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O Τζόκοβιτς, τα κράτη και η Covid-19

Ο

κορονοϊός εδώ και δύο χρόνια επηρεάζει
τους ανθρώπους και τις διαπροσωπικές
σχέσεις, τις κοινωνίες, τα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς, την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό. Και όχι μόνο ο κορονοϊός αλλά και τα συμπαρομαρτούντα, όπως η πολιτική αντιμετώπισή του, τα
lockdowns, τα εμβόλια, τα φάρμακα, τα πρωτόκολλα.
Και με αυτή την αναμφισβήτητα δυσάρεστη ευκαιρία
ξανασυστηνόμαστε όλοι μεταξύ μας, πρωθυπουργοί,
υπουργοί, πρόεδροι κομμάτων, επιχειρηματίες, ιεράρχες, δημοσιολογούντες, καλλιτέχνες, αθλητές, δημόσια πρόσωπα αλλά και ιδιώτες στη γειτονιά, στην εργασία, στο καφενείο.
Η Covid-19 άλλαξε την ανθρωπότητα με το καλημέρα.
Πέραν των εκατομμυρίων νεκρών και βαριά νοσούντων,
της πολυτραυματισμένης παγκόσμιας οικονομίας και
των συνεπειών στα νοικοκυριά -σε κάποιες περιπτώσεις
σε βαθμό καταστροφής- σε όλο τον πλανήτη, η «corona»
δίχασε καταρχάς και εξαρχής κράτη και κοινωνίες. Για
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άλλους ήταν μια θεόσταλτη κατάρα που αντιμετωπίζεται
με νηστεία και προσευχή, για άλλους ήταν ένα κινεζικό
παρασκεύασμα για να πλήξουν τη Δύση, για κάποιους
άλλους ήταν κάτι το άγνωστο που προκαλούσε πανικό και
για μερικούς ήταν και άγνωστο και... αόρατο, γιατί «δεν
υπήρχε». Οι αρνητές της ύπαρξής του έγιναν και αρνητές
της αντιμετώπισής του, την ώρα που οι περισσότεροι περίμεναν πώς και πώς να ανοίξουν οι πλατφόρμες των εμβολιασμών. Πρόσωπα αναδείχτηκαν σε σύμβολα και στις
δύο εμπόλεμες πλευρές, στη μία κυρίως επιστήμονες,
ενώ στην άλλη υπήρχε μεγαλύτερος... πλουραλισμός,
αναδεικνύοντας σε ηγετικές μορφές influencers, τραγουδιστές και αθλητές.
Μια από τις μορφές του διεθνούς αντιεμβολιαστικού
κινήματος, ο θρύλος και Νο1 τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς
μονοπώλησε τη διεθνή επικαιρότητα αυτές τις μέρες λόγω της κόντρας του με την αυστραλιανή κυβέρνηση για τη
συμμετοχή του στο Οpen. Ο κορυφαίος τενίστας πήγε για
να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά τελικά βίωσε την εμπειρία των μεταναστών που επιλέγουν την ήπειρο των
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καγκουρό για να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Φανατικοί
υποστηρικτές του αθλητή, ο οποίος κρατήθηκε «αιχμάλωτος», κατά την οικογένειά του, από τους Αυστραλιανούς εμβολιασμένους αξιωματούχους, αλλά και πολέμιοί του διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε διάφορες συζητήσεις, virtual reality ή πραγματικές. Η υπερβολή ένθεν κακείθεν είχε συνέχεια στη διπλωματία, με Σερβία και Αυστραλία να ανταλλάσσουν πολεμικές ανακοινώσεις με
αφορμή τις περιπέτειες του σούπερ σταρ.
Ο Τζόκοβιτς, πέρα από μεγάλος αθλητής, είναι και
σπουδαίος άνθρωπος, με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο
στην πατρίδα του και όχι μόνο. Είναι όμως και ανεμβολίαστος, που σημαίνει ότι υπόκειται σε περιορισμούς, όπως
εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι για τους λόγους
τους έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν. Από τη μη
συμμετοχή του στο τουρνουά της Αυστραλίας χάνουν
όλοι: οι Αυστραλοί διοργανωτές, οι λάτρεις της αντισφαίρισης, ο ίδιος και οι συναθλητές του. Όμως, κακά τα ψέματα, ας είναι το Αυστραλιανό Open το τελευταίο θύμα
του κορονοϊού.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το plan b για τα
μέσα μεταφοράς

Το σχέδιο
«ανοσίας»
του κρατικού
μηχανισμού

Σ

χέδιο έκτακτης ανάγκης εκπονεί η κυβέρνηση με έμφαση
στις υπηρεσίες αιχμής του Δημοσίου για να προλάβει ενδεχόμενο «blackout» σε περίπτωση που λόγω ευρείας διασποράς της παραλλαγής
Όμικρον οι υπάλληλοι μπαίνουν σε καραντίνα και δημιουργούνται κενά σε κρίσιμα πόστα, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες και αρρυθμίες στις δημόσιες
υπηρεσίες.
Για τον λόγο αυτόν έμφαση δίνεται στα
ΚΕΠ, στις εφορίες, σε ταμειακές υπηρεσίες
του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στους ΟΤΑ.
Κυβερνητικός παράγοντας επισημαίνει
στην «P» ότι αναμένεται τις επόμενες μέρες
διαταραχή στην παραγωγική διαδικασία λόγω της κορύφωσης στον αριθμό των κρουσμάτων και για τον λόγο αυτόν υπάρχει plan
b για να περιοριστούν κατά το δυνατόν τα
προβλήματα που θα δημιουργηθούν, διατηρώντας ωστόσο την αισιοδοξία ότι η Όμικρον έχει ως επί το πλείστον ήπια συμπτώματα και μικρό κύκλο ζωής.

Επέκταση υποχρεωτικότητας
Η κυβέρνηση αναμένεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, να ανακοινώσει την ερχόμενη
εβδομάδα την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με ηλικιακά κριτήρια,
συγκεκριμένα στους άνω των 50 ετών, καθώς το μέτρο φαίνεται ότι αποδίδει. Παράλληλα, σε ισχύ αναμένεται να τεθεί και ρύθμι-

ση για 7μηνη διάρκεια του πιστοποιητικού
εμβολιασμού για όσους δεν έχουν κάνει την
τρίτη δόση ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ το πρόστιμο των 100 ευρώ μηνιαίως για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών θα εφαρμοστεί
κανονικά μετά την 16η Ιανουαρίου.

Επιστράτευση ιδιωτών
Παρότι το ποσοστό των υγειονομικών που
νοσούν και βρίσκονται σε καραντίνα είναι
ακόμη μικρό ανά νοσοκομείο, αποφασίστηκε η πρώτη φάση της επίταξης των ιδιωτών
γιατρών με έδρα τη Δυτική, Κεντρική και
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις 12 Ιανουαρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες, καθώς οι εισαγωγές έχει αυξηθεί.
Οι ειδικότητες των γιατρών που θα επιστρατευτούν είναι πνευμονολόγοι, παθολόγοι,
αναισθησιολόγοι και γενικοί ιατροί και σε
πρώτη φάση θα διαρκέσει για έναν μήνα,
ενώ, όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, αυτήν τη φορά δεν θα συμπεριληφθούν γιατροί
που είχαν επιστρατευτεί το προηγούμενο
διάστημα.
Για την Αττική και τα νησιά δεν έχει ακόμη
προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των γιατρών των οποίων οι υπηρεσίες θα επιταχθούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των αναγκών και προς το τέλος
της εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις.
Πάντως, το έκτακτο σχέδιο προβλέπει κατάρτιση πλάνου για εσωτερική μετακίνηση
υπαλλήλων για όσο διάστημα απαιτηθεί,
ώστε να μη μείνει καμία κρίσιμη υπηρεσία

ακέφαλη και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία του Δημοσίου. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι μέρες καραντίνας έχουν μειωθεί από δέκα σε πέντε για τους ασυμπτωματικούς και όσους έχουν ήπια νοσήματα
«λύνει τα χέρια» των προϊσταμένων, καθώς
οι ελλείψεις προσωπικού καθίστανται για
την ώρα διαχειρίσιμες. Το βάρος για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πέφτει στους επικεφαλής των τμημάτων, δεδομένου ότι γνωρίζουν τις ανάγκες που δημιουργούνται και
πώς αυτές θα καλυφθούν, επισημαίνοντας
ότι η δουλειά που έχει γίνει από το gov.gr είναι σημαντική, καθώς πολλά πιστοποιητικά
και χρήσιμα έγγραφα για τους πολίτες εκδίδονται πλέον διαδικτυακά.

Σε επιφυλακή οι δήμοι
Έμφαση δίνεται από τους δημάρχους σε
νευραλγικές υπηρεσίες των δήμων, όπως,
για παράδειγμα, στον τομέα αποκομιδής των
απορριμμάτων και στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού, σε περίπτωση που εμφανιστούν πολλά κρούσματα στους εργαζόμενους. Και
μπορεί στις διοικητικές υπηρεσίες να λύνεται έως έναν βαθμό το πρόβλημα μέσω τηλεργασίας, ωστόσο τα πράγματα δυσκολεύουν σε πόστα πρώτης γραμμής.

Με ποια όπλα η κυβέρνηση
θα αποτρέψει ένα άτυπο
lockdown στο Δημόσιο

Σχέδιο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης αναρρωτικών
αδειών των εργαζόμενων στα μέσα
μαζικής μεταφοράς λόγω της μετάλλαξης Όμικρον έχει εκπονήσει
ο ΟΑΣΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα
διασφαλιστεί η λειτουργία των
αστικών συγκοινωνιών. Ο σχεδιασμός του οργανισμού αφήνει περιθώρια ευελιξίας και λαμβάνει υπόψη διάφορα πιθανά σενάρια για
αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα
μας. «Η λειτουργία των αστικών
συγκοινωνιών θα διασφαλιστεί σε
κάθε περίπτωση με τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΑΣΑ», επισημαίνεται.
Ειδικότερα, έχουν εκπονηθεί
εναλλακτικά προγράμματα δρομολόγησης λεωφορείων και συρμών,
που θα ανταποκρίνονται σε διάφορα σενάρια μείωσης του αριθμού
των διαθέσιμων οδηγών, αλλά και
ανάλογα με την επιβατική κίνηση,
η οποία εκτιμάται ότι συνολικά στα
μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι
μειωμένη λόγω της πανδημίας.
Τα ειδικά αναλυτικά προγράμματα δρομολόγησης έχουν σχεδιαστεί για όλες τις γραμμές του δικτύου, με προτεραιότητα στις
γραμμές υψηλής ζήτησης κατά τις
ώρες αιχμής, λαμβάνοντας υπόψη
την εκτιμώμενη ανά σενάριο διαθεσιμότητα των οδηγών. Σύμφωνα
με τον ΟΑΣΑ: «Ανάλογα με την επιβατική κίνηση και την κινητικότητα
των πολιτών αναμένεται να διαμορφωθεί λόγω της αύξησης των
κρουσμάτων, ενώ θα εξακολουθήσει να παρέχεται ικανοποιητικό
επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης».
Τέλος, από την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ
λαμβάνονται ήδη όλα τα απαραίτητα
λειτουργικά μέτρα, ώστε να είναι
διαθέσιμο στο μέγιστο δυνατό το
προσωπικό που δύναται να εργαστεί
υπό τις έκτακτες αυτές συνθήκες.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γράφει ο Ηλίας Παλιαλέξης

Σ

ημαντική επέκταση των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της
διεθνούς ενεργειακής κρίσης για τον
Ιανουάριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυρ. Μητσοτάκης σε διάγγελμά του: «Για έναν
ακόμη μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, αλλά τώρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι στην παγκόσμια αναταραχή
στις τιμές ενέργειας. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο θα διαθέσει ακόμη 400 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος. Και θα παρακολουθεί διαρκώς το φαινόμενο μέχρι την
αποκλιμάκωσή του. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει ανά κατηγορία ο υπουργός
Ενέργειας. Τόσο για την κρατική επιχορήγηση
όσο και για τις εκπτώσεις της ΔΕΗ και τις χρεώσεις στο φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ. Πρόκειται για ένα γενναίο αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων. Που βοηθά το παρόν, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλλον».
Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε ο υπουργός
ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, όσον αφορά το ρεύμα,
θα επιδοτηθούν όλες ανεξαιρέτως οι παροχές
κύριας κατοικίας ως εξής: Για τις πρώτες 150
KWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτείται το
80% της αύξησης με 160 ευρώ/MWh, για τη
μηνιαία κατανάλωση 151-300 KWh το 60% της
αύξησης με 120 ευρώ/MWh. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση αντιστοιχεί σε 42 ευρώ για τις
πρώτες 300 KWh. Μάλιστα, η συνολική αξία
της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 157 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η επιδότηση
θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για
όλους του παρόχους, και για το σύνολο της
μηνιαίας κατανάλωσης και αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Επιπλέον, θα δοθεί έκπτωση από τη ΔΕΠΑ εμπορίας ύψους 20 ευρώ ανά θερμική MWh για
όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες
της και θα ζητηθεί η αντίστοιχη στήριξη από
τους υπόλοιπους παρόχους σε συνεργασία
μαζί της. Το συνολικό ύψος της επιδότησης
από την κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ θα ανέλθει
σε 54 εκατ. ευρώ για τον Ιανουάριο, όπου η
χονδρική τιμή φυσικού αερίου εκτιμάται στα
114 ευρώ/Mwh.

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Όσον αφορά το ρεύμα, στα νοικοκυριά ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
(ΚΟΤ) η επιδότηση θα ανέλθει στα 180 ευρώ/MWh, δηλαδή απορροφάται το 90% της
αύξησης. Γεγονός που σημαίνει ότι η μέση
μηνιαία ενίσχυση για το ΚΟΤ αντιστοιχεί σε 54
ευρώ για τις πρώτες 300KWh. Επιπλέον, θα

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

«Στήριξη 42 ευρώ
για το ρεύμα και
40 για το αέριο»
επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά,
επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.λπ.), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης.
Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης
ορίζεται σε 65 ευρώ/MWh. Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο εκτιμάται σε 133 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματικά τιμολόγια
Τα επαγγελματικά της χαμηλής τάσης θα
επιδοτηθούν με 74.128.994 ευρώ, τα επαγγελματικά της μέσης τάσης (με λιγότερες από 13
GWh) με 41.562.529 ευρώ, τα επαγγελματικά
ΜΤ (με περισσότερες από 13 GWh) 8.226.919
ευρώ, τα βιομηχανικά υψηλής τάσης με
2.697.917 ευρώ, τα αγροτικά χαμηλής τάσης
με 5.528.916 ευρώ και τα αγροτικά μέσης τάσης με 611.672 ευρώ.
Επιπλέον, επεκτείνεται η επιδότηση του φυσικού αερίου σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων.
Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση
ανέρχεται στα 30 ευρώ/MWh, ενώ η συνολική
ενίσχυση θα ανέλθει σε 51 εκατ. ευρώ για τον
μήνα Ιανουάριο. «Η συνολική αξία των μέτρων

στήριξης για τον Ιανουάριο ανέρχεται στα 395
εκατ. ευρώ και αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Με την επέκταση
των μέτρων στήριξης και τον πρώτο μήνα του
2022, αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε πλάι σε
κάθε ελληνική οικογένεια, σε κάθε ελληνική
επιχείρηση, ώστε να μη μείνει κανένας απροστάτευτος απέναντι στην πρωτοφανή διεθνή
ενεργειακή κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο υπουργός ΠΕΝ.
Όπως δήλωσε αναλυτικά ο Κώστας Σκρέκας: «Διανύουμε τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης που
πλήττει με μεγάλη σφοδρότητα την Ευρώπη.
Η χονδρική τιμή στο ρεύμα τον περασμένο
Νοέμβριο ανήλθε στα 229 ευρώ/MWh, τον
Δεκέμβριο στα 235 ευρώ/MWh ενώ τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης στα 176 ευρώ/MWh, αλλά παραμένει τρεις φορές υψηλότερη από το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Για
αυτό και η κυβέρνηση, υλοποιώντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει για πέμπτο μήνα να στηρίζει την ελληνική οικογένεια απέναντι σε αυτή
την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση».
Σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ, από τον περασμένο
Σεπτέμβριο έχουν διατεθεί περισσότερα από
1,3 δισ. ευρώ συνολικά για τον σκοπό αυτό. «Η

στήριξη των επαγγελματιών και του συνόλου
της παραγωγικής βάσης της χώρας, διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και αποτρέπει τη μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην κατανάλωση», τόνισε ο υπουργός.
Η χώρα μας ήταν η πρώτη που έλαβε έγκριση
από την ΕΕ για τη στήριξη επιχειρήσεων και
επαγγελματιών.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο του
2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η
αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση.
Τέλος, όπως έγινε γνωστό, από τον Φεβρουάριο και μετά, εξετάζεται, σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η
επιδότηση να είναι προσαρμοσμένη ανά
επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία
της επιχείρησης.

«Η συνολική αξία των μέτρων
για τον Ιανουάριο ανέρχεται
στα 395 εκατ. ευρώ
και καλύπτουν
όλα τα νοικοκυριά»
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δριμεία κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο

λομέτωπη επίθεση μέχρι τις εκλογές εξαπολύει ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενάντια στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας κάθε πρωτοβουλία της ως επιζήμια για την ήδη
επιβαρυμένη από την κυβερνητική πολιτική κοινωνία. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από τις συντάξεις
χηρείας, τις οποίες η κυβέρνηση αρχικά εξήγγειλε ότι κόβει
με αναδρομική ισχύ, αναθεωρώντας μετά τις επικρίσεις του
ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγοντας πως οι περικοπές θα εφαρμοστούν
στους νέους συνταξιούχους.

Η εγκύκλιος Τσακλόγλου
Την ακύρωση της εγκυκλίου Τσακλόγλου που αφορά τη
μείωση των συντάξεων χηρείας και αναπηρίας, «που αποτελεί βαρύτατο πλήγμα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους
και είναι επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ζητά με ανακοίνωσή της η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τονίζοντας πως οι συνταξιούχοι πληρώνουν πολύ ακριβά τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ ζητά «να σταματήσει επιτέλους η παραπληροφόρηση, ο εμπαιγμός και η φτωχοποίηση των συνταξιούχων».
Ανεβάζει τους
Στην ανακοίνωσή της αναφέαντιπολιτευτικούς ρει: «Πανικόβλητος ο κ. Τσακλόγλου από την κοινωνική κατατόνους
κραυγή, μία εβδομάδα μετά την
η Κουμουνδούρου έκδοση της απαράδεκτης εγκυκλίου του αναγκάστηκε σε μερική αναδίπλωση δηλώνοντας ότι
η μείωση των συντάξεων χηρείας και αναπηρίας θα ισχύσει
από εδώ και στο εξής. Επιβεβαίωσε κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι
θα υπάρξουν μειώσεις, που μπορεί να φθάσουν και τα 268 ευρώ τον μήνα, μείωση που ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε “δίκαιη”».

