλιο σε κάθε περίπτωση είναι το μο-
ναδικό όπλο προστασίας και στη συγκεκρι-
μένη μετάλλαξη, ενώ καθοριστικό ρόλο μέσα
στις γιορτές θα παίξει και το αυτοδιαγνωστι-
κό εργαλείο, το self test, που οι ειδικοί μας
συστήνουν να κάνουμε προαιρετικά όταν
έχουμε εξόδους και κοινωνικές συγκεντρώ-

σεις.  Ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος
Θεμιστοκλέους τόνισε: «Ξεπεράσαμε τα
14.616.000 εμβολιασμούς. Περισσότεροι από
7.062.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολια-
στεί. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,3% επί
του γενικού πληθυσμού και 76,9% του ενήλι-
κου πληθυσμού. Επίσης σε σχέση με την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού, περισσότε-
ροι από 6.108.000 συμπολίτες μας έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Αυτό αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 63,3% επί του γενικού
πληθυσμού και 72,7% επί του ενήλικου πλη-
θυσμού. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε
σχέση με τις ηλικιακές ομάδες: Στην ηλικια-
κή ομάδα 85 και άνω έχει εμβολιαστεί το
77,3%. 80-84 το 76%, 75-79 το 88,2%, 70-74 το
82,8%. 65-69 το 85,6%. 60-64 το 82,6%. 55-59
το 81,7%. 50-54 το 79,3%. 45-49 το 77,6%. 40-
44 74,4%. 35-39 68,8%. 30-34 70,1%. 25-29
70,4%. 18-24 67,5%. 15-17 45,9%. 12-14 το 30%.

Σε σχέση με τη διενέργεια αναμνηστικής
δόσης, έχουν ήδη εμβολιαστεί σχεδόν
1.500.000 συμπολίτες μας και έχουν κλείσει
ραντεβού άλλες 900.000, ένα ποσοστό 70%
επί των δικαιούχων. Τις τελευταίες δύο ημέ-
ρες έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στα
ραντεβού. Σε σχέση με τα ραντεβού πρώτης
δόσης στους πολίτες ηλικίας άνω των 60
ετών κλείστηκαν περισσότερα από 25.000
ραντεβού. Η δυναμικότητα εμβολιασμών του
Δεκεμβρίου, με την προσθήκη επιπλέον εμ-
βολιαστικών κέντρων, ξεπερνάει τα 3 εκα-
τομμύρια εμβολιασμούς. Τον Δεκέμβριο
έχουν προγραμματιστεί περίπου 1,5 εκατομ-
μύριο ραντεβού. «Άρα έχουμε περισσότερα
από 1,5 εκατομμύριο διαθέσιμα ραντεβού
και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα θα
προστεθούν και νέα εμβολιαστικά κέντρα,
αυξάνοντας τη δυναμικότητα του Δεκεμβρί-
ου. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξετά-
ζει το ενδεχόμενο να μειωθεί το διάστημα

της αναμνηστικής δόσης από τους 6 μήνες
και εντός των επόμενων εικοσιτετράωρων
θα έχουμε την απόφαση της Επιτροπής»,
συμπλήρωσε ο κ. Θεμιστοκλέους. Επιχειρη-
σιακά το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθε-
ρία» θα δώσει προτεραιότητα στα ραντεβού
της πρώτης δόσης, έτσι ώστε κάποιος που
θέλει να κλείσει ραντεβού πρώτης δόσης να
μπορεί να βρίσκει εντός των επόμενων εικο-
σιτετράωρων σε σχέση με τα ραντεβού της
αναμνηστικής δόσης που ο πολίτης βρίσκει
λίγες μέρες πιο μακριά. Ανάλογα με την κί-
νηση των ραντεβού ανά περιοχή, θα απελευ-
θερώνονται ραντεβού και για την αναμνηστι-
κή δόση. 

Πλεύρης για παιδιά 5-11 ετών
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απο-

κάλυψε πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-
σμών ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου στα
παιδιά ηλικίας 5-11 ετών και η πλατφόρμα θα
τεθεί σε εφαρμογή μόλις γίνει η παραλαβή
των εμβολίων της Pfizer, μεταξύ 18 και 20
Δεκεμβρίου. Η δοσολογία στα παιδιά είναι το
ένα τρίτο της δόσης των ενηλίκων.

Θεμιστοκλέους: «Ξεπεράσαμε
τα 14.616.000 εμβολιασμούς.
Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό
67,3% επί του γενικού
πληθυσμού»
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Πώς εντοπίστηκε στα Χανιά
το πρώτο κρούσμα της «Ο»

Έκρηξη των διασωληνωμένων στους 704
Παρά το γεγονός ότι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας παρουσιάζει μικρή
και αργή ύφεση, η αύξηση είναι μεγάλη στους διασωληνωμένους και τους θανά-
τους ως συνέπεια της μεγάλης έξαρσης του ιού τους τελευταίους δύο μήνες. Τα
ενεργά κρούσματα είναι πάνω από 50.000 στην επικράτεια και η διασπορά στην
κοινότητα μεγάλη. Μεγαλύτερος είναι ο δείκτης θετικότητας σε Γρεβενά, Κοζάνη,
Έβρο, Φθιώτιδα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Χθες καταγράφηκαν από τον ΕΟΔΥ 6.260
νέα κρούσματα, 89 θάνατοι και 704 διασωληνωμένοι, οι 558 από αυτούς ανεμβολία-
στοι. Στην Αττική εντοπίζονται 1.791 κρούσματα και 983 στη Θεσσαλονίκη. Με εξαί-
ρεση το πρώτο κρούσμα της Όμικρον, όλα τα δείγματα αφορούν τη μετάλλαξη Δέλ-
τα στη χώρα μας, ενώ 7 είναι της υποπαραλλαγής Δέλτα+.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Αντιπολίτευση του... κατοστάρικου
Ω

ς την αρχή του τέλος της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη χαρακτηρί-
ζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μέ-
λη της ΚΕΑ τα 100 ευρώ διοικητι-

κού προστίμου που επιβάλλει πια ο πρωθυ-
πουργός στους ανεμβολίαστους πολίτες
άνω των 60 ετών.

«Είναι χαρακτηριστικό της νεοφιλελεύ-
θερης αντίληψής τους και συνώνυμο της
αποτυχίας τους», υποστηρίζουν πηγές της
Κουμουνδούρου, την ώρα που ένα πολύ με-
γάλο κομμάτι της κοινωνίας -ανάμεσα τους
και πολλοί δεξιοί- αντιδρούν στο νέο μέτρο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πρόσφατη συ-
νέντευξή του στο Flash Δυτικής Μακεδο-
νίας, «πρόκειται για σαμποτάζ στην προ-
σπάθεια να πείσουμε την ελληνική κοινωνία
για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού». 

Ο Αλέξης Τσίπρας καταλόγισε εγκληματι-
κές ευθύνες στην κυβέρνηση για την τροπή
που έχει πάρει η πανδημία στη χώρα μας:
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή που
ουσιαστικά συνιστά σαμποτάζ στην προ-
σπάθεια να πείσουμε την ελληνική κοινωνία
για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Εί-
ναι επίσης μια απόπειρα που έχει συνταγ-
ματικού χαρακτήρα προβλήματα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι
στην ουσία πρόκειται για μια εξαγορά της
άρνησης στον εμβολιασμό από εύπορους
πολίτες: «Ένας εύπορος άνω των 60 θα είναι
πιο εύκολο να δώσει 100 ευρώ για να εξαγο-
ράσει την άρνηση στον εμβολιασμό. Για
έναν φτωχό όμως ηλικιωμένο που παίρνει
μια σύνταξη 400 ή 600 ευρώ το να δώσει 100
ευρώ τον μήνα είναι απαγορευτικό».

Επίσκεψη στην Πτολεμαΐδα 
Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και

εκπροσώπους εργαζομένων στην Πτολε-

μαΐδα είχε το μεσημέρι της Πέμπτης ο
Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αποκάλεσε κακούργημα την εκχώρηση
της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, κά-
νοντας λόγο για τεράστιες συνέπειες από
την προχειρότητα στην απολιγνιτοποίηση:
«Δεν είναι αμέλεια, ούτε έλλειψη σχεδίου
και ερασιτεχνισμός, εδώ είναι δόλος. Εν
μέσω ενεργειακής κρίσης, η ΔΕΗ ήταν το
όπλο που έχει η κυβέρνηση για να διατη-
ρήσει χαμηλά τον ανταγωνισμό και τις τι-
μές του ρεύματος. Αντίθετα, η κυβέρνηση
αποφάσισε την εκχώρηση του 17% σε ιδιώ-
τες και μια γραμμή εδώ και δύο χρόνια από
την πλευρά της νέας διοίκησης, η οποία
έχοντας καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κρι-

τήρια δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότη-
τα αυτή η επιχείρηση να παίζει έναν κοι-
νωφελή ρόλο».

Κατηγορώντας τον Μητσοτάκη
Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτά-

κη πως «αλλάζει διαρκώς θέση και άποψη
και έστελνε λανθασμένα μηνύματα στους
πολίτες, πανηγυρίζοντας τρεις φορές σε
ενάμιση χρόνο πως τελείωσε η πανδημία ή
λέγοντας πως τάχα είναι πανδημία ανεμβο-
λίαστων, άρα εμείς οι εμβολιασμένοι δεν
πρέπει να προσέχουμε».

Αναφερόμενος στη δραματική κατάσταση
στο ΕΣΥ και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ,

ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «ενώ η χώρα
μας καταγράφει εδώ και τρεις μήνες αρνη-
τικά ρεκόρ θανάτων ανά εκατομμύριο πλη-
θυσμού σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, έχουμε
έναν πρωθυπουργό που παρουσιάζεται ως
αρνητής της πραγματικότητας αλλά και αρ-
νητής από χθες τής ανάγκης ύπαρξης Μο-
νάδων Εντατικής Θεραπείας».

Καταρρέει το «παραμύθι» του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική
«Φασαρία» αποδεικνύεται τελικά ότι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για την ενημερωτική καμπάνια
της πανδημίας, εγκλωβισμένος στο γεγονός ότι από τις μαρ-
τυρικές καταθέσεις δεν προκύπτει -σύμφωνα με την κυβερ-
νητική πλειοψηφία- παρατυπία στην ανάθεση της καμπάνιας
στα ΜΜΕ. Αφού λοιπόν δεν μπορούν να υποστηρίξουν την
επιχειρηματολογία περί σκανδάλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
επιτίθενται κάνοντας «bullying» στους μάρτυρες, οι οποίοι
δηλώνουν ως επί το πλείστον αναρμόδιοι να επιβεβαιώσουν
την επιχειρηματολογία που βολεύει την αξιωματική αντιπολί-
τευση. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Τσίπρας, κατά την υποβολή
ερωτήσεων στον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής εκ μέ-
ρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του έργου που

αφορά στην καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» Ιορδάνη Γιαμουρίδη,
εκνευρισμένος από τις απαντήσεις που δεν στήριζαν το αφή-
γημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε τον μάρτυ-
ρα «καντίνα». Η έκρηξη του βουλευτή προκλήθηκε από το γε-
γονός ότι ο υπηρεσιακός παράγοντας δήλωσε ότι όλα αυτά για
τα οποία τον ρωτούσε δεν ήταν στην αρμοδιότητά του. «Όταν
εμείς καταθέσαμε τον κατάλογο μαρτύρων, ο κ. Μαρκόπου-
λος μας εγκάλεσε ότι μόνο την καντίνα δεν είχαμε καλέσει.
Φαίνεται ότι τελικά όμως ότι σήμερα καλέσαμε την καντίνα»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας προκαλώντας πυρ ομαδόν
από τους παριστάμενους βουλευτές της ΝΔ.

«Είναι προσβολή, να ανακαλέσει άμεσα», είπε ο Γιάννης
Ανδριανός. «Ντροπή!», φώναξε ο Βασίλης Σπανάκης, ενώ ο

Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε: «Εδώ υπάρχει σαφέ-
στατη μομφή, η οποία χαρακτηρίζει τη δημοσιοϋπαλληλία.
Έχετε και βαρύ όνομα, κύριε Τσίπρα. Να είστε πιο προσεκτι-
κός. Να ανακαλέσετε τη φράση».

Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να ανασκευάσει υποστηρίζοντας
ότι ο όρος «καντίνα» υπάρχει στα πρακτικά της πρώτης συνε-
δρίασης, στην αναφορά του κ. Μαρκόπουλου, και ως εκ τού-
του τον όρο τον χρεώνεται η πλειοψηφία.

«Προσωπικά σέβομαι και τιμώ όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Με αυτά που
ακούμε όμως περί αναρμοδιότητας φαίνεται πως η συγκεκρι-
μένη επιτροπή βρίσκεται πιο κοντά στην καντίνα απ’ ό,τι στην
αναθέτουσα αρχή», κατέληξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Κουμουνδούρου
πιστεύουν ότι το πρόστιμο 
των 100 ευρώ θα είναι η αρχή
του τέλους της κυβέρνησης



Τ
ην ώρα που ο χρόνος μετρά αν-
τίστροφα για την εσωκομματι-
κή εκλογική διαδικασία στο Κί-
νημα Αλλαγής, οι υποψήφιοι

για την ηγεσία του Κινήματος βγάζουν
τους τελευταίους «άσους από το μανίκι».
Ο Παύλος Γερουλάνος, πρώην υπουργός
και υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ,
θεωρεί ως το πιο δυνατό του χαρτί το
σχέδιο «Αναγέννηση» που έχει καταρτί-
σει για τη χώρα και το κόμμα. «Δεν ζω
από την πολιτική, ζω για την πολιτική και
αυτό διατρέχει όλη την πορεία μου», λέει
χαρακτηριστικά. Εκτιμά ότι η υποψηφιό-
τητά του δίνει αυτό που έχει ανάγκη ο
πολιτικός του χώρος: ηγεσία με προ-
οπτική. Εξηγεί με σαφήνεια τους λόγους
για τους οποίους θα πρέπει κάποιος πο-
λίτης να προτιμήσει τη δική του υποψη-
φιότητα, ενώ στρέφοντας το βλέμμα στο
παρελθόν δεν διστάζει να καυτηριάσει
συμπεριφορές που πλήγωσαν την παρά-
ταξη: «Έμεινα πιστός στο ΠΑΣΟΚ και το
υπερασπίστηκα σχεδόν μόνος, όταν άλ-
λοι έφευγαν ή υπέγραφαν για να αλλάξει
όνομα και σύμβολα». Όσο για την κυ-
ρίαρχη προτεραιότητα για τη χώρα, θεω-
ρεί ότι πρέπει να είναι «η διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης και η απελευθέρω-
ση των δημιουργικών δυνάμεων μέσα
από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας
και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου». 

Γιατί να σας επιλέξει κάποιος για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ;
Η υποψηφιότητά μου κομίζει αυτό που κατά τη

γνώμη μου έχει ανάγκη ο χώρος μας αυτή τη στιγμή:
ηγεσία με προοπτική. Έχει, δηλαδή, 4+1 απαραίτητα
χαρακτηριστικά:

Πρώτον, πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εί-
ναι το σχέδιο «Αναγέννηση», το οποίο παρουσιάζω.
Δεύτερον, ικανότητα και εμπειρία διοίκησης. Έρχε-
ται από τη θητεία μου στο υπουργείο Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Τουρισμού, από τα λάθη και τα σω-
στά, όταν με ομαδική δουλειά και σεβασμό στους
υπαλλήλους και τις δομές κάναμε πλεονασματικές
τη Λυρική και την ΕΡΤ μέσα σε ένα εξάμηνο, αναστή-
σαμε τον τουρισμό σε μια δύσκολη περίοδο. Τρίτον,
συνέπεια. Έμεινα πιστός στο ΠΑΣΟΚ και το υπερα-
σπίστηκα σχεδόν μόνος, όταν άλλοι έφευγαν ή υπέ-
γραφαν για να αλλάξει όνομα και σύμβολα. Τέταρτον,
γνώση της αγοράς. Ανέλαβα την επιχείρησή μας
όταν ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, κατάφερα
να τη σώσω χωρίς να απολυθεί ούτε ένας εργαζόμε-
νος, και ξέρω καλά τις συνθήκες της επιχειρηματι-
κότητας στη χώρα μας και τις δυσκολίες που απορ-
ρέουν από αυτές. Πέμπτον, αξιοπιστία. Δεν ζω από
την πολιτική, ζω για την πολιτική και αυτό διατρέχει

όλη την πορεία μου. Δεν δίστασα να τα βάλω με τα
μεγάλα συμφέροντα του αθλητισμού αλλά και να
υποβάλω την παραίτησή μου, όταν έγιναν οι κλοπές
στο Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας. Αυτά φέρνει η υπο-
ψηφιότητά μου.

Τι πρεσβεύει το σχέδιο «Αναγέννηση»; 
Είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, που επεξεργα-

ζόμαστε χρόνια και απαντάει στην ανάγκη να αλλά-
ξει ριζικά το παραγωγικό αλλά και το διοικητικό μον-
τέλο της χώρας. Εμείς αυτό το ονομάζουμε αποσυγ-
κέντρωση της εξουσίας, που θα υπηρετεί τον πολίτη
και θα διευρύνει την παραγωγική βάση, ως προϋπό-
θεση για την αναδιανομή του πλούτου. Τα στατιστικά
είναι αμείλικτα: μόνο το 15% των επιχειρήσεων που
είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση
ΕΣΠΑ την προηγούμενη φορά, πληροί τις προτεραι-
ότητες για να το ξαναδιεκδικήσουν. Η παραγωγική

βάση της Ελλάδας καταρρέ-
ει, συρρικνωμένη και εγ-
κλωβισμένη από πολιτικές
που δεν την αφήνουν να ανα-
πτυχθεί. 

Και όμως, η κυβέρνηση
επενδύει έναν πακτωλό χρη-
μάτων που εισρέουν στη χώ-
ρα από την Ευρώπη, σε επεν-
δύσεις που με μαθηματική
ακρίβεια οδηγούν τον πλού-
το που παράγεται ξανά στο
εξωτερικό, έχοντας αφήσει
πολύ μικρό αποτύπωμα στην
τοπική κοινωνία. Η δική μας
πρόταση λέει ότι πρέπει να
συντονίσουμε τη συνέργεια
αυτοδιοίκησης, επιμελητη-
ρίων, πανεπιστημίων, συνε-
ταιρισμών, θεσπίζοντας κα-
νόνες για τη διαφανή λει-
τουργία τους και την αποτε-
λεσματική συνεργασία τους
γύρω από περιφερειακά
προγράμματα ανάπτυξης και
δημοτικά προγράμματα στή-
ριξης της κοινωνίας. Έτσι
διασφαλίζουμε ότι τα χρήμα-
τα διοχετεύονται στις τοπι-
κές κοινωνίες και εκεί πολ-
λαπλασιάζονται, δημιουρ-
γώντας κοινωνικό, πολιτι-
σμικό και οικονομικό πλού-
το. Είναι ο μόνος τρόπος το

πολιτικό σύστημα, αντί να υπηρετεί τους λίγους, να
ξεκινήσει να δουλεύει για τους πολλούς.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τη χώρα; 
Πρώτον, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και

η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων μέσα
από την αποσυγκέντρωση της εξουσίας και τη δίκαιη
κατανομή του πλούτου. Δεύτερον, η οικονομική, δι-
πλωματική και στρατιωτική υπεροχή της χώρας,
ώστε να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή. Τρίτον, η καταπολέμηση της
φτώχειας με σύγχρονες κοινωνικές δομές και ριζο-
σπαστικές πολιτικές όπως το καθολικό βασικό εισό-
δημα. Τέταρτον, η δίκαιη φορολόγηση του πλούτου
και το περιουσιολόγιο. Πέμπτον, ουσιαστικά μέτρα
για τη δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους
απονομής δικαιοσύνης. Έκτον, ένα σύστημα παιδεί-
ας που διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της και
προσφέρει επιλογές διά βίου. Έβδομο, ένα δημόσιο
σύστημα υγείας όπου οι υποδομές είναι αντίστοιχες
της ποιότητας του ιατρικού του προσωπικού και λει-
τουργεί πλουτοπαραγωγικά εξάγοντας υπηρεσίες.
Και, τέλος, η πορεία προς την ενεργειακή αυτονομία
της χώρας με τελικό στόχο την ατομική παραγωγή
και την προστασία του περιβάλλοντος.Π
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«Ανάγκη για μια ηγεσία με προοπτική» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Μόνο δύο το γνώριζαν!
Μαθαίνω ότι μόλις δύο υπουργοί γνώριζαν την

πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβολή
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των πολι-
τών ηλικίας 60+… Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Π. Πικραμμένος και ο υπουργός Επικρατείας Γ.
Γεραπετρίτης. Όπως πληροφορείται η στήλη, η
κουβέντα που είχε ξεκινήσει από τα μέσα Νοεμ-
βρίου είχε περιοριστεί στα στελέχη του Μεγάρου
Μαξίμου και μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση
το έμαθαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Δηλαδή ο υπουρ-
γός Υγείας και ο υπουργός Οικονομικών. 

Με ανεβασμένες μετοχές
Πολύ ανεβασμένες είναι τελευταίως οι μετοχές

του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ Κώστα Μπαγινέτα.
Υπερκινητικός και δραστήριος, ο γγ συμμετείχε
και στις 13 συνδιασκέψεις που πραγματοποιήθη-
καν απ’ άκρου εις άκρον σε ολόκληρη την επικρά-
τεια (από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη) και συνομί-
λησε προσωπικά με εκατοντάδες εκπροσώπους
αγροτών, που συμμετείχαν στον εξαντλητικό διά-
λογο, ενόψει των αλλαγών που φέρνει η νέα ΚΑΠ
τα επόμενα χρόνια. 

Τα μαϊμού -και όχι πλαστά- πιστοποι-
ητικά εμβολιασμού αποτελούν μεγάλο
πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. 

Και αν στον Παλαμά οι Aρχές τσάκω-
σαν τους υπευθύνους της σπείρας
επειδή εμφανίσθηκαν «πελάτες» από
όλη την Ελλάδα, κάτι που δεν μπορούσε
εκ των πραγμάτων να δικαιολογηθεί, τα
πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα
όταν μιλάμε για δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας. Σύμφωνα
με απόλυτα ακριβείς πληροφορίες της στήλης, σε ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας κάποιοι έχουν βρει ένα
άλλο κόλπο για να κοροϊδεύουν τις Αρχές και την κοινωνία:
Αντί να βάζουν τη βελόνα στο μπράτσο των εμβολιαζομένων,
τη βάζουν σε βαμβάκι που κρατούν με επιτήδειο τρόπο, στο

πλάι.  Στην προσοχή μας περιήλθε από
μαρτυρία κυρίας που αγόρασε έναντι
300 ευρώ το πιστοποιητικό και η οποία
εργάζεται σε Οργανισμό του δήμου που
εδρεύει δίπλα από το συγκεκριμένο νο-
σοκομείο. Ωστόσο πληροφορούμεθα ότι
ανάλογες μαϊμού περιπτώσεις κυκλο-
φορούν αρκετές, και μάλιστα και σε
υπουργεία. 

Το δύσκολο στην υπόθεση είναι ότι η δόση σπαταλιέται πά-
νω στο βαμβάκι και έτσι φαίνεται ότι το εμβόλιο έχει γίνει.
Αλλά το ζήτημα είναι πως στην πράξη οι πολίτες που κατα-
φεύγουν σε αυτή τη μαϊμουδιά όχι μόνο είναι ανεμβολίαστοι
αλλά και κινούμενες βόμβες, όπου πάνω τους μπορεί να
«καλλιεργηθούν» διάφορες μεταλλάξεις του ιού.