Σύγκρουση για τις αναρρωτικές
Την ίδια ώρα, πολιτική σύγκρουση λαμβάνει χώρα μεταξύ
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και σχετικά με τη διαδικασία
για τις αναρρωτικές άδειες στους εργαζομένους που νοσούν
από κορονοϊό.
Όπως αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
σε ανακοίνωσή του: «Η παραδοχή του εκπροσώπου Τύπου
του ΕΦΚΑ πως για να αποζημιωθούν αναρρωτικές άδειες οι
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που νοσούν με Covid δεν αρκεί το θετικό rapid ή PCR τεστ (που πληρώνουν “χρυσάφι” από
την τσέπη τους), αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και από γιατρό,
αποτελεί κυνική ομολογία πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ξέρει τι της γίνεται, αλλά κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να
εντείνει την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού, αφού υιοθετεί αντικίνητρα προκειμένου ασθενείς εργαζόμενοι να πάνε στις
δουλειές τους. Τι ακριβώς εννοούν; Ποιος θα τους εξετάσει;
Θα στήνονται χιλιάδες φορείς του ιού στις ουρές για να περάσουν από Επιτροπή του ΕΦΚΑ; Θα πηγαίνουν στις απαξιωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, που εδώ και δύο χρόνια
αρνείται να δώσει βάρος ο κ. Μητσοτάκης, για να ελαφρυνθούν τα νοσοκομεία και να υπάρχει προνοσοκομειακή περίθαλψη; Θα βγαίνουν από την καραντίνα και θα πηγαίνουν σε
ιδιώτες γιατρούς διασπείροντας τον ιό και σε non Covid ασθενείς, αφού παραμένουν θετικοί;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας
υγείας ζητάει το ΚΙΝΑΛ
O ρόλος της πρωτοβάθμιας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, τα περιθώρια βελτίωσης των
υπηρεσιών υγείας και οι δυνατότητες συμβολής της
στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων ήταν τα θέματα
που κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής Νίκος
Ανδρουλάκης, στο Κέντρο Υγείας Λ. Αλεξάνδρας, με
τη διευθύντρια της δομής Κυριακή Ζαμάγια, τον υποδιευθυντή Αργύρη Σταματόπουλο και εκπροσώπους
των ιατρών.
Τα Κέντρα Υγείας, όπως είπαν χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη επαφή του πολίτη με το ΕΣΥ και παρέχουν ουσιαστική συνδρομή, αποφορτίζοντας τα νοσοκομεία. Η πρωτοβάθμια υγεία είναι επίσης η πρώτη γραμμή ανάσχεσης των κρουσμάτων της πανδημίας. Συγκεκριμένα, στο ΚΥ Αλεξάνδρας γίνονται κάθε ημέρα πάνω από 1.000 εμβολιασμοί και τουλάχιστον 700 δωρεάν μοριακοί έλεγχοι. Επιπλέον, τα ιατρεία του εφημερεύουν καθημερινά όλο το 24ωρο.
Οι εκπρόσωποι των ιατρών σημείωσαν την ανάγκη
για μόνιμο προσωπικό, καθώς πάνω από το 60% των
εργαζομένων είναι επικουρικοί ιατροί, ενώ οι ελλείψεις αυξάνονται λόγω και της νόησης των ιατρών
από τον νέο κορονοϊό. Ζήτησαν επίσης την αναβάθμι-

ση του εξοπλισμού και των υποδομών για διεξαγωγή
τεστ PCR, ώστε να μπορούν να βγαίνουν πιο γρήγορα
τα αποτελέσματα και όχι σε 48 ή 72 ώρες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις.
Ο κ. Ανδρουλάκης από τη μεριά του εξήρε το έργο
που προσφέρει το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην πρωτοβάθμια υγεία, αξιοποιώντας και
τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
«Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, με τη δημιουργία στόχων ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς,
ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να αντεπεξέλθουν. Δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη
συγκυριακή ενίσχυση του ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.
Για μία ακόμη φορά, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη πολλαπλασιασμού των σημείων
όπου διεξάγονται δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι rapid και μοριακών τεστ, ώστε να μειωθούν οι ουρές που
παρατηρούνται και να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν χωρίς προβλήματα αλλά και να μην επωμίζονται επιπλέον κόστη.
ΑΝΤ.ΑΝΤ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τ

ην απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν
τα σχολεία από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου
αναλύει στην «Political» η υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή. Η υφυπουργός εξηγεί γιατί, ενώ τα κρούσματα
παραμένουν πενταψήφια, η κυβέρνηση με αυξημένα μέτρα προφύλαξης και testing ανοίγει τα σχολεία, θεωρώντας ότι είναι ο πιο ασφαλής χώρος για
τους μαθητές εν μέσω της ανεξέλεγκτης διασποράς
της μετάλλαξης Όμικρον.

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Επίσης, απαντά ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας
του υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση αυξημένων
κρουσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά
και στο αν υπάρχει plan b στο υπουργείο Παιδείας.
Τέλος, περιγράφει το σχέδιο για τα ΑΕΙ λίγο πριν αρχίσει η εξεταστική περίοδος και δηλώνει πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί.

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ

υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τα σχολεία ανοίγουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου με αυξημένο τέστινγκ. Σε ποιο σκεπτικό βασίζεται η απόφασή σας αυτή, δεδομένης της
«έκρηξης» κρουσμάτων;
Μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν κανονικά στα σχολεία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων ανακοινώθηκε, στις 4 Ιανουαρίου, το
επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο, που
ανταποκρίνεται στα δεδομένα της μετάλλαξης Όμικρον και διασφαλίζει την προστασία της σχολικής
κοινότητας από τη διασπορά του κορονοϊού.
Η επικαιροποίηση συνίσταται στην εντατικοποίηση των ελέγχων με ακόμη περισσότερα τεστ στα
σχολεία μας για το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιασμένων, αλλά και στον έλεγχο ολόκληρου του
τμήματος σε περίπτωση κρούσματος. Ακολουθούμε τη διεθνή τάση και πρακτική για ιδιαίτερα αυξημένο έλεγχο και αυτό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον τακτικό έλεγχο μεγάλης μερίδας του
πληθυσμού, όπως οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
Επενδύουμε στη διενέργεια ακόμη περισσότερων τεστ ως τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να
ανιχνεύσουμε, να απομονώσουμε και, ως εκ τούτου, να περιορίσουμε τη μαζική διασπορά του κορονοϊού και διασφαλίζουμε τη μέγιστη προστασία της
σχολικής κοινότητας. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον
έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης
της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού
και σε εμβολιασμένους, καθώς οι εμβολιασμοί
έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα και στην εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα.
Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά και

«Το σχολείο είναι ο πιο ασφαλής
χώρος για τον μαθητή»
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με ασφάλεια, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί θα
βρεθούν στον φυσικό τους χώρο, στο σχολικό περιβάλλον και θα επωφεληθούν από τα ασύγκριτα
πλεονεκτήματα της διά ζώσης λειτουργίας των
σχολείων τόσο στην εκπαιδευτική πράξη και πρακτική όσο και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
Εκφράζω την προσωπική μου πεποίθηση ότι
όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα
εφαρμόσουν και πάλι πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης
και η σχολική χρονιά θα κυλήσει ομαλά. Εμείς στο
υπουργείο Παιδείας με συνεχή παρακολούθηση
των επιδημιολογικών δεδομένων και σε στενή
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την επιτροπή των ειδικών ακολουθούμε την προτροπή
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για ανοικτά
σχολεία, όπως τόνισε και η κυρία Παπαευαγγέλου στη συνέντευξη τύπου για την επιστροφή των
μαθητών στις τάξεις.
Πόσο έτοιμο είναι το υπουργείο Παιδείας σε
περίπτωση μαζικής νόσησης εκπαιδευτικών να αναπληρώσει τα κενά που θα δημιουργηθούν;
Οι εκπαιδευτικοί μας, στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδική αγωγή,
ανταποκρίθηκαν αμέσως και μαζικά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τους ευχαριστούμε θερμά
για την υπεύθυνη στάση τους και τη συνεισφορά
τους στο τείχος ανοσίας, όχι μόνο γιατί θωρακίζουν με αυτό τον τρόπο την ατομική, δημόσια
υγεία και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και
γιατί αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά μας αλλά και για την κοινωνία.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υγειονομικό
πρωτόκολλο, τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self
tests πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων,
δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης στο σχολικό
περιβάλλον. Επίσης, σε περίπτωση κρούσματος
στην τάξη οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 μέρες, δηλαδή δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid που
ήδη κάνουν την εβδομάδα, ενώ οι εμβολιασμένοι
εκπαιδευτικοί θα κάνουν τρία self tests δωρεάν
την εβδομάδα.
Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος - νηπιαγωγός, μη
ειδικότητας) νοσεί και δεν υπάρχει δυνατότητα
από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του, προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό. Ενώ αν κάποιος εκπαιδευτικός είναι θετικός και ενώ βρίσκεται σε
απομόνωση το επιθυμεί, μπορεί να κάνει τηλεκπαίδευση σε προαιρετική βάση. Σε στενή συνεργασία και με έγκαιρο και άμεσο συντονισμό θα
καλυφθούν οι απαιτήσεις σε αναπληρώσεις προκειμένου να μην υπάρξουν κενά και να συνεχιστεί
ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.
Ζητήσαμε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβαίνουν
σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, προκειμένου οι παρόντες εκπαιδευτικοί να καλύπτουν συναδέλφους
τους που δεν μπορούν να παράσχουν εκπαιδευτικό έργο λόγω κορονοϊού.
Το πρωτόκολλο που ίσχυσε από την έναρξη
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της σχολικής χρονιάς έδειξε να αποδίδει. Τώρα όμως οι υγειονομικές συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές με τη μετάλλαξη Όμικρον.
Θεωρείτε ότι το σχολικό περιβάλλον είναι πιο
ασφαλές από το οικογενειακό και κοινωνικό;
Πρωταρχικό μας ενδιαφέρον είναι τα σχολεία
να εφαρμόζουν όλα εκείνα τα μέτρα που συνθέτουν ένα σφιχτό δίχτυ προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ακριβώς για αυτό αποδεχτήκαμε τις εισηγήσεις της επιτροπής τον Σεπτέμβριο
και θεσπίσαμε ένα πρωτόκολλο με αυξημένους
ελέγχους που, όπως και εσείς επισημαίνετε, λειτούργησε πολύ καλά. Τα παιδιά μας ήταν περισσότερο ασφαλή στο σχολείο απ’ ό,τι εκτός αυτού.
Τα 32 εκατομμύρια self tests που δόθηκαν δωρεάν στους μαθητές την περίοδο Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου εντόπισαν το 84% των εργαστηριακά
διαγνωσμένων κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες.
Αποτέλεσμα ήταν ότι στο 80% των περιπτώσεων
που εντοπίστηκε ένα κρούσμα σε τμήμα, δεν
υπήρξε δεύτερο κρούσμα. Άρα τα ανοιχτά σχολεία με αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους
λειτουργούν αποτελεσματικά για τον εντοπισμό
κρουσμάτων και τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα. Έτσι και τώρα αποδεχτήκαμε και πάλι
τις εισηγήσεις της επιτροπής για επικαιροποίηση
του πρωτοκόλλου ώστε να ανταποκρίνεται στα
δεδομένα της μετάλλαξης Όμικρον, με αυξημένο
testing για μαθητές και εκπαιδευτικούς, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί που θα βρεθούν
θετικοί στο self test θα ήταν δυνάμει κρούσματα
που ευτυχώς δεν θα προσέλθουν στη σχολική μονάδα: αυτό είναι το νόημα των τεστ. Είναι μεταδόσεις που αποτρέπουμε μέσα στο σχολείο αλλά και
μέσα σε κάθε σπίτι. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε
τα επιστημονικά μέσα για να ανιχνεύσουμε νωρίς,
ιδιαίτερα αν κάποιος είναι ασυμπτωματικός.

με ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας σχολείων, οπότε και θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self tests αντί για δύο. Μπαίνει
λοιπόν ένα πρόσθετο φίλτρο ασφαλείας για την
αποτροπή διασποράς του ιού από όσους τυχόν
νοσούν αλλά δεν έχουν συμπτώματα, ειδικά μετά
την περίοδο των γιορτών και των αυξημένων κοινωνικών συναναστροφών.
Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self tests πλέον
θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους
μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο
εντοπισμό των κρουσμάτων λόγω και της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους.
Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από τη λογική του «σταυρού», δηλαδή των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται
κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι
ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ
κάθε μέρα για 5 μέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν
δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self tests την
εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 μέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο τρία self test
δωρεάν εκείνες τις ημέρες.
Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου,
όπως, για παράδειγμα, τα υποχρεωτικά rapid
tests για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά
διαλείμματα για ομάδες μαθητών και η αναστολή
των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.
Με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων αυτών καλύπτουμε με ασφάλεια τη διά ζώσης λειτουργία των σχολείων και τη συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου.

Υπάρχει plan b στο υπουργείο Παιδείας σε περίπτωση απότομης επιδημιολογικής επιδείνωσης; Και αν ναι, ποιο είναι αυτό;
Εμπιστευόμαστε τις υποδείξεις της επιτροπής
των ειδικών και εφαρμόζουμε τα υγειονομικά
πρωτόκολλα όπως μας προτείνονται. Αυτό είναι
το σωστό και το υπεύθυνο να πράξουμε. Το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο με το οποίο επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στη διά ζώσης
λειτουργία των σχολείων είναι πλήρες και ανταποκρίνεται στις επιδημιολογικές αξιολογήσεις
της περιόδου που διανύουμε.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν

Σε ποια φάση βρίσκεται ο εμβολιασμός των
παιδιών και των εκπαιδευτικών και πώς θα
επισπευστεί περισσότερο;
Θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι οι εμβολιασμένοι
εκπαιδευτικοί έχουν ξεπεράσει το 86% του συνόλου. Επιπλέον, υπολογίζοντας και ένα ποσοστό
εκπαιδευτικών της τάξης του 5% που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, προκύπτει ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό κάλυψης της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στον κορονοϊό.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου
Υγείας, τα ποσοστά εμβολιασμού με μία τουλάχιστον δόση ή προγραμματισμένο ραντεβού είναι

54,17% για τους μαθητές Λυκείου στις ηλικίες από
15 έως 17 ετών και 40,25% για τους μαθητές Γυμνασίου στις ηλικίες από 12 έως 14 ετών, γεγονός
που ενισχύει σημαντικά τη θωράκιση του σχολικού περιβάλλοντος απέναντι στον κορονοϊό.
Από την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί για παιδιά ηλικίας από 5
έως 11 ετών, ενεργοποιήθηκε ακόμη ένα ισχυρό
όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με
40.000 κλεισμένα ραντεβού, ενώ από τη Δευτέρα
27 Δεκεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα για 120.000
ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 5-11 διαθέσιμα
εντός Ιανουαρίου. Επιπλέον, από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, 270.000 ραντεβού είναι διαθέσιμα για
τον εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών για
πρώτη και τρίτη δόση σε όλη τη χώρα.
Η υποχρεωτική διενέργεια δύο rapid tests σε
περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα επιβαρύνει τους γονείς; Αν ναι, στόχος είναι να λειτουργήσει ως έμμεση άσκηση πίεσης για τον
εμβολιασμό τους;
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνονται οι
γονείς με κάποιο διαγνωστικό έλεγχο που υποχρεούνται να διενεργήσουν τα παιδιά. Στην περίπτωση που μαθητές βρεθούν οι ίδιοι θετικοί στον
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή υπάρξει κρούσμα
στην τάξη, θα πρέπει να προχωρήσουν σε rapid
test, το οποίο μπορούν και να διενεργήσουν δωρεάν στις δημόσιες δομές υγείας. Γνωρίζουμε ότι
αυτό ενδέχεται να προκαλέσει επιπρόσθετο και
δύσκολα διαχειρίσιμο φόρτο στο πρόγραμμα των
διαγνωστικών ελέγχων και αυτήν τη στιγμή εξετάζουμε πιθανές λύσεις.
Το υπουργείο Παιδείας μετουσιώνει σε πολιτική απόφαση τις εισηγήσεις των ειδικών, σε στενή
συνεργασία και με σεβασμό στις επιστημονικές
και εμπεριστατωμένες υποδείξεις τους. Εξακολουθούμε να προτρέπουμε τους γονείς να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους και να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.
Για την ενημέρωση μαθητών, γονέων, κηδεμόνων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, το υπουργείο Παιδείας συντόνισε δύο ενημερωτικές συνεντεύξεις Τύπου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 14
Δεκεμβρίου αντίστοιχα, με την ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και την
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα
Παπαευαγγέλου, οι οποίες απάντησαν σε απορίες
σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών και τα
οφέλη του εμβολίου.

«

«Με την τήρηση και εφαρμογή
των μέτρων αυτών
καλύπτουμε με ασφάλεια
τη διά ζώσης λειτουργία
των σχολείων και τη συνέχιση
του εκπαιδευτικού έργου»

ΡOLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τ

είχος νομιμότητας απέναντι στα
νεοοθωμανικά σχέδια της Άγκυρας στήνει η Αθήνα, έχοντας
στο πλευρό της ολοένα και περισσότερους συμμάχους με τους οποίους
διαπιστώνεται συναντίληψη σε ζητήματα
Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας. Ο άξονας συμμαχιών της Αθήνας,
που ξεκινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες
και φτάνει μέχρι τις χώρες του Κόλπου,
πρόκειται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εντός του 2022, βάζοντας «φρένο»
στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ισχυρό πλέγμα
συμμαχιών
απέναντι στα
σχέδια Ερντογάν

stavros.ion@gmail.com

Πρώτος σταθμός για το νέο έτος είναι η Γαλλία, όπου ο Νίκος Δένδιας και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα μεταβούν στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας για να παραστούν στην τελετή κοπής του πρώτου κομματιού χάλυβα
της ελληνικής φρεγάτας Belharra. Ακολουθεί
η ελληνική αποστολή στο Ισραήλ, στο πλαίσιο
περαιτέρω ενίσχυσης της ήδη ισχυρής σχέσης Αθήνας - Ιερουσαλήμ, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά σε θέματα ενέργειας μέσω των σχημάτων 3+1 αλλά και στον τομέα της άμυνας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρόκειται να προμηθευτούν πανίσχυρα οπλικά
συστήματα όπως τα Spike NLOS και οι συλλογές SPICE, ενώ οι Ισραηλινοί ανέλαβαν την
κατασκευή ενός σύγχρονου Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να γραφεί μία ακόμα σελίδα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, με τα εξοπλιστικά να βρίσκονται στην
κορυφή της ατζέντας των δύο υπουργών.