ΈΈρχονται φουρτούνες
στην Κουμουνδούρου

Οι «κουτσομπόλες» της Κουμουνδούρου
επιμένουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται
μπροστά σε ένα νέο πρόβλημα: Κατηγορεί-
ται εσωκομματικά ότι κάνει
πολιτική με τους συμ-
βούλους και αγνοεί
τους κομματικούς. Ως
χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αναφέρουν
την περίπτωση της Επι-
τροπής Εμπειρογνωμό-
νων για την πανδημία. Τα πυρά
των κομματικών συγκεντρώνει ο καθηγη-
τής της Σορβόνης κ. Γεροτζιάφας, ο οποίος
πρότεινε για τους ανεμβολίαστους: «Να
τους κόψουμε από τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς». Και βέβαια το τερμάτισε όταν πρό-
τεινε «να μην παίρνουν φορολογική ενημε-
ρότητα».  «Αυτό», έλεγε στη στήλη σημαί-
νον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν θα το πρό-
τεινε ούτε ο νεοφιλελεύθερος Σκυλακά-
κης, ούτε καν ο Τζήμερος. Σκεφτείτε πώς
νιώθουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ όταν το
ακούν από τα χείλη συμβούλου του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ». 

Βλέπω εσωκομματικές φουρτούνες στην
Κουμουνδούρου…

Το «λέει» κι ο κόσμος
Μαθαίνω ότι την Κυριακή θα δούμε τουλά-

χιστον δύο δημοσκοπήσεις σε ΜΜΕ που θα
αφορούν τον εμβολιασμό, τις αποφάσεις της
κυβέρνησης και το… lockdown. Ειδικά για το
τελευταίο η απόρριψη από πολίτες είναι κα-
θολική! Όχι ότι το σκέφτονται στην κυβέρνη-
ση, αλλά στην Επιτροπή Επιστημόνων υπήρ-
ξαν ένας δυο που το ψέλλισαν δημόσια και
κάνα δυο ακόμη που το έριξαν στο τραπέζι
στις κλειστές συναντήσεις τους. «Αν το κάνα-
με, θα μας πυροβολούσαν στο ψαχνό», ανα-
φώνησε υπουργός (εκ των λαλίστατων) σε
πηγαδάκι με δημοσιογράφους.

Και «γυμνάζει» η «Political» 
Ο ακρίτης βουλευτής της ΝΔ Αν. Δημοσχάκης
αποκάλυψε σε ομήγυρη ότι κάθε πρωί
ανεβαίνει στον διάδρομο γυμναστικής και τα
40 λεπτά που αφιερώνει καθημερινά στη
γραμμή του, τα περνάει «ξεφυλλίζοντας» με
ένα κλικ τις σελίδες της «Political». «Όταν
κατεβαίνω από τον διάδρομο, είμαι πλήρως
ενημερωμένος και έτοιμος να ξεκινήσω τη μέρα
μου», εκμυστηρεύτηκε πανευτυχής.

Για ποιο μεγάλο νοσοκομείο 
της Αθήνας «χτυπάει η καμπάνα»; 
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Η στήλη αρέσκεται στα
«τσιμπήματα» προς την
εξουσία. Αλλά και τα καλά
να λέγονται. 
«Ήταν από τις εμπειρίες που
θα μου μείνουν χαραγμένες
στην ψυχή», εξομολογήθη-
κε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας στους συ-
νεργάτες του για την επί-
σκεψή του στο ελληνικό
σχολείο του Αγίου Νικολάου
στην Τέμα Άκρας, στην Γκά-
να.  Στο σχολείο, το οποίο
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία
του Ιδρύματος Τσάκος και υποστηρίζεται από ιδιωτικές δωρεές, φοιτούν 162 παιδιά, όλα προερχόμενα από οικογέ-
νειες φτωχών ψαράδων, στα οποία μάλιστα προσφέρεται και γεύμα. Τα παιδιά υποδέχθηκαν τον ΥΠΕΞ και την ελληνι-
κή αντιπροσωπεία με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα, του τραγούδησαν ελληνικά και γκανέζικα τραγούδια, ενώ
παρέλασαν υπό τους ήχους του εθνικού μας ύμνου. Ο υπουργός συγκινήθηκε βαθιά για την αχτίδα φωτός που προ-
σφέρει το ελληνικό σχολείο σε αυτή τη φτωχογειτονιά του κόσμου.

Δάκρυα συγκίνησης για τον Δένδια στην Γκάνα 



««Τα σπάει» το προεκλογικό
σποτ του Γερουλάνου
Το προεκλογικό σποτ του Παύλου Γερουλάνου
για τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ αφήνει μακράν σε
μεγάλη απόσταση τους αντιπάλους του. Μυρί-
ζει φρεσκάδα από χιλιόμετρα και αν μη τι άλλο
δείχνει και την αισθητική αντίληψη του αν-
δρός. Το καλύτερο όμως είναι ότι για πρώτη
φορά ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε
με τα άτομα που έχουν τα πνευματικά δικαιώ-
ματα του “Καλημέρα ήλιε” και πλήρωσαν το
ποσό που προβλέπεται. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο σποτ, το εμβληματικό τραγούδι για το
ΠΑΣΟΚ ακούγεται “πειραγμένο” μέσα από ένα
σφύριγμα.

«Κρούουν θύρες» 
στη Λάρισα για τον ΓΑΠ

« Ε κ λ ο γ ο μ α -
γειρέματα» με
ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και έντα-
ση παρατηρούν-
ται τις τελευταί-
ες μέρες στη Λά-
ρισα με υποστη-
ρικτές της υπο-
ψηφιότητας του
Γιώργου Παπανδρέου. Τρεις βουλευτές με
ιδιαίτερο βάρος και εμπειρία είναι μπροστά-
ρηδες σε αυτή την ιστορία. Βασίλης Έξαρχος
και Κώστας Μπαργιώτας «οργώνουν» όλο τον
νομό και δεν αφήνουν «πόρτα για πόρτα αχτύ-
πητη». Όπως λένε παλιοί Πασόκοι που τους
γνωρίζουν καλά, αυτό το δίδυμο μαζί με τον
Φίλιππο Σαχινίδη είναι «καθαρόαιμοι σπρίν-
τερ εκλογών». Πάντως, καλό το τρέξιμο, αλλά
υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος του καψίματος.

Περί του ονόματος
«Παπανδρέου»
Πλησιάζει η ώρα της κάλπης για το Κίνημα
Αλλαγής και τα προγνωστικά πέφτουν βροχή.
Ο καθένας βέβαια λέει ό,τι θέλει. Ένας παλαι-
ός κοινοβουλευτικός μού υπενθύμισε μια σο-
φή κουβέντα που είχε πει στο παρελθόν ο Θε-
όδωρος Πάγκαλος: «Στην Ελλάδα και ένα κομ-
μάτι σάπιο κρέας να πάρεις και να γράψεις
πάνω Παπανδρέου, ο κόσμος θα το φάει με
κλειστά τα μάτια». Άδικο δεν είχε ο Θεόδω-
ρος, το όνομα είναι σφραγίδα. Και μην απο-
ρείτε για ποιο λόγο οι περισσότεροι πρώην
συνεργάτες της αείμνηστης Φώφης πήγαν
στον Γιώργο Παπανδρέου. Οι άνθρωποι έχουν
ανάγκη από μια επαγγελματική στέγη…

Ο καλός φίλος του Νίκου… 
Στην πολιτική, κύριοι, ο ίσιος δρόμος είναι
αδιάβατος. Με ρωτούν αρκετοί: «Αν υποθέ-
σουμε ότι εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης πρό-
εδρος του Κινήματος Αλλαγής και με δεδομέ-
νο ότι δεν θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής
μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές,
πώς θα είναι πρόεδρος της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ; Δεν
στέκει αυτό…». Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
εμένα οι πληροφορίες μου επιμένουν ότι ο
Νίκος έχει καλούς φίλους. Έχει τον επιστήθιο
φίλο του, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο
οποίος θα αναλάβει την προεδρία της ΚΟ για
όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να πάμε σε
εθνικές εκλογές. Τα έχουν βρει αυτά τα δύο
φιλαράκια… 

Με τραμ και μετρό σε λειτουργία
θα υποδεχτεί το καλοκαίρι ο Πει-
ραιάς, όπως έκανε γνωστό ο
υφυπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Γιώργος Καραγιάννης.
Μάλιστα, με την ολοκλήρωση των
έργων ένας πολίτης θα μπορεί να
πάει από το λιμάνι του Πειραιά
στο αεροδρόμιο σε μόλις 50 λεπτά, γεγονός
που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα των
μεταφορών στην Αττική.
Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε λειτουργία
το τραμ στο τμήμα προς Πειραιά (Νέο Φάλη-
ρο - Κέντρο - Λιμάνι Πειραιά), το οποίο ανα-
μένεται να ανακουφίσει σημαντικά τις τοπι-
κές μετακινήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Καραγιάννης, «στον Πειραιά
έχουμε ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο
σχέδιο. Θα μπει το τραμ σε λειτουργία τις
επόμενες μέρες, ενώ οι τρεις νέοι σταθμοί
του μετρό, τα Μανιάτικα, ο Πειραιάς και το
Δημοτικό Θέατρο, θα δοθούν σε χρήση το κα-
λοκαίρι του 2022, όπως έχει δεσμευτεί ο
υπουργός Κώστας Καραμανλής». Και πρό-
σθεσε: «Προχωράμε με μεγάλα έργα υποδο-
μών για να κάνουμε την Αττική φιλική και
βιώσιμη».

Τι κρύβει η Γιάννα
στην τσάντα της;

Τ
ο είχα μεγάλη απορία, αλλά ευτυχώς το δι-
ευκρίνισε η ίδια η κυρία Γιάννα Αγγελο-
πούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Όπως είπε η Γιάννα Αγγελοπούλου, αυτό που κου-
βαλάει πάντα μαζί της είναι η πρώτη της κοινή
φωτογραφία με τον άνδρα της. «Ο Θόδωρος μου
είχε παραχωρήσει τη θέση του, είμαι βουλευτής
τότε και εκείνος στέκε-
ται ως τζέντλεμαν πί-
σω», είπε περιγράφον-
τας τη φωτογραφία.
Αμέσως συγκινήθηκα
όταν το άκουσα… Διευ-
κρίνισε επίσης ότι δεν
έχει κάνει λίφτινγκ.
«Δεν κρύβω την ηλικία
μου. Λέω ότι είμαι 66
ετών και δεν το έχω αλ-
λάξει ποτέ», είπε επίσης
η Γιάννα Αγγελοπούλου,
τονίζοντας ότι την προοπτική του χρόνου την
προσλαμβάνει κανείς διαφορετικά σε κάθε στιγ-
μή της ζωής του. Η ίδια τόνισε ότι της αρέσει να
περιποιείται τον εαυτό της, ενώ αποκάλυψε: «Έχω
κάνει τα πάντα, εκτός από λίφτινγκ», προσθέτον-
τας ότι «το να “κοπείς” γιατί κινδυνεύει η ζωή σου
το καταλαβαίνω, αλλά για οποιονδήποτε άλλο λό-
γο όχι». Ορίστε, είναι τουλάχιστον ειλικρινής.

Κορυφαίος υπουργός της κυ-
βέρνησης μου έλεγε χθες, fa-
ce to face, να μην ανησυχώ
καθόλου για τα οικονομικά

της χώρας. Πιο κορυφαίος δεν
γίνεται. «Υπουργέ μου, υπάρχει

περίπτωση να βουλιάξουμε οικονομικά ως χώρα
λόγω αυτής της σφοδρής κατάστασης με την παν-
δημία;», τον ρώτησα ευθέως. «Δεν υπάρχει καμία
περίπτωση. Να έρθεις να ξαναμιλήσουμε την
άνοιξη». Αυτή ήταν η απάντησή του ορθά κοφτά.
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«Έχει χάσει και τα αβγά
και τα πασχάλια»

Ο Παύλος Πολάκης κατά τη συνεδρίαση στη Βου-
λή για την υποχρεωτικότητα δεν προκάλεσε μόνο
με το σόου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του. Έκανε και κάτι ακόμη
χειρότερο, που λίγοι αντιλήφθηκαν, γιατί χρησιμο-
ποίησε μια χυδαία ορολογία από την Ιατρική για να
επιτεθεί στη ΝΔ. Παίρνοντας τον λόγο από τον βου-
λευτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Μπλούχο, ο οποίος επε-
σήμανε ότι ο τρόπος λειτουργίας μιας Πολιτείας
στις κρατικές της δομές, όπως τα νοσοκομεία και τα
σχολεία, δεν μπορεί να είναι ιδεολογικός, καλών-
τας τα κόμματα να ξεπεράσουν αγκυλώσεις «ιδεο-
λογικής εμμηνόπαυσης», ο πρώην υπουργός δεν
δίστασε να χυδαιολογήσει. «Ο προλαλήσας συνά-
δελφος μίλησε για ιδεολογική εμμηνόπαυση. Θα
ξεκινήσω την ομιλία μου περιγράφοντας την ιδεο-
λογική δυσπαρευνία, η οποία σας κατατρέχει το τε-
λευταίο διάστημα», είπε ο Παύλος Πολάκης. Ανα-
τρέχοντας στο λεξικό, η λέξη «δυσπαρευνία» είναι
ιατρικός όρος και παραπέμπει στην επώδυνη κολ-
πική διείσδυση και την οδυνηρή συνουσία, θέλον-
τας με αυτό τον χυδαίο όρο να περιγράψει τη συμ-
περιφορά της κυβέρνησης έναντι των πολιτών. Κά-
ποιος μέσα στη Βουλή -για να ανατρέξουμε και
στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα- «έχει χάσει και τα
αβγά και τα πασχάλια». 

Γ. Καραγιάννης: «Με μετρό
και τραμ το καλοκαίρι 
ο Πειραιάς»



Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Ο Γιάννης Μπρατάκος δίπλα 
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ γεφυρώνει τον κόσμο των επιχειρήσεων με τις ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες για άμεση επανένταξη και επαγγελματική αποκα-
τάσταση. Έβαλε μπροστά το 1ο ΕΒΕΑ Talks, μια δράση με την οποία το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο μιλά με ανθρώπους από ευπα-
θείς ομάδες. Στο πρώτο ΕΒΕΑ
Talks, μαζί με τον πρόεδρο του
ΟΚΑΝΑ Αθανάσιο Θεοχάρη, τον
προϊστάμενο του Προγράμματος
Κοινωνικής Επανένταξης Αλέξαν-
δρο Ψαριανό και τον διοικητή του
ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη άνοιξαν
αυτό τον κύκλο συζητήσεων.

Ποια είναι η είδηση; Οι τρεις
πρώην τοξικομανείς που συμμετεί-
χαν σε αυτήν τη συζήτηση δέχτη-
καν αμέσως προτάσεις για εργασία
από επιχειρηματίες που εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον και αυτό είναι κάτι
που για πρώτη φορά γίνεται στην
Ελλάδα. «Θέλουμε να γεφυρώσου-
με τον κόσμο των επιχειρήσεων με
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Και να συνδράμουμε ώστε να
βγουν από το περιθώριο και να εν-
ταχθούν σε μια κοινωνία που προ-
οδεύει. Πρακτικά, άρα και πραγμα-
τικά», τόνισε κατά την εισήγησή του
ο κ. Μπρατάκος.

«Στόχος μας είναι να κινητοποι-
ήσουμε ουσιαστικά και δραστικά
τον επιχειρηματικό κόσμο. Από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και το
προσωπικό μέχρι τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης. Θέλουμε να δημιουργή-
σουμε μια νοοτροπία συμπερίληψης που θα σπάσει το κατεστημένο και θα
αντικαταστήσει το στίγμα της εξάρτησης με την αξία της απελευθέρωσης»,
πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. 

Στη σημασία της ψυχικής προσπάθειας των ωφελούμενων στάθηκε ο πρό-
εδρος του ΟΚΑΝΑ Αθανάσιος Θεοχάρης: «Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχα-
ριστήσω για το βήμα που δώσατε στους ανθρώπους της επανένταξης να συ-
νομιλήσουν μαζί σας, με τις επιχειρήσεις, για τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν στην εύρεση εργασίας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι άν-
θρωποι που έχουν περάσει από πολύ δύσβατα μονοπάτια. Βρέθηκαν σε πολύ
δύσκολες στιγμές. Έχουν παλέψει πολύ».

Η αγάπη του Γουάτσα για την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη 
Πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, συνέχεια γύρω από την Ελλάδα γυρνάει. Ο λόγος για τον διευθύνοντα σύμβουλο

της Fairfax Financial Holdings Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος ήρθε ξανά στη χώρα μας και είχε μια εγκάρδια συζήτηση με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επανεφευρίσκοντας την Ελλάδα μέσα από επεν-
δύσεις στην καινοτομία» (Reinventing Greece through Investments in Innovation), που διοργανώνει ο ΣΕΒ. Ο Ινδοκα-
ναδός μεγαλομέτοχος της Eurobank και της Eurolife εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ενθουσιασμένος με τις επενδύ-
σεις του στην Ελλάδα και αισιόδοξος για τις μακροοικονομικές της προοπτικές, καθώς θα εξελίσσεται, όπως είπε, το
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. «Η Ελλάδα», σημείωσε ο Γουάτσα, «είναι πολύ τυχερή που έχει έναν
πρωθυπουργό σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Όπως είπε ο κ. Γουάτσα, η πολιτική απελευθέρωσης της οικονομίας και
εξάλειψης της γραφειοκρατίας, που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, καθιστά την Ελλάδα ελκυστική για μεγάλα
επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ανοίγει τον δρόμο για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιχειρηματιών που διαπρέπουν
στο εξωτερικό αλλά και για την προσέλκυση αμερικανικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων που ψάχνουν για ευκαιρίες.
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Περί παραιτήσεων
γενικών γραμματέων 

Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς;
Έχουν αρχίσει ορισμένοι και παίζουν τον παπά για
το ποιοι γενικοί γραμματείς θα φύγουν από την
κυβέρνηση για να κατέλθουν υποψήφιοι στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Μάλιστα, ορισμένα
ονόματα που γράφουν είναι λάθος. Επειδή πάντα
έχω guarantee πληροφορίες, σας λέγω ότι σί-
γουρα δεν θα παραιτηθούν οι ακόλουθοι: η Αλε-
ξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, και ο Μιχάλης Σταυριανου-
δάκης, γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Ορ-
γάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών, πρώην
δήμαρχος Δάφνης… Μου αρέσει που κάποιοι
τους έχουν και σίγουρους προς παραίτηση. Από
την άλλη μεριά, πάλι με απόλυτη σιγουριά σάς λέ-
γω ότι θα παραιτηθούν προκειμένου να είναι υπο-
ψήφιες η Σοφία Νικολάου, γενική γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής, και η Βίκυ Λοΐζου, η
οποία τώρα είναι γενική γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης. Η Νικολάου πάει φουλ
για Εύβοια και η Λοΐζου για Κυκλάδες.

«Πού ’σαι, καημένε Περικλή»
«Εδώ δίπλα μου ο Περικλής μίλησε για τη δύ-

ναμη της Δημοκρατίας. Θέλω να ακουστεί η φω-
νή σου», ακούγεται στην αρχή του προεκλογικού
βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να στείλει κάλεσμα συμμετοχής στις
εκλογές της Κυριακής. Πάντως, για να λέμε την
αλήθεια, δεν είναι και από τις πιο πετυχημένες
καμπάνιες. Αφήστε που ασυναίσθητα μας ήρθαν
στον νου οι στίχοι του Γιώργου Μητσάκη που τρα-
γούδησε ο Μπιθικώτσης: «Πού ’σαι, καημένε Πε-
ρικλή/ για να χαρείς λιγάκι/ να δεις πώς μπερ-
δευτήκανε/ λαός και Κολωνάκι. Πού ’σαι, Σω-
κράτη δάσκαλε/ να κάνεις θεωρία/ ν’ ανέβεις
στην Ακρόπολη/ να δεις τις συνοικίες/ να πήξου-
νε τα μάτια σου/ στις πολυκατοικίες…».

«Γαλάζιος» βου-
λευτής μού έθεσε

ένα ωραίο κουίζ, πέρα
για πέρα αληθινό, αλλά δυστυ-
χώς δεν μου έδωσε την απάντη-
ση: «Ποιος βουλευτής, γνωστός
και μη εξαιρετέος, διαδίδει δε-
ξιά κι αριστερά ότι τον ζητάνε
από το εξωτερικό;». Αφού έσκα-
σα στα γέλια, προσπάθησα να
εκμαιεύσω το όνομά του. Μά-
ταια. Αυτό που δεν κατάλαβα εί-
ναι αν τον ζητάνε από κάποιο ξέ-
νο κόμμα ή αν τον ζητάνε από
καμιά ποδοσφαιρική ομάδα…

Τι είπαν Πολάκης -
Μπογδάνος;

Εγράφη ότι στο περιστύλιο της Βουλής
υπήρξε ένα περίεργο πηγαδάκι μεταξύ
Μπογδάνου και Πολάκη. Τι να είπαν οι δύο
πολιτικοί, δεν μας εξήγησε κανείς. Πάν-
τως, δεν τσακώθηκαν, αυτό σας το βεβαι-
ώνω, παρά το γεγονός ότι έχουν αστικές
διαφορές στα δικαστήρια. Είναι κάτι ψιλά
που κέρδισε ο Μπογδάνος από κάτι αγω-

γές. Άντε να σας δώσω την είδηση, γιατί
τυγχάνει να έχω παντού αυτήκοους μάρ-
τυρες: ο Μπογδάνος είπε στον Πολάκη ότι
δεν τα θέλει τα λεφτά στον λογαριασμό του
και είπε στον Σφακιανό να τα δώσει σε κά-
ποιο ίδρυμα για παιδιά. Οι κεραίες μου,
μάλιστα, έπιασαν τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Υγείας να συμφωνεί σε πρώτη
φάση με τον ανεξάρτητο βουλευτή και να
βλέπει με θετικό μάτι μια τέτοια εξέλιξη…
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της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι και πώς να τους σπάσετε
Κ

αθώς επαναλαμβάνετε σκέψεις (θετική επιβεβαίωση ή
αρνητικές δηλώσεις), συνήθειες (στρώσιμο κρεβατιού
κάθε πρωί) ή δεξιότητες (ράψιμο ή γράψιμο), αυτές γί-

νονται η δεύτερη φύση σας. Οι άνθρωποι μαθαίνουν με διάφο-
ρους τρόπους. Μαθαίνει κανείς κάτι και μετά ενσωματώνει αυ-
τές τις νέες πληροφορίες στην καθημερινότητά του. Ωστόσο,
συχνά επαναλαμβάνει κύκλους, ακόμη και αν υποσχέθηκε
στον εαυτό του ότι δεν θα το κάνει. Σκεφτείτε πόσο συχνά έχουν
πει γονείς «δεν θα φωνάξω στο παιδί μου», αλλά τελικά το κά-
νουν ξανά και ξανά. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται αφήνοντας το
ερώτημα: «Γιατί το κάνω αυτό;».

Επίσης, ο κύκλος επαναλαμβάνεται όταν προσπαθείτε να
ξαναζήσετε μια προηγούμενη εμπειρία για να το διορθώσετε.
Ίσως θέλετε ένα διαφορετικό τέλος ή να αποκτήσετε μια αίσθη-
ση κυριαρχίας πάνω στην κατάσταση. 

Σπάζοντας τον κύκλο
Όποιος και αν είναι ο λόγος της επανάληψης των κύκλων,

ακολουθούν μερικοί τρόποι για να τον αντιμετωπίσετε, ώστε οι
κύκλοι τους οποίους βιώνετε να σας ωφελήσουν και να σας
βοηθήσουν, αντί να σας πληγώσουν:

• Κάντε μια καταγραφή των προτύπων συμπεριφοράς. Μπο-
ρείτε να το κάνετε αυτό μέσω εγγραφής βίντεο, εγγραφής ημε-
ρολογίου κ.λπ.

• Προσδιορίστε τα ερεθίσματά σας. Μπορείτε να ρωτήσετε:
«Γιατί αντιδρώ έτσι σε αυτό το γεγονός; Είναι μόνο για αυτό το
γεγονός ή για όλα τα γεγονότα που μοιάζουν με αυτό;».

• Κατανοήστε τις απαντήσεις σας σε αυτούς τους ερεθισμούς.
«Γιατί απάντησα με αυτό τον τρόπο; Είναι αυτή μια αναμενόμενη
αντίδραση;». Είναι σημαντικό αυτό να γίνεται με μη επικριτικό τρό-
πο που να είναι απαλλαγμένος από ντροπή. 

• Αναπτύξτε μια υπόθεση. Σκεφθείτε τον υποκείμενο λόγο
πίσω από τα μοτίβα συμπεριφοράς, τα ερεθίσματα και τις απαν-
τήσεις σας. Πότε ξεκίνησε αυτό; Πότε θυμάστε να σκεφτήκατε
αυτήν τη σκέψη; Ποια είναι η πρώτη σας ανάμνηση που σας δέ-
νει με αυτήν τη συγκεκριμένη συναισθηματική αντίδραση;
( Ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να σας
βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία).

• Αυτή η πεποίθηση ή συμπεριφορά σάς εξυπηρετεί; Είστε
καλύτερος άνθρωπος εξαιτίας αυτού ή σας εξαντλεί και σας
καταστρέφει;

• Καθώς αποκαλύπτετε αυτά τα ερεθίσματα και τα πρότυπα
συμπεριφοράς, μπορείτε να αρχίσετε να ξεμάθετε τα πράγματα
που σας κρατούν πίσω. Λάβετε υπόψη ότι αν μπορείτε να μάθε-
τε να εμπλέκεστε σε ανθυγιεινά μοτίβα, τότε μπορείτε να τα ξε-
μάθετε επίσης. Ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν.

Σ
ε συνέχεια παλαιότερου άρθρου μου, τον Δεκέμβριο του
2020 στην «Political», με θέμα «Περί συνταγματικών προ-
βληματισμών όσον αφορά στην υποχρεωτικότητα εμβολια-

σμού κατά της Covid-19», όπου είχα επισημάνει τους όρους και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου η επιβολή
του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού να καθίσταται συνταγ-
ματικώς επιτρεπτή, αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ κάποιες
σκέψεις και ως προς τη συνταγματικότητα των μέτρων που σήμερα
επιβάλλονται εξ αφορμής της έξαρσης της πανδημίας.

Την περίοδο εκείνη όσοι υποστηρίζαμε τη συνταγματικότητα της
επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού, υπό τους συνταγματικώς
απαραίτητους όρους, αντιμετωπιζόμασταν με σχετική δυσπιστία και
είμασταν λίγοι. Οι πολλοί, ειδικοί και μη, ενίοτε και με ιδιαίτερη ελα-
φρότητα και δίχως επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ευχερώς και
επαναλαμβανόμενα, υιοθετούσαν την άποψη ότι ο καθολικός υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός τυγχάνει αντισυνταγματικός.

Πλέον όμως και ενόψει της ραγδαίας επέκτασης της πανδημίας
υπό τη νέα μορφή της (μετάλλαξη Δέλτα) και των δυσάρεστων συνε-
πειών αυτής αλλά και υπό τον φόβο της νέας μετάλλαξης Όμικρον,
φαίνεται αρκετοί να αναθεωρούν. Απότοκος αυτού είναι διεθνώς, σε
όλες τις δυτικές κοινωνίες, να συζητείται εντόνως η υιοθέτηση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού και μάλιστα στην Αυστρία ήδη έχει
αναγγελθεί η επιβολή του από το 2022.

Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες της Δύσης, έχουν ληφθεί
και αναμένεται να ληφθούν και περαιτέρω αυστηρά περιοριστικά
μέτρα, ιδίως ως προς τους ανεμβολίαστους πολίτες, προς ανάσχεση
του αποκαλούμενου «τέταρτου και πέμπτου κύματος» της πανδη-
μίας. Όλα αυτά θεωρούνται καταρχήν ότι, μολονότι πλήττουν άλλα
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, τυγχάνουν συνταγματι-
κώς θεμιτά.

Είναι όμως έτσι ή η εν λόγω προσέγγιση επιδέχεται και άλλης
αξιολόγησης.

Οφείλω να επισημάνω ότι επιχειρώ, όπως πάντα, να προσεγγίσω
το θέμα, αποκλειστικώς και μόνο, επιστημονικά εξ απόψεως συν-
ταγματικού δικαίου και επ’ ουδενί και καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπό
άλλη εκδοχή και ιδίως πολιτική ή κοινωνιολογική, αμφότερες οι
οποίες έχουν προφανώς άλλα κριτήρια. 

Ειδικότερα:
Τυγχάνουν πλέον παγκοίνως γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις

οι οποίες πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να επιβληθεί συνταγ-
ματικώς ο καθολικός υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ομοίως, τυγχά-
νει γνωστό ότι με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγμα-

τος αλλά και το άρθρο 25 αυτού επιδιώκεται η προστασία, μεταξύ
άλλων, της υγείας των πολιτών και συλλογικώς του εννόμου αγαθού
της δημόσιας υγείας. Η εν λόγω, δε, υποχρέωση προστασίας του ως
είρηται εννόμου αγαθού ανατίθεται από τον Συνταγματικό Νομοθέτη
στην εκτελεστική εξουσία, στην Πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα.
Περαιτέρω δημόσια υγεία δεν συνιστά μόνο, αν και βασική, η εύ-
ρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπό την έννοια ότι
μέσω αυτών παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Επο-
μένως, η δημόσια υγεία συνιστά έννοια γένους, σε σχέση με το τμή-
μα αυτής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας από το σύνολο
του ιατρικού συστήματος της χώρας και ιδίως του κρατικού τοιού-
του, σε όλες τις βαθμίδες, η οποία ούτω συνιστά έννοια είδους. Ως δε
προελέχθη, η προστασία της δημόσιας υγείας συνιστά κρατικό κα-
θήκον και υποχρέωση και δεν δύναται να μετατίθεται στους πολίτες
ή να αναπληρώνεται υπ’ αυτούς συνολικώς ή και μερικώς υπό τη
διαδεδομένη και συχνή επίκληση της ατομικής τους ευθύνης, η
οποία μόνο επικουρική δύναται να είναι και ουχί η βασική, πολλώ δε
μάλλον η καθοριστική τοιαύτη. Το ίδιο ισχύει και για
αυτή εισέτι την επίκληση της διατάξεως της παρ. 4 του
άρθρου 25 του Συντάγματος περί κοινωνικής αλληλεγ-
γύης. Επίσης, δημόσια υγεία συνιστά, μεταξύ άλλων,
και η παροχή έγκαιρων και ποιοτικών υπηρεσιών υγεί-
ας στους πολίτες και για άλλες περιπτώσεις πέραν του
κορονοϊού και μάλιστα στον αναγκαίο και επιστημονι-
κά ανεκτό χρόνο και υπό συνθήκες επιστημονικά ορ-
θές, ασφαλείς και απολύτως κατάλληλες τόσο σε επί-
πεδο προσωπικού (επαρκούς και καταρτισμένου) όσο και σε εν γέ-
νει πρόσφορη και επιβεβλημένη υλικοτεχνική υποδομή. Η δε παρο-
χή προστασίας δέον όπως αφορά σε όλους τους πολίτες χωρίς δια-
κρίσεις. Ο έκτακτος και επιτακτικός χαρακτήρας της πανδημίας δεν
θα πρέπει, λοιπόν, να οδηγήσει σε παραμέληση αντιμετώπισης άλ-
λων νοσημάτων και υγειονομικών περιπτώσεων και στην παροχή
δυσανάλογων υπηρεσιών σε αυτές. Η μάχη που δίνουν η Πολιτεία
και το δημόσιο σύστημα υγείας σε αυτό το επίπεδο είναι υπό τις συν-
θήκες που επικρατούν αντικειμενικώς ιδιαιτέρως δύσκολη.

Τα μέτρα που λαμβάνονται επιβάλλεται, λοιπόν, να αφορούν απο-
κλειστικώς και μόνο στην προστασία της δημόσιας υγείας σε όλη την
ως άνω έκτασή της και σε καμία περίπτωση να έχουν ως κύριο στόχο
τον εξαναγκασμό των πολιτών όπως αυτοί, στα πλαίσια της ατομικής
τους ευθύνης, πεισθούν και προβούν στον εθελοντικό εμβολιασμό.
Πέραν των κοινωνιολογικών και πολιτικών προσεγγίσεων και του
πιθανού τιμωρητικού ή μη χαρακτήρα μέτρων, προς μερίδα των πο-

λιτών, οι οποίοι για διαφόρους λόγους, δίκαιους ή μη, ορθούς ή όχι,
λογικούς ή παράλογους, αυτή ταύτη η επιδίωξη του «διά περιοριστι-
κών μέτρων» εξαναγκασμού πιθανόν να εγείρει ζητήματα συνταγ-
ματικά και πιθανόν να τίθεται εκτός συνταγματικού πλαισίου ή σε
κάθε περίπτωση στα άκρα όρια αυτού.

Και τούτο διότι, όχι μόνο δεν κατατείνει ουσιωδώς στην άμεση και
κατάλληλη προστασία του εννόμου αγαθού της δημόσιας υγείας και
δεν αποσκοπεί ευθέως σε αυτή, αλλά εν τοις πράγμασι μεταθέτει
ανεπίτρεπτα και αυθαίρετα την ευθύνη διαφύλαξης του εν λόγω εν-
νόμου αγαθού από την κατά το Σύνταγμα αρμόδια Πολιτεία και τα θε-
σμικά της όργανα στους πολίτες διά της επεκτάσεως της εννοίας της
ατομικής ευθύνης. 

Περαιτέρω δε διότι, αν και συντρέχουν, καθώς μας πληροφορούν
οι αρμόδιοι ιατρικοί και άλλοι φορείς παγκόσμιοι και ημεδαποί,
εκείνοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθιστούν συνταγματική την
επιβολή του καθολικού, πλην δικαιολογημένων φυσικά εξαιρέσεων,
υποχρεωτικού εμβολιασμού, παρατηρείται διστακτικότητα λήψης

σχετικών αποφάσεων. Διότι καμία διαχείριση της παν-
δημίας, παράλληλα με την έστω και ορθή επιδίωξη
προστασίας άλλων συνταγματικώς κατοχυρωμένων
αγαθών και δικαιωμάτων, δεν δικαιολογεί την απώλεια
ζωών, ήτοι έννομου αγαθού που εντάσσεται στο στενό
πυρήνα της συνταγματικής προστασίας της υγείας αλ-
λά και της δημόσιας υγείας και υπέρτερου στη στάθμι-
ση, κατά τη σύγκρουση ισότιμων τυπικώς συνταγματι-
κών διατάξεων. 

Υπό την ως άνω λοιπόν οπτική γωνία, θεωρώ ότι η επιλογή επιβο-
λής μέτρων, τα οποία σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα είναι
ανεπαρκή και έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, και τον έμμεσο εξα-
ναγκασμό των ανεμβολίαστων πολιτών, αν και κατ’ εμέ ορθή από πο-
λιτική και κοινωνιολογική σκοπιά, πιθανόν εγείρει ζητήματα ερμη-
νείας και ίσως να κείται οριακά εντός συνταγματικού πλαισίου, εφό-
σον ο εμβολιασμός πλέον προβάλλεται ως το μόνο μέσο ανάσχεσης
της πανδημίας, διάσωσης ανθρωπίνων ζωών και επαναφοράς σε
κάποια προ πανδημίας σχετική κανονικότητα και επομένως η ύπαρ-
ξή του και η αποτελεσματική του επενέργεια καθιστούν την επιβολή
του αναγκαία. 

Εν όψει των ανωτέρω, η πρόσφατη απόφαση του πρωθυπουργού,
περί επιβολής του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην ηλικιακή ομά-
δα άνω των 60 ετών, η οποία και συνταγματικώς επιτρεπτή είναι και
πολιτικώς ορθή, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, το ίδιο δε και η επι-
δειχθείσα ανάλογη διάθεση της Κομισιόν.

Συνταγματική θεώρηση των μέτρων της πανδημίας 
και αναγκαιότητα υποχρεωτικού εμβολιασμού

του
Γεωργίου 

Π. Παναγιωτόπουλου

Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω,

ΜΔΕ Συνταγματικού
Δικαίου
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Ω
ς προσπάθεια διατήρησης ανοι-
χτών διαύλων επικοινωνίας ερ-
μηνεύουν διπλωματικοί κύκλοι το
σύντομο τετ α τετ που είχε ο

υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον
Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου. 

Η συνάντηση στο περιθώριο της Υπουργι-
κής Συνόδου του Οργανισμού για την Ασφά-
λεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ήταν
απρόσμενη και περιορίστηκε σε συζήτηση
«κοινωνικού περιεχομένου», όπως ανέφερε
ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Η ουσία όμως είναι
ότι μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που επι-
κρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με
την έξαρση των ρητορικών προκλήσεων και
απειλών από την Άγκυρα, οι δύο πλευρές
διατηρούν ένα κανάλι επικοινωνίας, έστω
και αν δεν συζητούν, προς το παρόν, θέματα
υψηλής διπλωματικής αξίας. Άλλωστε, με
την Τουρκία να εισέρχεται σε φάση έντονης
αστάθειας λόγω της οικονομικής κρίσης, γε-
γονός που την καθιστά απρόβλεπτη και επι-
κίνδυνη, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευ-
ρές μόνο με θετικό πρόσημο μπορούν να
αποτιμώνται. 

«Φωτογράφισε» την Άγκυρα
Η συνάντηση αυτή, βέβαια, δεν εμπόδισε

τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να στείλει
ένα πολύ αυστηρό μήνυμα στον Τούρκο ομό-
λογό του κατά τη διάρκεια των εργασιών της
Συνόδου. Ο κ. Δένδιας, «φωτογραφίζοντας»
την Άγκυρα, διεμήνυσε ότι «δεν μπορούμε
να τονίσουμε αρκετά πόσο απαράδεκτο είναι
για μια χώρα να εργαλειοποιεί πρόσφυγες

και μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Μα-
ζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα καλεί
όλες τις χώρες που εμπλέκονται σε τέτοιες
παράνομες και απάνθρωπες πρακτικές να
απέχουν άμεσα από αυτό», και συμπλήρωσε
ότι η Ελλάδα προωθεί και στην πράξη τη στα-
θερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική
Μεσόγειο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου
και του Δικαίου της Θάλασσας αλλά και των
αρχών καλής γειτονίας. 

Του… τράβηξε το αυτί
Μήνυμα στον Τσαβούσογλου έστειλε και ο

επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας
Ζοζέπ Μπορέλ. Στη συνάντηση που είχε με
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπο-
ρέλ τόνισε την ανάγκη αποφυγής των εντά-
σεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την πρό-
οδο που απαιτείται να γίνει στην επίλυση του
Κυπριακού. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο
ύπατος Ευρωπαίος Εκπρόσωπος «τράβηξε

το αυτί» του Τσαβούσογλου για τις απειλές
που εξαπολύει η Άγκυρα εναντίον της Αθή-
νας και της Λευκωσίας, αλλά και για τον κίν-
δυνο αποσταθεροποίησης της κατάστασης
στη Λιβύη, με την παρουσία των τουρκικών
στρατευμάτων στην περιοχή. Να θυμίσουμε
πως εντός των επόμενων ημερών ο Ζοζέπ
Μπορέλ θα παραδώσει στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο την έκθεσή του για την πορεία των ευ-
ρωτουρκικών σχέσεων, η οποία αναμένεται
να περιλαμβάνει προτάσεις για την επέκταση
των κυρώσεων σε βάρος φυσικών προσώ-
πων με αφορμή τις παράνομες έρευνες της
Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κύπρου. 

Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί να βγει
από το αδιέξοδο της διπλωματικής απομό-
νωσης, προσεγγίζοντας ξανά την Αίγυπτο
και το Ισραήλ. Τα μηνύματα που έρχονται
από το Τελ Αβίβ, όμως, δείχνουν ότι η προ-
σπάθεια της Άγκυρας δεν βρίσκει αποδο-

χή. Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Γιό-
σι Αρμάνι, μιλώντας σε δημοσιογράφους,
χαρακτήρισε την Ελλάδα ως την «κόλλα»
που συνδέει την Ευρώπη με τις αραβικές
χώρες, ενώ σχολίασε ότι οι σχέσεις της
Τουρκίας με το Ισραήλ και μια σειρά χωρών
της περιοχής «έχουν φτάσει σε ένα πολύ
κακό σημείο» και τόνισε σχετικά με την
επαναπροσέγγιση της Άγκυρας ότι «αυτή η
προσπάθεια θα πρέπει να συνοδεύεται από
πράξεις, το πώς θα καταλήξει εξαρτάται
από την Τουρκία, όχι από εμάς».

Ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ισχυροί δεσμοί με ΗΑΕ
Τα συγχαρητήριά του για την 50ή επέτειο της ίδρυσης των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη
συνεργασία και τις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών. «Η Ελλάδα και τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα έχουν από κοινού σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, οικο-
δομώντας πάνω στους στέρεους δεσμούς της στενής φιλίας και της στρατηγι-
κής συνεργασίας μας. Θα εξακολουθήσουμε να συνεισφέρουμε στη σταθερό-
τητα, ασφάλεια και ανάπτυξη της ευρύτερης γειτονιάς μας», σημείωσε ο Έλ-
ληνας υπουργός Εξωτερικών.

Συναγερμός στον Έβρο
Την άμεση κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός 17 Τούρκων πολιτών στη
συνοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία στον Έβρο. Οι πολιτικοί πρόσφυγες,
ανάμεσα στους οποίους τέσσερις γυναίκες και πέντε παιδιά, επιχείρησαν να περάσουν
το ποτάμι, ωστόσο εντοπίστηκαν εγκαίρως και διασώθηκαν από αστυνομικούς της Διεύ-
θυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 17 είναι κα-
λά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο, ενώ πρόκειται να ζητήσουν
πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
εξέφρασε την ικανοποίησή του, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό της ΕΛΑΣ.

Η σύντομη συζήτηση 
Δένδια - Τσαβούσογλου 
και το αυστηρό μήνυμα του
Έλληνα ΥΠΕΞ στην Τουρκία



Β
ροντερό «παρών» από τον Έβρο μέχρι το Κα-
στελόριζο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνουν
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και μαζί τις
κατάλληλες «απαντήσεις» στις μαξιμαλιστικές

διεκδικήσεις της Άγκυρας. 

Η αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό της Τουρκίας
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και οι αλλεπάλλη-
λες εμπρηστικές δηλώσεις αμφισβήτησης της κυριαρ-
χίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο
Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσόγειο έχουν θέσει σε εγρή-
γορση τον στρατιωτικό μηχανισμό. Τα Επιτελεία έχουν
πυκνώσει το πρόγραμμα ασκήσεων και συνεκπαιδεύσε-
ων όλων των κλάδων, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής
απέναντι στις παράλογες αξιώσεις της Άγκυρας για απο-
στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

«Φωτιά και ατσάλι»
«Ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται», έχει δη-

λώσει κατ’ επανάληψη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, και αυτό έγινε ξεκάθαρο στους
γείτονες με την άσκηση «Κολοσσός-21», από την οποία
«σείστηκαν» η Ρόδος και ολόκληρο το Νοτιοανατολικό
Αιγαίο. Μόνο η φράση «φωτιά και ατσάλι» θα μπορούσε
να περιγράψει αυτό που έγινε στο πεδίο βολής Κατταβιάς
στο νότιο τμήμα του «νησιού των ιπποτών». Προσωπικό
της 95ης ΑΔΤΕ, άρματα μάχης, πυροβόλα, επιθετικά ελι-
κόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «κόλα-
ση» πυρός, με τις εκρήξεις από τις ρουκέτες, τις βόμβες
και τα βλήματα μεγάλου διαμετρήματος «να ακούγονται
μέχρι τις απέναντι ακτές» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
στην «Political» ανώτερη στρατιωτική πηγή. 

Η τελική φάση του «Κολοσσού» που σχεδίασε η Ανώ-
τατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων προ-
έβλεπε την αντεπίθεση των φίλιων δυνάμεων, την εξά-
λειψη αεροπρογεφυρώματος και την ανακατάληψη εδά-
φους. Μια άμεση επιθετική ενέργεια με τη χρήση μέσων
όλων των κλάδων, κάτι που είχε έξι χρόνια να συμβεί στη
συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ανέδειξε το επίπεδο

ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων στην ευαίσθητη περιοχή του Νοτιοανατολικού
Αιγαίου. Την άσκηση παρακολούθησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος μαζί με τον αρχηγό
ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση και τον διοικητή
της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη. 

Και ενώ στη Ρόδο ηχούσαν τα πυροβόλα του Στρατού
Ξηράς, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο βρισκόταν σε εξέλι-
ξη άσκηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή ελι-
κοπτέρου SUPERPUMA της Πολεμικής Αεροπορίας και
A139 της Εθνικής Φρουράς Κύπρου. Μια ενέργεια με
υψηλό συμβολισμό, αφού Αθήνα και Λευκωσία έκαναν
επίδειξη σημαίας σε μια περιοχή στην οποία η Άγκυρα
προβάλλει τις παράνομες διεκδικήσεις της. Προ ολίγων
μηνών, μάλιστα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας
στα Ηνωμένα Έθνη είχε υποβάλει τις συντεταγμένες
χάρτη, με τον οποίο η Άγκυρα αξιώνει το μισό Αιγαίο για
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

«Σούδα του Βορρά»
Εκτός από τα θαλάσσια σύνορα, οι Ένοπλες Δυνάμεις

κάνουν επίδειξη δύναμης και στα χερσαία, τα οποία θωρα-
κίζονται για το ενδεχόμενο νέας απόπειρας εργαλειοποί-
ησης των μεταναστών από τον αυταρχικό Ερντογάν. Στις
μονάδες του Έβρου αναμένεται να φτάσουν εντός των
ημερών τα πρώτα Μ1117 που παρέλαβε χθες με επίσημη
τελετή ο Στρατός Ξηράς. Την ίδια ώρα, σε απόσταση ανα-
πνοής βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη συγκέντρωση
και μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων που έχει συμβεί
ποτέ σε ελληνικό έδαφος. Η Αλεξανδρούπολη δικαίως
διεκδικεί τον τίτλο «Σούδα του Βορρά», αφού αποτελεί την
ταχεία «οδό» για την προώθηση αμερικανικών και Νατοϊ-
κών δυνάμεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε απόσταση
αναπνοής από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και οι συνε-
χείς συνεκπαιδεύσεις με τους ελληνικούς «χαλύβδινους
θώρακες» προκαλούν νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, η
οποία, σε ρόλο θεατή, παρακολουθεί την προβολή
ισχύος των ελληνοαμερικανικών δυνάμεων.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πυκνώνουν οι ασκήσεις 
των Ενόπλων Δυνάμεων με παρουσία
από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο
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Μήνυμα αποτροπής με «Κολοσσό»



Ο
λα τα mRNA εμβόλια είναι πολύ
αποτελεσματικά και παρέχουν
σημαντική προστασία, αλλά
εκείνα της Moderna φαίνεται να

είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με της Pfi-
zer/BioNTech, σύμφωνα με την πρώτη
απευθείας σύγκριση της αποτελεσματι-
κότητάς τους που έκαναν Αμερικανοί επι-
στήμονες. Η σύγκριση βασίστηκε στην
ανάλυση των ηλεκτρονικών ιατρικών αρ-
χείων σχεδόν 450.000 ανθρώπων που εί-
χαν κάνει τα δύο εμβόλια κατά του κορο-
νοϊού.

Η μελέτη, με επικεφαλής τη δρα
Μπάρμπρα Ντίκερμαν του Τμήματος Επι-
δημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία δη-
μοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους αμερι-
κανικό ιατρικό περιοδικό «New England
Journal of Medicine», δείχνει ότι το εμβό-
λιο της Moderna παρέχει περίπου 21% μι-
κρότερο κίνδυνο λοίμωξης Covid-19 και
41% μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας σε σχέ-
ση με εκείνο των Pfizer/BioNTech.

«Και τα δύο εμβόλια είναι απίστευτα
αποτελεσματικά, με σπάνιες περιπτώσεις
λοιμώξεων breakthrough σε εμβολια-
σμένους. Όμως, άσχετα από το ποιο στέ-
λεχος επικρατούσε -στην αρχή το Άλφα
και μετά το Δέλτα- το εμβόλιο της Moder-
na ήταν ελαφρώς πιο αποτελεσματικό»,
δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Επι-
δημιολογίας Χουάν Κάζας της Ιατρικής
Σχολής του Χάρβαρντ και του Νοσοκομεί-
ου Brigham & Women’s της Βοστόνης.