«Πόδι» στην Αφρική
Την ίδια χρονική περίοδο, ο Νίκος Δένδιας
θα βρίσκεται στην Υποσαχάρια Αφρική, η
οποία αποτελεί πλέον πεδίο ενεργού άσκησης της ελληνικής διπλωματίας. Σε συνέχεια
των επισκέψεων που είχε πραγματοποιήσει
το 2021 σε Ρουάντα, Γκάνα και Γκαμπόν, ο
υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στα μέσα
Ιανουαρίου στις δύο πλουσιότερες χώρες της
περιοχής, τη Νιγηρία και την Αγκόλα. Η αφρικανική ήπειρος έχει μπει για τα καλά στο «μικροσκόπιο» της Αθήνας, η οποία μέσω της
«διπλωματίας των εμβολίων» και των οικονομικών επενδύσεων θέλει να εντείνει το αποτύπωμά της, στήνοντας ανάχωμα στη διείσδυση της Τουρκίας.
Η Άγκυρα επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή της στις αφρικανικές χώρες κυρίως μέσω
της στρατιωτικής της παρουσίας και της πώ-

Παρέμβαση Δένδια για το ρωσο-ουκρανικό
«Η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία», τόνισε ο Νίκος
Δένδιας στην έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας
που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι απαιτείται
αποκλιμάκωση για την επίτευξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, ο οποίος θα φέρει αποτελέσματα εν ευθέτω χρόνω. «Βασική αρχή αποτελεί η καταδίκη οποιασδήποτε παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, μια αρχή την
οποία οφείλουν να σέβονται οι νατοϊκοί σύμμαχοι σε όλες τις περιπτώσεις,
καθώς και οι χώρες με εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ και ειδικά η Ουκρανία, που
ζητά διεθνή αλληλεγγύη», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι στον διάλογο θα πρέπει να τονιστούν οι θέσεις μας, οι οποίες βασίζονται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Τέλος, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι ο
ΟΑΣΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της έντασης
και στον έλεγχο των εξοπλισμών.

λησης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, κινήσεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη, με την Αθήνα να παίζει τον
ρόλο «γέφυρας» ανάμεσα στις Βρυξέλλες και
το Σαχέλ.
«Το 2022 θα αποτελέσει το έτος κατά το
οποίο η Ελλάδα θα επιδιώξει την εμβάθυνση
της συνεργασίας της με την Ινδία και την Αυστραλία, ενώ θα προσεγγίσει και τις χώρες της
Λατινικής Αμερικής», υπογραμμίζουν πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, γίνονται σημαντικά βήματα για
την ενίσχυση των συμμαχιών που έχει συνάψει ήδη η Ελλάδα. Το διπλωματικό κεφάλαιο
που έχει επενδυθεί τους τελευταίους μήνες
αποδίδει πλέον καρπούς, καθώς επιτυγχάνονται δύο βασικοί στόχοι.

Οι δύο στόχοι
Ο πρώτος αφορά τον χαρακτηρισμό της
Τουρκίας ως «κράτους-ταραξία» στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ψύχραιμη και μεθοδική

Οι γεωστρατηγικές κινήσεις
των Αθηνών στην παγκόσμια
σκακιέρα και οι συμφωνίες
με ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισραήλ,
Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

ανάδειξη των παράνομων ενεργειών του καθεστώτος Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας και
της Κυπριακής Δημοκρατίας οδήγησε στην
καταδίκη της επιθετικής και ταυτόχρονα αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία εκφράστηκε στην πράξη με την
επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, ο Ρόμπερτ Μενέντεζ και η ομάδα των Ελληνοαμερικανών
γερουσιαστών στην Ουάσιγκτον πέτυχαν ένα
σημαντικό «πλήγμα» στο γόητρο αλλά και
στην άμυνα της Τουρκίας, βάζοντας «ταφόπλακα» στην πώληση των F-35 και άλλων
εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Ο δεύτερος στόχος, ίσως και πιο σημαντικός, είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακή δύναμη που εγγυάται την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει η υπογραφή τουλάχιστον
επτά διμερών συμφωνιών μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι οποίες θωρακίζουν
αμυντικά και διπλωματικά τη χώρα και προκαλούν βέρτιγκο στην Τουρκία.

Αίγυπτος και Ιταλία
Η Ελλάδα σύναψε αμυντικές συμφωνίες με
τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, αποκτώντας δύο πολύ ισχυρούς
συμμάχους στον Κόλπο αλλά και με τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη
Γαλλία. Ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας πιστά τις
διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, υπέγραψε συμφωνία
οριοθέτησης με την Αίγυπτο και την Ιταλία,
ενώ συμφώνησε σε παραπομπή των διμερών
διαφορών με την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο, δείχνοντας τον δρόμο της νομιμότητας
στους γείτονες που πεισματικά αρνούνται τον
εποικοδομητικό διάλογο και σχεδόν εμμονικά καταφεύγουν σε εμπρηστικές δηλώσεις
και παράνομες ενέργειες.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το χθεσινό μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά
νησιά. Για πρώτη φορά, μάλιστα, σχηματισμός
τεσσάρων τουρκικών αεροσκαφών πέταξε
πάνω από ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα
πάνω από τις Οινούσσες, ενώ στη συνέχεια τα
τουρκικά αεροσκάφη χωρίστηκαν σε ζευγάρια και πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω
από τη Ρω και την Παναγιά.
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KENTΡΙ

Ο μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας
και η κωδική ονομασία «Κελεμπίας»

Α

πολύτως αξιόπιστη πηγή μου ήταν επί
εννέα συναπτά έτη (από το 2008 έως
τις αρχές του 2017) κοντά σε έναν από
τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες. Τα «πτυχία» που απέκτησε, τύφλα να ’χουν τα πανεπιστήμια! Το τι είδαν ματάκια του, το καταλαβαίνετε. Από αυλικούς, «Φιλιππινέζες», λαμόγια και διάφορους άχρηστους που έχουν
μία και μοναδική ικανότητα: να επιβιώνουν
γλείφοντας. Ένας από αυτούς που γνώρισε,
λοιπόν, ήταν ένας κοντός δημοσιογράφος, ο
επονομαζόμενος «Κελεμπίας», ο οποίος
προσπαθούσε να κάνει κονέ με το στενό περιβάλλον του προέδρου του ομίλου. Μάταια
όμως, γιατί ο πρόεδρος γνώριζε από κοντά
τον βίο, την πολιτεία του και τον πολιτικό χώρο απ’ όπου προερχόταν.
Μια μέρα λοιπόν λέει στην πηγή μου ο επιχειρηματίας: «Αυτός ο πασόκος λέει ότι έχει
επαφές με την κυβέρνηση Καραμανλή». Η
πηγή μου γελάει και του απαντάει: «Είναι
παντός καιρού αυτός. Αγοράζει πληροφορίες
και τις πουλάει σε διάφορους επιχειρηματίες,
ψηλούς και κοντούς εφοπλιστές».
Πέφτει η κυβέρνηση Καραμανλή και η πηγή μου μαθαίνει από τον πρόεδρο ότι ξαναεμφανίστηκε ως μεσάζων για λογαριασμό εφοπλιστή να αγοράσει τον όμιλο και ότι μάλιστα
συμφωνεί και η κυβέρνηση Παπανδρέου. Γελώντας ο πρόεδρος τον διώχνει. Έρχεται η
κυβέρνηση Σαμαρά, ο πρόεδρος έχει μεγάλη
κόντρα με τους ανόητους αυλικούς τού τότε

πρωθυπουργού, πάλι εμφανίζεται ο «Κελεμπίας» κομίζοντας πρόταση ως μεσάζων για
τον όμιλο. Και αυτήν τη φορά ο πρόεδρος αρνείται και κάνει deal με μεγάλο ευρωπαϊκό
όμιλο. Λίγο πριν από την πτώση τής τότε κυβέρνησης, ο πρόεδρος στηρίζει ανοιχτά τους
νέους σωτήρες της Ελλάδας Αλέξη και Πάνο.
Ως διά μαγείας, να σου πάλι ο «Κελεμπίας», ο
οποίος, περίπου ως εκπρόσωπος της νέας
κυβέρνησης, προωθείται από νεόκοπους
υπουργούς (και κάποιους εκκλησιαστικούς
κύκλους) να αναλάβει το μάρκετινγκ διαφόρων διαφημιστικών στις οποίες δίνονταν τα
κρατικά «πακέτα».
Η πηγή μου θυμάται ένα πρωϊνό στο γραφείο μεγάλου στελέχους εταιρείας, ο οποίος
ασχολείται με τα ψηφιακά, να του λέει «μας το
ζήτησε ο υπουργός (“Π” το αρχικό του) να κάνουμε συμβόλαιο στον “Κελεμπία” και αναγκαστικά του κάναμε»…
Ο καιρός περνάει και φτάνουμε στη σημερινή κυβέρνηση! Και, ω ναι! Πάλι καταφέρνει
και διεισδύει ο «Κελεμπίας» στο περιβάλλον
του κεντρικού συστήματος εξουσίας και ως
νεόκοπος οπαδός της κεντροδεξιάς κυβέρνησης εξασφαλίζει διάφορα συμβόλαια για
τις υπηρεσίες που ως έξπερτ του είδους προσφέρει…
Να τον χαίρεστε, κύριοι της κυβέρνησης.
Απλώς να θυμάστε ότι όπως πούλησε τους
προηγούμενους, έτσι την κατάλληλη στιγμή
θα πουλήσει και εσάς…

Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;
Μερικές φορές οι
τεχνοκράτες υπουργοί πρέπει να ρωτούν και κανέναν
πολιτικό. Ο λόγος για
τον υφυπουργό Εργασίας Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίος
αναστάτωσε το σύμπαν με την εγκύκλιο
που έβγαλε παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Αφού έγινε ο κακός
χαμός, τελικά διευκρίνισε ότι οι περικοπές στις συντάξεις
αφορούν μόνο εκείνους που θα βγουν στη σύνταξη από
1ης/1/22. Δεν του είπε κανείς πως ό,τι αφορά τις συντάξεις
πρέπει να είναι διατυπωμένο με τέτοιον τρόπο που να μη
επιδέχεται καμία παρερμηνεία;

Ο γενικός γραμματέας που
ζητάει μετοχές σε εταιρείες
Τον ξέραμε από το παρελθόν ότι είναι λαμόγιο ολκής. Δυστυχώς στην κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κάποιοι αγνοούσαν το παρελθόν του και τον τοποθέτησαν στη θέση του γγ
νευραλγικού τομέα που, εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων, ασχολείται με τον ήλιο τον πράσινο και τη θάλασσα.
Ακούστε λοιπόν τι σκαρφίστηκε ο εν λόγω, ο οποίος, πρέπει
να σας πω, χαίρει εκτιμήσεως και είναι υπεράνω υποψίας.
Για να ασχοληθεί και κυρίως για να ιεραρχήσει ψηλά τα αιτήματα επιχειρηματιών που έρχονται στο γραφείο τους, εκτός
από τα... ψιλά «χαρτόσημα», απαιτεί και ένα ποσοστό στην
επένδυση με τη μορφή μετοχών! Και δεν είναι μόνο ότι σκέφτεται το μέλλον του. Είναι ότι τον πιέζουν να επιστρέψει και
κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που στο παρελθόν τού είχαν
εμπιστευθεί κάποιοι αφελείς επιχειρηματίες και πολιτικοί
για να τους τα αβγατίσει… Θα επανέλθουμε δριμύτεροι

Θα… σκάσει θέμα
Η πληροφορία
είναι απολύτως
έγκυρη και δεν
επιδέχεται αμφισβήτησης. Η κυβέρνηση με στόχο
την ενίσχυση της
εθνικής ασφάλειας προμηθεύτηκε
από την Ιταλία νέο
μηχάνημα που
έχει δυνατότητα
για υπερδιπλάσιες παρακολουθήσεις και καταγραφές μέσω chatrooms και emails. Θυμηθείτε όμως
ότι με αφορμή την τεχνολογική ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΥΠ η αντιπολίτευση, η οποία διατηρεί
ακόμη διαύλους στην εν λόγω υπηρεσία, μεθοδεύει
να «σκάσει» θέμα. Απλώς θυμηθείτε το…
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ECDC: Πρώτη η Ελλάδα
στη διενέργεια rapid
και PCR στην ΕΕ
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
ECDC, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά τη διενέργεια των διαγνωστικών
τεστ για την Covid-19. Στη χώρα μας πραγματοποιούνται καθημερινά και απολύτως
δωρεάν -επομένως χωρίς να χρειάζεται
συνταγογράφηση- rapid και PCR tests από
τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ, καθώς και
στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας). Παράλληλα, διατίθενται δωρεάν self tests. Πιο συγκεκριμένα,
παραθέτουμε τους αριθμούς: Από 1/5/2020
έως 30/12/2021 ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε
εντελώς δωρεάν 8.759.556 διαγνωστικά
τεστ (7.642.167 rapid και 1.112.389 PCR).
Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ που έχουν γίνει
σε δομές του ΕΣΥ. To 2021, από τον Απρίλιο
έως το τέλος του έτους, δόθηκαν δωρεάν
86.403.820 self tests σε 7.669.956 πολίτες.
Ένα στα πέντε κρούσματα εντοπίστηκε χάρη στα self tests (247.464 κρούσματα σε
σύνολο 1.170.293). Χάρη στο συστηματικό
testing που πραγματοποιείται στη χώρα
μας, λοιπόν, υπάρχει έλεγχος της διασποράς στην κοινότητα.

Τρεις είναι οι υπουργοί που
έχουν πάρει στις πλάτες τους
όλο το επικοινωνιακό παιχνίδι με τη διαχείριση της πανδημίας και βάλλονται πανταχόθεν από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης: ο Θάνος Πλεύρης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέλιος Πέτσας. Είναι οι μόνοι που
βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια, τα ακούνε
από όλους και, παρ’ όλα αυτά, με ψυχραιμία και
επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν για την
ανάγκη των εμβολιασμών… Τα άλλα παλικάρια
της Πειραιώς πού είναι κρυμμένα;

Δυσοίωνο το μέλλον
της «Αυγής»
Δύσκολα τα πράγματα με το μέλλον της εφημερίδας «Αυγή». Δεν υπάρχει κανένα... προεδρικό ενδιαφέρον για τη διάσωσή της. Αυτή δεν είναι καλή εξέλιξη και βεβαίως κανένας δεν θέλει να κλείνουν μέσα ενημέρωσης, ακόμη και
κομματικά. Κρίμα πάντως γιατί πίσω από τα Media υπάρχουν άνθρωποι και οικογενειάρχες.
Δεν είναι όλοι κομματόσκυλα...

Χρονικό του Χρόνου
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Ο Ανδρέας
τι λέει;

POLITICANTIS
Ο Μασούτης παίζει
μπάλα δυνατά…

Μ

αθαίνω ότι στο ΚΙΝΑΛ έχει πέσει η
ιδέα να είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής ο Ανδρέας Λοβέρδος,
με το επιχείρημα ότι έχει μεγάλη απήχηση στον
αστικό κόσμο του Λεκανοπεδίου, γεγονός που
αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει σαν
βούτυρο στο ψωμί του μια τέτοια εξέλιξη, αφού
παρά την υποστήριξη που του προσέφερε ο κ.
Λοβέρδος, δεν παραβλέπει ότι ήταν ένας σοβαρός διεκδικητής της προεδρίας του κόμματος.
Όπως επίσης και ότι μια νίκη του κ. Λοβέρδου
αφενός θα τον έβγαζε εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής, αφετέρου θα έδινε εκλογικά φτερά
στο κόμμα του. Το ερώτημα είναι βέβαια τι λέει ο
ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Η αλυσίδα σουπερμάρκετ «Μασούτης» μετά
τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην ανάπτυξη
του δικτύου της την τελευταία διετία λόγω της
πανδημίας φαίνεται να βγαίνει επιθετικά στην
αγορά. Με κινητήριο μοχλό τον τζίρο και την
υψηλή κερδοφορία τόσο του 2020 όσο και του
2021, η διοίκηση του ομίλου σχεδιάζει να
προσθέσει στο δίκτυό της τουλάχιστον 30 νέα
καταστήματα μέσα στο επόμενο 12μηνο, εκ
των οποίων ένας σημαντικός αριθμός θα προέλθει από εξαγορές. Είναι χαρακτηριστικό
πως μόνο για ανακαινίσεις καταστημάτων
έχουν προβλεφθεί κεφάλαια ύψους 25 εκατ.
ευρώ για το 2022, ενώ μέσα στις επόμενες
εβδομάδες θα κλείσει και η επένδυση για το
νέο κέντρο mega logistics στην Αττική. Μεγάλο project αναμφίβολα…

Ημερολόγιο για αγρότες
από την Τράπεζα Πειραιώς

Ο Κούλογλου
«σφάζει»
Παπαδημούλη
Η «αγάπη» του Στέλιου Κούλογλου για τον συνάδελφό του Δημήτρη Παπαδημούλη είναι γνωστή... Ο Κούλογλου λοιπόν θεώρησε σκόπιμο να
βοηθήσει στην
ερμηνεία των
δικαστικών
εγγράφων που
συνοδεύουν
τις αποκαλύψεις για τον
γιο του Παπαδημούλη. Εκείνος, απαντώντας στα
δημοσιεύματα, είπε ότι ποτέ δεν έγινε έξωση,
αλλά... διαταγή απόδοσης μισθίου. «Η διαταγή
απόδοσης μισθίου είναι έξωση», ξεκαθάρισε ο
Κούλογλου, αλλά δεν ικανοποιήθηκε και πήγε
και λίγο παραπέρα: «Πιστεύω ότι δίνει τα χρήματα από τα ενοίκια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως έχει υποσχεθεί», συμπλήρωσε
θυμίζοντας τη δέσμευση Παπαδημούλη στον
Τσίπρα.