Η αποτελεσματικότητα συγκρίθηκε με
βάση πέντε δείκτες: Περιστατικά νόσου
Covid-19, περιστατικά με συμπτώματα,
νοσηλείες, εισαγωγές σε ΜΕΘ και θάνατοι
από Covid-19. Η σύγκριση έγινε αρχικά σε
219.842 βετεράνους του στρατού των ΗΠΑ
που είχαν εμβολιαστεί με Pfizer μεταξύ
Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 και άλλους τό-

σους που είχαν εμβολιαστεί με Moderna.
Τις επόμενες 24 εβδομάδες μετά τον

εμβολιασμό (σε μία περίοδο που επικρα-
τούσε η παραλλαγή Άλφα), ο κίνδυνος
λοίμωξης από κορονοϊό υπολογίστηκε σε
4,52 περιστατικά ανά 1.000 εμβολιασμέ-
νους ανθρώπους με Moderna έναντι 5,75
ανά 1.000 με Pfizer. Επίσης, σε σχέση με
τους εμβολιασμένους με Moderna, στην
ομάδα των εμβολιασμένων με Pfizer
υπήρχαν περισσότερα περιστατικά νόσου
Covid-19 με συμπτώματα (0,44 ανά 1.000
άτομα), νοσηλειών (0,55/1.000), εισαγω-
γών σε ΜΕΘ (0,10/1.000) και θανάτων
(0,02/1.000).

Ο χαμηλότερος κίνδυνος έπειτα από εμ-

βόλιο Moderna επιβεβαιώθηκε σε μεγα-
λύτερο βάθος χρόνου (Ιούλιος - Σεπτέμ-
βριος 2021), όταν πια επικρατούσε η πα-
ραλλαγή Δέλτα. Σε αυτήν τη σύγκριση ο
υπερβάλλων κίνδυνος διαγνωσμένης λοί-
μωξης Covid-19, σε διάστημα 12 εβδομά-
δων μετά τον εμβολιασμό, ήταν 6,54 περι-
στατικά ανά 1.000 ανθρώπους για το εμ-
βόλιο της Pfizer σε σχέση με εκείνο της
Moderna.

«Δεδομένης της υψηλής αποτελεσματι-
κότητας και των δύο εμβολίων Moderna
και Pfizer, που επιβεβαίωσε και η μελέτη
μας, οποιοδήποτε από τα δύο συνίσταται
στον καθένα ως επιλογή», ανέφερε η δρ
Ντίκερμαν. Οι ερευνητές επεσήμαναν,

πάντως, ότι χρειάζεται η περαιτέρω αξιο-
λόγηση της συγκριτικής αποτελεσματικό-
τητας και ασφάλειας των δύο mRNA εμ-
βολίων.

Tι έδειξε η πρώτη σύγκριση
της αποτελεσματικότητάς τους
που έγινε με βάση 
πέντε δείκτες

Μπρα ντε φερ Moderna - Pfizer
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Μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στον
«Ευαγγελισμό» ο μητροπολίτης Κοσμάς

Διασωληνωμένος διακομίσθηκε στις 3 τα ξημερώματα
της Πέμπτης στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» της Αττικής
ο Μητροπολίτης Κοσμάς, ο οποίος νοσεί με κορονοϊό. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο μητροπολί-
της, μετά την προχθεσινή του άρνηση για διακομιδή, μετα-
φέρθηκε τελικώς το μεσημέρι της Τετάρτης στο νοσοκομείο
Αγρινίου με δύσπνοια και χαμηλό κορεσμό και υποβλήθη-
κε στις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί παρακολούθησαν

την κατάσταση της υγείας του και έκριναν ότι είναι απαραί-
τητη η επείγουσα μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα.

Παρά τις πληροφορίες που ήθελαν αυτόν και πρόσωπα
του συγγενικού του περιβάλλοντος να αρνούνται τη διασω-
λήνωση, φαίνεται ότι οι όποιες ενστάσεις κάμφθηκαν και
τελικώς περίπου στις 3 τα ξημερώματα ο μητροπολίτης Κο-
σμάς διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγ-
γελισμός».



Σ
τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχο-
λεία εφαρμόζονται ήδη πιλοτικά
τα 166 νέα Προγράμματα Σπου-
δών, τα οποία ανανεώνονται έπει-

τα από 20 ολόκληρα χρόνια. Η πιλοτική
εφαρμογή τους θα επεκταθεί την επόμενη
σχολική χρονιά σε περισσότερα σχολεία
και από το διδακτικό έτος 2023 και έπειτα
θα ενταχθούν κανονικά σε όλες τις μονά-
δες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Από τα 166 Προγράμ-
ματα, τα 123 συντάχθηκαν εκ νέου και 43
ακόμη επικαιροποιήθηκαν με στόχο οι
μαθητές να εστιάζουν στην ουσία της γνώ-
σης, να καλλιεργούν δεξιότητες και να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως επι-
σημάνθηκε κατά την παρουσίαση των νέ-
ων ΠΣ, παρουσία και του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Κατά την ομιλία του, εξέφρασε τη χα-
ρά του που πλέον μέσα από τη μαθησια-
κή διαδικασία προωθείται η συνθετική
γνώση. «Χαίρομαι διπλά γιατί αντιλαμ-
βανόμαστε πια ότι τα γνωστικά πεδία
δεν είναι σιλό απομονωμένα το ένα από
το άλλο. Μιλάμε για έναν νέο τρόπο μά-
θησης, νέους τρόπους εξετάσεων»,
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και ανα-
ρωτήθηκε «γιατί να είναι μόνο ένα γρα-
πτό κείμενο, γιατί να μην είναι μια προ-
φορική παρουσίαση ή ένα βίντεο που θα
φτιάξετε;». Ο πρωθυπουργός επανέλα-
βε ότι η βάση οποιασδήποτε μεταρρύθ-
μισης θα πρέπει να είναι το σχολείο,
προσθέτοντας ότι διαχρονικό ζητούμε-
νο είναι μια καλύτερη παιδεία για όλους.

«Θέλω να απαντήσω, όμως, στο ερώτη-
μα που συχνά ακούγεται σχετικά με το
γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα.
Γιατί δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Κά-
θε χρόνος που περνά και τα παιδιά μας
διδάσκονται μια απαρχαιωμένη ύλη, εί-
ναι χρόνος χαμένος, είναι λιγότερα
εφόδια, είναι ένα σχολείο πιο βαρετό.
Και όλοι πρέπει να έχουμε την αίσθηση
του κατεπείγοντος», σημείωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης.

«Αλλάζει το τι διδάσκεται»
«Σήμερα θα μιλήσουμε για την καρδιά

του σχολείου. Τα Προγράμματα Σπουδών
είναι τα θεμέλια της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, γιατί στη βάση τους γράφονται τα
σχολικά βιβλία. Αλλάζει το τι διδάσκεται,
δηλαδή εκσυγχρονίζεται το περιεχόμενο
και δίνεται έμφαση στη διεπιστημονικότη-
τα, αλλάζει το πώς διδάσκεται το μάθημα,
καθώς φεύγουμε από την αποστήθιση και
πάμε στην κριτική προσέγγιση και μπαίνει
οριζοντίως η ψηφιακή διάσταση και καλ-
λιεργούμε τις ψηφιακές δεξιότητες των
μαθητών», ανέφερε στην ομιλία της η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Η
ίδια τόνισε πως οι μαθητές έρχονται σε
επαφή με τη σύγχρονη γνώση, μαθαίνουν
μέσω νέων βιωματικών μεθόδων και σκέ-
φτονται κριτικά και δημιουργικά. Ταυτό-
χρονα, ενδυναμώνονται οι εκπαιδευτικοί
για να γίνουν σχεδιαστές και συντονιστές
ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μά-
θησης, ενθαρρύνονται να πρωτοτυπήσουν. 

«Το σχολείο εξελίσσεται σε ένα ζωντα-

νό εργαστήρι, εμπνέει, ευαισθητοποιεί
και ενεργοποιεί τη σχολική κοινότητα. Εμ-
πιστευόμαστε και υποστηρίζουμε τους
εκπαιδευτικούς μας, επιδιώκουμε τη συ-
νέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική, δια-
μορφώνουμε ένα ευρύτερο μεταρρυθμι-
στικό πλαίσιο», κατέληξε η κυρία Κερα-
μέως.

Ψηφιακά από τον Ιανουάριο
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιν-

στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε πως έχει ήδη
ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επό-
μενα δυο χρόνια. «Τα Προγράμματα Σπου-
δών είναι η ψυχή της σχολικής γνώσης, η
αλλαγή τους είναι η δική μας απάντηση
στις ανάγκες των καιρών. Οι αλλαγές κι-
νούνται σε τρεις άξονες: στην αναδιάρ-
θρωση του διδακτικού σχεδιασμού με έμ-
φαση στους μαθητές και τα προσδοκώμε-
να μαθησιακά αποτελέσματα, στην ανα-
διάρθρωση των γνωστικών περιεχομένων

και στη γενίκευση της ψηφιακής διάστα-
σης των Προγραμμάτων Σπουδών», εξή-
γησε ο κ. Αντωνίου.  Αξίζει να σημειωθεί
ότι όλα τα νέα ΠΣ θα είναι διαρκώς διαθέ-
σιμα ψηφιακά, ενώ τον Ιανουάριο θα ξεκι-
νήσει η εκπαίδευση των επιμορφωτών, οι
οποίοι με τη σειρά τους θα επιμορφώσουν
περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, τα 51 επιμορφωτικά προ-
γράμματα θα μετασχηματιστούν σε διαδι-
κτυακά μαθήματα ανοιχτά σε όλους τους
πολίτες, όπως οι γονείς, που θέλουν να τα
παρακολουθήσουν. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου
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Αλλάζουν σχεδόν 
όλα ύστερα από 20 χρόνια σε
δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο - 
Οι τρεις άξονες στις οποίες 
κινούνται οι μεταβολές

Παιδεία: 166 νέα
Προγράμματα 
Σπουδών…

Μεταξύ των 300 κορυφαίων Business Schools παγκο-
σμίως κατατάσσεται η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τη διε-
θνή λίστα Eduniversal. Η διεθνής λίστα κατάταξης, που
αξιολογεί τα Business Schools λαμβάνοντας υπόψη τη διε-
θνή επιρροή και τη φήμη κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος,
δημοσίευσε τα 1.000 καλύτερα Business Schools από 154
χώρες για το 2021, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων να αποσπά τέσσερα
αστέρια διάκρισης, που το κατατάσσουν στη δεύτερη υψη-
λότερη κατηγορία της λίστας και στα 300 καλύτερα Busi-
ness Schools του κόσμου.  Τα κριτήρια βάσει των οποίων
αξιολογούνται οι σχολές είναι, ενδεικτικά, οι ακαδημαϊκές
πιστοποιήσεις, η θέση που καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλ-
λων κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνι-
κούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οι ψήφοι των πρυτά-

νεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools. «Η νέα
διεθνής αναγνώριση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του ΟΠΑ αποτελεί απόδειξη του σταθερού προσανατολι-
σμού μας στην αριστεία. Το ίδρυμα απολαμβάνει της εμπι-
στοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και ανα-
δεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμε-
νες σπουδές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες», σχολίασε ο
πρύτανης του ιδρύματος Δημήτρης Μπουραντώνης.

Στο παγκόσμιο top 300 των Business Schools η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ



E
νας τυχαίος έλεγχος της Ομάδας
ΔΙΑΣ έξω από το σπίτι ανώτατης δι-
καστικού λειτουργού στο Χαλάνδρι
στάθηκε η αφορμή για να ξεκινή-

σει η μεγάλη έρευνα των «Αδιάφθορων»,
που οδήγησε στην εξάρθρωση ενός από τα
μεγαλύτερα κυκλώματα διαφθοράς με
«πρωταγωνιστές» αστυνομικούς από διάφο-
ρες υπηρεσίες της Αττικής.

Στις περισσότερες από 8.000 σελίδες της
δικογραφίας αλλά και στο σχετικό σχεδιά-
γραμμα, που έδωσε στη δημοσιότητα η
ΕΛΑΣ, ξεδιπλώνεται αναλυτικά η δράση του
κυκλώματος που κατηγορείται ότι είχε εκ-
δώσει περισσότερες από 200 παράνομες
αστυνομικές ταυτότητες σε σκληρούς ποινι-
κούς (κυρίως Αλβανούς, όπως ο 35χρονος
ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων που
δολοφονήθηκε στις 16 Νοεμβρίου), χρησι-
μοποιώντας στοιχεία παλιννοστούντων από
την πρώην ΕΣΣΔ. Το περιστατικό έγινε στις
21.30 της 25ης Ιανουαρίου 2021, με τους
αστυνομικούς να προσαγάγουν στο ΤΑ Χα-
λανδρίου έναν άνδρα που έδειξε ταυτότητα
με τα στοιχεία «Αλεξέι Τσέτκοβ», παρόλο
που τα χαρακτηριστικά και η ομιλία του προ-
σομοίαζαν σε Αλβανό.

Από την αναζήτηση των αστυνομικών της
Ασφάλειας στην εφαρμογή «Διαχείριση Ευ-
ρετηρίων» διαπιστώθηκε ότι το ίδιο άτομο να
έχει σημανθεί με αλβανικά στοιχεία και δια-
φορετικό όνομα. Κάπως έτσι αναγκάστηκε
να ομολογήσει ότι είχε προμηθευτεί την ταυ-
τότητα από την περιοχή της Ομόνοιας, υπο-
στηρίζοντας όμως ότι δεν είχε επισκεφτεί
ποτέ το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου, απ’
όπου είχε εκδοθεί το συγκεκριμένο έγγρα-
φο, με υπογραφή μάλιστα του διοικητή, ο
οποίος συνελήφθη ως ηγετικό μέλος της εγ-
κληματικής ομάδας. Από τη μέχρι στιγμής
έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων έχει
προκύψει ότι δέκα από τους «πελάτες» είναι
Αλβανοί σεσημασμένοι για διακίνηση μεγά-
λων ποσοτήτων ναρκωτικών, δύο εκ των
οποίων καταζητούμενοι και από την Interpol.

Αποκαλύψεις χωρίς τέλος
Στη δικογραφία αναλύεται ο τρόπος δρά-

σης της εγκληματικής οργάνωσης, όπου
προκύπτει ότι κάθε μέλος είχε διακριτό ρό-
λο που -κατά περίπτωση- ήταν η προσέλκυ-
ση ενδιαφερόμενων, η παράσταση ως μάρ-
τυρας ταυτοπροσωπίας, η προμήθεια πιστο-
ποιητικών οικογενειακής κατάστασης, η έκ-
δοση δελτίων ταυτότητας, η παροχή πληρο-
φοριών μέσω αναζητήσεων σε ηλεκτρονι-
κές εφαρμογές της ΕΛΑΣ ή, γενικότερα,
στην υποβοήθηση του έργου της οργάνω-
σης. Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ο διοικη-
τής Τμήματος Ασφαλείας στη Δυτική Αττική
(αστυνόμος Β’ Γ.Μ.), ενώ στη δικογραφία πε-
ριλαμβάνεται και το όνομα της συζύγου του
(αρχιφύλακας Σ.Σ.), η οποία υπηρετούσε
στην έκδοση ταυτοτήτων στην ίδια αστυνο-
μική υπηρεσία. Πρόκειται για τον αξιωματι-
κό στο γραφείου του οποίου βρέθηκαν οι
320.000 ευρώ από τις συνολικά 608.000 ευ-
ρώ που κατασχέθηκαν.

Στις συνομιλίες τους τα μέλη του κυκλώ-

ματος χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινω-
νίας με χαρακτηριστικές λέξεις για τα έγγρα-
φα που εξέδιδαν. Συγκεκριμένα, ως «μπλε»
ανέφεραν το δελτίο ταυτότητας και ως «βι-
βλιαράκι» το διαβατήριο. Κατά την προανά-
κριση οι Εσωτερικές Υποθέσεις πραγματο-
ποίησαν εκατοντάδες νόμιμες συνακροά-
σεις, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνονται
στη δικογραφία ως πειστήρια της έκνομης
δράσης αστυνομικών. Σε μία από αυτές «πε-
λάτισσα» του κυκλώματος συνομιλεί με
αστυνομικό που υπηρετεί σε Τμήμα Ασφα-
λείας της Αττικής, ο οποίος θέλει να... εξυπη-
ρετήσει με το αζημίωτο.

Πελάτισσα: Δεν θέλω να μπλέξω. Πρέπει
να κάνουμε κάτι, να υπογράψω κάποιο χαρτί.
Δεν θέλω να μπλέξω.

Αστυνομικός: Εντάξει, θα το κοιτάξω, ρε
παιδάκι μου, είπα στον διοικητή, λέω την
έβαλα την κοπέλα, φίλη μου, αλλά χωρίς να
έρθει. Εγώ δεν του είπα ότι ήρθες. Δεν τους
είπα ότι έχεις έρθει στο Τμήμα για να βάλεις
υπογραφή.

Πελάτισσα: Έπρεπε να με πάρεις τηλέφω-
νο να με ενημερώσεις. Δηλαδή, τώρα να, μου
ήρθε αυτό μπαμ και δεν μου αρέσει.

Αστυνομικός: Να σου πω κάτι. Έχει τύχει,
ας πούμε, και άλλοι από την Αράχοβα που
δεν έχουν φέρει μάρτυρα και λέω να βάλου-
με κάποιο γνωστό. Και τους έχω βάλει.
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Μια ταυτότητα... βρήκε τη μαφία 

Βγήκε από τα κάγκελα της φυλακής 
το μοντέλο που είχε βρεθεί με κοκαΐνη

Εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον το εντυ-
πωσιακό μοντέλο Αφροδίτη Μπάρμπα, που
λίγους μήνες νωρίτερα είχε κριθεί προσω-
ρινά κρατούμενη, όταν σε έλεγχο της αστυ-
νομίας βρέθηκαν στο αυτοκίνητο της 35 φι-
ξάκια κοκαΐνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου
της Αλέξη Κούγια, η ανακρίτρια Ευτυχία
Μπελενιώτη, η οποία χειρίστηκε την υπό-
θεση, έκανε δεκτή την αίτηση αντικατάστα-

σης της προσωρινής κράτησης της κατηγο-
ρούμενης, υιοθετώντας την πρόταση του
εισαγγελέα Γιώργου Καλούδη.

«Η απόφαση αυτή της κας ανακριτού και
του κου εισαγγελέα ήταν αναμενόμενη,
γιατί η ιδιαίτερα επαρκής κα ανακριτής είχε
ταχύτατα διατάξει συμπληρωματικές ανα-
κριτικές πράξεις (έλεγχος DNA, έλεγχος
δακτυλικών αποτυπωμάτων, έλεγχος κα-
μερών, τοξικολογικές εξετάσεις που απέ-

δειξαν ότι η κα Μπάρμπα δεν είναι χρήστης
ναρκωτικών ουσιών), οι οποίες οδήγησαν
τη σκευωρία κατά της κας Μπάρμπα σε
απόλυτη κατάρρευση», αναφέρει ο Αλέξης
Κούγιας.

Πλέον, το 31χρονο μοντέλο βρίσκεται
κοντά στο παιδί του και αναμένει την έκδο-
ση βουλεύματος σχετικά με την παραπομ-
πή του ή μη σε δίκη για διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών.

Χάρη σε έναν τυχαίο έλεγχο
στο Χαλάνδρι ξεδιπλώθηκε
το... κουβάρι του κυκλώματος
πλαστογραφίας με 
εμπλεκόμενους αστυνομικούς 



Το κατώφλι του εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσει,
στο πλαίσιο της νέα έρευνας που διενεργείται για τη δο-
λοφονία του 26χρονου Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύ-
γουστο του 2012, πέρασε η μητέρα του, Βαρβάρα Θεοδω-
ράκη.

Εννέα χρόνια μετά την απαγωγή και δολοφονία του νε-
αρού άνδρα, έχει ανοίξει νέα έρευνα για την εμπλοκή
ακόμη εννέα προσώπων στην υπόθεση. 

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ο εγκέ-
φαλος της υπόθεσης έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρ-
ξη, αλλά το δικαστήριο διέταξε τη συνέχεια της έρευνας
για εννέα πρόσωπα για τα οποία προέκυψαν στοιχεία εμ-
πλοκής στην υπόθεση από την ακροαματική διαδικασία.

«Ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη που ενήρ-
γησε τόσο τάχιστα για να λάμψει η αλήθεια πολύ
γρήγορα», ανέφερε η Βαρβάρα Θεοδωράκη μετά
την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, επαναλαμβά-
νοντας την έκκλησή της να βρεθεί ό,τι έχει απομείνει
από το παιδί της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Νίκο Ρου-
σόπουλο, οι Αρχές ζήτησαν κάποια συμπληρωματικά
στοιχεία, μεταξύ των οποίων και την έρευνα του Καναδού
ερευνητή για την τύχη του Μάριου. 

«Θεωρούμε ότι τα στοιχεία θα οδηγήσουν στη λύση της
υπόθεσης. Σίγουρα όταν έχεις εννέα κατηγορούμενους,
κάποιος θα μιλήσει», υπογράμμισε ο κ. Ρουσόπουλος.
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Δολοφονία Παπαγεωργίου: Άλλοι εννέα ύποπτοι στο στόχαστρο των Αρχών

Η
Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα
στις δέκα πιο ακριβές πό-
λεις του κόσμου με βάση
το κόστος της βενζίνης,

καταλαμβάνοντας την έκτη θέση παγ-
κοσμίως μετά το Χονγκ Κονγκ, το Άμ-
στερνταμ, το Όσλο, το Τελ Αβίβ και το
Αμβούργο. Πριν από την πανδημία του
κορονοϊού το 2020, η Αθήνα ήταν στη
209η θέση των πιο ακριβών πόλεων
ανάμεσα σε 440 πόλεις παγκοσμίως με
κριτήριο το κόστος της ζωής. Η Θεσσα-
λονίκη κατείχε τη 213η θέση, η Πάτρα
τη 216η και το Ηράκλειο τη 217η θέση.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία για την Ευρώπη (2018),  η
Αθήνα κατατάσσεται στη 13η θέση στη
λίστα με τις πιο ακριβές πρωτεύουσες
των 48 ευρωπαϊκών χωρών. Η κατάτα-
ξη βασίζεται σε ένα σύνολο αγαθών
και υπηρεσιών και το μέσο κόστος
τους. Εξετάζονται η τιμή εισόδου σε
ένα μουσείο, το κόστος ενός φλιτζανι-
ού καπουτσίνο, η τιμολόγηση των ταξί
ανά χιλιόμετρο, το μέσο κόστος μιας
διανυκτέρευσης σε ένα ξενοδοχείο, το
εισιτήριο του λεωφορείου κ.λπ. Πιο
ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη εί-
ναι το Μονακό, ενώ ακολουθούν το
Ρέικιαβικ και το Δουβλίνο. Η φθηνό-

τερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα είναι τα
Σκόπια, ακολουθούμενη από την Πρί-
στινα και την Ποντγκόριτσα.

Πιο ακριβή πόλη στον κόσμο για να
ζει κανείς το 2021 είναι το Τελ Αβίβ,
σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη
του  Economist Intelligence Unit
(ΕΙU). Τη δεύτερη θέση μοιράζονται
το Παρίσι και η Σιγκαπούρη, ενώ ακο-
λουθούν η Ζυρίχη, το Χονγκ Κονγκ και
η Νέα Υόρκη.

H ισραηλινή πόλη πέρυσι ήταν στην
5η θέση της λίστας. Σύμφωνα με την

ανάλυση του EIU, η μεγάλη αλλαγή έχει
να κάνει με τη σημαντική ανατίμηση
του εθνικού νομίσματος σεκέλ έναντι
του δολαρίου αλλά και τις αυξήσεις των
τιμών για το ένα δέκατο των αγαθών
στην πόλη (κυρίως είδη παντοπωλείου
και μεταφορές) σε τοπικό νόμισμα.