Ένα αγροτικό ημερολόγιο του 2022 σχεδίασε
και διανέμει στους παραγωγούς η Τράπεζα
Πειραιώς. Οι σελίδες-μέρες είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζεται ο παραγωγός να καταγράφει τα έσοδα (πωλήσεις-εισπράξεις) και τις δαπάνες του (αγορές), τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τις
ώρες που δαπανά για τις διάφορες εργασίες
του στο χωράφι ή/και την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα, σε εβδομαδιαία
βάση υπάρχει σελίδα για την καταγραφή των
δαπανών της εβδομάδας ανά κατηγορία, όπως
σπόροι, λιπάσματα, ζωοτροφές, καθώς και
των εσόδων ανά καλλιέργεια. Πρωτότυπο
ομολογουμένως…

ΡOLITICAL

11

Το... Πρόσωπο

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

POLITICANTIS

Ανεβάζει «ταχύτητες» ο Καραγιάννης

Ανεβάζει ταχύτητες το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών φέρνοντας μέσα στο 2022 είκοσι
διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ της τάξεως των 4 δισ. ευρώ. Όπως σημειώνει ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης με άρθρο του στο περιοδικό «Εργοληπτικόν Βήμα», το αναπτυξιακό πλάνο του
υπουργείου για τον κατασκευαστικό κλάδο αλλάζει σελίδα στη χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, τα
έργα αυτά θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών για τις τοπικές κοινωνίες, έχοντας ως στρατηγική την
προώθηση της αναπτυξιακής διάστασης. Στην πρώτη δεκάδα έργων ΣΔΙΤ ανάμεσα στα άλλα ανήκουν και
τα δύο μεγάλα έργα ύδρευσης, όπως το Φράγμα Χαβρία, έργο το οποίο θα καλύψει τις υδρευτικές
ανάγκες του 33% των συνολικών αναγκών της Χαλκιδικής, καθώς και η αναβάθμιση του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, επίκειται η
δημοπράτηση επιπλέον δέκα έργων που βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, για τα οποία η στόχευση είναι
να δημοπρατηθούν το αργότερο εντός του α’ τριμήνου του 2022.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το δύσκολο 2022
του Χατζηδάκη
Προβλέπω ότι ο Κωστής Χατζηδάκης θα
περάσει ακόμη πιο δύσκολη χρονιά φέτος. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει και
αφορά την κατάρτιση, τον ΟΑΕΔ και τα
επιδόματα ανεργίας θα φέρει απέναντί
του όλο το συνδικαλιστικό σύστημα. Σχεδιάζεται να είναι έτοιμο προς το τέλος του
μήνα και προβλέπει ελέγχους αποτελεσματικότητας στα προγράμματα κατάρτισης, εξετάσεις μετά την ολοκλήρωσή
τους, διασύνδεση με την αγορά εργασίας
κ.ά. Εκεί που υπάρχουν θεαματικές πρωτοβουλίες είναι στην αναμόρφωση του
ΟΑΕΔ και τα επιδόματα, όπου η νομοθεσία εναρμονίζεται με αυτήν των προηγμένων χωρών. Ο κάθε άνεργος θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση με
δικό του φάκελο, δικό του σύμβουλο
κ.λπ. Αντιλαμβάνεστε τι «λαϊκοί» αγώνες
έχουν να γίνουν…

Νέα βεντέτα σε υπουργείο;
Βρε τι έχουμε πάθει με αυτούς τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων; Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί στην πιάτσα νέα κόντρα της πολιτικής ηγεσίας κομβικού υπουργείου με γενικό γραμματέα.
Λέγεται μάλιστα ότι η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από το Μέγαρο το «πράσινο φως»
για την αντικατάστασή του… Όταν
δεν υπάρχουν χημεία και εμπιστοσύνη, βράσε όρυζα…

Σκάφη, ελικόπτερα και
γκρίνια στη Βουλιαγμένη

Σ

οβαρή περιβαλλοντική αλλοίωση στον Αστέρα Βουλιαγμένης καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς, όπως λένε, η κατασκευή της ομώνυμης μαρίνας από
τους νέους ιδιοκτήτες του Αστέρα Βουλιαγμένης στον όρμο Ζωστήρος της Βουλιαγμένης θα οδηγήσει σε διαβρωτικά φαινόμενα στις ακτές κολύμβησης. Θα ελλιμενίζονται,
λέει, 90 και πλέον mega yachts και, όπως καταγγέλλεται στην αίτηση ακύρωσης των κατοίκων, τα πλοία θα αποθέτουν τα απόβλητά τους στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.
Αναφέρονται βεβαίως στο Apollo Investements Fund, στο οποίο συμμετέχουν δύο κρατικά
funds από το Άμπου Ντάμπι, το Κουβέιτ, στην τουρκική Dogus (F. Sahenk), καθώς και σε
εταιρείες σαουδαραβικών συμφερόντων. Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας με γνωμοδότησή του αποφάνθηκε για την περιβαλλοντική καταστροφή που θα επιφέρει «κοσμογονική» αλλαγή τόσο στη λιμενική εγκατάσταση όσο και στο τοπίο του όρμου
Ζωστήρος. Άσε που εκεί Άραβες, Σαουδάραβες και Τούρκοι πωλούν τα οικόπεδα έναντι
110 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν με χαμηλότοκο ομολογιακό 22 εκατ. ευρώ! Ελλάς το
μεγαλείο σου.

Προβλήματα
με τις δωρεές
Θα αρχίσω να λέω και το φλιτζάνι
στο τέλος… Μεγάλη πόρτα βλέπω να
ανοίγει, με πολλούς πονοκεφάλους… Ήδη έχουν αρχίσει και γράφονται αρνητικά σχόλια για κάτι δωρεές προς το Δημόσιο που έχουν να
κάνουν με την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων για τον τουρισμό
στην Ελλάδα. Οι κακές γλώσσες επισημαίνουν ότι πίσω από αυτές τις
πρωτοβουλίες εμφανίζονται εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβούλων με έδρα το Λιχτενστάιν, που ήταν
στη «μαύρη λίστα» της ΕΕ μέχρι προ
διετίας και ακόμη χαρακτηρίζεται ως
«φορολογικός παράδεισος» από δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

LOCK
Έξαλλος είναι, μαθαίνω, ο
Νίκος Ανδρουλάκης με
ορισμένα μέσα ενημέρωσης
που έγραφαν τις προηγούμενες
μέρες ότι θα συναντηθεί με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λήμνο.
Δεν θέλει ο Νίκος να συνδέεται
με τον Μητσοτάκη και, όπως
λένε από το ΚΙΝΑΛ, η επίσκεψή
του στη Λήμνο είχε
προγραμματιστεί πριν από
εκείνη του πρωθυπουργού…
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Άμεση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ κατά της Τουρκίας για το casus belli

H

του

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

τουρκική ηγεσία συνεχίζει ακάθεκτη το γαϊτανάκι των προκλήσεων και με δηλώσεις του
Ακάρ και του Τσαβούσογλου επιμένει στις παράνομες αξιώσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Μάλιστα συμπληρώνει τη δήθεν επιχειρηματολογία της λέγοντας ότι στον βαθμό που η Αθήνα δεν προχωρήσει σε αποστρατιωτικοποίηση αυτών των νησιών,
τότε τίθεται δήθεν θέμα κυριαρχίας τους! Στο πλαίσιο
αυτό έχει ήδη δρομολογήσει διάφορες διπλωματικές
κινήσεις σε επίπεδο ΟΗΕ με τις τρεις «επιστολές Σινιρλίογλου» (www.news247.gr 6/1/2022).
Μάλιστα ο Τσαβούσογλου επικαλείται στο πλαίσιο
αυτό τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 αλλά και τη
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 (www.kathimerini.gr 4/1/2022).
Αποτελεί πράγματι θράσος εκ μέρους του Τσαβούσογλου να επικαλείται τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων
της 10ης Φεβρουαρίου 1947 που υπογράφτηκε ανάμεσα στην ηττημένη Ιταλία και τους νικητές Συμμάχους
μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Δεν ήταν, όμως,
μεταξύ των νικητών Συμμάχων και η Τουρκία, για τον
απλό λόγο ότι η Άγκυρα ήταν στενή σύμμαχος των ναζί,
έχοντας υπογράψει Σύμφωνο Φιλίας με τον Χίτλερ στις
18 Ιουνίου 1941, τέσσερις ημέρες πριν από τη χιτλερική
εισβολή στη Ρωσία. Έτσι όπως έχουμε αναλύσει σε
σχετική μας αρθρογραφία, την ώρα που ο κρητικός λαός έδινε τη Μάχη της Κρήτης κατά της ναζιστικής μπότας, η Τουρκία πλασαριζόταν με τις δυνάμεις του Άξονα.
Και επειδή οι παλιές αγάπες δύσκολα ξεχνιούνται, η
Γερμανία δεν είναι καθόλου πρόθυμη να επιβάλει η ΕΕ
κυρώσεις στην Τουρκία.
Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 έπειτα
από επιμονή της τότε ΕΣΣΔ προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Δωδεκανήσου, αλλά αυτό θα μπορούσαν να
το επικαλεστούν μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη όπως η
σημερινή Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, ακόμη
και η Ινδία, όχι όμως και η Τουρκία, καθότι δεν ήταν

συμβαλλόμενο μέρος. Μάλιστα, με βάση το άρθρο 34
της Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών,
«μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες». Επομένως είναι εντελώς παράνομη η εκ μέρους της Τουρκίας επίκληση της Συνθήκης
Ειρήνης του 1947 περί δήθεν αποστρατιωτικοποίησης
της Δωδεκανήσου. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται πάγια από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, «τα καθεστώτα αποστρατιωτικοποίησης της Συνθήκης Ειρήνης
του 1947 έχασαν τον λόγο ύπαρξής τους με τη δημιουργία των συνασπισμών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της
Βαρσοβίας, ως ασύμβατα με τη συμμετοχή χωρών σε
στρατιωτικούς συνασπισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το καθεστώς της αποστρατιωτικοποίησης έπαψε να εφαρμόζεται για τα ιταλικά νησιά Panteleria, Lampedusa,
Lampione και Linosa, καθώς και για τη Δ. Γερμανία από
τη μια πλευρά, και τις Βουλγαρία, Ρουμανία, Αν. Γερμανία, Ουγγαρία και Φιλανδία από την άλλη πλευρά»
(www.mfa.gr 14/6/2018).
Επιπροσθέτως η Ελλάδα, ακριβώς λόγω της τουρκικής απειλής, έχει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής
αυτοάμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Καθώς η Τουρκία έχει
ήδη εισβάλει σε Κύπρο και Συρία σε συνδυασμό και με
την αποκάλυψη του απόρρητου σχεδίου τουρκικής εισβολής στα νησιά του Αιγαίου με τον κωδικό «Τσάκα
Μπέης» δικαιώνεται και φυσικά δικαιολογείται η στρατιωτικοποίηση όλων των ελληνικών νησιών.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως παρατήρησε προ ημερών και ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον
υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, η τουρκική παράνομη απαίτηση περί αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών είναι «η επιτομή του παραλογισμού»
(www.political.gr 6/1/2022), καθώς «η Τουρκία έχει αντιπαρατάξει έναντι των νησιών μας τη μεγαλύτερη αποβατική δύναμη και τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο
στη Μεσόγειο και συγχρόνως απαιτεί από εμάς να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας. Δηλαδή να παραι-

τηθούμε από το αναγνωρισμένο δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως αυτό προβλέπεται στον Χάρτη του ΟΗΕ»
(www.thetoc.gr 4/1/2022). Όμως η Ελλάδα δεν πρέπει
να μείνει μόνο σε δηλώσεις και αντιδηλώσεις. Ούτε, βέβαια, αρκούν οι συνεχείς δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, με πιο πρόσφατη αυτή του Νίκου Δένδια που
καλεί την Άγκυρα σε «άμεση ανάκληση του casus belli»
(www.naftemporiki.gr 4/1/2022).
Αντίθετα η Αθήνα οφείλει άμεσα να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να ζητήσει όχι μόνο την καταδίκη της Τουρκίας αλλά και τη λήψη μέτρων εναντίον της
σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε άμεση άρση του παράνομου casus belli κατά της Ελλάδας, όπως ήδη έχουμε
προτείνει από τον Σεπτέμβριο του 2020.
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει και τα εξής:
«Δεδομένου ότι ο ίδιος ο Ερντογάν τις τελευταίες
ημέρες απειλεί ανοικτά και επίσημα την Ελλάδα με πόλεμο, η κυβέρνηση οφείλει να προσφύγει άμεσα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και όχι απλώς να στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ. Η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι
πλέον επιβεβλημένη, διότι η Τουρκία με τις απειλές του
Ερντογάν περί επίθεσης κατά της Ελλάδας παραβιάζει
το άρθρο 2 παρ.3 και παρ.4 του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ. Ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 3 καθορίζει ότι “όλα τα
μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη” και
το άρθρο 2 παρ. 4 ότι “όλα τα μέλη στις διεθνείς τους
σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας,
που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας
ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους
είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς
τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών”» (www.notismarias.gr 16/9/2020).
Άμεση, λοιπόν, ελληνική προσφυγή στο ΣΑ του
ΟΗΕ κατά του τουρκικού casus belli, γιατί οι καιροί
ου μενετοί.
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Να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη αποτρεπτική
πολιτική και στρατηγική απέναντι στην Τουρκία
του

Κωνσταντίνου
Ιατρίδη
Αντιπτέραρχος (Ι) εα.
/ Επίτιμος διοικητής
ΔΑΥ / Επίτιμος
πρόεδρος Ένωσης
Αποστράτων
Αξιωματικών
Αεροπορίας /
Αμυντικός αναλυτής

Σ

ε μια περίοδο που η Τουρκία δείχνει ότι είναι
έτοιμη να συνομιλήσει ακόμη και με χώρες που
είναι στρατηγικοί αντίπαλοί της, όπως το Ισραήλ,
η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και χώρες με τις οποίες έχει παγωμένες σχέσεις εδώ και δεκαετίες, όπως η Αμερική, είναι εντελώς αρνητική, εχθρική θα το έλεγα, στην επίδειξη πνεύματος συνεννόησης με την Ελλάδα και την Κύπρο, κάτι που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία συνάμα.
Και κυρίως περιορίζει τους διαύλους επικοινωνίας
μεταξύ των δύο χωρών.
Μπορεί να υπάρχει κάποια μείωση της έντασης σε
στρατιωτικό επίπεδο, όπως με το «Oruç Reis», το
«Τσεσμέ» και το «Barbaros» στην Κυπριακή ΑΟΖ, οι
αμφισβητήσεις όμως της ελληνικής κυριαρχίας και
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι τακτικές, οι
παραβιάσεις του ΕΕΧ και οι υπερπτήσεις πάνω από τα
ελληνικά νησιά έχουν αυξηθεί και συνεχίζονται, και οι
λεκτικές απειλές εντείνονται.
Εκτός όμως από τις συχνές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από μαχητικά αεροσκάφη και τις
υπερπτήσεις, το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί
και η χρήση των τουρκικών drones, τα οποία πετούν
σχεδόν καθημερινά στον ελληνικό εναέριο χώρο από
τον Βορρά μέχρι τον Νότο σε όλο το Αιγαίο, κάνοντας
μια επίδειξη δύναμης, κάτι το οποίο δεν πρέπει να το
προσπερνάμε και να κλείνουμε τα μάτια.
Η Τουρκία, το τελευταίο εξάμηνο, έχει αποδυθεί σε
μια διπλωματική και προπαγανδιστική εκστρατεία, με
την οποία προσπαθεί θρασύτατα να υπερασπιστεί τις
επεκτατικές της βλέψεις και πράξεις σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου, με δήθεν νομικά και πολιτικά
επιχειρήματα, που φαλκιδεύουν το Διεθνές Δίκαιο,
διαστρέφουν την Ιστορία και τη σημερινή πραγματικό-

τητα, και στοχεύουν να κατασυκοφαντήσουν την Ελλάδα, τις εθνικές μας θέσεις και ενέργειες.
Η Τουρκία μπορεί να μην κάνει κινήσεις στο πεδίο,
αλλά παίζει πολύ δυνατά στη διπλωματική σκακιέρα:
στέλνει συνέχεια επιστολές στον ΟΗΕ, κάνει δηλώσεις
(Ακάρ και Τσαβούσογλου) κατά της Ελλάδος και της
ΕΕ, μιλάει συνεχώς για αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών και μάλιστα τη συνδέει και με την κυριαρχία
αυτών, εκδίδει NAVTEX στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου,
παρεμποδίζει συστηματικά τα Ελληνικά αλιευτικά
σκάφη να αλιεύουν εντός των χωρικών μας υδάτων
(πόλεμος της τσιπούρας) και κάνει γενικά κινήσεις
που πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και βέβαια
όλα αυτά τα κάνει με την ανοχή τη δική μας και χωρίς
την απάντηση της ελληνικής πλευράς.
Εσχάτως φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει και το
όπλο του Μεταναστευτικού, ανοίγοντας τις πύλες εξόδου και διευκολύνοντας τα ταξίδια των λαθροδιακινητών, να μεταφέρουν σε ρλληνικό έδαφος χιλιάδες μετανάστες. Αυτό δείχνουν τα διαδοχικά ναυάγια των τελευταίων ημερών. Συνεχίζει, δηλαδή, την εργαλειοποίση του Μεταναστευτικού, προσπαθώντας να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα μας, και αντί η ΕΕ
να λάβει μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις κατά της
Τουρκίας, όπως άλλωστε έπραξε με τη Λευκορωσία,
τελικά πριν από λίγες μέρες προχώρησε στην έγκριση
οικονομικού πακέτου 560 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Άγκυρας για το Προσφυγικό, και βέβαια με τη
δική μας συναίνεση και της Κύπρου δυστυχώς!
Παρατηρείται, δηλαδή, μια αλλαγή στιλ θα έλεγα
από πλευράς Τουρκίας, από το πεδίο στη διπλωματία
και στις φραστικές απειλές.
Ενώ, λοιπόν, συμβαίνουν όλα αυτά, από την πλευρά
μας υπάρχουν πολύ χλιαρές αντιδράσεις αντί για μια

συνεχή μαζική διεθνή ενημέρωση και αποσαφήνιση
των ελληνικών θέσεων μέσα από θεσμικά αλλά και
ενημερωτικά ΜΜΕ.
Αυτό που έπρεπε και πρέπει να κάνει η χώρα μας,
είναι να κάνουμε και εμείς σε διπλωματικό επίπεδο
μια αντίστοιχη επίθεση. Να εγκαταλείψουμε την καινοφανή θεωρία ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός.
Ειδικά αυτή την περίοδο που η Γαλλία αναλαμβάνει
την προεδρία της ΕΕ, να απαιτήσουμε μαζί με την Κύπρο σοβαρότατες οικονομικές κυρώσεις. Αυτό θα συνετίσει την Τουρκία!
Ο Ερντογάν πάντα φοβόταν και εξακολουθεί να φοβάται ότι η αύξηση των επί του παρόντος ελαφρών κυρώσεων από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ενδέχεται να επιδεινώσει έτι περαιτέρω την οικονομική κατάσταση της
Τουρκίας, και τελικά να του κοστίσει ακόμη και τη θέση του στην εξουσία.
Η χώρα μας, ακολουθώντας μια επιθετική διπλωματία, πρέπει να καταγγέλλει συνεχώς την τουρκική
παραβατικότητα και να καταδεικνύει τους κινδύνους
των αναθεωρητικών βλέψεων της Άγκυρας, που βλάπτουν και υποσκάπτουν τη σταθερότητα στην περιοχή
και στρέφονται κατά της συνοχής και των συμφερόντων του δυτικού κόσμου.
Οι προκλήσεις, όμως, της Τουρκίας παραμένουν
αναπάντητες και εμείς συνεχίζουμε να την κατευνάζουμε. Ακολουθούμε την ίδια αποτυχημένη συνταγή
του παρελθόντος. Η Τουρκία κλιμακώνει γιατί ακόμη
μπορεί, γιατί εμείς της το επιτρέπουμε με τη φοβική
μας στάση, γιατί θεωρεί πως, ό,τι και να κάνει, εμείς
δεν θα αντιδράσουμε! Αυτό το μήνυμα περάσαμε και
περνάμε!
Εάν η χώρα μας έπειθε και την Τουρκία και τους
συμμάχους ότι, εάν δεχθεί επίθεση, θα προκύψει το
«γαία πυρί μιχθήτω», όλοι θα κοιτούσαν την κατάσταση διαφορετικά. Σήμερα, το στίγμα που εκπέμπει η
χώρα μας εξακολουθεί να είναι φοβικό, παρά τις αισθητές βελτιώσεις και τις αμυντικές συμφωνίες.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με τον κατευνασμό δεν
αγοράζεις ειρήνη, αλλά φέρνεις τον πόλεμο πιο κοντά,
καθότι η Τουρκία αποθρασύνεται και γίνεται πιο επιθετική. Αυτό λέει η στρατηγική, την οποία δεν πρέπει
να την αγνοούμε!
Για να αντιμετωπισθούν όμως οι τουρκικές επιδιώξεις, πρέπει να αναλυθεί σε βάθος από ελληνικής
πλευράς η στρατηγική της Τουρκίας. Να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας και να
διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη αποτρεπτική πολιτική και στρατηγική. Μια πολιτική και στρατηγική
αξιόπιστη, που να αποτρέπει και να δημιουργεί δυνατότητες για πρωτοβουλίες. Και επειδή γίνεται πολύς
λόγος για τις συνεργασίες μας με κράτη της περιοχής
(τριμερείς), αυτό που έχει σημασία είναι να καταστούν
αυτές στρατηγικές. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν
αποκτήσουν και αμυντική διάσταση.
Από την Τουρκία όλα πρέπει να τα περιμένουμε, δεν
πρέπει να εφησυχάζουμε ούτε να έχουμε αυταπάτες!
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Χρίστος Δήμας
Ο Χρίστος Δήμας γεννήθηκε και μεγάλωσε
σε μια πολιτική οικογένεια και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού ο πατέρας του,
ο Σταύρος, υπήρξε για πολλά χρόνια κορυφαίος πολιτικός παράγοντας του τόπου και επί
σειρά ετών υπουργός της ΝΔ. Παρ’ όλα αυτά, ο
πατέρας του ποτέ δεν τον ώθησε να ασχοληθεί
με την πολιτική, το αντίθετο μάλλον...
Ο σημερινός υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα, την
Τεχνολογία και την Καινοτομία, μπήκε στον
πολιτικό στίβο χωρίς να «χρησιμοποιήσει» το
όνομα του πατέρα του. Ήθελε όμως από πολύ
μικρός να ασχοληθεί με τα κοινά. Όπως και με
την πανεπιστημιακή του καριέρα, μιας και σε
ηλικία 25 ετών δίδασκε ως βοηθός καθηγητή
στο LSE σε πρωτοετείς φοιτητές το μάθημα
της «Εισαγωγής στις Πολιτικές Επιστήμες».
Προφανώς τον επηρέασαν και τα γονίδια της
μητέρας του της Άλκηστης, η οποία για πολλά
χρόνια δίδασκε Πληροφορική σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1980
στην Αθήνα, όμως τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε μεταξύ Αθήνας και Κορινθίας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το
Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.
Από μικρός είχε μανία με τα αθλητικά και
ιδιαίτερα με το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
Όλα τα χρόνια της πολιτικής του καριέρας διατηρεί χαμηλό προφίλ και θα έλεγε κανείς ότι
προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο την οικογένειά του από τη δημοσιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και τον γάμο του με την
επίσης δικηγόρο Νικολέττα Συρεγγέλα τον
έκαναν στο Λονδίνο σε πολύ κλειστό κύκλο
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες. Όσο και
αν ακούγεται περίεργο, τον πάντρεψαν δύο
φίλοι του από τη γειτονιά του, δύο παιδιά με
τους οποίους μεγάλωσε μαζί… Ακόμη και τώρα που έγινε υφυπουργός, οι καλύτεροί του
φίλοι είναι από την παιδική ηλικία.

Ο άγνωστος υφυπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας
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Σε νεαρή ηλικία με τους φίλους του
και αυτοσχέδια μπασκέτα

Βράβευση από τον Γιάννη Ιωαννίδη
με τη φανέλα της Βουλής

Με τη μητέρα, τον πατέρα και τα αδέρφια
του σε ανέμελες παιδικές στιγμές το 1981
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Στο BBC ως δημοσιογράφος

Το πέρασμα από τη δημοσιογραφία,
τα βιβλία, τα επιτραπέζια και το μπάσκετ
Προτού ασχοληθεί με την πολιτική,
κατάφερε να μπλέξει και με τη δημοσιογραφία. Πρώτα πήρε το Μεταπτυχιακό
του στη Συγκριτική Πολιτική από το
London School of Economics and Political Science (LSE). Στη συνέχεια, τελείωσε το διδακτορικό του (PhD) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το LSE, με υποτροφία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.
Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής ήταν «Η σημασία του εθνικού θεσμικού πλαισίου και της εγχώριας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια προτεινόμενων
μεταρρυθμίσεων. Η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης των εθνικών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ιρλανδία».
Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι παράλληλα με τις σπουδές του
εργαζόταν ως ανταποκριτής στο Λονδίνο της εφημερίδας «Η Απογευματινή»,
ενώ έκανε και πρακτική άσκηση στη δημοσιογραφία στο BBC. Σε ηλικία 25

ετών δίδασκε ως βοηθός καθηγητή στο
LSE σε πρωτοετείς φοιτητές, ενώ έχει
διδάξει και στο κολέγιο ICON του Πανεπιστημίου του Leicester σε μεταπτυχιακούς φοιτητές το μάθημα «Κοινωνικές
Επιπτώσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» και ήταν επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet. Έχει κάνει πληθώρα δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε
εγνωσμένης αξίας ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Προτού θέσει υποψηφιότητα εργαζόταν
στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη The Boston Consulting
Group (BCG), μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στρατηγικών συμβούλων στον
κόσμο.
Από μικρός είχε μανία με τα αθλητικά.
Ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, με τα οποία ασχολείται ακόμη και
τώρα στον ελεύθερο χρόνο του. Κρατάει
πάντα στο μυαλό του μια συμβουλή που

του έλεγε η μητέρα του: «Κάθε εμπόδιο
για καλό». Με αυτήν τη φράση πορεύεται συνεχώς στη ζωή του και προσπαθεί
και ο ίδιος να τη μεταφέρει στον γιο του
και στην κόρη του, που τους λατρεύει
όσο τίποτε άλλο στη ζωή. Όταν αισθάνεται πιεσμένος, έχει δύο επιλογές, την
εξής... μία: Να πηγαίνει στην Κορινθία
που αγαπά. Είτε στο εξοχικό της οικογένειάς του στους Αγίους Θεοδώρους είτε
στον Φενεό στην ορεινή Κορινθία.
Τον ελεύθερο χρόνο που έχει επιδιώκει να τον περνάει με την οικογένεια, τα
παιδιά και τη σύζυγό του. Λόγω των παιδιών έχει γίνει expert στα επιτραπέζια
παιχνίδια, όμως παραμένει βιβλιοφάγος και... μπασκετόφιλος. Προσπαθεί
μια φορά την εβδομάδα να βρίσκει χρόνο για να ρίχνει τρίποντα. Ακούει πολλή
μουσική, κυρίως κλασική και ροκ, αλλά
και παιδικά τραγούδια όταν το απαιτούν
οι περιστάσεις. Όπως ο ίδιος λέει στους
φίλους του, το γεγονός που τον ταρα-

κούνησε και άλλαξε πλήρως τη φιλοσοφία της ζωής του ήταν η γέννηση των
παιδιών του, της Άλκηστης - Στεφανίας
που είναι 8 ετών και του Σταύρου - Κωνσταντίνου που είναι 5 ετών. «Άλλαξαν οι
προτεραιότητές μου και παράλληλα αντιλήφθηκα πως είχα μέσα μου συναισθήματα τα οποία δεν ήξερα», λέει
στους φίλους του. Κατά τα λοιπά είναι
άνθρωπος που διαγράφει τα δυσάρεστα
γεγονότα και τα ξεχνά, τα προσπερνά
για την ακρίβεια. Ίσως είναι και ένας
τρόπος αυτοπροστασίας να κρατάει μόνο τα ευχάριστα. Στην προσωπική του
ζωή αλλά και στην επαγγελματική του
πορεία είναι μετρημένος και προσπαθεί
να μη βάζει μακροπρόθεσμα σχέδια,
αλλά απτά πράγματα που μπορεί να τα
πραγματοποιήσει. Το πιο μεγάλο του
όνειρο για το μέλλον, όπως ο ίδιος λέει,
είναι να δει τα παιδιά του να εξελίσσονται σε καλούς ανθρώπους. Μεγάλη κουβέντα και σπάνια για πολιτικό...

Στην ορεινή
Κορινθία
για ξεκούραση

Σε νεαρή ηλικία φοιτητής...
της Νομικής στο Λονδίνο

Με την αγαπημένη του
σύζυγο Νικολέττα Συρεγγέλα

Ποδηλατάδα στην Κόρινθο, σε μια
προσπάθεια ανάδειξης φιλικότερων
προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παναγιώτης Βλάχος
Μέλος ΚΕ του ΚΙΝΑΛ

«Δεν θα γίνουμε
συνένοχοι
σε λάθη»

Ο

Παναγιώτης Βλάχος, εις εκ των
στενών συνεργατών του Νίκου
Ανδρουλάκη και μέλος της ΚΕ
του Κινήματος Αλλαγής, στο κατώφλι της νέας χρονιάς αποκωδικοποιεί
τις πρώτες στρατηγικές κινήσεις για το νέο
ΠΑΣΟΚ και καταθέτει τις σκέψεις του για
τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου. Μιλάει με σκληρή γλώσσα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στην πανδημία,
κάνοντας λόγο για μια «κυβέρνηση που
ολιγωρεί, παλινωδεί και δεν βλέπει τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες».
Διατηρεί αποστάσεις από όσους βλέπουν
και πάλι να εμφανίζεται το «φάντασμα της
χρεοκοπίας», καθώς όπως λέει «αυτήν τη
φορά το πρόβλημα αφορά περισσότερους
και υπάρχει η κακή εμπειρία της λιτότητας
που κόστισε πολύπλευρα στην Ευρώπη».
Είναι απόλυτα ξεκάθαρος σε ποιες κυβερνητικές επιλογές το κόμμα του θα «βάλει
πλάτη» αλλά και για ποια στελέχη αφορά το
κάλεσμα επιστροφής.

Το νέο κύμα της πανδημίας σαρώνει τη
χώρα. Πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς
χειρισμούς;
Ως πολίτης αισθάνομαι μεγάλη ανασφάλεια και θυμό για καταστάσεις που θα μπορούσε να τις έχει προλάβει. Ως πολιτικός
βλέπω μια κυβέρνηση που ολιγωρεί, παλινωδεί και δεν βλέπει τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις πήραν αποφασιστικά μέτρα πριν από τις
γιορτές και δεν περίμεναν την επέλαση της
Όμικρον για να τρέξουν πίσω από τις εξελίξεις. Δείτε, π.χ., το γεγονός ότι παίρνουν περίπου τα ίδια μέτρα για τα σχολεία, ενώ είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα αναθεωρήσουν σύντομα. Δείλιασαν με την υποχρεωτικότητα στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα
τώρα το προσωπικό σε κρίσιμες υπηρεσίες
να αποδεκατίζεται από τον ιό.

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com

Το κλίμα για την οικονομία τουλάχιστον
για το επόμενο δίμηνο μόνο ευνοϊκό δεν
διαγράφεται. Πόσο αντέχουμε ως χώρα
για επιπλέον μέτρα στήριξης;
Σαν να μην έφτανε η πανδημία, η ακρίβεια φορτώνει ακόμη περισσότερο με
άγχη τα νοικοκυριά. Ιδιαίτερα το κόστος
θέρμανσης και μετακίνησης, αλλά και η
ακρίβεια σε βασικές πρώτες ύλες και
υπηρεσίες, πιέζουν ακόμη περισσότερο
τα μεσαία και πιο αδύναμα κοινωνικά
στρώματα -και φυσικά τους νέους και
τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ειδικότερα,
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι
εργαζόμενοι σε αυτές χρειάζονται άλλου
είδους στήριξη, ελάφρυνση του κορονοχρέους και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μην καταρρεύσουν. Βέβαια, όλα αυτά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Στην Ιταλία χρησιμοποιούν
μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης για την
ανοικοδόμηση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην Ισπανία μεταρρυθμίζουν την αγορά εργασίας σε συνεννόηση
με τους κοινωνικούς εταίρους, σε Πορτογαλία και Γερμανία προχωρούν σε κατασκευή χιλιάδων εργατικών κατοικιών
για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
υψηλού κόστους ενοικίου, που σημειωτέον μαστίζει και την Αθήνα. Ιδέες,
όπως βλέπετε, υπάρχουν.
Στο κατώφλι της νέας χρονιάς φαίνεται
και πάλι ότι τον ρυθμό τον δίνει η πανδημία. Την ίδια στιγμή κάνουμε σαν να
μη βλέπουμε ότι πριν από λίγα χρόνια
ήμασταν σε καθεστώς μνημονίων. Σας

φοβίζει το γεγονός ότι ξαφνικά μπορούμε να βρεθούμε και πάλι στο χείλος
της οικονομικής καταστροφής;
Θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτήν τη
φορά το πρόβλημα αφορά περισσότερους
και υπάρχει η κακή εμπειρία της λιτότητας
που κόστισε πολύπλευρα στην Ευρώπη.
Παράλληλα αυξάνονται οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις μέσα στην ΕΕ, γεγονός που σίγουρα θα επιταχύνει μεταρρυθμίσεις προς μια Ευρώπη περισσότερο κοινωνική και αλληλέγγυα. Υπάρχουν όμως
ήδη φωνές -και εθνικές ατζέντες- που δεν
επιθυμούν τη διαρκή χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, ούτε φυσικά η ΕΚΤ
θα παρέχει φτηνό χρήμα στο διηνεκές.
Άρα, επαναλαμβάνω ότι είναι κρίσιμο να
αξιοποιήσουμε με κοινωνικά δίκαιο και
ανταποδοτικό τρόπο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να θωρακιστούμε
από μελλοντικές κρίσεις, δεδομένου ότι
βρισκόμαστε στον κυκλώνα της κλιματικής
αλλαγής, είμαστε από τις πλέον γερασμένες χώρες στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε νέες παραγωγικές επενδύσεις και εργατικά
χέρια, και φυσικά σταθερότητα στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο απέναντι στον «ταραξία» Τουρκία.
Σε ποιες κυβερνητικές επιλογές σκοπεύετε να «βάλετε πλάτη»;
Είμαστε παράταξη με υψηλό αίσθημα
πατριωτικής ευθύνης. Το έχουμε αποδείξει διαχρονικά. Στηρίξαμε και στηρίζουμε
αποφάσεις που αναχαιτίζουν την πανδημία
ή θωρακίζουν τη χώρα από εξωτερικές

απειλές. Αλλά δεν θα γίνουμε συνένοχοι
σε λάθη, ιδιαίτερα όταν έχουμε απέναντί
μας μια συντηρητική κυβέρνηση με διαχειριστικά προβλήματα, πελατειακές λογικές και στρατηγική απορρύθμισης κοινωνικών διευθετήσεων στην εργασία, την
παιδεία, την προστασία του περιβάλλοντος.
Για ποιους είναι «κλειστή η πόρτα» στο
νέο ΠΑΣΟΚ;
Κατ’ αρχάς είναι ανοιχτή σε όσους θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας για μια προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική πλειοψηφία, χωρίς δημαγωγίες και μικροπολιτική.
Σε όσους πληγώσαμε στο παρελθόν, αλλά
η καρδιά τους είναι μαζί μας. Σε όσους
έκαναν άλλες επιλογές στη λογική του «μη
χείρον». Στον κόσμο της Οικολογίας, της
Αριστεράς, των κινημάτων αλληλεγγύης.
Για όσους αντάλλαξαν τις ιδέες και τη διαδρομή τους για βουλευτικά και υπουργικά
οφίτσια στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, η συμπόρευση θα είναι αδύνατη.
Πώς αποκωδικοποιείτε το μήνυμα της
εσωκομματικής κάλπης;
Ως μια ισχυρή εντολή να φύγουμε μπροστά, με ενότητα και σεβασμό στην ιστορία
μας, αλλά και την απαραίτητη ανανέωση
για να γίνουμε μια πολιτική δύναμη υπολογίσιμη και πρωταγωνίστρια. Ο κόσμος του
ΠΑΣΟΚ έδωσε την ευκαιρία στη νεότερη
γενιά να οδηγήσει την παράταξη στον 21ο
αιώνα και να της δώσει φρεσκάδα, προοπτική και κοινωνικές αναφορές. Άρα, όλο
αυτό μόνο ως χρέος μπορούμε να το εκλάβουμε και δέσμευση για σκληρή δουλειά.
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ε ποσοστό 87% έχει επικρατήσει η
παραλλαγή Όμικρον στην Αττική,
ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωθεί σημαντικά οι αντίστοιχοι γενετικοί δείκτες του στελέχους Δέλτα, σύμφωνα με ανάλυση του ΕΚΠΑ στα λύματα, κατά το διάστημα από 27/12/2021 έως 1/1/2022.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
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Απόλυτη η κυριαρχία
της «Ο» στην Αττική

kpapakosto@yahoo.gr

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει επιπλέον ότι υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί των
διαφορετικών μεταλλάξεων του ιού που πιθανόν να επικρατούν κάθε φορά με διαφορετική κλινική συμπεριφορά, γεγονός που
απαιτεί επαγρύπνηση και πιστή εφαρμογή
των μέτρων προστασίας.
Η ανάλυση των λυμάτων έγινε με την
εφαρμογή νέας μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το ΕΚΠΑ και που ανιχνεύει έγκαιρα,
ακόμη και από 50 ml λύματος ή οποιουδήποτε περιβαλλοντικού δείγματος, νέες μεταλλάξεις και στελέχη/παραλλαγές που μόλις
άρχισαν να εισέρχονται στον πληθυσμό. Tο
ΕΚΠΑ έχει μάλιστα καταθέσει αίτηση για χορήγηση Εθνικού και Διεθνών Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας.