Τη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη
σημείωσε η Ρώμη (από την 32η βρέθη-
κε στην 48η θέση) εξαιτίας της μείωσης
των προϊόντων που μπαίνουν στο καλά-
θι του νοικοκυριού και των ενδυμάτων.
Την πρώτη δεκάδα των πιο ακριβών πό-

λεων συμπληρώνουν η Γενεύη, η Κο-
πεγχάγη, το Λος Άντζελες και η Οσάκα.
Φθηνότερη πόλη για να ζει κανείς ανα-
δείχθηκε η Δαμασκός.

Η πρωτεύουσα βρίσκεται 
στη 13η θέση της ευρωπαϊκής
κατάταξης με βάση ένα 
σύνολο αγαθών και υπηρεσιών
και το μέσο κόστος τους

Αθήνα: Στις πιο
ακριβές πόλεις 
του κόσμου
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Κοινή πρόταση Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και
Ρουμανίας για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγο-
ράς ενέργειας κατατέθηκε στο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
ενεργειακή κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη.

«Η ανάληψη δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό
επίπεδο είναι επιβεβλημένη για να προστατεύ-
σουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελεί τον
Οδικό Χάρτη για την εκπλήρωση του στόχου της Ευρώπης

να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το
2050», δήλωσε σχετικά ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία της Γαλλίας οι
πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί προτείνουν αλλα-
γές στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορι-
κής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμέ-
νου η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές να

αντανακλά το μέσο κόστος του ενεργειακού
μείγματος και το μέσο κόστος παραγωγής. Οι πέντε

ζητούν επίσης να γίνουν παρεμβάσεις για τη διόρθωση

των στρεβλώσεων που παρατηρούνται και στην αγορά
φυσικού αερίου με έμφαση στις υποδομές, ενώ πρότει-
ναν τη σύσταση κεντρικού μηχανισμού για την προμήθεια
φυσικού αερίου.

Τέλος, προτείνουν να ξεκινήσει άμεσα ενδελεχής αξιο-
λόγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη συμμετο-
χή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη λήψη
αποφάσεων για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τον στό-
χο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά τουλάχιστον 55% το 2030 σε σχέση με το 1990. 

Κ. Σκρέκας: «Ευρωπαϊκή πρόταση για αντιμετώπιση της κρίσης με το φυσικό αέριο»

Η Ελλάδα κόμβος
οπτικών ινών 
στη Μεσόγειο

Σε έναν από τους βασικούς κόμ-
βους δεδομένων της Μεσογείου με-
τατρέπεται η Ελλάδα, καθώς η θυγα-
τρική του ΑΔΜΗΕ Grid Telecom και η
Islalink ανακοίνωσαν την επέκταση
του επίγειου οπτικού δικτύου κορμού
του υποβρυχίου καλωδίου IONIAN
που συνδέει Ιταλία και Ελλάδα.

Εξασφαλίζεται έτσι η επέκταση
κρίσιμων ευρυζωνικών υποδομών
στη Μεσόγειο που ενισχύουν σημαν-
τικά τη διασυνδεσιμότητα των δύο
χωρών με επιπλέον χωρητικότητα
360 Tbps.

Στην ελληνική πλευρά, το καλώδιο
ΙΟΝΙΑΝ, μήκους 320 χλμ., της Islalink
θα συμπληρωθεί από δίκτυο οπτικών
ινών 1.000 χλμ. της Grid Telecom, το
οποίο συνδέει την Πρέβεζα με την
Αθήνα και στη συνέχεια με τη Θεσσα-
λονίκη. Έτσι τα δύο μεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας αναδεικνύονται ως
περιφερειακοί κόμβοι για υπηρεσίες
νέφους, περιεχομένου και τηλεπικοι-
νωνιών, δίνοντας έναυσμα για νέες
επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Τον ενθουσιασμό του για τη συνεργα-
σία 25ετούς διάρκειας εξέφρασε ο δι-
ευθυντής της Grid Telecom Γιώργος
Ψυρρής και δήλωσε σχετικά: «Είμαστε
περήφανοι που βοηθάμε στην υλοποί-
ηση του έργου IONIAN που θα φέρει
μια νέα και εναλλακτική διεθνή δια-
δρομή, η οποία θα βοηθήσει την Ελλά-
δα να γίνει ένας από τους βασικούς
κόμβους δεδομένων της Μεσογείου».

Από την πλευρά της, η CEO της Isla-
link, Esther Garcés, επεσήμανε: «Το
οπτικό δίκτυο που διαχειρίζεται η
Grid Telecom είναι αποδεδειγμένα
υψηλής αξιοπιστίας και καλύπτει
πλήρως τις απαιτήσεις του συστήμα-
τος ΙΟΝΙΑΝ». 

Σ
υνολικά 20 έργα
ενεργειακής αναβάθ-
μισης νοσοκομείων,
τα περισσότερα εκ

των οποίων στην περιφέρεια,
συνολικού προϋπολογι-
σμού 64 εκατ. ευρώ,
ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καρα-
μανλής, σε συνεργασία με
το υπουργείο Υγείας, θέτον-
τας έτσι στο επίκεντρο των
δράσεων τον εκσυγχρονισμό,
την ποιοτική αλλά και ενεργει-
ακή αναβάθμιση των υποδο-
μών υγείας της χώρας, σε μια
περίοδο που το σύστημα Υγεί-
ας δέχεται σοβαρές πιέσεις
εξαιτίας της πανδημίας.

Ο υπουργός υπογράφοντας
τη σύμβαση για το πρώτο από
αυτά, την ενεργειακή αναβάθ-
μιση του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Πατρών
(Ρίο), έκανε λόγο για «ένα συ-
νολικό πλάνο έργων που μει-
ώνουν δραστικά το ενεργειακό
μας αποτύπωμα, αλλά ταυτό-
χρονα αφήνουν και ένα ισχυρό
θετικό αποτύπωμα στην καθη-
μερινή ζωή των πολιτών».

Τα έργα υλοποιούνται από
το ΕΣΠΑ και την Κτηριακές
Υποδομές ΑΕ, ενώ, όπως δή-
λωσε ο κ. Καραμανλής, οι δια-
δικασίες για την ολοκλήρωσή
τους εξελίσσονται ταχύτατα.

Σημειώνεται ότι το Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών είναι το
πρώτο που αναβαθμίζεται,
ενώ θα ακολουθήσουν σύντο-
μα άλλα τέσσερα στην Αχαΐα,
την Ηλεία και την Αιτωλοα-
καρνανία. Τη σύμβαση υπέ-
γραψε η διοίκηση της ΚΤΥΠ, o
διευθύνων σύμβουλος Αθα-
νάσιος Γιάνναρης, o πρόεδρος
Τιμολέων Κατσίπος και ο Γε-
ώργιος Κωτούλας, διευθύνων
σύμβουλος της αναδόχου
εταιρείας Τομή.

«Το υπουργείο Υποδομών
δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα,
όπως το μετρό, τα σιδηροδρο-
μικά ή οι οδικοί άξονες. Δου-
λεύουμε εντατικά και για έργα
μικρότερου μεγέθους, αλλά
εξίσου μεγάλης σημασίας,
όπως αυτό το οποίο ξεκινάμε
σήμερα», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο υπουργός, εκφρά-
ζοντας την πολιτική βούληση
για «προστασία της υγείας, αν-

τιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης, ενίσχυση της περιφέ-
ρειας και βελτίωση της καθη-
μερινότητας».

«Σε μια χρονική περίοδο
που το σύστημα υγείας της χώ-
ρας δέχεται μια ισχυρή πίεση,
εμείς είμαστε εδώ για να συν-
δράμουμε στο πεδίο αρμοδιό-
τητάς μας, τις υποδομές», δή-
λωσε από την πλευρά του ο
υφυπουργός Υποδομών Γιώρ-
γος Καραγιάννης. «Με σταθε-
ρά και προσεκτικά βήματα
υλοποιούμε το πρόγραμμά
μας, τηρώντας τις δεσμεύσεις
μας ότι θα είμαστε δίπλα στον
πολίτη της χώρας, με μικρά και
μεγάλα έργα που θα έχουν
κοινωνικό πρόσημο, προστι-
θέμενη αξία για τις τοπικές
κοινωνίες και θα συμβάλουν
στον περιορισμό της κλιματι-
κής αλλαγής με το φιλοπερι-
βαλλοντικό τους αποτύπωμα»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, όπως για το
ΓΝΠ, για τα έργα προβλέπονται
οικοδομικές και εργασίες,
όπως κατασκευή θερμοπρόσο-
ψης, αντικατάσταση της στεγά-
νωσης και προσθήκη θερμομό-
νωσης, αντικατάσταση του συ-
νόλου των εξωτερικών πεπα-
λαιωμένων κουφωμάτων, ανα-
βάθμιση συστήματος θέρμαν-
σης/κλιματισμού τριών κτιρίων,
αντικατάσταση και αναβάθμιση
Κεντρικών Κλιματιστικών Μο-
νάδων, αντικατάσταση λαμπτή-
ρων φθορισμού με LED, σύ-
στημα Ενεργειακής Διαχείρι-
σης κτιρίων, αντλίες θερμότη-
τας ψύξης/θέρμανσης κ.λπ.

Ενεργειακή αναβάθμιση
σε είκοσι νοσοκομεία

Κ. Καραμανλής: 
«Οι διαδικασίες για την
ολοκλήρωσή τους 
εξελίσσονται ταχύτατα»

Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης



Ήπειρος - Καχριμάνης

Το δικαστήριο απένειμε
δικαιοσύνη - «Οι αφορισμοί και
η λασπολογία δεν με πτοούν»

Αθώοι κρίθηκαν τέσσερις
από τους πέντε κατηγορού-
μενους για την υπόθεση των
κλεμμένων εικόνων από εκ-
κλησίες και μοναστήρια της
Ηπείρου, με απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων. Το δικαστήριο έκρι-
νε ένοχο μόνο τον ιδιοκτήτη γκαλερί από τα Τρίκαλα για
τις κατηγορίες της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων
κλοπής και του επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών με
αναστολή. Για την απόφαση, ο οικείος περιφερειάρχης
επισημαίνει πως οι «αφορισμοί» και η «λασπολογία
που εξαπολύθηκαν σε βάρος μου από παράγοντες της
δίκης προκειμένου να αποκρουστούν στοιχεία και μαρ-
τυρίες μου, δεν με πτοούν και ούτε πρόκειται να ανα-
στείλουν τη συνέχιση της προσπάθειάς μου για να επι-
στραφούν ιερά σκεύη και εικόνες στον τόπο τους», ξε-
καθάρισε ο Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Θερμαϊκός

Διέρρηξαν το δημαρχείο
Πεντακόσια ευρώ άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο
του δημαρχείου Θερμαϊκού άγνωστοι δράστες που
με καλυμμένα πρόσωπα εισήλθαν χθες το πρωί στο
δημαρχιακό μέγαρο. «Η καθαρίστρια που πήγε στις
5.00 το πρωί έπεσε επάνω τους. Ευτυχώς οι δρά-
στες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να έχουμε χειρότε-
ρα. Καλέσαμε άμεσα φυσικά την αστυνομία, με τις
έρευνες να βρίσκονται σε καλό δρόμο. Μάλιστα, οι
δράστες φέρονται να κινήθηκαν με κλεμμένο όχη-
μα», αναφέρει ο δήμαρχος Γιώργος Τσαμασλής. Οι
αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωπο-
κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Ιδιαίτερα καρποφόρα υπήρξε η συνάντηση που είχε στην Αθήνα
ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με παρόντες τους
βουλευτές Έβρου Χρήστο Δερμεντζόπουλο και Νατάσα Γκαρά,
και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο. Αποτέλεσμα
της συνάντησης ήταν να ικανοποιηθεί το αίτημα παραμονής και
λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στις
Φέρες. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης: «Σε τηλε-
διάσκεψη με τη γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Χριστίνα Θεοφιλίδη, έγινε γνω-
στό ότι το υποκατάστημα των Φερών θα συνεχίσει να λειτουργεί
ως έχει». Προς τούτο, «ευχαριστώ θερμά τον υπουργό για το ει-
λικρινές ενδιαφέρον του και την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς
και τον Σεβασμιότατο και τους βουλευτές του νομού μας για την
πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξή τους».

Με συνθήματα «Η κυβέρνηση μας πετάει
έξω», ενώ «Καλύπτουμε πάγιες ανάγκες», οι
συμβασιούχοι - παρατασιούχοι των ΟΤΑ, με
σχετική ανακοίνωσή τους, καλούν σε παράστα-
ση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 13.00 στο υφυπουργείο Εσωτερι-
κών Μακεδονίας-Θράκης. Συγκεκριμένα ση-
μειώνουν: «Έχουμε προσφέρει με το παραπάνω
στην πανδημία στους δήμους και η κυβέρνηση
θέλει να μας πετάξει έξω. Καλούμε δήμους,
συνδικάτα και φορείς να μας στηρίξουν στον
αγώνα μας! Να δουλέψουμε θέλουμε και το
έχουμε αποδείξει με το παραπάνω, πραγματο-
ποιώντας εργασίες πάγιων αναγκών σε καίριες
θέσεις». Προς τούτο, «οι εργαζόμενοι και οι ερ-
γαζόμενες στους ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
προσελήφθησαν με συμβάσεις λόγω των εκτά-
κτων συνθηκών που δημιούργησε η Covid-19,
πραγματοποιούν στις 13 Δεκεμβρίου το μεση-
μέρι στις 13.00, έξω από το Υφυπουργείο Μακε-
δονίας - Θράκης (Διοικητήριο), κινητοποίηση,
με κύριο αγωνιστικό σκοπό τη μετατροπή των
συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου».

! Συμβασιούχοι - Παρατασιούχοι ΟΤΑ

Ζητούν μονιμοποίηση και
διαδηλώνουν 13 Δεκεμβρίου

Παραμένει η Εθνική Τράπεζα στις Φέρες

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία 

Στα γυρίσματα της ταινίας 
«Αναλώσιμοι 4» ο περιφερειάρχης

Τα γυρίσματα της ταινίας «Expendables 4» («Αναλώσιμοι 4»)
παρακολούθησε, στα κινηματογραφικά στούντιο της χολιγουντια-
νής εταιρείας Millennium Media, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ο οι-
κείος περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Σημειώνεται
πως η ταινία γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη και σκηνοθετείται από
τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Scott Waugh, και εκπληρώνει
έναν στόχο της οικείας Περιφερειακής Αρχής, για ανάδειξη της
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε «χώρο γυρισμάτων
κινηματογραφικών ταινιών», που θα αναδεικνύουν την ιστορία
και το ιδιαίτερο κάλλος της Μακεδονίας. «Είναι πολύ σημαντικό
για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Κεντρική Μακεδονία να
προσελκύουν ταινίες του Χόλιγουντ μεγάλου προϋπολογισμού,
με ορισμένους από τους μεγαλύτερους σταρ στον κόσμο. Το Film
Office της περιφέρειας, που πρώτοι ιδρύσαμε στην Ελλάδα, θα
συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις οπτικοακουστικές παραγωγές,
οι οποίες προγραμματίζεται να γυριστούν στην Κεντρική Μακεδο-
νία», επισήμανε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
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Αλεξανδρούπολη



Π
αρατείνεται κατά 12 ακόμη μήνες το
μνημόνιο συνεργασίας για την ενί-
σχυση των διαδικασιών του Συστή-

ματος Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο Αθη-
ναίων, με απόφαση που υπέγραψαν ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο διοικητής
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος
Μπίνης και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης.

Βασικό αντικείμενο του μνημονίου είναι η
ενίσχυση των διαδικασιών του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου στον μεγαλύτερο δήμο
της χώρας, για την παροχή καλύτερων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες με όλες τις εγγυή-
σεις λογοδοσίας και ακεραιότητας. Οι τρεις
άνδρες είχαν συνάντηση εργασίας με αντι-
κείμενο την αποτίμηση των αποτελεσμάτων
της συνεργασίας των τριών φορέων στη βάση
του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπο-
γραφεί τον Σεπτέμβριο του 2020. Σημειώνε-
ται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρό-

γραμμα πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών
στο Δημόσιο και για τον Δήμο Αθηναίων σχε-
τική πιστοποίηση έλαβαν τρεις προϊστάμενοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης τόνισε
τη σημασία της ενδυνάμωσης των διαδικα-
σιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
που θα υπηρετήσουν με όρους διαφάνειας
και ακεραιότητας τους Αθηναίους δημότες.

Από την πλευρά του ο κ. Μπακογιάννης
εξήρε τη σημασία του ελέγχου των συστημά-
των διακυβέρνησης, χρηστής διοίκησης και
λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα
με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική
παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, και
να λαμβάνονται μέτρα όπου απαιτούνται για
τη βελτίωσή τους, προκειμένου να ανακτηθεί
η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Να μη γίνει «Γιοφύρι της Άρτας»
O δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου

Ανδρέας Ευθυμίου εξέφρασε τη
δυσαρέσκειά του για την καθυστέ-
ρηση των έργων στο παραλιακό μέ-
τωπο μόλις έγινε γνωστή η νέα,
όγδοη κατά σειρά, παράταση, μέχρι
τον Απρίλιο του 2022, που έδωσε η
Περιφέρεια Αττικής στην ανάδοχο
εταιρεία για την ολοκλήρωση των
εργασιών της Α’ φάσης της ανάπλα-
σης του παραλιακού μετώπου στο
Μοσχάτο. Όπως επισημαίνει ο δή-
μαρχος: «Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες, εδώ και δύο χρόνια, δεσμεύσεις ότι ήδη θα
είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και ότι ήδη θα είχε δημοπρατηθεί η δεύτερη φάση των
εργασιών, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι κανένα χρονοδιάγραμμα για τα παραπάνω δεν τη-
ρείται. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε το έργο αυτό να μετα-
τραπεί σε σύγχρονο “Γιοφύρι της Άρτας”».

ΠΠροστασία 
και αναβάθμιση 
της Πάρνηθας

Προγραμματική σύμβαση με αντι-
κείμενο την προστασία, αναβάθ-
μιση και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος σε δημόσια δάση
και δασικές εκτάσεις του Δήμου
Φυλής υπέγραψε με τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. Η σύμβαση
προβλέπει τη σύνταξη μελετών
και την εκτέλεση έργων, συνολι-
κού προϋπολογισμού 8,57 εκατ.
ευρώ, που αποβλέπουν στην αντι-
πυρική προστασία με τη βελτίωση
των δασικών δρόμων, του δικτύου
υδροδότησης των επίγειων και
εναέριων πυροσβεστικών μέσων,
την πύκνωση των πυροφυλακίων
και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Ακόμη προβλέπonται η απομά-
κρυνση των μπάζων, των απορ-
ριμμάτων και των ξερών δέντρων
από το δάσος και η δεντροφύτευ-
ση στα σημεία που χρειάζεται.

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
«γαλάζια» παράταξη που
έχει συμπράξει με τον «πα-
σοκογενή» δήμαρχο πα-
ρουσιάζει έντονα δείγματα
διάλυσης, σε βαθμό που για
κρίσιμα ζητήματα ο καθέ-
νας να ψηφίζει ό,τι θέλει;
Πιο πρόσφατο παράδειγμα
η ψηφοφορία για θεσμική
θέση όπου ήταν υποψήφιος
σύμβουλος της παράταξης
(και στέλεχος της τοπικής
ΝΔ), αλλά οι υπόλοιποι
προτίμησαν την πρόταση
του δημάρχου!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Γυμνασιαρχία» 
στον Διόνυσο
Ένα πρόγραμμα αναδοχής χώρων
άθλησης-αναψυχής με την ονομα-
σία «Γυμνασιαρχία» εκπόνησε ο Δή-
μος Διονύσου στο πλαίσιο των ενερ-
γειών για την ποιοτική αναβάθμιση
και την αποτελεσματική συντήρησή
τους. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει
πρόσκληση σε μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς,
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να
γίνει ανάδοχος ενός αθλητικού γη-
πέδου ή μιας παιδικής χαράς του
Δήμου Διονύσου, αναλαμβάνοντας
την ανακατασκευή ή την ανάπλαση,
σε συνεργασία με τον δήμο. Όσον
αφορά το λόγο που το πρόγραμμα
ονομάστηκε «Γυμνασιαρχία»…
υπενθυμίζεται ότι στην Αρχαία Ελ-
λάδα η γυμνασιαρχία ήταν ένας από
τους τέσσερις θεσμούς που υπήρ-
χαν (οι άλλοι τρεις ήταν η χορηγία, η
εστίαση και η τριηραρχία) και λει-
τουργούσαν ως έμμεση φορολόγη-
ση των ισχυρά οικονομικά Αθηναί-
ων. Η γυμνασιαρχία ήταν η καταβολή
των εξόδων εκγύμνασης των αθλη-
τών για τους αγώνες.

Χρηματοδότηση
των συνδέσεων

Πρόσθετη χρηματοδότησης ύψους
579 χιλ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤ-
ΠΑ) μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξα-
σφάλισε η Περιφέρεια Αττικής για τη
χρηματοδότηση της κατασκευής ιδιω-
τικών συνδέσεων (διακλαδώσεων)
αποχέτευσης στον Δήμο Μεγαρέων.
Ειδικότερα, το νέο αυτό υποέργο εν-
τάχθηκε στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ατ-
τική 2014-2020», μέσω
τροποποίησης του αρχι-
κού έργου, προϋπολογι-
σμού 6 εκατ. ευρώ. Έτσι
χρηματοδοτείται η κα-
τασκευή 1.400 ιδιωτικών συνδέσεων
αποχέτευσης στον Δήμο Μεγαρέων
και εξασφαλίζεται η σύνδεση περισ-
σότερων από 5.000 πολιτών στο κεν-
τρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης: «Διαρκής στόχος
μας είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων με σύγχρονα έργα
και υποδομές προς όφελος της υγείας
και του περιβάλλοντος».
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Δήμος Αθηναίων 

Παράταση μνημονίου συνεργασίας για
ενίσχυση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 



Δολιοφθορά στο... έλατο 
Κι όμως συνέβη και αυτό. Άγνωστοι τα «έβα-

λαν» με το χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους 18 μ.,
που έχει στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, κα-
θώς έλυσαν τα δύο από τα τέσσερα συρματόσχοι-
να που το σταθεροποιούν, ενώ ξεβίδωσαν τις βί-
δες που το συγκρατούσαν. Ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για δολιοφθο-
ρά, ενώ άμεσα προχώρησε στις απαραίτητες πα-
ρεμβάσεις για την εκ νέου στήριξη του ελάτου.

ΣΣτη Χαλάστρα η έδρα 
του Δήμου Δέλτα
Ιστορική έδρα του Δήμου Δέλτα ανακηρύχθη-
κε η Χαλάστρα από το δημοτικό συμβούλιο του
δήμου, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των
κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Επό-
μενο βήμα είναι το «πράσινο φως» από το
υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να ανοίξει ο
δρόμος για τη διεκδίκηση της ενσωμάτωσης
στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας αυτούσιας
αναφοράς της Χαλάστρας στη συμβολή της
στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Στο Αυτόφωρο οι αρνητές
μάσκας και εμβολίων

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Θεσσα-
λονίκης παραπέμφθηκαν οι έξι αρνητές μάσκας και εμβο-
λίων που συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώ-
σεις. Οι πρώτοι δύο όταν το παιδί του ενός, μαθητής Γυ-
μνασίου στη Μενεμένη, δεν έγινε δεκτό από το σχολείο
του, καθότι ο πατέρας του απαιτούσε να παρακολουθήσει
τα μαθήματα χωρίς να φοράει μάσκα και χωρίς να έχει
υποβληθεί σε self test. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις
για ψευδή καταμήνυση, όταν ο πατέρας του παιδιού υπέ-
βαλε μήνυση σε βάρος του διευθυντή του σχολείου και
στη συνέχεια όταν ο φίλος του υπέβαλε μήνυση σε βάρος
των αστυνομικών.