Άλλες 800 κλίνες στη μάχη
Χθες καταγράφηκαν συνολικά 29.334
κρούσματα, εκ των οποίων το ένα τρίτο ήταν
στην Αττική, καθώς έφτασαν στα 10.135, και
στη Θεσσαλονίκη είχαμε 3.005 κρούσματα.
Άλλοι 78 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή
τους από κορονοϊό, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
632, εκ των οποίων οι 538 είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε αύξηση 40% σε νοσηλείες σε
απλές κλίνες Covid, αλλά και στις νοσηλείες
με Δέλτα, ενώ 40 παιδιά νοσηλεύονται στην
Αττική στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία.
Και χθες παρατηρήθηκαν ουρές στα επείγοντα, ενώ είναι πιεσμένες οι εφημερίες.
Όσο τα κρούσματα παραμένουν υψηλά,
παραμένει η αγωνία για την πίεση που δέχονται οι απλές κλίνες Covid. Το λεκανοπέδιο
της Αττικής έχει ενισχυθεί με περίπου 800
επιπλέον κλίνες Covid, ενώ το νοσοκομείο
Σισμανόγλειο θα νοσηλεύει μόνο Covid περιστατικά. Στα απλά περιστατικά θα συνδράμει
και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ.
Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στις
διαθέσιμες κλίνες, επανέλαβε στον Αθήνα
9.84 πως οι ιδιωτικές κλινικές έχουν δώσει
το 10% έως 15% των κλινών τους, που μεταφράζεται σε 300-400 επιπλέον κλίνες στο
λεκανοπέδιο.
«Από όλες τις μεγάλες κλινικές, οριζόντια,
παίρνουμε κλίνες και με τις μικρότερες κλι-

νικές, που δεν έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, είμαστε σε συνεννόηση να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα
Υγείας με το προσωπικό τους, ώστε να καλύπτονται κενά εκεί που παρουσιάζονται. Γιατί
έχουμε ένα πρόβλημα, διαχειρίσιμο αυτή τη
στιγμή, με νοσηλευτικό προσωπικό που νοσεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.
Το ΕΣΥ πιέζεται ακόμα από το τέταρτο κύμα
και υπάρχει επαγρύπνηση μήπως τα πράγματα δυσκολέψουν και δούμε πίεση και στις
ΜΕΘ τις επόμενες μέρες. Ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διασωληνωθεί ασθενής με Όμικρον. Ο υπουργός

εκτίμησε πως στην αύξηση των εισαγωγών
που παρατηρείται, οι οποίες έφτασαν τις 650
καθημερινά για κορωνοϊό, ένα 30%-40% αφορά και περιπτώσεις Δέλτα, άρα από αυτές τις
εισαγωγές μπορεί να υπάρξει πίεση στις ΜΕΘ.

Άνοδος στους εμβολιασμούς
Ο υπουργός επανέλαβε τη σημασία εμβολιασμού: «Όσο σημαντικό είναι οι ανεμβολίαστοι να κάνουν το εμβόλιο, τόσο σημαντικό είναι και οι εμβολιασμένοι να κάνουν την ενισχυτική δόση. Η πραγματικότητα είναι ότι από
τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο στους εμβολιασμούς και σε

Ιδιώτες γιατροί: Ως τη Δευτέρα
παίρνουν τα φύλλα πορείας

Σε ό,τι αφορά την επιστράτευση των ιδιωτών, τα φύλλα πορείας θα έχουν σταλεί μέχρι τη Δευτέρα και θα αφορούν γιατρούς και της Αττικής και της 3ης, 4ης και 5ης
ΥΠΕ. Ειδικά για την Αττική υπάρχει πρόβλεψη και για παιδιάτρους που θα λάβουν
φύλλα πορείας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε: «Επιτάσσουμε από ώρα
8.00 π.μ. της 12ης/1/2022 και για χρονικό διάστημα ενός μηνός τις υπηρεσίες αφενός μη επιταχθέντων έως σήμερα ιατρών, που διατηρούν ενεργείς συμβάσεις με τον
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αφετέρου μη συμβεβλημένων με
τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας». Θα ακολουθήσει ΦΕΚ και για τους ιδιώτες της Αττικής.

αυτό συνέβαλαν και τα μέτρα που υπήρξαν, είτε στην κινητικότητα των ανεμβολίαστων είτε
στις ηλικίες άνω των 60 που πρέπει να κάνουν
την τρίτη δόση ή αν δεν έχουν κάνει την πρώτη, να υπάρχει διοικητικό πρόστιμο. Όταν
ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί, που έχει γίνει
η πρώτη δόση, θα βρεθούμε πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και θα είμαστε από τις χώρες
που έχουν πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη»,
συμπλήρωσε ο κ. Πλεύρης. Με γραπτή του
ανακοίνωση ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής κατήγγειλε χθες ελλείψεις φαρμάκων εν
μέσω πανδημίας, σε απελπιστικό επίπεδο. Ο
υπουργός Υγείας μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό Αθήνα 9.84 απάντησε για το θέμα πως
μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί το πρόβλημα,
το οποίο αφορούσε ορισμένα φάρμακα, επειδή ήταν κλειστές οι φαρμακαποθήκες λόγω
των αργιών και επειδή υπάρχει μεγάλη κατανάλωση.

Η ανάλυση του ΕΚΠΑ
στα λύματα έδειξε
πως το ποσοστό της
μετάλλαξης αγγίζει το
90% στην πρωτεύουσα
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ντιμέτωπη με μια νέα «φάμπρικα»
που έχουν στήσει τους τελευταίους μήνες οι διακινητές παράτυπων μεταναστών είναι η ΕΛΑΣ,
καθώς όλο και πιο συχνά δυνάμεις (περιπολικά και αστυνομικοί) εμπλέκονται σε καταδιώξεις οχημάτων που οδηγούν αποφασισμένοι για όλα αλλοδαποί, οι οποίοι έναντι
μεγάλου οικονομικού αντιτίμου αναλαμβάνουν να μεταφέρουν προς την ενδοχώρα αλλοδαπούς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Παναγιώτης Χαρέλας
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Μιλώντας στην «Political», ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών
Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας σχολιάζει
ότι «τα διεθνή κυκλώματα αναζητούν νέα
μεταναστευτικά μονοπάτια. Αυτό καθώς η
επιτήρηση των συνόρων μας στον Έβρο, σε
συνδυασμό με την επίμονη προσπάθεια των
συναδέλφων μου στη Θράκη επί των οδικών
αξόνων, τους έχει ζορίσει αρκετά». Σχεδόν
κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα οι αστυνομικοί
εντοπίζουν «κούρσες θανάτου», όπου παράτυποι μετανάστες στοιβάζονται σαν τσουβάλια σε ΙΧ αυτοκίνητα ή φορτηγάκια και με
«τρελές» πορείες επιχειρούν να φτάσουν
όσο πιο βαθιά γίνεται στη χώρα. «Οι διακινητές δεν υπολογίζουν καμία ανθρώπινη
ζωή, δεν έχουν καμία οδηγική συμπεριφορά και αποτελούν κινούμενες βόμβες»,
προσθέτει ακόμη ο κ. Χαρέλας.
Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες στην
Εγνατία οδό συνέβη ένα πολύνεκρο τροχαίο
δυστύχημα, όταν ο οδηγός του οχήματος διακινητής παράτυπων μεταναστών από την
Αφρική και την Ασία- έχασε τον έλεγχο και
αυτό ανετράπη με τραγικό απολογισμό 7 νεκρούς και 8 τραυματίες. Από τα στοιχεία που

ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Φάμπρικα» χιλιάδων € με
τρελές κούρσες... θανάτου
έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ προκύπτει ότι οι
διακινητές παραλαμβάνουν σε σημεία κοντά
στα σύνορα -εντός της βουλγαρικής μεθορίου- τους... πελάτες τους, τους στοιβάζουν σε
μεγάλου μεγέθους οχήματα και χωρίς να
σταματήσουν σε κανέναν έλεγχο ξεκινούν το
ταξίδι τους για την ηπειρωτική Ελλάδα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα οχήματα είναι
κλεμμένα ή μισθωμένα από εταιρείες στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τους υπευθύνους να μη γνωρίζουν τίποτα...

«Τρελή» πορεία από Αιγίνιο έως Λαμία
Μοιάζει απίστευτο, αλλά περιπολικά της
ΕΛΑΣ -συνοριοφύλακες, ΟΠΚΕ, Τροχαία
και άλλες υπηρεσίες- κυνηγούσαν για περίπου 250 χιλιόμετρα ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το
οποίο οδηγούσε ένας 32χρονος Σύρος που
μετέφερε τέσσερις Αιγύπτιους παράτυ-

πους μετανάστες και το ανήλικο παιδί του.
Όλα ξεκίνησαν στα διόδια του Αιγινίου
στην Πιερία, όταν ο οδηγός του οχήματος
δεν σταμάτησε σε υπόδειξη των αστυνομικών για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια τρελή καταδίωξη, που σταμάτησε
στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας και
αφού πρώτα συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής καταδίωξης
ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Κεντρικής Μακεδονίας, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας,
ενώ ο 32χρονος Σύρος προκάλεσε φθορές
στις προστατευτικές μπάρες σε πέντε
σταθμούς διοδίων της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Από την προανακρι-

τική έρευνα προέκυψε ότι οι αλλοδαποί
που επέβαιναν στο όχημα είχαν εισέλθει
στη χώρα από μη νομοθετημένο σημείο
της ελληνοαλβανικής μεθορίου και για τη
μεταφορά τους θα κατέβαλλαν συνολικά
το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συνοριακών
Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας
μιλάει για τις «κινούμενες
βόμβες» που μεταφέρουν
παράνομους αλλοδαπούς

Θύμα απόπειρας βιασμού 27χρονη από άνδρα,
ο οποίος της παρουσιάστηκε ως «δάσκαλος»

Εύβοια: 33χρονη περιέλουσε με οινόπνευμα
τον 69χρονο σύντροφό της για να τον... κάψει

Να προσεγγίσει ξανά την 27χρονη κοπέλα από τον Βύρωνα, σε βάρος της οποίας λίγες ώρες νωρίτερα είχε επιχειρήσει
να ασελγήσει, προσπάθησε ο 33χρονος
«δάσκαλος», σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας». Οι δυο τους -έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία- βγήκαν
ραντεβού, με τον 33χρονο να οδηγεί με το
ΙΧ αυτοκίνητό του τη νεαρή ξενοδοχοϋπάλληλο σε ερημική τοποθεσία στον Καρέα και να τη θωπεύει, επιχειρώντας να τη
βιάσει. «Λιώνω, σε θέλω», της έγραψε στη

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τη 2η
μέρα του χρόνου στο χωριό Αχλάδι Ευβοίας
με «πρωταγωνίστρια» μια 33χρονη γυναίκα, η
οποία επιτέθηκε στον 69χρονο σύντροφό της
επιχειρώντας να τον... κάψει ζωντανό! Χρειάστηκε όμως να περάσουν περισσότερα από
τρία 24ωρα προτού το περιστατικό καταγγελθεί στην ΕΛΑΣ και πλέον είχε παρέλθει το αυτόφωρο, με αποτέλεσμα το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Ευβοίας να σχηματίσει μόνο τακτική δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
κίνητρο της επίθεσης ήταν οι προσωπικές
διαφορές που είχαν, με την 33χρονη να υπο-

δεύτερη επικοινωνία τους ο «δάσκαλος»
σαν να μην έχει συμβεί τίποτα το προηγούμενο βράδυ, με την κοπέλα να επιχειρεί -χωρίς επιτυχία- να αποσπάσει τον
αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να
το δώσει στην ΕΛΑΣ. Το απόγευμα της
επόμενης μέρας (Τρίτη, 4/1) εμφανίστηκε
ξανά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής
ρωτώντας την «τι κάνεις;», με την 27χρονη
να μην απαντά και τον 33χρονο να της
στέλνει έπειτα από ώρες ακόμη ένα μήνυμα, αυτήν τη φορά για να τη βρίσει: «Ζωντόβολο, σου μιλάω...».

στηρίζει ότι ο ηλικιωμένος άνδρας τής επιτέθηκε πρώτος. Ωστόσο, αυτός ήταν που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο
Υγείας Μαντουδίου, καθώς η 33χρονη τον περιέλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά
με έναν αναπτήρα. Το περιστατικό, μάλιστα,
συνέβη μέσα στο σπίτι του 69χρονου, με την
ηλικιωμένο να σβήνει έντρομος τις φλόγες
και να τη γλιτώνει με κάποια εγκαύματα. Αίσθηση προκάλεσε στους αστυνομικούς το γεγονός ότι ενημερώθηκαν άμεσα το περιστατικό -αλλά αφού παρήλθε το αυτόφωρο- και
πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας.
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Ήρθε η ώρα για τους Κουτσολιούτσους
Της Σοφίας Σπίγγου

Σ

τη «σκιά» της ενδεχόμενης αποφυλάκισης των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης ξεκινά τη
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου η δίκη για
το πολύκροτο σκάνδαλο της Folli Follie. Η
ακροαματική διαδικασία πρέπει να κινηθεί με γοργούς ρυθμούς, καθώς τον Μάρτιο λήγει το 18μηνο της προσωρινής κράτησης των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και αν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, θα βρεθούν εκτός φυλακής.
Οι άλλοτε πανίσχυροι επιχειρηματίες
της εταιρείας faux bijoux, που ξεκίνησε
με την ίδρυση ενός καταστήματος το 1982
στο Κολωνάκι και κατέκτησε τον κόσμο,
είδαν τον «μύθο» τους να γκρεμίζεται στις
4 Μαΐου 2018 από την έκθεση του αμερικανικού hedge fund QCM, που αμφισβητούσε την οικονομική και εμπορική θέση
του ομίλου. Το «ντόμινο» των αποκαλύψεων έφερε στο φως εικονικά έσοδα, παραποίηση οικονομικών στοιχείων, εικονικές
εταιρείες και εξαπάτηση χιλιάδων επενδυτών.

Πάνω από 400 εκατ. ζημία
Οι συνολικά 13 κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης
Κουτσολιούτσος, βρίσκονται αντιμέτωποι
με πέντε κακουργήματα, μεταξύ των
οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος βαρύνεται και με το
κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας.
Στο σκεπτικό του βουλεύματος αναφέ-

ρεται ότι η ζημία από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται στα
413.078.346,17 ευρώ, αλλά και ότι οι κατηγορούμενοι από το 2006 κατήρτιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών προκειμένου να
παρουσιάζουν, ψευδώς, ότι η εταιρεία
ευημερούσε οικονομικά. Τα κοσμήματα
«προσιτής πολυτέλειας», όπως έγιναν
γνωστά, έφτασαν μέχρι την Κίνα, με την
εταιρεία να παρουσιάζει ψευδώς τεράστιο
κύκλο εργασιών και συναλλαγές με ανύπαρκτες εταιρείες.
Από το σκάνδαλο της Folli Follie προέκυψε και δεύτερη δικογραφία σχετικά
με τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την κρίσιμη περίοδο της άνοιξης του
2018, όταν οι αποκαλύψεις για την πραγματική οικονομική κατάσταση της Folli

Follie είχαν αναστατώσει τους επενδυτές.
Αρχικά, η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο,
αλλά ανασύρθηκε μετά την αποκάλυψη
σειράς email μεταξύ του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και του διευθυντή ασφαλείας
της εταιρείας για παρεμβάσεις στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να κωλυσιεργήσει στις ελεγκτικές
διαδικασίες για τη Folli Follie.
Ο εισαγγελέας έκρινε πως προκύπτουν
αποχρώσες ενδείξεις για παράβαση καθήκοντος του πρώην προέδρου της ελεγκτικής αρχής, ο οποίος όφειλε να αναστείλει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της
FFG προκειμένου να μη ζημιωθούν με χιλιάδες ευρώ οι μέτοχοι της εταιρείας. Τελικά, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου παραπέμφθηκαν σε δίκη ο

πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, o επικεφαλής της Folli Follie Τζώρτζης Κουτσολιούτσος και ο διευθυντής ασφαλείας της
εταιρείας σχετικά με όσα δεν έπραξε εγκαίρως το εποπτικό όργανο.

Τη Δευτέρα ξεκινά η δίκη
για το σκάνδαλο της Folli Follie
- Τον Μάρτιο λήγει το 18μηνο
της προσωρινής κράτησης
πατέρα και γιου

Το (Ω)μέγα… εμπόδιο που φέρνει πίσω τον χειμώνα
Μπορεί το 2022 να ήρθε με καλοκαιρία, παρ’ όλα αυτά το
σκηνικό του καιρού αλλάζει με τον ερχομό του «Ωμέγα εμποδιστή». Ο χειμωνιάτικος καιρός επιστρέφει και μάλιστα σε
πολλές περιοχές η αλλαγή του καιρού θα γίνει με… βάρβαρο
τρόπο, καθώς αναμένονται χιόνια ακόμα και στην Αττική. Η
αλλαγή του καιρού έχει ήδη αρχίσει από χτες το απόγευμα, με
καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους.
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η κίνηση αερίων μαζών από βορρά προς νότο θα επαναφέρει και πάλι τον χειμώνα στη χώρα μας αλλά και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης».
Ακόμα προσθέτει ότι η κακοκαιρία που θα διαρκέσει πολλές

μέρες θα φέρει βροχές στα πεδινά και χιόνια στα βουνά.
Τι είναι ο «Ωμέγα εμποδιστής»; «Στην ουσία πρόκειται για μια
έξαρση του ατμοσφαιρικού βουνού των Αζορών (αζορικός αντικυκλώνας), που με την ανύψωσή του σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη θα προσπαθήσει να εμποδίσει την από δυσμάς
προς ανατολάς κίνηση των κακοκαιριών προερχόμενες από
τον βόρειο Ατλαντικό, οι οποίες στην προσπάθειά τους να
υπερκεράσουν αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό κινούνται πιο βόρεια και στη συνέχεια ολισθαίνουν στα ανατολικά κράσπεδα
αυτού, φτάνοντας μέχρι και την περιοχή μας, παρασύροντας
ταυτόχρονα στο διάβα τους και πολικές αέριες μάζες», υποστηρίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγκρίθηκαν οι συντελεστές χρηματοδότησης
των ελληνικών περιφερειών
Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πλαίσιο και οι συντελεστές των ενισχύσεων που θα έχουν οι ελληνικές περιφέρειες, κατά την πενταετία 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Περιφερειακές Ενισχύσεις» (RAG-ΚΓΠΕ). Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να μειωθούν οι ανισότητες στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο
του αναθεωρημένου ΚΓΠΕ, οι περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση:
Δώδεκα περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,
Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος) συγκαταλέγονται στις πιο μειονεκτικές περιφέρειες της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου όρου
της ΕΕ. Αυτές οι περιφέρειες είναι επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση.

Νότιο Αιγαίο

Πρόστιμο-μαμούθ επέβαλαν οι «Έλληνες
Αυτόχθονες» στον περιφερειάρχη
Έγινε κι αυτό. Πρόστιμο μερικών τρισεκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν
στον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου οι αυτοαποκαλούμενοι «Έλληνες
Αυτόχθονες», δίδοντάς του και τη δυνατότητα διακανονισμού του προστίμου σε δόσεις… Οι
« Έλληνες Αυτόχθονες
Ιθαγενείς» ζητούν το
αστρονομικό ποσό του 1
τρισ. 799 δισ. 616 εκατ. ευρώ. Την κοινοποίηση της
συγκεκριμένης παράνοιας
έκανε με ανάρτηση στην
προσωπική του σελίδα στο
Facebook ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ο περιφερειάρχης δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά κατά των γνωστών «Θεματοφυλάκων και Αυτοχθόνων Ελλήνων», οι οποίοι επιπλέον απειλούν εργαζόμενους επειδή εφαρμόζουν τα μέτρα κατά της πανδημίας. Όπως ισχυρίζονται, οι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», οι «Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς» δεν είναι πραγματικά αρνητές, αλλά πράκτορες των
εισαγγελέων, με στόχο να διεισδύσουν σε ομάδες αρνητών και να επιβάλουν τον νόμο.