Οι άλλοι τέσσερις οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο για μια
σειρά αδικημάτων, συγκεκριμένα για αντιποίηση αρχής, για
φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για παράβαση των μέτρων περί
μεταδοτικών ασθενειών και για παράνομη βιντεοσκόπηση,
καθώς το βράδυ της Τετάρτης κατηγορήθηκαν ότι πήγαν σε
εταιρεία όπου διενεργούνται τεστ για τον κορονοϊό και υπο-
στήριξαν ότι όλα όσα γίνονται είναι παράνομα, καλώντας
τους να σταματήσουν, ενώ αυτοπροσδιορίστηκαν ως υπε-
ρασπιστές του Συντάγματος!

Οι δίκες και στις δύο περιπτώσεις αναβλήθηκαν για τις
επόμενες μέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύ-
θεροι. 

Πρωτοπόρο χαρακτήρισε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ό,τι έχει σχέση
με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους άνω των
60 ετών. Όπως χαρακτηρίστηκα έγραψε ο βουλευτης της

ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης, «το 2020 χρησιμοποιήσαμε το
lockdown πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα με τη γενι-
κή υποχρεωτικότητα εμβολιασμού άνω των 60 ετών πρω-
τοπορούμε και πάλι. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τα «μπράβο» του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στον πρωθυπουργό

Βραβεύτηκαν οι γιατροί 
και οι νοσηλευτές
Στην ίδια εκδήλωση στο πρόσωπο του Αθανά-
σιου Εξαδάχτυλου βραβεύτηκαν όλοι οι για-
τροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας
που δίνουν μεγάλη μάχη με την πανδημία. Δί-
πλα στον
βραβευθέντα
πρόεδρο του
Ιατρικού
Συλλόγου
Ελλάδας κα-
θόταν ο για-
τρός και επι-
κεφαλής της παράταξης «Ανατροπή» του Δή-
μου Παύλου Μελά Γιώργος Λίλτσης. Γιατροί
και οι δύο, είχαν την ευκαιρία έστω κι έτσι να
πουν για λίγο τα δικά τους…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τζάμπολ  σε αγώνα 
με αμαξίδια 
από Καλαφάτη
Η αγάπη του Σταύρου Καλαφάτη για
το μπάσκετ είναι γνωστή. Ωστόσο,
αυτήν τη φορά ο υφυπουργός Μακε-
δονίας - Θράκης επέλεξε να πραγ-
ματοποιήσει το τζάμπολ του αγώνα
με αμαξίδια μεταξύ του Άρη και του
Πανσερραϊκού! 

Χριστουγεννιάτικη
βόλτα σε στολισμένες
γωνιές της πόλης 
Η Έλενα Ράπτη είναι πολύ ενεργή στο In-
stagram, καθώς σε καθημερινή βάση
μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φί-
λους της στιγμιότυπα τόσο από την προ-
σωπική όσο και από την επαγγελματική
ζωή της. Αυτήν τη φορά, λοιπόν, η ίδια
δημοσίευσε στο προφίλ της μερικές φω-
τογραφίες από την έξοδό της, δείχνον-
τάς μας τις στολισμένες γωνιές της Θεσ-
σαλονίκης. «Καλό και ευλογημένο μήνα
με υγεία», σημείωσε η Έλενα Ράπτη στη
λεζάντα της ανάρτησής της.

Αρμενία: Επίσκεψη
στο Μνημείο 
της Γενοκτονίας
Στη Δημοκρατία της Αρμενίας
πραγματοποιεί επίσκεψη ο βου-
λευτής Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος
Τσαβδαρίδης ως μέλος της εθνι-
κής αντιπροσωπείας για τη διδυ-
μοποίηση (twinning) των κοινο-
βουλίων Ελλάδας - Αρμενίας. Με
μεγάλη συγκίνηση επισκέφθηκε
και το Μνημείο της Γενοκτονίας,
όπου απέτισε φόρο τιμής στους
σφαγιασθέντες Αρμενίους από
τους Οθωμανούς Τούρκους κατά
τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου.

Τίμησαν τον Ρομπέν 
των... δανειοληπτών 

Για την κοινωνική του προσφορά, τη στήριξη
άπορων οικογενειών μέσω συσσιτίων αλλά και
τη βοήθεια που παρέχει σε όσους έχουν προβλή-
ματα με τα δάνεια και αδυνατούν να αντεπεξέλ-
θουν βραβεύτηκε ο δικηγόρος και πολιτευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Καραγιαν-
νακίδης. Ο Ρομπέν των... δανειοληπτών, όπως
τον αποκαλούν, βραβεύτηκε στη διάρκεια φιλαν-
θρωπικού γκαλά, που διοργάνωσε η κοινωνική
οργάνωση «Μαζί για την οικογένεια και το παι-
δί», για την προσφορά του στον συνάνθρωπο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ20



Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την αναγνώριση της Κριμαίας
ως «ρωσικού εδάφους» από τον πρόεδρο της Λευκορω-
σίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, την ώρα που κλιμακώνεται η
ένταση Μόσχας - Κιέβου με επίκεντρο την ανατολική Ου-
κρανία.

Σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Λου-
κασένκο υποστήριξε ότι «όλοι κατανοούσαν ότι η Κρι-
μαία είναι de facto ρωσική, και μετά το δημοψήφισμα του
2014 έγινε και de jure». «Εάν η Λευκορωσία αναγνωρίσει

όντως την παράνομη κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία,
αυτό θα επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στις σχέσεις
Ουκρανίας - Λευκορωσίας», ανακοίνωσε το Κίεβο.

Η Ρωσία θεωρεί τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουκρα-
νίας να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κρι-
μαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, ως «άμε-
ση απειλή», δήλωσε το Κρεμλίνο. 

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ασφαλεί-
ας (FSB) ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τρεις «Ουκρανούς

κατασκόπους», ο ένας εκ των οποίων ετοίμαζε «επίθε-
ση» με εκρηκτικά. Οι συλλήψεις έγιναν γνωστές εν μέσω
έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με το Κίεβο
να εκφράζει φόβους για επικείμενη ρωσική εισβολή, κα-
τηγορώντας τη Μόσχα ότι έχει συγκεντρώσει στρατεύμα-
τα στα σύνορα.

Από το 2014 μαίνονται μάχες στην ανατολική Ουκρανία
μεταξύ του στρατού και των φιλορώσων αυτονομιστών
ανταρτών, με περισσότερους από 13.000 νεκρούς.

Α
ναζητώντας εξιλαστήριο θύμα
για την κατάρρευση της τουρ-
κικής οικονομίας, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν καρατόμησε

νύχτα τον υπουργό Οικονομικών Λουτφί
Ελβάν και τον αντικατέστησε με έναν
«δικό του» άνθρωπο. Νέος «τσάρος της
οικονομίας» είναι ο Νουρεντίν Νεμπατί,
γνωστός για τις στενές σχέσεις του με το
πολιτικό Ισλάμ και την οικογένεια Ερν-
τογάν.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών είναι
επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.
Ήταν μέχρι χθες αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών, ενώ έχει σπουδάσει
Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες
και Δημόσια Διοίκηση. Υπήρξε ενεργό
στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος
AKP και εξελέγη δύο φορές βουλευτής.
Έχει, επίσης, δραστηριοποιηθεί σε κοι-
νωφελή ιδρύματα προσκείμενα στον
χώρο του πολιτικού Ισλάμ. Άρχισε πάν-
τως τη θητεία του ζητώντας βοήθεια από
τον Αλλάχ. 

«Θεέ μου, κάνε το εύκολο, μην το κά-
νεις δύσκολο», ανήρτησε στο Twitter
αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορι-
σμού του. Τα τουρκικά Μέσα πρόβαλαν
το γεγονός ότι ο Νεμπατί είναι παράλλη-
λα μέλος διαφόρων ενώσεων και ιδρυ-
μάτων που συνδέονται με την οικογέ-
νεια Ερντογάν, όπως το ίδρυμα νεολαίας
TÜGVA, επικεφαλής του οποίου είναι ο
γιος του Τούρκου προέδρου Μπιλάλ. Εί-
ναι επίσης στενός φίλος και συνεργάτης
του Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρού του
Ερντογάν, για αυτό αρκετοί στην Άγκυρα
κάνουν λόγο για «επιστροφή του γαμ-
πρού».

Οι κακές γλώσσες εμφανίζουν τον
Νεμπατί να έχει παίξει καθοριστικό ρό-

λο στην αποπομπή του προκατόχου του.
Ο Λουτφί Ελβάν διαφωνούσε κάθετα με
την αμφιλεγόμενη πολιτική μείωσης
των επιτοκίων που ακολουθεί ο Ερντο-
γάν, για την οποία προειδοποιούσε ότι
θα οδηγήσει στην καταστροφή.

Από την αρχή του έτους, η τουρκική
λίρα έχει χάσει περισσότερο από το 40%
της αξίας της έναντι του δολαρίου. Ο
πληθωρισμός έχει φτάσει στα ύψη, οι
μισθοί έχουν πέσει δραματικά και οι τι-
μές βασικών αγαθών αυξάνονται ρα-
γδαία -κατά 46% το γάλα και κατά 40% το
κουλούρι. «Μειώνουμε ακόμα και το νε-
ρό που πίνουμε», λένε απελπισμένοι
πολίτες, ενώ το 62% των Τούρκων έχουν
μετατρέψει τις καταθέσεις τους σε συ-
νάλλαγμα (ευρώ και δολάρια από τουρ-
κικές λίρες). 

Αλλά ο Ερντογάν επιμένει να υπερα-
σπίζεται την αμφιλεγόμενη θέση του για
μείωση των επιτοκίων, μιλώντας για ένα
σχέδιο παρακινδυνευμένο «αλλά σω-
στό». Από το 2019, ο Τούρκος πρόεδρος
έχει απομακρύνει τρεις διοικητές της
Κεντρικής Τράπεζας που αντιτάχθηκαν
στην επιθυμία του για χαμηλότερα επι-
τόκια. 

ΑΑποχωρεί από 
την πολιτική σκηνή 
της Αυστρίας ο Κουρτς

Την απόσυρσή του από την πολιτική
ανακοίνωσε χθες ο 35χρονος Σεμπά-
στιαν Κουρτς, πρώην καγκελάριος την
Αυστρίας και πάλαι ποτέ παιδί-θαύμα
της ευρωπαϊκής Δεξιάς. Ο Κουρτς ήταν
ο νεότερος πρωθυπουργός στον κόσμο
όταν ανέλαβε την καγκελαρία στα 31
του χρόνια, το 2017. Αναγκάστηκε να
παραιτηθεί τον Οκτώβριο από τη θέση
του καγκελάριου της χώρας λόγω της
εμπλοκής του στα σκάνδαλα με στημέ-
νες δημοσκοπήσεις, «πληρωμένα» άρ-
θρα και εγκωμιαστική κάλυψη υπέρ
του στα μέσα ενημέρωσης του ομίλου
Österreich. Παρέμεινε όμως ηγέτης
του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος ÖVP,
θέση από την οποία παραιτήθηκε χθες.

«Ανυπομονώ να αποδείξω ότι οι κα-
τηγορίες εναντίον μου είναι ψευδείς»,
είπε, ενώ φέρεται να δήλωσε στον αυ-
στριακό Τύπο ότι προτεραιότητά του εί-
ναι πλέον ο γιος του, που γεννήθηκε το
περασμένο Σάββατο.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο
49χρονος υπουργός Εσωτερικών της
Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ θα είναι ο διά-
δοχος του Κουρτς στην ηγεσία του ÖVP.. 

Ο νέος υπουργός είναι στενός
φίλος και συνεργάτης 
του Μπεράτ Αλμπαϊράκ - 
«Μειώνουμε ακόμα και 
το νερό που πίνουμε», λένε
απελπισμένοι Τούρκοι πολίτες 

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο αναγνώρισε την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος

«Επιστροφή του γαμπρού» και…
του Αλλάχ για να σωθεί η λίρα
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Σ
την ενεργειακή κρίση και στην
πανδημία έχει στραμμένη την
προσοχή του το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης.

Στην τρέχουσα συγκυρία, στην οδό Νίκης
οι επιτελείς αξιολογούν σε καθημερινή
βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται
στην αγορά και στην κοινωνία ως απόρ-
ροια των ανατιμήσεων και της έξαρσης της
πανδημικής κρίσης, και προς το παρόν δεν
υπάρχει ανατροπή στους σχεδιασμούς και
στις προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονται
στον προϋπολογισμό του 2022. 

Παράλληλα, τα θετικά μηνύματα από το
μέτωπο των καταθέσεων, της κατανάλω-
σης και του τζίρου των επιχειρήσεων δη-
μιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η
οικονομία θα αναπτυχθεί με γοργούς
ρυθμούς το επόμενο διάστημα. 

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι τα νέα
από το μέτωπο των δημόσιων εσόδων.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
της «Political», τον Νοέμβριο τα έσοδα
αναμένεται να είναι κατά 800 με 850 εκατ.
ευρώ υψηλότερα σε σχέση με τον στόχο
που έχει τεθεί, γεγονός που υποδηλώνει
πως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
καταβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τις οφει-
λές τους. 

Να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο τα φο-
ρολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 341
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, συνεχίζον-
τας την καλή πορεία που εμφάνισαν για
πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο με την ομα-
λοποίηση των πληρωμών των φορολογι-
κών υποχρεώσεων για το 2021. Στο δεκά-
μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τα φορολο-

γικά έσοδα καταγράφουν υπέρβαση
έναντι του στόχου κατά 1.236 εκατ. ευρώ,
ενώ στα συνολικά έσοδα του προϋπολογι-
σμού καταγράφουν μείωση κατά 456
εκατ. ευρώ λόγω της μεταχρονολόγησης
για το επόμενο έτος δόσης ύψους 1.718
εκατ. ευρώ που είχε υπολογιστεί ότι θα ει-
σπραχθεί τον Οκτώβριο.

Οι εκτιμήσεις στον προϋπολογισμό
Το σχέδιο του προϋπολογισμού προ-

βλέπει σημαντική αύξηση των εσόδων,
κυρίως λόγω της προβλεπόμενης οικο-
νομικής μεγέθυνσης και της αύξησης
της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα φο-

ρολογικά έσοδα του κρατικού προϋπο-
λογισμού αναμένεται να ανέλθουν σε
50,055 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 536
εκατ. ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο
λόγω της μεγαλύτερης προβλεπόμενης
αύξησης του ΑΕΠ.

Η συνολική μεταβολή των φορολογικών
εσόδων μεταξύ 2021 και 2022 ανέρχεται
στα 3,5 δισ. ευρώ, με τους φόρους κατα-
νάλωσης να συνεισφέρουν κατά περίπου
2,2 δισ. ευρώ και τους φόρους εισοδήμα-
τος κατά 1,3 δισ. ευρώ. Επίσης, προβλέπε-
ται αύξηση κατά 520 εκατ. ευρώ των εσό-
δων των ΟΚΑ από ασφαλιστικές εισφο-
ρές, λόγω αύξησης της απασχόλησης. Οι

συνολικές δαπάνες του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για το έτος 2022 προβλέπε-
ται να διαμορφωθούν στα 65.594 εκατ.
ευρώ, σημαντικά χαμηλότερες, κατά
5.253 εκατ. ευρώ, σε σχέση με εκτιμώμε-
νο ύψος τους για το 2021, εξαιτίας των μει-
ωμένων δαπανών για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.

Πάνω από τον στόχο τα έσοδα 

Υψηλότερα κατά 800-850 εκατ.
ευρώ τον Νοέμβριο - Θετικά 
τα μηνύματα για την οικονομία 

Δώρο Χριστουγέννων 2021: Πώς υπολογίζεται, έως 21/12 η καταβολή του
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό το-

μέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποι-
οδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων. Η
χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέν-
νων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρί-
ου κάθε έτους, δηλαδή 237 ημερολογιακές ημέρες για
τους μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον ερ-

γοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1η Μαΐου μέχρι
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους δικαιούνται ολόκληρο το δώ-
ρο που είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμε-
νους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμε-
νους με ημερομίσθιο. Στο μεικτό ποσό του μηνιαίου μι-
σθού προστίθεται η προσαύξηση του επιδόματος αδείας.

Για τους μισθωτούς που η εργασιακή τους σχέση δεν
διήρκεσε ολόκληρο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα,
δηλαδή από 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το δώρο

Χριστουγέννων αντιστοιχεί στην ανάλογη χρονική διάρ-
κεια. Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων
υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημε-
ρομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19
ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέ-
σης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διά-
στημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο
κλάσμα του δώρου. Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να
καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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ΤτΕ: Απογείωση 
του ΑΕΠ, φόβοι 
για νέα γενιά 
«κόκκινων» δανείων 

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αύ-
ξηση των επενδύσεων και της ρευ-
στότητας και νέα «κόκκινα» δάνεια,
προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στη δεύτερη Έκθεση Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας για το τρέχον
έτος, η κεντρική τράπεζα επισημαίνει
τα εξής:
1. Οι συνθήκες ρευστότητας ενισχύ-

θηκαν λόγω των μέτρων στήριξης,
ύψους 43 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο
της ανάσχεσης των επιπτώσεων
της πανδημίας. 

2. Η ρευστότητα των τραπεζών έχει
βελτιωθεί θεαματικά, καθώς οι κα-
ταθέσεις από τον Μάρτιο του 2020
έως τον περασμένο Σεπτέμβριο,
αυξήθηκαν κατά 28,6 δισ. ευρώ,
αυξάνοντας το ποσοστό της αποτα-
μίευσης του ιδιωτικού τομέα στο
16% του ΑΕΠ από 6% το 2019. 

3. Η χρηματοδότηση της οικονομίας
θα εξαρτηθεί από τα επενδυτικά
σχέδια που θα υλοποιηθούν. 

4. Οι τράπεζες εξυγίαναν το δανειακό
τους χαρτοφυλάκιο και θα αναλά-
βουν ισχυρό ρόλο στη χρηματοδό-
τηση της πραγματικής οικονομίας.

5. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα
αυξήσει το απόθεμα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων που έχουν οι
τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους.

6. Το ποσοστό των «κόκκινων» δανεί-
ων παραμένει υψηλό στο 20,3%,
ενώ η ποιότητα των κεφαλαίων και
η χαμηλή κερδοφορία των τραπε-
ζών, σε συνδυασμό με τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής, απο-
τελούν σημαντικούς μεσοπρόθε-
σμους κινδύνους. 

7. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα κα-
λείται να αντιμετωπίσει τις προκλή-
σεις της κλιματικής αλλαγής, δη-
λαδή τις ζημιές από τις φυσικές
καταστροφές, αλλά και τη μετάβα-
ση στην οικονομία μηδενικών εκ-
πομπών ρύπων.

Μ
ε ευνοϊκό τρόπο και σε 72
δόσεις μπορούν να απο-
πληρώσουν τις οφειλές
τους προς τον ΕΦΚΑ χιλιά-

δες επαγγελματίες και αυτοαπασχολού-
μενοι που επλήγησαν από την πανδημία.

Η πλατφόρμα άνοιξε χθες και σύμφω-
να με πληροφορίες της «Political», εκδη-
λώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από τις πρώ-
τες ώρες, καθώς υποβλήθηκαν αρκετές
εκατοντάδες αιτήσεις από τους ενδιαφε-
ρόμενους, έτσι ώστε να διακανονίσουν τα
χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην
πανδημία. Ειδικότερα:

1Η ρύθμιση των οφειλών αφορά το χρο-
νικό διάστημα από τον Φεβρουάριο

του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν κατα-
στεί ληξιπρόθεσμες και έχουν διαβιβα-
στεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών. Πρέπει να σημειωθεί ότι
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιο-
ρισμού των οφειλών για 767.645 μη μι-
σθωτούς για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 30/09/2021 και η ένταξή
τους στο ΚΕΑΟ ξεκίνησε προχθές. 

2Οι οφειλές της περιόδου Φεβρουαρί-
ου-Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί σε

αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στη
ρύθμιση, καθώς δεν έχουν καταστεί ληξι-

πρόθεσμες, ενώ η περίοδος αναστολής
είσπραξής τους λήγει στις 31/12/2021. Η
συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ανεξάρτητη
της γενικής ρύθμισης των 72 δόσεων και
παρακολουθείται από το κεντρικό σύστη-
μα, χωρίς να επηρεάζονται οι τρέχουσες
οφειλές των επαγγελματιών και των αυ-
τοαπασχολούμενων. Όπως αναφέρεται
στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, έχει δημιουρ-
γηθεί ξεχωριστός κωδικός πληρωμής, ο
οποίος συνδέεται αποκλειστικά με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να
χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για
την καταβολή των δόσεων.

3Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμι-
ση των 72 δόσεων πρέπει να υποβλη-

θεί έως τις 31/01/2022 στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, καθώς σε διαφορε-
τική περίπτωση ο οφειλέτης δεν μπορεί
να έχει τα οφέλη της.

4Όσοι οφειλέτες εξαιρούνται από την
πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες του ΚΕΑΟ, έχουν τη δυνατότητα

υποβολής της σχετικής αίτησης στις υπη-
ρεσίες τους, αφού κλείσουν ηλεκτρονικό
ραντεβού μέσω του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του
υπουργείου Εργασίας, το μέτρο αναμένε-
ται να τονώσει την εισπραξιμότητα του e-
ΕΦΚΑ και εκτιμάται ότι τα πρώτα θετικά
αποτελέσματα θα φανούν μέσα στους
πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Πα-
ράλληλα, λόγω της βελτίωσης της οικο-
νομικής δραστηριότητας, εκτιμάται ότι η
ευχερέστερη εξυπηρέτηση των οφειλών
θα καταστεί πιο εφικτή από την άνοιξη και
μετά. Σημειώνεται ότι τα χρέη προς τον
ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 38,7 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων θεωρούνται εισπράξιμα τα
12-15 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η ρύθμι-
ση σε 72 δόσεις επιβαρύνεται με επιτόκιο
2,5%, ενώ η πληρωμή της πρώτης δόσης
πρέπει να γίνει έως τις 31/01/2022 και η
τελευταία στις 31/12/2027. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Για τις οφειλές τους προς τον
ΕΦΚΑ - Ισχυρό ενδιαφέρον
από τις πρώτες ώρες 

Κορονοχρέη: Ποιοι μπαίνουν
στη ρύθμιση των 72 δόσεων
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Τ
ις ευρωπαϊκές αγορές θα
συνεχίσει να ακολουθεί το
ελληνικό χρηματιστήριο,

ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν οι
εταιρείες που δημοσίευσαν ενη-
μέρωση για την πορεία των αποτε-
λεσμάτων εννεαμήνου. Στο ίδιο
μήκος κύματος και η άποψη του
Μάνου Χατζηδάκη, σύμφωνα με
την οποία, «η νέα μετάλλαξη του
κορονοϊού μπήκε για τα καλά στη
χρηματιστηριακή καθημερινότητα
βάζοντας, εκ νέου, τα πάντα σε
αναθεώρηση, αυξάνοντας τη μετα-
βλητότητα και το στρες. Προς το
παρόν το εορταστικό ράλι θα χρει-
αστεί να περιμένει, μέχρι να υπάρ-
ξουν έγκυρες επιστημονικές ανα-
κοινώσεις για το αν η νέα μετάλλα-
ξη είναι μεταδοτικότερη ή και φο-
νικότερη από την προηγούμενη.
Επίσης, θα χρειαστεί να δούμε τι
αποτελεσματικότητα έχει το υφι-

στάμενο “οπλοστάσιο” εμβολίων
και αν θα πρέπει να εφεύρουμε μια
νέα υπερ-δόση που να καλύπτει
πιο αποτελεσματικά την Omicron.
Αν όλα πάνε καλά, μπορεί να προ-
λάβουμε ένα ράλι της τελευταίας

στιγμής, μιας και οι αποτιμήσεις
στο τέλος της χρονιάς μετράνε πο-
λύ στη διαχείριση, αφού καθορί-
ζουν το μπόνους της απόδοσης. Αν
δεν πάνε καλά, τότε ξέρουμε τι θα
πρέπει να περιμένουμε».