Κρήτη

Στο ΠΕΠ η μελέτη για τον οδικό
άξονα «Πάνορμο - Γαράζο»
Στο γενικότερο πρόγραμμα βελτίωσης και αναβάθμισης του
επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνου εντάσσεται και η
παράλληλη μελέτη για τη βελτίωση του οδικού άξονα «Πάνορμο Γαράζο», που συντάσσει η οικεία περιφέρεια. Προς τούτο, υπεγράφη ήδη από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η
ένταξη του εν λόγω υποέργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020». Η μελέτη αφορά και συμπεριλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα σχέδια για την ανακατασκευή του οδικού άξονα «Πάνορμο - Γαράζο», μήκους περίπου 17,5 χλμ., συγχρηματοδοτείται
από το ΕΤΠΑ και έχει προϋπολογισμό 907.878,40 ευρώ.

!

ΟΤΑ

Οι 17 δήμοι που έλαβαν
πρόσκληση για μετατροπή
σε «έξυπνες πόλεις»

Δημοσιεύθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ σε συνεργασία με το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος « Έξυπνες Πόλεις», συνολικού προϋπολογισμού
90.000.000 ευρώ. Αφορά 16 μεγάλους δήμους
με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων συν
τον Δήμο Τρικκαίων, ως πρότυπο «έξυπνου δήμου». Οι δήμοι καλούνται εντός του επόμενου
διμήνου να υποβάλουν στρατηγικό πλάνο για
τη μετατροπή τους σε «έξυπνες πόλεις», σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προτάσεων που
τους απέστειλε η Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στον οδηγό συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ
πλέγμα «έξυπνων» δράσεων όπως: κινητικότητα, ασφάλεια, υγεία, ενέργεια, πολιτική προστασία και περιβάλλον, διαχείριση απορριμμάτων-υδάτινων πόρων, οικονομική ανάπτυξη
και δόμηση, συμμετοχικότητα και συνδεσιμότητα. Οι 17 δήμοι είναι οι ακόλουθοι: Αθηναίων,
Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου, Πειραιώς, Λαρισαίων, Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου,
Ιωαννίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας - Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, Χαλκιδαίων, Κορδελιού - Ευόσμου, Καλλιθέας και Τρικκαίων.

Βόρειο Αιγαίο

Μόνο μία δομή
ταυτοποίησης στη Χίο
Την πάγια θέση της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου
ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ο οικείος περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης, κατά την άφιξή του
στο λιμάνι της Χίου. Κι αυτή δεν είναι άλλη από «μια μικρή δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση
που δεν θα ξεπερνά τα
500 άτομα μακριά από
τον αστικό ιστό». «Απεδείχθη ότι οι αποφάσεις
του Περιφερειακού
Συμβουλίου απηχούν
το λαϊκό συναίσθημα…
Η αλήθεια παραμένει ότι είναι τρεις οι πυλώνες στο Μεταναστευτικό που μας ταλαιπωρούν και είναι η φύλαξη
των συνόρων για την οποία είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, στην εκκένωση των νησιών ωστόσο παραμένει η
διαφωνία μας στο θέμα των δομών». Ερωτώμενος αν οι
δίαυλοι επικοινωνίας με το αρμόδιο υπουργείο παραμένουν ανοιχτοί, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι μέχρι χθες το
βράδυ βρίσκονταν σε επικοινωνία με την κυβέρνηση.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 9/1
οι δημαιρεσίες
Σε ειδική -διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίαση για την εκλογή του προεδρείου του αλλά και των μελών της Οικονομικής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής συγκαλείται αύριο, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, στις 10.00 το πρωί, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου πρόκειται να
διεξαχθεί από τις 10.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προβλέπεται να διεξαχθεί από τη 1.00 έως
τις 3.00 το μεσημέρι.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τη χτύπησε
η Covid-19
Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημέρωσε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί πλέον σε
έκτακτες συνθήκες, λόγω του
αυξημένου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού μεταξύ
των εργαζομένων. Για αυτό
καλεί τους πολίτες να δείξουν
κατανόηση στις όποιες αρρυθμίες προκύψουν τις επόμενες μέρες στην αποκομιδή
των απορριμμάτων. Ακόμη
κάνει θερμή παράκληση να
μην αποθέτουν στους κάδους
ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα, έως ότου αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία
της υπηρεσίας.

«Όχι» στη
μεταφορά

Την αντίθεσή του στην απομάκρυνση
της ΔΟΥ Μοσχάτου εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, ύστερα από πρόταση του δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου, το Δημοτικό Συμβούλιο της
πόλης και στάθηκε στην ανάγκη να
εξυπηρετούνται οι πολίτες της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου από τη ΔΟΥ
Μοσχάτου. Όπως έγινε γνωστό, στο
σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει διατυπωθεί η
πρόταση για κατάργηση της ΔΟΥ Μοσχάτου και μεταφορά της στη ΔΟΥ
Καλλιθέας, προκαλώντας την αντίδραση του κ. Ευθυμίου, που όπως τονίζει είναι αντίθετος με το κλείσιμο
των Δημόσιων Υπηρεσιών ή τη μεταφορά τους σε γειτονικούς δήμους
χωρίς προγραμματισμό, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να εξετάζεται η
κάθε περίπτωση μεμονωμένα.

Φωτισμός και ανάδειξη των
γεφυρών με 3,7 εκατ. ευρώ

Ξ

εκινά άμεσα η εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων Led για τον φωτισμό και την
ανάδειξη των γεφυρών του οδικού δικτύου της Αττικής με χρηματοδότηση της περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 3,7
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη η οποία
εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της περιφέρειας, η οποία έχει ως προτεραιότητα την
ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
της Αττικής, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων.
Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του φωτισμού του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της περιφέρειας, με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων
λαμπτήρων νατρίου, με σύγχρονα φωτιστικά

σώματα Led, μια παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα θα αντικατασταθούν 25.000 φωτιστικά σώματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, με σώματα Led τα
οποία θα είναι πλήρως τηλεδιαχειριζόμενα.
Επισημαίνεται πως μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 1.200 φωτιστικά στην παραλιακή λεωφόρο τμηματικά στον Φλοίσβο, από τη λεωφόρο
Αμφιθέας μέχρι τη Γλυφάδα και από τη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Ποσειδώνος μέχρι
το Ασκληπιείο, καθώς και στην Κηφισίας από τη
συμβολή με την Πανόρμου μέχρι το ύψος του
Χαλανδρίου. Όπως τονίζει ο κ. Πατούλης:
«Προχωράμε σε μια νέα, καινοτόμα δράση με
στόχο τον φωτισμό και την ανάδειξη των γεφυρών του δικτύου αρμοδιότητάς μας, με τρόπο
σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον».

Ξεκίνησε η καταγραφή παρουσιών
Σε ισχύ τέθηκε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα
καταγραφής παρουσιών Enarmonisys για τα
παιδιά των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Συγκεκριμένα αφορά τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» καθώς και του προγράμματος «Οικονομική στήριξη οικογενειών
με παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου
2021-2022. Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ για την
προσέλευση στους παιδικούς σταθμούς, οι
ωφελούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την κάρτα παρουσίας του παιδιού, την οποία θα φέρουν μαζί τους καθημερινά, προκειμένου να σαρώνεται με ειδική συσκευή από το προσωπικό του σταθμού. Για την έκδοση της κάρτας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2021 και να
επιλέξουν την Ειδική Εφαρμογή Ωφελούμενων.

Δίκτυο της
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
Με στόχο την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ),
που αποτελεί βασικό πυλώνα στη
μάχη κατά της πανδημίας, οι Ιατρικοί
Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής για τη
συγκρότηση ισχυρού δικτύου ΠΦΥ
για την Covid-19. Ειδικότερα, στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΣΑ και
της Περιφέρειας Αττικής http://isathens.melapus.com, που θα τεθεί
σε λειτουργία, τα επόμενα 24ωρα, ο
πολίτης μπορεί να βρει ιατρό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση της
Covid-19 λοίμωξης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της περιφέρειας, ήδη έχουν
δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο περισσότεροι από 120 ιατροί από Αθήνα και Πειραιά, με τις ειδικότητες
παθολόγου, πνευμονολόγου, γενικού ιατρού και παιδιάτρου. Πρόκειται για ένα δίκτυο ιατρών της γειτονιάς, που θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στους ασθενείς με Covid-19
λοίμωξη, με βάση τα αναθεωρημένα
θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Καινοτομικός
Ψηφιακός Ξεναγός
Το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού και Ανάδειξης Σύγχρονης
Ιστορίας Καισαριανής εξασφάλισε
επιχορήγηση 32.000 ευρώ για την
υλοποίηση ενός πρωτοποριακού
προγράμματος με τίτλο «Καινοτομικός Ψηφιακός Ξεναγός Δήμου Καισαριανής», το οποίο αφορά τον σχεδιασμό θεματικών περιπάτων με τη
συνδρομή ψηφιακού ξεναγού. Τα
θέματα των διαδρομών θα αφορούν
την ιστορία, την τέχνη, τη γαστρονομία, το περιβάλλον, τα πρόσωπα πίσω από τα γεγονότα καθώς και σημεία της πόλης που ανακαλούν ενδιαφέρουσες αφηγήσεις. Ο Ψηφιακός Ξεναγός εντάσσεται στη γενικότερη πολιτιστική πολιτική του
δημάρχου Καισαριανής Χρήστου
Βοσκόπουλου, προτεραιότητες της
οποίας είναι η διατήρηση, ανάδειξη
και ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και η αξιοποίησή της για τη βιώσιμη τουριστική ανάδειξη της πόλης.
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Θέλ
και ο γάμος λήγει
Του Κώστα Παππά
ι διευκολύνσεις της ψηφιακής εποχής έφθασαν μέχρι και τα διαζύγια. Πλέον το συναινετικό άυλο διαζύγιο είναι εδώ και λίγες μέρες πραγματικότητα, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η αντίστοιχη ηλεκτρονική
υπηρεσία, η οποία θα διευκολύνει κατά πολύ τη διαδικασία
έκδοσης διαζυγίου. Μέσω του gov.gr, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενες πλευρές αποφεύγουν τα δικαστήρια και με την αρωγή
πληρεξούσιου δικηγόρου μπορούν να λύσουν ηλεκτρονικά
τον γάμο σε μόλις 11 ημέρες.Η «Political» επικοινώνησε με
τον γνωστό δικηγόρο κ. Στέφανο Οικονόμου, ο οποίος εξήγησε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε το άυλο
διαζύγιο να προκύψει μέσα από αυτή την ηλεκτρονική υπηρεσία. Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου τόνισε αρχικά: «Στην
πραγματικότητα αυτό που αλλάζει είναι η διαδικασία. Ο νόμος παραμένει ο ίδιος. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την
απλοποίηση των διαδικασιών, που ελπίζουμε να το δούμε και
σε άλλα πράγματα. Ήδη, βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση
η οποία αναφέρει με λεπτομέρειες πώς γίνεται αυτό το άυλο
διαζύγιο. Είναι απαραίτητη η σύμπραξη δύο δικηγόρων,
όπως και πριν, δεν είναι μια διαδικασία που επιτρέπεται να
κάνει το ζευγάρι χωρίς την υπογραφή δικηγόρου και απαιτείται και η σύμπραξη συμβολαιογράφου. Όπως απαιτείται
από το 2017, τα συναινετικά διαζύγια μπορεί να βγουν αντί με
δικαστική απόφαση με συμβολαιογραφικό έγγραφο», σημείωσε ο δικηγόρος και επισήμανε ακόμα: «Μιλάμε μόνο για
την περίπτωση συναινετικού διαζυγίου. Αυτό προϋποθέτει
ότι τα δύο μέρη θα έχουν συμφωνήσει και στη λύση του γάμου, αλλά και για την επιμέλεια των παιδιών και για το ποσό
της διατροφής και για την επικοινωνία του γονέα που δεν
έχει την επιμέλεια με το παιδί. Αν δεν υπάρχει συμφωνία σε
αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει το συναινετικό διαζύγιο».

Ο

Απλοποιείται η διαδικασία
Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου εξήγησε τι αλλάζει πλέον στη
διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου, αν κάποιος επιλέξει τον
ηλεκτρονικό τρόπο: «Μέχρι χθες η διαδικασία περιλάμβανε
το στάδιο ενός συμφωνητικού που συνέτασσαν οι δύο δικηγόροι και το υπέγραφε το ζευγάρι στο ΚΕΠ και παλιότερα στο
Ειρηνοδικείο, μετά έπρεπε να βγάλουν τα πιστοποιητικά που
χρειαζόταν ο συμβολαιογράφος, να περάσουν δέκα ημέρες
και μετά να πάνε με τη φυσική τους παρουσία στον συμβολαιογράφο για να υπογράψουν και να καταθέσουν τη ληξιαρχική πράξη στο ληξιαρχείο». Και σημείωσε: «Τώρα όλα αυτά
γίνονται ηλεκτρονικά. Γίνεται πάλι το συμφωνητικό από τους
δικηγόρους, αλλά οι δικηγόροι καταχωρίζουν το συμφωνητικό στο gov.gr. H πλατφόρμα αντλεί μόνη της τα στοιχεία που
χρειάζεται από το μητρώο πολιτών. Η έγκριση του συμφωνητικού γίνεται επίσης ηλεκτρονικά τόσο από τους δικηγόρους
όσο και από το ζευγάρι και από τον συμβολαιογράφο. Πρέπει
όμως και σε αυτή τη διαδικασία να περάσουν δέκα μέρες,
μήπως κάποιος αλλάξει γνώμη, και μετά την παρέλευση αυτών των ημερών ο συμβολαιογράφος καταχωρίζει τη συμβολαιογραφική πράξη πάλι στο gov.gr. Την πράξη αυτή την εγκρίνουν πάλι όλοι και από εκείνη τη στιγμή βγαίνει το διαζύγιο. Το ληξιαρχείο ενημερώνεται αυτόματα και αυτό. Σε 11
μέρες, δηλαδή, κάποιος ή κάποια μπορούν να έχουν στα χέρια τους αυτό το συναινετικό διαζύγιο. Και όλα αυτά μπορεί
να τα κάνει κάποιος ηλεκτρονικά από το σπίτι του».

Ο κίνδυνος με τους κωδικούς
Ο κ. Οικονόμου δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί και
σε έναν θεωρητικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει σε
αυτή τη διαδικασία. Σημείωσε, λοιπόν, τα εξής: «Εδώ αξίζει όμως να επισημάνουμε και έναν κίνδυνο. Στην πλατφόρμα gov.gr η αυθεντικοποίηση του καθενός γίνεται με
τους κωδικούς του taxisnet. Όλοι έχουμε δώσει τους κωδικούς μας στους λογιστές, αλλά πολλές φορές στα ζευγάρια έχει ο ένας τους κωδικούς του άλλου. Αυτό δημιουργεί κάποιους θεωρητικούς κινδύνους και μπορεί να
βρεθεί κάποιος να έχει χωρίσει χωρίς να το θέλει και χωρίς να το έχει καταλάβει. Η συμβουλή είναι να αλλάξουν
όλοι τους κωδικούς taxisnet και να τους ξέρουν μόνο οι
ίδιοι. Ίσως και το Δημόσιο θα πρέπει να βάλει εκεί και μια
δεύτερη δικλίδα ασφαλείας».

Ο δικηγόρος κ. Στέφανος Οικονόμου
εξηγεί πώς μέσω του gov.gr τα ζευγάρια
μπορούν πλέον να χωρίσουν
ηλεκτρονικά σε μόλις 11 ημέρες
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EKKΛΗΣΙΑ

Γράφει ο Κώστας Παππάς

Η

απόφαση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου στις αρχές του
2019 να αναγνωρίσει την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας
της Ουκρανίας ήταν δεδομένο ότι θα
προκαλούσε τη σφοδρή αντίδραση της
Εκκλησίας της Ρωσίας. Χρόνια και χρόνια, άλλωστε, στη Μόσχα εκκολάπτεται η
ιδέα της λεγόμενης «Τρίτης Ρώμης»,
σύμφωνα με την οποία, εφόσον η Ρωσία
είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό
Ορθοδόξων στον κόσμο και αποτελεί
πάντοτε μια ισχυρή πλανητική δύναμη,
θα έπρεπε να ηγείται και των Ορθοδόξων
ανά τον κόσμο. Κανείς, βεβαίως, δεν εκφράζει με επίσημο τρόπο αυτό τον ευσεβή πόθο των Ρώσων, ωστόσο ο τρόπος
που διαχρονικά κινείται η Ρωσική Εκκλησία και ταυτόχρονα μια ολόκληρη
υψηλή διπλωματία πίσω από αυτήν επιβεβαιώνουν τις βλέψεις.
Στην Εκκλησία, όμως, οι αποφάσεις δεν
θα πρέπει να λαμβάνονται με τη λογική
της ισχύος, αλλά πάντοτε με βάση τους Ιερούς Κανόνες. Έτσι και στην περίπτωση
της Εκκλησίας της Ουκρανίας, η μοναδική
Σύνοδος που θα μπορούσε να αποφασίσει
τη χορήγηση Αυτοκεφάλου ήταν η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από
εκείνη τη στιγμή σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο παρουσιάστηκε μια μεγάλη
αναταραχή. Από τη μία οι κανόνες της Εκκλησίας και από την άλλη η ισχύς της Ρωσικής Εκκλησίας.

Επίδειξη δύναμης
Σε αυτή τη λογική, εξάλλου, οφείλεται
και η πρόσφατη κίνηση της Μόσχας να κάνει μια ακόμα επίδειξη δύναμης, η οποία,
όμως, προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό για το τι θα επακολουθήσει. Με την
από 29 Δεκεμβρίου απόφαση της Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας, 102 κληρικοί
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας έγιναν
δεκτοί στην Εκκλησία της Ρωσίας. Η Μόσχα αποφάσισε τη δημιουργία Πατριαρχικής Εξαρχίας στην Αφρική με τον τίτλο
«Κλίνσκι». Μητροπολίτης Κλιν και Πατριαρχικός Έξαρχος Αφρικής διορίστηκε
ο Αρχιεπίσκοπος Ερεβάν και Αρμενίας
Λεωνίδας, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος
του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Η ποιμαντική ευθύνη της Πατριαρχικής
Εξαρχίας Νότιας Αφρικής περιλαμβάνει
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Δημοκρατία του Κονγκό, τη Δημοκρατία της Γκαμπόν, τη Δημοκρατία της
Ισημερινής Γουινέας, τη Δημοκρατία της

«Εισβολή» στα... χωράφια
του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πατριάρχη
Μόσχας Κύριλλο και δεξιά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος
Κένυας, την Ουγκάντα, τη Δημοκρατία της
Μαδαγασκάρης και όλα τα άλλα αφρικανικά κράτη νότια αυτών.