Στην Intrakat αιολικό πάρκο
ισχύος 5MW στο Καστρί Ευβοίας

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η απόκτηση του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Καστρί
Ευβοίας ΑΕ», κατόχου άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος
5ΜW, από την Intrakat. Το Α/Π χωροθετείται στη
θέση Καστρί, στην περιοχή υψηλού αιολικού
δυναμικού της Νότιας Ευβοίας, και σύμφωνα
με τους όρους της άδειας παραγωγής, το έργο
περιλαμβάνει την αποξήλωση και ριζική ανανέ-
ωση του εξοπλισμού του (repowering). Για τη
λειτουργία του έργου με τον νέο εξοπλισμό έχει
εξασφαλισθεί 20ετής σύμβαση πώλησης της
παραγόμενης ενέργειας με τιμή αναφοράς μέ-
σω διαγωνισμού της ΡΑΕ. Εντός του Β’ εξαμή-
νου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του και να τεθεί σε λειτουργία.

Διπλή διάκριση 
για την Kaizen Gaming 

Η Kaizen Gaming αναδείχθηκε η καλύτερη
εταιρεία στο ποδοσφαιρικό στοίχημα (Football
Betting Operator) και η εταιρεία με την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση πελατών (Customer Services
Operator) στα βραβεία EGR Operator Awards -
γνωστά και ως τα Όσκαρ στον χώρο του eGam-
ing- που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρί-
ου στο Λονδίνο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η εταιρεία, οι κριτές την επιβράβευσαν
για την πλατφόρμα της, η οποία χρησιμοποιεί-
ται στα brands Stoiximan και Betano, και η
οποία προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιλο-
γών στο ποδοσφαιρικό στοίχημα σε σύγκριση
με τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στρατηγική συνεργασία 
της Χήτος με Danone Waters

Η Χήτος ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία της
με τη γαλλική Danone Waters, μια από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού στον κό-
σμο. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία
που αφορά την εγχώρια αγορά, με την Danone
Waters να εμπιστεύεται στη Χήτος ΑΒΕΕ την απο-
κλειστική διανομή, εμπορία, merchandising και
marketing των κορυφαίων προϊόντων Evian και
Ferrarelle, από 1 Ιανουαρίου 2022. Το Εvian είναι
No1, παγκοσμίως, premium μάρκα εμφιαλωμέ-
νου φυσικού μεταλλικού νερού από τις γαλλικές
Άλπεις, ενώ το Ferrarelle είναι η Νο1 μάρκα φυ-
σικώς αεριούχου φυσικού μεταλλικού νερού
στην ιταλική αγορά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Το ποσό των 55 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Enel Green Power σε φω-
τοβολταϊκό έργο στο Μαυροδένδρι της Κοζάνης. Σύμφωνα με τη σχε-
τική ενημέρωση, στο έργο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την εμ-
πορική του λειτουργία το καλοκαίρι του 2023, θα χρησιμοποιηθούν
πάνελ διπλής όψης. Με την ολοκλήρωσή του η συνολική εγκατεστη-
μένη ισχύς της εταιρείας στον νομό Κοζάνης θα φτάσει τα 108 MW. O
Αριστοτέλης Χαντάβας, επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power,
δήλωσε: «Με το νέο μας φωτοβολταϊκό υποστηρίζουμε την Ελλάδα να
πετύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, ενώ με το καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενισχύουμε τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτι-
κή Μακεδονία και ταυτόχρονα δείχνουμε πως η ανάπτυξη των ΑΠΕ
μπορεί να συνδυαστεί με την αγροτική καλλιέργεια. Το ερχόμενο κα-
λοκαίρι περιμένουμε την πρώτη σειρά προϊόντων στην Ελλάδα που θα
έχουν παραχθεί σε φωτοβολταϊκό πάρκο, στις Βαμβακιές».

Την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξα-
γορά, από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ Ανα-
νεώσιμες ΑΕ, «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Ευ-
βοίας Μονοπρόσωπη ΑΕ», των εταιρειών «Αιολική
Ενεργειακή Ευβοίας ΑΕ» και «Αιολική Ενεργειακή
Αχλαδότοπος ΑΕ», ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια,
στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη στον το-
μέα ΑΠΕ. Τα αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW
και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται
στη Νότια Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον
Οκτώβριο 2018 και τον Δεκέμβριο 2019 αντιστοίχως.
Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο
εταιρειών ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ.

ΕΛΠΕ: Εξαγορά αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια

Enel Green Power: Επένδυση 55 εκατ. για φωτοβολταϊκό στην Κοζάνη

Το διεθνές κλίμα κρίνει την τάση στο χρηματιστήριο
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Με επίσημη εξώδικη διαμαρτυρία της προς όλα τα μέλη
του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απάντησε η Regge-
borgh στη φημολογία σχετικά με τη λήψη απόφασης περί
ελέγχου της για υποτιθέμενη συντονισμένη δράση της με
την Atlas, στην Ελλάκτωρ, σύμφωνα με πηγές της εταιρεί-
ας. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση εκπροσώπων της
Reggeborgh έως αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει καμία επί-
σημη ενημέρωση όσον αφορά σχετική απόφαση της ΕΚ,
ούτε πρόσκληση παρουσίασης των νομικών της επιχειρη-
μάτων. Σε ενημέρωσή της η Reggeborgh επισημαίνει ότι
για τα ζητήματα συντονισμένης δράσης έχει παράσχει σα-
φείς απαντήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
επιμένει ότι ουδεμία τέτοια συνεργασία υφίσταται. Συμ-
πληρώνει ότι με τη φημολογία αυτή υφίσταται βλάβη η ίδια,
αλλά και η Ελλάκτωρ, τη στιγμή που ο όμιλος ανακάμπτει
μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την
επάνοδό του σε κερδοφορία στο Γ’ τρίμηνο του 2021 και ότι
πλήττονται οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ως εκ τού-
του, η εταιρεία διαμαρτύρεται για διακριτική και εχθρική
αντιμετώπισή της -ως κοινοτικού επενδυτή στη χώρα- κατά
παράβαση του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου, και επι-
φυλάσσεται να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη διαφύ-
λαξη των εννόμων συμφερόντων της, τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δικαιοδοσία.

Αύξηση τζίρου 26,4% παρουσίασε η JYSK 

Με ανάπτυξη τζίρου 26,4% έκλεισε η αλυσίδα οικια-
κού εξοπλισμού JYSK Ελλάδας το οικονομικό έτος
2020-2021 (Σεπτέμβριος-Αύγουστος), η οποία επε-
κτείνει περαιτέρω το δίκτυό της με οκτώ νέα καταστή-
ματα. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις έφτασαν τα 49,41
εκατ. ευρώ με το EBIT να αγγίζει τα 4,485 εκατ. ευρώ.
Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιστοιχεί σε μια αύ-
ξηση 26,4% στον τζίρο σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο οικονομικό έτος, ενώ το ΕΒΙΤ στην αντίστοιχη πε-
ρίοδο ήταν ελάχιστα πάνω από το μηδέν.

Alpha Bank: Ο Μιχάλης
Τσαρμπόπουλος νέος
εντεταλμένος γενικός διευθυντής 
Η Alpha Bank ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μιχάλη
Τσαρμπόπουλου, από την 1η Δεκεμβρίου 2021, σε θέση
εντεταλμένου γενικού διευθυντή της τράπεζας. Ο κ.
Τσαρμπόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του chief digital of-
ficer (CDO), εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Growth
and Innovation της τράπεζας και, με την εμπειρία του, έρ-
χεται να ενισχύσει το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματι-
σμού του ομίλου της Alpha Βank. Ο CEO του ομίλου της
Alpha Βank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Το πρόγραμμα με-
τασχηματισμού μας, the alpha blueprint, θέτει στο επί-
κεντρο της προσοχής μας τους πελάτες και την παροχή
των βέλτιστων, προσωποποιημένων υπηρεσιών προς αυ-
τούς, μέσα από καινοτόμα τραπεζικά εργαλεία και την
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Υποδεχόμαστε
με μεγάλη χαρά τον Μιχάλη στην οικογένεια της Alpha
Bank, καθώς με τις γνώσεις και την εμπειρία του σε ένα
ευρύ φάσμα τραπεζικών λειτουργιών, και τη στρατηγική
του προσέγγιση στα ζητήματα του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού, θα ενισχύσει τη φιλοδοξία όλης της ηγετικής μας
ομάδας για μια τράπεζα πιο αποδοτική και κερδοφόρο,
που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά».

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιτυχείς
επιθεωρήσεις για τρία πρότυπα ISO

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε επιτυχώς, για ακόμη
μία χρονιά, τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις αναφορικά
με τα πρότυπα ISO 9001:2015, 27001:2013 και
19600:2014, που έχει λάβει από τον αναγνωρισμένο φο-
ρέα TÜV NORD. Με το πρότυπο ISO 9001:2015, διασφα-
λίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμό-
ζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και
της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Ακολούθως,
με το πρότυπο ISO 27001:2013 βεβαιώνονται η εφαρμο-
γή και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρι-
σης Ασφάλειας των Πληροφοριών, γεγονός που βελτι-
στοποιεί διαρκώς τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,
ισχυροποιώντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης της εται-
ρείας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Τέλος,
με το ISO 19600:2014 πιστοποιείται η αποτελεσματική
εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο συντονισμός του Συ-
στήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΤΑΙΠΕΔ: Προχωρά στην παραχώρηση
της μαρίνας Πύλου για 40 χρόνια

Στην ανάπτυξη της μαρίνας Πύλου προχωρά το
ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την
ανάδειξη περιουσιακών στοιχείων με ισχυρό απο-
τύπωμα αλλά και την ανάδειξη της περιοχής, ως
σημείο αναφοράς για την τουριστική ανάπτυξη. Ο
διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα περιλαμβά-
νει την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα (υπηρεσίες ελλιμε-
νισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος
χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευ-
σης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας
ζώνης της μαρίνας Πύλου για περίοδο 40 ετών. Η
μαρίνα Πύλου βρίσκεται στο κεντρικό και βορει-
ανατολικό τμήμα της παραλιακής ζώνης της πόλης
της Πύλου με δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου
129 τουριστικών σκαφών με μήκος από 8μ. έως
30μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με
την υποβολή προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφο-
ρές τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της πρόσκλησης, μέχρι την 11η Μαΐου 2022.

Γ. Στάσσης: Επενδύσεις
9 δισ. την επόμενη πενταετία

Θα ξεπεράσουν τα 9
δισ. ευρώ οι επενδύ-
σεις της ΔΕΗ την ερχό-
μενη πενταετία, επισή-
μανε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ Γιώργος
Στάσσης, σε μήνυμα
προς το συνέδριο για
τη βιωσιμότητα που
διοργανώνει το Politi-
co. Όπως ανέφερε, η
στρατηγική για τον με-
τασχηματισμό της ΔΕΗ βασίζεται σε τρεις πυλώ-
νες: απολιγνιτοποίηση, μετάβαση στις Ανανεώσι-
μες Πηγές, ψηφιοποίηση και πελατοκεντρική
προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζε-
ται η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων ισχύος 3,4
γιγαβάτ ως το 2025 και η αύξηση του παραγωγι-
κού δυναμικού των ΑΠΕ στα 7 γιγαβάτ το 2024 και
9 γιγαβάτ το 2026, από 3,4 γιγαβάτ που είναι σή-
μερα (μαζί με τα υδροηλεκτρικά). Παράλληλα ως
το 2026 θα τεθούν σε λειτουργία μονάδες αποθή-
κευσης ισχύος 1 γιγαβάτ.
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Εξώδικο της Reggeborgh 
προς την Επ. Κεφαλαιαγοράς



«Όχι lockdown στα γήπεδα» 
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Τ
ελικά, όπως διαφαίνεται, θα γίνουν κανονικά
τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και
του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ μεθαύριο Κυριακή,
αφού η ΕΛΑΣ φέρεται να ανακάλεσε το αίτη-

μά της για αναβολή. Το είχε κάνει γιατί την προσεχή
Δευτέρα η αστυνομία θα είναι επί ποδός αφενός για
την πορεία διαμαρτυρίας της επετείου του θανάτου του
Γρηγορόπουλου, αφετέρου για την επίσκεψη του Πον-
τίφικα στην Αθήνα.

Ωστόσο, εκείνο που ανησύχησε ιδιαίτερα τις ομάδες
της Super League 1 είναι η εξύφανση σεναρίου γενι-
κού lockdown στα γήπεδα, ιδιαίτερα μετά την εμφάνι-
ση της μετάλλαξης Όμικρον στην Κρήτη. Ήταν μία από
τις εισηγήσεις προς το Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να
σταματήσει η διασπορά της πανδημίας που «ανθεί»
στα γήπεδα, καθότι οι έλεγχοι είναι πλημμελείς, ενώ
λίγοι είναι και οι θεατές που χρησιμοποιούν μάσκα.
Και όχι μονάχα αυτό, αλλά και μεγάλος όγκος των θεα-
τών είναι ανεμβολίαστος, όπως αποδείχθηκε και στο
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και
τον Άρη με τις τέσσερις συλλήψεις που έγιναν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντα-
κτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε: «Συνε-
χίζουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας των δημόσιων
χώρων που έχουμε αποφασίσει το προηγούμενο διά-
στημα». Που σημαίνει ότι δεν υφίσταται σενάριο lock-
down. Βέβαια, ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να προκύψει
τις αμέσως επόμενες μέρες με τον αριθμό του κρου-
σμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων. Και
τα γήπεδα, αποδεδειγμένα πια, είναι «φωλιά» δια-
σποράς, αφού οι έλεγχοι είναι εκ των πραγμάτων
πλημμελείς και η ατομική ευθύνη υποτυπώδης. Προ-
φανώς και οι ΠΑΕ δεν μπορούν να επιβάλουν στους
θεατές να φορούν συνέχεια τη μάσκα τους, όπως δή-
λωσε στην «Political» ο πρόεδρος της Super League 1
Γιώργος Μποροβήλος. Ενδεχομένως όμως το μεγάλο
ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός να αποτελέσει κριτήριο
για τις περαιτέρω ενέργειες της κυβέρνησης. Στο ΟΑ-
ΚΑ αναμένονται περισσότεροι από 40.000 θεατές,
όπως και στο παιχνίδι της προπερασμένης Κυριακής
με τον Ολυμπιακό. Θα γίνονται συνεχείς συστάσεις

από τα μεγάφωνα για τήρηση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, ενώ η συμπεριφορά των θεατών είναι πρό-
δηλο ότι θα παίξει ρόλο στις όποιες αποφάσεις θα λη-
φθούν στο άμεσο μέλλον.

Το lockdown στα γήπεδα αποφασίστηκε από τη βαυα-
ρική κυβέρνηση, μια και το ματς Μπάγερν - Μπαρτσε-
λόνα θα γίνει χωρίς θεατές την προσεχή Τρίτη. Ένα άλ-
λο σενάριο που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτε-
λείο και αποκάλυψε η «Political» είναι να εισέρχονται
στα γήπεδα μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας,
καθότι είναι και πιο εύκολος ο έλεγχος αλλά και πιο συ-
νειδητοποιημένοι οι κάτοχοι, όπως υποστηρίζουν στις
ΠΑΕ. Όσο για το αυριανό παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Ολυμ-
πιακό στο «Γεντί Κουλέ», θα γίνει με κόσμο, παρά το
κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον. Στη Super League 1
δεν έφτασε σχετική ειδοποίηση ότι μελετάται η περί-
πτωση να μη διεξαχθεί το ματς με θεατές.

Τι δήλωσε ο Γ. Οικονόμου - Κριτήριο το

ΑΕΚ - ΠΑΟ για μελλοντικές αποφάσεις

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



Ένοχη για ανθρωποκτονία από
πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο
κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η
27χρονη ημεδαπή που οδηγούσε
το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο
πέρασε πάνω από τον Βούλγαρο
οπαδό Τόσκο Μποζατζίσκι που
ήταν ξαπλωμένος και αιμόφυρτος
στην άσφαλτο, ύστερα από ξυλο-
δαρμό που είχε υποστεί από οπα-
δούς του ΠΑΟΚ, μετά τον αγώνα
με τον Άρη, τον Μάιο του 2020.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια
απόφαση, ο 49χρονος σύντροφός
της κρίθηκε αθώος για την πράξη
της ηθικής αυτουργίας σε ανθρω-
ποκτονία και καταδικάστηκε για
τα πλημμελήματα της συμπλοκής
και της διατάραξης κοινής ειρή-

νης, όπως και άλλοι πέντε, από
τους οκτώ συνολικά, κατηγορού-
μενους. Ένας εξ αυτών κρίθηκε
ένοχος για συνέργεια στις δύο
αυτές πράξεις. Η διαδικασία βρί-
σκεται στο στάδιο της αίτησης
ελαφρυντικών, για τα οποία θα
αποφανθεί εν συνεχεία το δικα-
στήριο, πριν εκδώσει την απόφα-
ση για το ύψος των ποινών.

Η απόφαση επί της ενοχής της
27χρονης ελήφθη κατά πλειοψη-
φία και κατά μετατροπή της κατη-
γορίας από ανθρωποκτονία εκ
προθέσεως με δόλο, σε ενδεχό-
μενο δόλο (διώκεται σε βαθμό
κακουργήματος). 

Η απόφαση επί της ενοχής των
υπόλοιπων κατηγορουμένων
ήταν ομόφωνη. 

Ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση! Μαραντόνα:
Και όγδοος ύποπτος

Τους οκτώ έφτασε ο αριθμός των υπόπτων για
ανθρωποκτονία, με πιθανή πρόθεση, για τον θά-
νατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Πρόκειται
για τον γιατρό Πέδρο ντι Σπάνια, ο οποίος ήταν ο
επόπτης της ομάδας των νοσηλευτών την οποία
είχε διαθέσει στον Αργεντινό αστέρα η ιδιωτική
κλινική Medidom. Ο Ντι Σπάνια ήταν αρμόδιος
για την ομάδα από τις 12 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου,
όταν ο Μαραντόνα ζήτησε την απομάκρυνσή του.

Εμβολιάστηκε ο Τσιτσιπάς

Αν κάποιος διαβάσει πίσω από τις λέξεις, εύκο-
λα συνάγει το συμπέρασμα ότι ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς εμβολιάστηκε. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο
Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ότι μετά την επέμ-
βαση στον αγκώνα του από τον γιατρό του Νόβακ
Τζόκοβιτς, είναι έτοιμος για το αυστραλιανό Open
της Μελβούρνης. Με δεδομένο πως εκεί θα πά-
ρουν μέρος μόνο εμβολιασμένοι αθλητές, όπως
επίσημα ανακοίνωσαν οι Αυστραλοί, το συμπέ-

ρασμα βγαίνει αβίαστα. 

Άριστες 
και… απαράδεκτες
Στην καθιερωμένη ανάλυση των επί-

μαχων φάσεων των αγώνων της Super
League 1, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ

Κλάτενμπεργκ τόνισε ότι ορθώς οι διαιτη-
τές καταλόγισαν πέναλτι στα παιχνίδια ΠΑΣ

Γιάννινα - ΑΕΚ, Ολυμπιακός - Βόλος, ΟΦΗ - Ιω-
νικός και Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός. Συνε-
πώς, οι διαιτησίες ήταν άριστες. Για τον Τύπο,
αναλόγως το… χρώμα, ήταν απαράδεκτες. Όπως
γίνεται σε κάθε αγωνιστική.

Ελεύθεροι 
οι κατηγορούμενοι

Αναβολή για τις 10 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη των
τεσσάρων συλληφθέντων για τα επεισόδια στο
γήπεδο της Τούμπας, στη διάρκεια του ντέρμπι
της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη
(0-1). Αιτία ήταν πως δεν υπήρχε διερμηνέας
σερβικής γλώσσας, καθώς ανάμεσα στους κατη-
γορούμενους βρίσκεται και ένας Σέρβος υπή-
κοος. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
τούς άφησε ελεύθερους. Εκτός από τα αδικήματα
βίας, κατηγορούνται για παράβαση των μέτρων
για την αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθε-
νειών, καθώς ήταν ανεμβολίαστοι.

Ο Γιάννης νέα «40άρα»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 40 πόντους στο
«Fiserv Forum» και οι Μιλγουόκι Μπακς έφτασαν
στη νίκη επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 127-125. Οι
επιδόσεις του Greek Freak: 40 πόντοι, με 14/20
δίποντα, 1/4 τρίποντα και 9/13 βολές, 12 ριμπά-
ουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά. Ήταν αυτός,
μάλιστα, που σημείωσε το νικητήριο καλάθι, τρία
δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 

Εκπλήξεις στο Κύπελλο

Επειδή Κύπελλο Ελλάδας και εκπλήξεις είναι «αδέλφια δίδυμα», ο Ολυμπιακός έχασε 3-2 από τον
Λεβαδειακό στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στην τελευταία φάση σε 1-1 την
ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16». Ο Παναθηναϊκός νίκησε μάλλον εύκολα
2-1 τον Βόλο, ο Άρης 3-1 τον ΟΦΗ και η ΑΕΚ 4-0 την Κηφισιά. Ακόμα, Νίκη Β. - Παναιτωλικός 0-1.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Με άρωμα Ελλάδας 
η πρωτοχρονιάτικη
ταινία του Netflix

•  Βαρύ πένθος για την ηθοποιό Λίνα
Σακκά. Ο λατρεμένος της μπαμπάς
έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρ-
της.

• Συγκλονίζει η ανάρτηση του
Νίκου Στραβελάκη μέσα από
το «Σωτηρία» όπου νοσηλεύε-
ται με κορονοϊό. Περιγράφει
καρέ καρέ πώς έφτασε στο
νοσοκομείο.

•  Πιθανά γεννητούρια μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο ανακοίνωσε η εγκυμο-
νούσα Τζούλια Νόβα.

• Έτοιμος για την πρόταση γά-
μου στην Κόνι Μεταξά ο Μά-
ριος Καπότσης. Αγόρασε μο-
νόπετρο παρέα με τον πεθερό
του, Λευτέρη Πανταζή.

•  Ο κορονοϊός «χτύπησε» την εκπομ-
πή της Μπέττυς Μαγγίρα. Η συνεργά-
τιδά της on air Αθηνά Αφαλίδου δια-
γνώστηκε θετική.

• Φημολογούμενο ειδύλλιο
στα γυρίσματα της «Φάρμας
2» ανάμεσα στην Αγγελική
Ηλιάδη και τον συμπαίκτη της
Γρηγόρη Αναστασιάδη.

•  Μυστήριο καλύπτει την αιφνίδια
αποχώρηση της Θεοφανίας Παπαθω-
μά από την παράσταση «Βόσπορος». 

• Η πρωταγωνίστρια, όπως
ανέφεραν συνεργάτες της
στην «Political», φέρεται να
διαγνώσθηκε με σοβαρή
πνευμονία και απέχει από τα
γυρίσματα στις «Άγριες Μέ-
λισσες».

•  Θεατρικά αντικαταστάθηκε από την
Κατερίνα Μάντζιου.

• Συγκλόνισε με τις δηλώσεις
του ο Γρηγόρης Αρναούτο-
γλου. Ο παρουσιαστής ανάρ-
ρωσε από τον κορονοϊό και
εξομολογήθηκε τις σκοτεινές
σκέψεις του για το αν θα ξανά-
βλεπε τον γιο του.

•  Έκλεισε: Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου
ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι μόδας
«GNTM»!

Π
αγκόσμια μουσική διάκριση για την Ελληνίδα
τραγουδοποιό Λεμονιά Χριστοδούλου ή αλ-
λιώς Monika. Η σημαντική τραγουδοποιός
υπογράφει τα τραγούδια του original sound-

track της πρωτοχρονιάτικης ταινίας του Netflix «The
Lοst Daughter» της Maggie Gyllenhaal, με πλήθος διά-
σημων χολιγουντιανών αστέρων στο λαμπερό κινηματο-
γραφικό καστ.

Οι εκπληκτικές ερμηνείες της, αλλά και τα κομμάτια
«Αίμα μου» και «Όλα λάθος» που τραγουδούν ο Πασχά-
λης Τερζής και ο Γιώργος Παπαδόπουλος αντίστοιχα, θα
ταξιδέψουν σε ολόκληρη την υφήλιο, μέσω της παραγω-
γής που γυρίστηκε το 2020 στις Σπέτσες και αποθεώνει
τις ομορφιές της χώρας μας.

Με πρωταγωνιστές τις Olivia Colman, Dakota John-
son, Jessie Buckley αλλά και τους Paul Mescal και Εd
Harris, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου
στις ΗΠΑ και στις 31 Δεκεμβρίου στο Netflix, ως η πρω-
τοχρονιάτικη πρόταση της πλατφόρμας.

Το τραγούδι «Στάλα», που ντύνει μελωδικά την και-
νούργια ταινία «Η χαμένη κόρη», ήταν παραγγελία της
πολυβραβευμένης Αμερικανίδας σκηνοθέτριας που
επέλεξε τη δική μας Monika για να ταξιδέψει τους θεα-
τές στο «greek mythos».

«Ένιωθα μεγάλη χαρά στις ηχογραφήσεις γιατί εξε-
ρευνούσα έναν κόσμο από μουσικά όργανα και ήχους με
τα οποία δεν ασχολούμαι συνήθως στη δική μου μουσι-
κή. Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Σκοπός μου ήταν όχι να
ικανοποιήσω αυτό που νιώθω εγώ, αλλά να φέρω εις πέ-
ρας τις οδηγίες της σκηνοθέτιδος και να αποδώσω την

ιδέα της μουσικής για κάθε σκηνή, ώστε να απογειωθεί
συναισθηματικά», ανέφερε η ερμηνεύτρια, αποκαλύ-
πτοντας και παρασκηνιακές στιγμές.

«Θυμάμαι, για παράδειγμα, τη Maggie να μου στέλνει
μήνυμα αργά το βράδυ και να μου λέει: “Σε παρακαλώ θα
χρειαστώ άλλες δύο Στάλες επειγόντως μέχρι το πρωί”.
Η συνεργασία μας εξελίχθηκε τόσο καλά, που η Maggie
έλεγε κατά τη διάρκεια της παραγωγής: “Πριν ξεκινήσε-
τε να γράφετε τη μουσική για την ταινία σας, ρωτήστε τη
Monika, μπορεί να την έχει ήδη έτοιμη!”», δήλωσε με χι-
ούμορ. Το «The Lοst Daughter» βασίζεται στο ομώνυμο
βιβλίο της Elena Ferrante. Τα γυρίσματα πραγματοποι-
ήθηκαν στις Σπέτσες, εν μέσω καραντίνας, δίνοντας ζωή
στους κατοίκους του νησιού, πολλοί εκ των οποίων είχαν
το δικό τους ρόλο στην ταινία, μετατρέποντας ολόκληρο
το νησί σε ένα κινηματογραφικό σετ.

Το deadline ήταν ιδιαίτερα πιεστικό για τη Monika, αλ-
λά κατάφερε μέσα σε έναν μόλις μήνα να παραδώσει το
υλικό. Βάσει του brief, έπρεπε να συνοδεύει σκηνές
όπως αυτή όπου η Olivia Colman χορεύει με τον Ed Har-
ris ή βρίσκεται στην παραλία, ενώ ακούγεται μουσική
από την κοντινή ταβέρνα!

Η Monika υπογράφει τα τραγούδια
του original soundtrack για 
το «The Lost Daughter»



Τσουρός VS Συνατσάκη ΚΚούνησε μαντίλι!

Ξετρελάθηκε με τις ομορφιές της Αθήνας η
διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός Κάρλα Σό-
ουζα. Η κινηματογραφική Λόρελ της ταινίας
«How to get away with murder» ήρθε στη χώ-
ρα μας για ολιγοήμερες διακοπές και «όργω-
σε» την πόλη, με επισκέψεις στα πιο διάσημα
αξιοθέατα, μεταξύ των οποίων στην Ακρόπο-
λη. Δοκίμασε την ελληνική κουζίνα στα πιο in
ρεστοράν, απόλαυσε το Athens by night, ενώ
έριξε και μια βουτιά σε παραλία των νοτίων
προαστίων! «Ευχαριστώ, Αθήνα. Ήσουν τέ-
λεια», έγραψε κατά την αναχώρησή της.

Από άλλη εποχή

Reunion: Τα πιο διάσημα μοντέλα της δεκαε-
τίας του ’90 συναντήθηκαν έπειτα από τριάντα
χρόνια και πόζαραν αγκαλιασμένα με χαμόγε-
λα και συγκίνηση, στο στολισμένο κέντρο της
Αθήνας! Στην επική επανένωση συμμετείχαν
η πολιτικός και πρώην «Β’ Σταρ Ελλάς 1996»
Νόνη Δούνια, η «Σταρ Ελλάς 1994» Εύη Αδάμ,
το top model Φώτης Γιαννάτος, η «Playmate
1998» Κορίνα Στεργιάδου, η «Β’ Σταρ Ελλάς
1998» Άντζελα Ευριπίδη και η πρώην εστεμ-
μένη Κάλλι Τσιλίδου. «Επανένωση φίλων από
άλλη εποχή», σχολίασε η βουλευτής.

To στόλισαν! Η Ελένη Ράντου και
ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έν-
τυσαν στα γιορτινά το σπιτικό
τους, δημοσιεύοντας φωτογρα-
φία από το λιτά αλλά εντυπωσιακά
στολισμένο χριστουγεννιάτικο
έλατο. «Μήπως και αλλάξει το
mood!», σχολίασε με νόημα στο
Facebook η πρωταγωνίστρια της
σειράς «Ζακέτα να πάρεις», κα-
μαρώνοντας για το απέριττο de-
sign του δέντρου με τις λευκές κι
ασημένιες μπάλες, την πλουμι-
στή γιρλάντα και τα φωτάκια.

Merry Christmas

Αγωνία για την Ginger

Π
άνε και έρχονται τα εξώδικα ανάμεσα στον δημοσιογράφο
Κώστα Τσουρό και τη Μαίρη Συνατσάκη! Η κόντρα τους ξε-
κίνησε από μια ανάρτηση της παρουσιάστριας, στην οποία

ανέφερε πως επέπληξε έναν άντρα που παραβατικά τραβούσε με το
κινητό του γυναίκες στον δρόμο, με τον δημοσιογράφο του «Mega
Καλημέρα» να αναρωτιέται on air αν η youtuber είναι «αστυνομία
κινητών τηλεφώνων»! Ακολούθησαν «βροχή» διαδικτυακές δηλώ-
σεις και έπειτα ο Κώστας Τσουρός έστειλε το πρώτο εξώδικο. Η
Μαίρη Συνατσάκη τού απάντησε με τον ίδιο τρόπο, δηλώνοντας στο
Instagram: «Ο Κώστας Τσουρός μού  έστειλε ένα εξώδικο στο οποίο
μου έδινε 48 ώρες να βγω και να ζητήσω συγγνώμη. Γράψαμε λοι-
πόν ένα εξώδικο με τη δικηγόρο μου, το οποίο το αποστείλαμε. Αν
δεν το έχει δεχτεί ο Κώστας Τσουρός, μπορούμε να πάμε και στα δι-
καστήρια!». 

Ευτυχισμένα γενέθλια
Η κόρη του Πασχάλη Τερζή έκλεισε τα 41! Η μοναχοκόρη του
σημαντικού ερμηνευτή, Γιάννα Τερζή, γιόρτασε τα γενέθλιά της
κάνοντας τον προσωπικό της απολογισμό: «Παρόλο που η
χρονιά που πέρασε ήταν η δυσκολότερη της ζωής μου, νιώθω
τυχερή που είμαι ζωντανή, περιτριγυρισμένη από φίλους και
οικογένεια που με κράτησαν και με κρατάνε δυνατή και
περισσότερο ευγνώμων από ποτέ».

Δύσκολες μέρες για τη Σίσσυ Χρηστίδου και
τους γιους της. Το τέταρτο μέλος της
οικογένειας, η αξιαγάπητη σκυλίτσα Ginger,
αρρώστησε βαριά, με την παρουσιάστρια να
μοιράζεται δημόσια την αγωνία της: «Ήταν
οκτώ πολύ δύσκολες μέρες, με
αποκορύφωμα τη χθεσινή κρίση που έβαλε
σε κίνδυνο τη ζωή της. Ακόμα δεν έχουμε
σίγουρη διάγνωση. Για την ώρα νοσηλεία,
εξετάσεις, ακτινογραφίες, υπέρηχοι… και
προσευχές».
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Κ
ερατόκωνος είναι  η πάθηση που
προσβάλλει τον κερατοειδή, προκα-
λώντας λέπτυνση και αλλαγή της φυ-
σιολογικής καμπυλότητάς του, οπότε

ο κερατοειδής αποκτά κωνικό σχήμα αντί του
φυσιολογικού σφαιρικού σχήματος. Έτσι απέ-
κτησε και το όνομά της η νόσος, που λέγεται κε-
ρατοειδικός κώνος ή κερατόκωνος (Kerato-
conus). Ο κερατοειδής είναι ο πιο ισχυρός φακός
του ανθρώπινου οφθαλμού, κατά συνέπεια αλλα-
γές στη φυσιολογική καμπυλότητά του (από τον
κερατόκωνο) μειώνουν σημαντικά την όραση
των ασθενών.

Ο κερατόκωνος εμφανίζεται σε ασθενείς νεα-
ρής ηλικίας, όπου, συνήθως στα αρχικά στάδια,
είναι υποκλινικής μορφής και δεν προκαλεί κα-
νένα σύμπτωμα, όπως μείωση της όρασης. Η πά-
θηση του κερατοκώνου με την πάροδο του χρό-
νου μπορεί να εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να γίνει
αιτία συχνών αλλαγών στη συνταγογράφηση των
γυαλιών των ασθενών, καθώς και να προκαλέσει
υψηλό και ανώμαλο κερατοειδικό αστιγματισμό,
με συνέπεια τη μείωση της όρασης των ασθενών. 

«Ο κερατόκωνος δεν γίνεται άμεσα αντιλη-
πτός, ειδικά στα αρχικά στάδιά του, επειδή με τα
γυαλιά επιτυγχάνεται πολύ υψηλού επιπέδου
όραση. Συνήθως, είναι οι συχνές αλλαγές στη
συνταγογράφηση των γυαλιών, ο υψηλός κερα-
τοειδικός αστιγματισμός, και η μειωμένη όραση
σε έναν ή ακόμα και στους δύο οφθαλμούς, που

οδηγούν σε πιο εξειδικευμένες κλινικές και
απεικονιστικές εξετάσεις, οπότε και γίνεται η
διάγνωση του κερατοκώνου. Η πιο σημαντική
εξέταση τόσο για τη διάγνωση όσο και για την
παρακολούθηση του κερατοκώνου είναι η κερα-

τοειδική τομογραφία, στην οποία απεικονίζονται
λεπτομερώς η καμπυλότητα του κερατοειδούς
καθώς και το πάχος αυτού», αναφέρει ο χει-
ρουργός-οφθαλμίατρος Βασίλειος Διακονής.

Οι δύο βασικοί στόχοι που τίθενται για ασθε-
νείς με κερατόκωνο είναι η σταθεροποίηση της
νόσου, ώστε να μην επιδεινώνεται η πάθηση με
την πάροδο του χρόνου, και η βελτίωση της όρα-
σης με οπτικά βοηθήματα όπως είναι τα γυαλιά
και οι ειδικοί φακοί επαφής. 

Ο ειδικός αναφέρει πως τα τελευταία είκοσι
χρόνια υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης με χει-
ρουργική θεραπεία, που επιτυγχάνει σταθερο-
ποίηση της εξέλιξης του κερατοκώνου σε υψηλό
ποσοστό - πάνω από 90%. Η θεραπεία αυτή ονο-
μάζεται διασύνδεση του κερατοειδικού κολλα-
γόνου, το λεγόμενο cross linking, και έχει τη δυ-
νατότητα να «σκληραίνει» τον κερατοειδή και να
αποτρέπει την περαιτέρω λέπτυνση και αλλαγή
της καμπυλότητάς του. Η διασύνδεση του κερα-
τοειδικού κολλαγόνου, σήμερα, είναι η θεραπεία
εκλογής για ασθενείς με εξελισσόμενο κερατό-
κωνο και είναι μια ασφαλής μέθοδος, η οποία
πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. 
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Τα τελευταία είκοσι χρόνια 
υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης 
με χειρουργική θεραπεία 

Εξειδικευμένοι φακοί επαφής
Οι αλλαγές στην καμπυλότητα του κερατοειδούς,
καθώς και ο κερατοειδικός αστιγματισμός μει-
ώνουν την οπτική δυνατότητα των ασθενών με κε-
ρατόκωνο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Συχνά
διατυπώνονται από τους ασθενείς παράπονα για
διπλωπία, δυσκολία στη νυχτερινή οδήγηση, στη
θέαση τηλεόρασης και παράλληλα δυσκολία την
ώρα του διαβάσματος. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι,
καθώς στα αρχικά στάδια η κερατοειδική παρα-
μόρφωση δεν είναι σημαντική, ο ασθενής μπορεί
να επιτύχει καλή αποκατάσταση της όρασής του
με γυαλιά ή με τη χρήση μαλακών φακών επαφής.
Όταν όμως η κερατοειδική παραμόρφωση γίνει
σημαντική, τότε τα παραπάνω οπτικά βοηθήματα
δεν προσφέρουν λειτουργική όραση και οι ασθε-
νείς πρέπει να αναζητήσουν πιο σύνθετες λύσεις.
Σήμερα, υπάρχει μια σειρά από εξειδικευμένους
φακούς επαφής (σκληρικοί, υβριδικοί κ.λπ.) που
ύστερα από κατάλληλη εφαρμογή μπορεί να επι-
τύχουν εξαιρετικά επίπεδα όρασης για τους
ασθενείς με κλινικά σημαντικό κερατόκωνο.

Κερατόκωνος: Η νόσος
που απειλεί την όραση Βασίλειος Διακονής,

χειρουργός-οφθαλμίατρος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, θα υπάρξει μια πε-
ρίεργη αίσθηση σε θέματα πληροφοριών,
που νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
Καλό είναι να μην εμπιστεύεστε πρόσωπα
που δεν τους είχατε ποτέ εκτίμηση. Σίγουρα
και τότε δεν είχατε κάνει λάθος στην κρίση
σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η μέρα αυτή σας αναστατώνει και σίγουρα εί-
ναι ο πρόδρομος μιας ολικής έκλειψης Ηλί-
ου, που θα σας δείξει ότι πρέπει να είστε πιο
προσεκτικοί σε οικονομικές συμφωνίες και
γενικότερα στα οικονομικά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
πάρει ακριβή όψη συνόδου με τον Ήλιο αύριο,
οπότε και θα γίνει η ολική έκλειψη Ηλίου. Την
περίοδο αυτή να περιμένετε πολλές εξελίξεις
πάνω στην προσωπική σας ζωή, αλλά και σε
συνεργασίες που θα πρέπει να προσέξετε πάρα
πολύ.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσείς οι Καρκίνοι μπορεί να μη νιώσετε σή-
μερα και τόσο καλά με την υγεία σας, αλλά γε-
νικότερα μια έκλειψη στο έκτο ηλιακό σας
σπίτι επαναφέρει κάποιες φορές παλαιότερα
προβλήματα. Προσοχή γενικότερα στις μι-
κροαστοχίες της μέρας, που σας δημιουρ-
γούν στρες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια επερχόμενη έκλειψη, σε ένα συμβατό με το
δικό σας ζώδιο, πολύ πιθανόν να σας δώσει
θάρρος για ένα νέο σας ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε,
βέβαια, ότι ο Κρόνος και ο Ουρανός ελέγχουν
ακόμη την κάθε σας κίνηση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του δεύτερου δεκαη-
μέρου, η αυριανή έκλειψη εντείνει τις οικογε-
νειακές σας υποθέσεις. Μπορεί να αναζητήσετε
ακόμη και νέα κατοικία, λόγω μετακίνησή σας,
σε άλλη περιοχή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικονομικά θέματα θα προκύψουν και σή-
μερα, αλλά σίγουρα η μετακίνηση της Σελή-
νης στον τρίτο τομέα σας σάς φέρνει πιο
κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα και σας
κάνει αρκετά επικοινωνιακούς.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι θα
σας δημιουργήσει αρκετές αναστατώσεις
σε οικονομικά θέματα. Μια νέα κατάσταση
θα σας κάνει να πάρετε αποφάσεις, ή να
αγνοήσετε μια υπόθεση που σας ενοχλεί
και μάλλον θέλει χρόνο για να εκτονωθεί. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα προχωρά στο δικό σας ζώ-
διο και αύριο θα έρθει σε σύνοδο με τον Ήλιο,
όπου και θα συμμετάσχει στην έκλειψη του
Ηλίου. Σήμερα απλώς αφουγκραστείτε τα γε-
γονότα που έρχονται. Χωρίς φόβο, αλλά με
πάθος και θάρρος, βάλτε σε ενέργεια ό,τι σας
εκφράζει.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, αν πάρουμε με-
μονωμένα αυτή τη μέρα και θελήσουμε να
την αναλύσουμε αστρολογικά, σίγουρα θα
καταλάβουμε ότι το να μείνετε για λίγο μό-
νοι θα σας κάνει πάρα πολύ καλό. Η ενδο-
σκόπηση, σε μια τόσο σημαντική περίοδο, το
μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας ανανεώσει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια απαιτητική περίοδος, με πολλές κατα-
στάσεις που πρέπει να διαχειριστείτε με τον
καλύτερο τρόπο. Μη φοβάστε τις αλλαγές,
με αυτές θα ζείτε πλέον και θα ανανεώσετε
την καθημερινότητά σας, κάτι που το θέλετε
πάρα πολύ και σας ταιριάζει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αύριο η ολική έκλειψη Ηλίου θα σας επηρεάσει
άμεσα, κυρίως στον τομέα της εργασίας σας,
αλλά και στην κοινωνική σας εικόνα. Είναι η
στιγμή που θα σας προβληματίσουν κάποια δικά
σας πρόσωπα, αλλά εσείς δεν θα διαθέσετε τον
χρόνο σας για να εξηγήσετε τα ευκολονόητα.
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Σήμερα η Σελήνη θα προχωρήσει στο ζώδιο του
Τοξότη, μία μέρα πριν από την ολική έκλειψη,
και οι πλανητικοί τριγμοί μάς κάνουν να

καταλαβαίνουμε ότι πλέον οι καταστάσεις γύρω μας
έχουν επεκταθεί αρκετά. Ζούμε σε περιόδους
πολυφωνίας, νέων δεδομένων, ανατροπών, αδικιών και,
δυστυχώς, θα πρέπει όλοι μας να μην ξεχνάμε τη
φωνή της συνείδησής μας, που πάντα λέει την
αλήθεια. Μια μέρα που βρίσκεται στην ομπρέλα της
έκλειψης, οπότε και η ταυτότητά της σχεδόν δεν
υπάρχει, γιατί τα φώτα είναι στραμμένα στις 4/12.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ο
ι δηλώσεις του συνταγματολόγου κ. Αντώ-
νη Μανιτάκη ότι δεν τίθεται θέμα αντισυν-
ταγματικότητας των μέτρων που εξήγγει-

λε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πο-
λιτικά ανοίγουν τον δρόμο και για περαιτέρω πε-
ριοριστικά μέτρα σε βάρος των μη εμβολιασμέ-
νων. Πριν καν, μάλιστα, τον ανοίξει διάπλατα η ΕΕ. 

Οι δηλώσεις του έγκριτου καθηγητή στηρίζον-
ται σε νομολογία του ΣτΕ αλλά και σε αποφάσεις
των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων,
συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ερώτημα που τίθεται, κυρίως από τους αν-
τιεμβολιαστές, αλλά, δυστυχώς, και από στελέχη
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι αν η οποι-
αδήποτε κυβέρνηση, στο όνομα της προστασίας
της υγείας των πολιτών, μπορεί να λαμβάνει οι-
αδήποτε περιοριστικά μέτρα.

Η απάντηση λοιπόν της Δικαιοσύνης είναι
απλή, ξεκάθαρη και μονολεκτική: Ναι!

Αυτό το «ναι» που τυγχάνει όλο και μεγαλύτε-
ρης αποδοχής στην κοινωνία, στηρίζεται στην
απλή λογική ότι αποτελεί κρατικό καθήκον η λή-
ψη θετικών μέτρων για την προστασία της δημό-
σιας υγείας.

Στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αναφέρε-
ται ξεκάθαρα: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία
των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προ-
στασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας
και για την περίθαλψη των απόρων».

Σε αυτό ακριβώς στηριζόμενο, το ΣτΕ στην
απόφασή του τονίζει ότι η μέριμνα της δημόσιας

υγείας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του
κράτους, στο πλαίσιο της οποίας η Πολιτεία οφεί-
λει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει απαραίτητα μέ-
τρα. Τα μέτρα αυτά αφορούν και την πρόληψη της
διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών
ασθενειών, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία.

Συνεπώς, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την τε-
τράγωνη λογική όσων το ερμηνεύουν, αυτό που
προέχει για την Πολιτεία είναι η προστασία της
υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

«Η ελευθερία είναι το υπέρτατο αγαθό στη ζωή
του κάθε ανθρώπου», αντιπαραβάλλει η αντίπερα
όχθη. Σωστά! Αλλά για να υπάρχει ελευθερία,
πρέπει να υπάρχει ζωή. Και για να υπάρξει ζωή,
πρέπει να την προστατεύσουμε, προσωρινά και
όσο διαρκεί ο κίνδυνος της πανδημίας, με περιο-
ριστικά μέτρα.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του δι-
καιώματος, δηλαδή, να ζει κάποιος, είναι εκ των
πραγμάτων ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα. 

Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται -και
αντιμετωπίζεται- από τη νομική επιστήμη. 

Η στάση της κυβέρνησης και προσωπικά του
πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι
ορθή. Αν και στην ίδια λογική που προαναφέραμε
θα μπορούσε να υιοθετηθεί η γενική εφαρμογή
του μέτρου για την υποχρεωτικότητα του εμβο-
λιασμού, ο κ. Μητσοτάκης προς το παρόν περιο-
ρίστηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε για τους άνω
των 60 ετών. Και τούτο γιατί η συγκεκριμένη κοι-
νωνική ομάδα είναι περισσότερο εκτεθειμένη

στον κίνδυνο να μολυνθεί από τον κορονοϊό και
να απoλέσει το πολυτιμότερο αγαθό κάθε ανθρώ-
που, που τελικά είναι η ζωή. Και επιμένουμε ότι η
ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό, γιατί την ελευ-
θερία, για την οποία ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε
να αγωνιζόμαστε, την έχουμε κατοχυρώσει με το
Σύνταγμα του 1975.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το περίφημο πρόστιμο των
100 ευρώ, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι
το μέτρο είναι εξαναγκαστικό. Ούτε για τους
πλούσιους ούτε για τους χαμηλόμισθους. Και
τούτο γιατί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη και λο-
γική επιλογή: τον εμβολιασμό.

Όταν μια κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τη στρα-
τηγική της πειθούς, μοιραία οφείλει να στραφεί
και σε διοικητικού χαρακτήρα μέτρα, προκειμέ-
νου να αποτρέψει την απώλεια ανθρωπίνων
ζωών.

Αν κάποιος θα ήθελε να ασκήσει κριτική στην
κυβέρνηση, μπορεί να πει ότι τις πρωτοβουλίες
που λαμβάνει σήμερα έπρεπε να τις έχει πάρει
τουλάχιστον έναν μήνα πριν. 

Όσο για την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ξέ-
ρει κανείς τι να επιλέξει. Την προτροπή του συμ-
βούλου του κ. Τσίπρα, Γεροτζιάφα, για απαγό-
ρευση μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς όσων δεν έχουν εμβολιασθεί ή την υποστήρι-
ξη του κ. Πολάκη στο κίνημα των αντιεμβολια-
στών. Λογικό είναι ο συνδυασμός αυτών των θέ-
σεων να προκαλεί αμηχανία στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα λογικότερο να του γυρίζει την
πλάτη η κοινωνία.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Καθήκον της Πολιτείας 
η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Όταν μια
κυβέρνηση έχει
εξαντλήσει τη
στρατηγική της
πειθούς, μοιραία
οφείλει να
στραφεί και 
σε διοικητικού
χαρακτήρα
μέτρα,
προκειμένου να
αποτρέψει την
απώλεια ζωών
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