Έντονη αντίδραση
Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωση στην απόφαση αυτή και οι πληροφορίες λένε ότι
στην επικείμενη Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας η αντίδραση θα είναι πιο
συντονισμένη και ηχηρή. Συγκεκριμένα,

από την έδρα του Παλαίφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
εκφράζεται: «Βαθύτατη θλίψη για τη συνοδική απόφαση του Πατριαρχείου Ρωσίας περί συστάσεως Εξαρχίας στα κανονικά όρια της δικαιοδοσίας της Παλαίφατης Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, μια
απόφαση η οποία ελήφθη εν μέσω των
εορτών της Χριστού Γεννήσεως και της
θείας Επιφανείας, κατά τις οποίες προβάλλεται ο Βασιλεύς της Ειρήνης Χρι-

Με κορονοϊό ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
Ο κορονοϊός επισκέφθηκε και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αυστραλίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος που υποβλήθηκε σε έλεγχο διαγνώστηκε θετικός. Σημειώνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είναι πλήρως
εμβολιασμένος και παρουσίασε ήπια συμπτώματα της
νόσου. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ο κ. Μακάριος δεν παραλείπει να σημειώσει ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούν
τις οδηγίες των ειδικών. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ο Αρχιεπίσκοπος επαναλαμβάνει την πατρική παράκληση και
προτροπή του προς το ευσεβές πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας και προς όλους τους συνανθρώπους μας ανεξαιρέτως, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, ιδίως κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, που η εξάπλωση του κορονοϊού εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς».

στός». Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, τονίζεται, «θα συνεχίσει να επιτελεί το ποιμαντικό του καθήκον απέναντι στο εμπιστευθέν υπό του Κυρίου ποίμνιό του,
υπαγόμενο στις πνευματικές παρακαταθήκες των μεγάλων Ελλήνων Πατέρων
της Εκκλησίας, οι οποίοι, κατά τον σύγχρονο Ρώσο Θεολόγο αείμνηστο π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, άφησαν ανεξίτηλη τη
σφραγίδα στην Ορθόδοξη Θεολογία και
Εκκλησία».
Κανείς δεν γνωρίζει πλέον ποια θα είναι
η κατάληξη αυτού του επεισοδίου. Είναι
όμως δεδομένο ότι η Ρωσική Εκκλησία
μπαίνει σε μια περίοδο αντιποίνων απέναντι στις Εκκλησίες που εξέφρασαν την
υποστήριξή τους στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό και μόνο
προμηνύει θύελλες.

Η Ρωσία αποφάσισε
τη δημιουργία Πατριαρχικής
Εξαρχίας στην Αφρική,
ως αντίποινα για την
αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας
της Εκκλησίας της Ουκρανίας
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Σ

ε πλήρη εφαρμογή τέθηκε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από την
1η Ιανουαρίου, κρύβοντας πολλές παγίδες και, βεβαίως, φέρνοντας νέες
επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΧΡΗΜΑ

Ποιες παγίδες κρύβει
η e-ταυτότητα κτιρίου

loukas1972@gmail.com

Στο εξής, ο πολιτικός μηχανικός με τη χρήση… κάμερας θα ελέγχει σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε ιδιοκτησία, εσωτερικά και εξωτερικά, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, για την αποτροπή αυθαιρεσιών. Το κόστος για τον ιδιοκτήτη
ξεκινάει από τα 300 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1.000 ευρώ για τις μεγαλύτερες ιδιοκτησίες.
Σημειώνεται ότι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου προστίθεται στην υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού για την ηλεκτρική εγκατάσταση, αλλά και του αντίστοιχου για την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, ανεβάζοντας το… κοστολόγιο.

Υποχρέωση όλων
Υποχρέωση συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου έχουν οι… πάντες
και συγκεκριμένα, όλα τα νέα κτίρια και οι
διηρημένες ιδιοκτησίες, για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, καθώς και
τα παλαιότερα κτίρια τη στιγμή της μεταβίβασής τους και τα αυθαίρετα για την περαίωση
των σχετικών δηλώσεων τακτοποίησης.
Η διαδικασία κρύβει πολλές παγίδες, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν διαπιστώσει
εκ των υστέρων σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την οικοδομική άδεια,
ιδίως στις περιπτώσεις διαμερισμάτων σε
πολυκατοικίες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να
συνεργαστούν με τον πολιτικό μηχανικό για
τον έλεγχο της οικοδομικής άδειας και τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά (τοπογραφικά
κ.λπ.), να έχουν πρόχειρα τα τετραγωνικά μέ-

τρα που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ, το
έντυπο Ε-9, το συμβόλαιο του ακινήτου, τα
μισθωτήρια, το Ενεργειακό Πιστοποιητικό
και τη δήλωση του Κτηματολογίου.

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων
Η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις
διάφορες καταχωρίσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στη σωστή καταγραφή
του, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπλέκουν
όταν άλλα είναι τα δηλωμένα τετραγωνικά
στο Ε-9, άλλα στον δήμο και άλλα στον ΔΕΔΔΗΕ. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο
ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει μαζί κύριους
χώρους (κατοικία) και κοινόχρηστους χώ-

ρους (π.χ. κλιμακοστάσια), ενώ σε άλλες περιπτώσεις μόνο το καθαρό κατοικήσιμο εμβαδό.
Όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες, δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να μεταβιβάσουν στα
παιδιά τους, ενώ πρέπει να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, αν θέλουν να
εκτελέσουν εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και
επέκτασης του ακινήτου τους. Επιπλέον, δεν
θα μπορούν να μισθώσουν τα ακίνητα ή να
εκδώσουν άδεια λειτουργίας για οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες
τέτοιων κτιρίων ή ακινήτων θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδά-

φισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να
προβούν σε νομιμοποίηση.

Το κόστος για τον ιδιοκτήτη
ξεκινάει από τα 300 ευρώ και
φτάνει έως τα 1.000 ευρώ για
τις μεγαλύτερες ιδιοκτησίες Τι ισχύει για όσους δεν έχουν
τακτοποιήσει αυθαιρεσίες
σε ακίνητα

Ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε στο «Εξοικονομώ»
Σε κατάσταση αυξημένου… συναγερμού βρίσκονται
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση του φακέλου ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει από τις 13 Δεκεμβρίου και σταδιακά έως τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, πρέπει να έχουν υποβάλει τους φακέλους
τους μέσα από τους τεχνικούς συμβούλους τους. Η σωστή προετοιμασία αποτελεί τη βάση για να λάβουν γρήγορα την έγκριση και κατ’ επέκταση τα ποσά της επιδότησης, αποφεύγοντας τα λάθη.

Στους προηγούμενους κύκλους, είχαν διαπιστωθεί
λάθη στα τετραγωνικά μέτρα, στη διεύθυνση, στον όροφο, στον ταχυδρομικό κώδικα, στο έντυπο καταγραφής
των παρεμβάσεων, στα στοιχεία των τιμολογίων ή στον
αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ιδιαιτερότητα του νέου προγράμματος έγκειται στο
γεγονός ότι δεν ισχύει η σειρά προτεραιότητας με βάση
το ποιος θα πατήσει πρώτος το… πλήκτρο.
Η κατάλληλη προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή του αιτήματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
θέτει πρώτα από όλα μια σειρά βασικών προϋποθέσεων.

Έτσι, για να επιλεγεί μια κατοικία και να ενταχθεί στο
πρόγραμμα, πρέπει να είναι νόμιμη, να μην έχει κριθεί
κατεδαφιστέα, να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κλάση
χαμηλότερη ή ίση της Γ, να έχει περιληφθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου ή στο Ε-2, εάν υπάρχει σχετική μίσθωση ή δωρεάν
παραχώρηση, και να αναγράφεται ο αριθμός παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο Ε-9.
Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η αίτηση του
ενδιαφερόμενου έχει ουσιαστική σημασία, εάν και εφόσον καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.
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Επιχειρήσεις: Αυξημένες
ενισχύσεις 5%-25%
για επενδύσεις
Από 5% έως 25% αυξάνονται οι κρατικές ενισχύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο
του νέου καθεστώτος χρηματοδοτήσεων μέσω
ΕΣΠΑ, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης-Επενδύσεων, τα νέα ποσοστά μπορούν να φτάσουν στο 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο 70% για τις μεσαίες και στο
80% για τις μικρές. Έτσι, η Ελλάδα αποκτά αυξημένες δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων
στις 12 από τις 13 περιφέρειες, οι οποίες υστερούν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ
στην Αττική το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης για
επενδύσεις φτάνει το 15% για τον Δυτικό Τομέα
και το 25% για την Ανατολική και τη Δυτική Αττική,
καθώς και τον Πειραιά και τα νησιά. Με κοινή
ανακοίνωση, οι κ.κ. Χρ. Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ν. Παπαθανάσης επισημαίνουν ότι
η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν σκληρής διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
θα ενισχύσει σημαντικότατα τις επενδύσεις κατά
την προγραμματική περίοδο 2022-2027.

Χρ. Σταϊκούρας: Μείωση
ΕΝΦΙΑ 4%-5% φέτος
Μικρότερη θα είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ
2022, καθώς λόγω της δημοσιονομικής πίεσης θα διαμορφωθεί μεσοσταθμικά στο 4%5%. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
δήλωσε ότι οι εισπράξεις από τον φετινό ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένες κατά 60 εκατ. ευρώ
και όχι κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, όπως
αρχικά είχε προγραμματιστεί. Σημειώνεται ότι
από το 2019 ισχύει η μείωση του ΕΝΦΙΑ έως
και 22%, ενώ λόγω της έκτακτης κατάστασης
με την πανδημία, θα εφαρμοστεί μικρότερη
μείωση, σε σχέση με το 8% που είχε αρχικώς
ανακοινωθεί και είχε «παγώσει» το 2020. Η
18μελής επιτροπή που ασχολείται με τον υπολογισμό του νέου ΕΝΦΙΑ, αναμένεται να παραδώσει το σχέδιο μέσα στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε στο τέλος Ιανουαρίου να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και να προχωρήσει άμεσα η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών. Σημειώνεται ότι φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα
πληρωθεί σε 10 δόσεις, αρχής γενομένης από
τον Μάρτιο και έως τον Δεκέμβριο.

Στο «Ελλάδα 2.0» ακόμη
55 έργα, ύψους 3,35 δισ. ευρώ

Ν

έο πακέτο 55 έργων,
ύψους 3,35 δισ. ευρώ,
εντάσσεται στις χρηματοδοτήσεις του σχεδίου
«Ελλάδα 2.0», μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας το σχετικό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στα 103 έργα, προϋπολογισμού
6,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση του επικεφαλής του σχεδίου, αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Θόδωρου
Σκυλακάκη, τα σημαντικότερα έργα
που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:
• Εξοικονομώ κατ’ οίκον (κύκλοι
2020, 2021, 2022) για την ενεργειακή
αναβάθμιση κύριων κατοικιών, ύψους
1,55 δισ. ευρώ.
• Μεταρρύθμιση του συστήματος
Clawback και συμψηφισμός του με
ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες
250 εκατ. ευρώ.
• Αναβάθμιση της υποδομής τουριστικών λιμένων 161,05 εκατ. ευρώ.
• Ψηφιακή Πολεοδομία 159,89 εκατ.
ευρώ.
• Διαδραστικά συστήματα μάθησης
στην εκπαίδευση 148,68 εκατ.
• Επιχορήγηση μέσω ΟΑΕΔ για απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων
άνω των 45 ετών σε περιοχές υψηλής
ανεργίας, 119,70 εκατ.
• Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ειδικές ομάδες του πληθυσμού 111,23 εκατ.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

• Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης (επαγγελματική κατάρτιση) σε κλάδους υψηλής
ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και
πράσινες δεξιότητες 101,74 εκατ.
• Πρόγραμμα απασχόλησης νέων
ηλικίας 18-30 ετών, ύψους 68,04 εκατ.
• Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού 56,57 εκατ.
• Ανακαίνιση ΟΑΚΑ 56,43 εκατ.
• Πρόγραμμα υποστήριξης ανέργων
και εργοδοτών που επλήγησαν από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, 54,72 εκατ.
• Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Προστασία Δασών 50 εκατ.
• Απασχόληση 5.000 ανέργων στην
πράσινη οικονομία 49,88 εκατ.
• Προγράμματα επανακατάρτισης
και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για
18.000 απασχολούμενους στον τομέα
του τουρισμού 43,97 εκατ.
• Πράσινα ΤΑΞΙ - Αντικατάσταση με
αμιγώς ηλεκτρικά, μηδενικών ρύπων
40,01 εκατ.
• Ψηφιοποίηση του αρχείου του ΕΦΚΑ 33,23 εκατ.
• Εκσυγχρονισμός συστήματος παρακολούθησης της αγοράς εργασίας
«ΑΡΙΑΔΝΗ» 31 εκατ.

• Ανακατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου
και Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ
Κουμουνδούρου - ΚΥΤ Κορίνθου 30,1
εκατ.
• Τουρισμός υγείας και ευεξίας, με
την αξιοποίηση ιαματικών πηγών 28,46
εκατ.
• Κατασκευή 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας 23,56 εκατ.
• Επιχορήγηση για έρευνα στα πανεπιστήμια 23 εκατ.
• Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός 22,05 εκατ.
• Διαχείριση προορισμών βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης 18,45 εκατ.
• Προσβάσιμες παραλίες για άτομα
με κινητικά προβλήματα 17,21 εκατ.
• Αγροτουρισμός και γαστρονομία
17,18 εκατ. ευρώ.
• Ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας 7,34 εκατ.
• Μελέτες καθορισμού ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης 8,08 εκατ.

Στα 6,1 δισ. ευρώ
ο προϋπολογισμός των
projects που έχει εγκρίνει
ο Θ. Σκυλακάκης
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ΧΑ: Ζητούμενο η διατήρηση πάνω
από τις 900 μονάδες

Σ

υγκρατημένοι εμφανίζονται οι περισσότεροι αναλυτές για την πορεία
του ελληνικού χρηματιστηρίου, ενώ
ευελπιστούν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις
να συμβάλουν στη διατήρηση του Γενικού
Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες, καθώς
στο εσωτερικό συνεχίζουν να απουσιάζουν οι ειδήσεις-καταλύτες, που θα μπορούσαν να δώσουν κατεύθυνση. Από την
άλλη, η συνεδρίαση της Τετάρτης επανέφερε τους προβληματισμούς, που λίγο
απέχουν από το να γίνουν επιφυλάξεις, αν
συνεχιστεί η κακή «μεγάλη εικόνα» της
αγοράς. Τεχνικά, αναφορικά με τον Γενικό
Δείκτη οι ενδιάμεσες στηρίξεις τίθενται
στις 904, 900, 895, 893-890 (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών, αλλά και ο
απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 883 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 877 και 872 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις ορίζονται στις 912, 927,

934 και 950 μονάδες. Επίσης και ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει δώσει
ημερήσιο σήμα αγορών, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 2.072 μονάδων, με ενδιάμεσες στηρίξεις στις

2.175, 2.150-2.140 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30,
60 και 90 ημερών, αλλά και ο απλός ΚΜΟ
200 ημερών), 2.129 (εκθετικός ΚΜΟ 30
εβδομάδων), 2.110, 2.101, 2.096 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.079 μονάδες.

«Ξέμεινε» από πομποδέκτες e-PASS η Αττική Οδός
Την κατανόηση των χρηστών της Αττικής Οδού ζητά η εταιρεία για το πρόβλημα
που έχει παρατηρηθεί με τις ελλείψεις σε νέους πομποδέκτες e-PASS. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η έλλειψη πομποδεκτών έχει παρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 και προέκυψε από τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες
στην εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής μικροεπεξεργαστών (microchips) που
αποτελούν βασικό εξοπλισμό των συσκευών πομποδεκτών, με τις προμηθεύτριες εταιρείες να περιορίζουν τη διάθεσή τους σε όλους τους πελάτες τους. H
καθολική δε εφαρμογή της διαλειτουργικότητας σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, τον Νοέμβριο του 2020, πολλαπλασίασε τα αιτήματα για
χορήγηση νέων πομποδεκτών, με τη ζήτηση από την Αττική Οδό να είναι σαφώς
αυξημένη σε σχέση με τους άλλους αυτοκινητόδρομους, δεδομένων των πολλαπλάσιων διελεύσεων που παρουσιάζει αλλά και των σημαντικών εκπτώσεων
που προσφέρει η χρήση τους στην Αττική Οδό.

Στην Τεχνική Ολυμπιακή η Novamore αντί 12,5 εκατ.
H εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα θυγατρική αυτής με την επωνυμία ΤΟ International Holding LTD απέκτησε το 100% των μετοχών της κυπριακής εταιρείας Novamore Limited
από την κυπριακή εταιρεία VEL Investment Fund Aiflnp VCIC LIMITED.
Στην εταιρεία Novamore Limited ανήκουν απαιτήσεις που προέρχονται
από δανειακές συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές
και εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις
δανειακές συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «Μάουντ Στριτ Ελλάς
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις». Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω μετοχών ανήλθε
σε 12.500.000 ευρώ. Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό
κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος, επισημαίνει η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Στην Intrum το 100% του
χαρτοφυλακίου Earth
Στην κατοχή του ομίλου Intrum περνά ο
αποκλειστικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου
με μη εξυπηρετούμενες και ανεξασφάλιστες
απαιτήσεις από δάνεια λιανικής και μικρών
επιχειρήσεων, με την κωδική επωνυμία
Earth, καθώς αγοράζει το ποσοστό συμμετοχής (60%) που είχε η CarVal Investors (CarVal). Το σχήμα CarVal και Intrum αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό
που διενήργησε η Εθνική Τράπεζα για την
πώληση του χαρτοφυλακίου, ανεξόφλητου
κεφαλαίου περίπου 2 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 5,2 δισ. ευρώ με τίμημα που
ανερχόταν στο 6% του ανεξόφλητου κεφαλαίου (σ.σ. περίπου 110 εκατ. ευρώ). Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε το 2018, όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, 304 χιλ. μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια (1,1 δισ.), καθώς
και απαιτήσεις από κάρτες (0,5 δισ.) και δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, περίπου
200 χιλιάδων δανειοληπτών, τα οποία δεν
διαθέτουν εξασφαλίσεις. Η μέση οφειλή, ανά
δανειολήπτη, διαμορφωνόταν στις 10 χιλ. ευρώ και ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στην
εξυπηρέτησή τους είναι τα επτά χρόνια.

Νέο παιδικό κανάλι στη Nova
Η Nova εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το
παιδικό της περιεχόμενο με το νέο κανάλι IDJKids HD. Το κανάλι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 5 ετών και συνδυάζει κινούμενα σχέδια και άφθονη παιδική μουσική και τραγούδια,
ενώ είναι μεταγλωττισμένο στα ελληνικά. Όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα του καναλιού IDJKids HD έχει γνωρίσει ήδη
τεράστια επιτυχία, καθώς ξεκίνησε ως κανάλι
στο YouTube με περισσότερους από 800.000
συνδρομητές και περισσότερα από 800 εκατομμύρια views.

Νέα δομή στο τμήμα ομαδικών
ασφαλίσεων της Mega Brokers
Με νέα δομή και στελέχωση του τμήματος
Ομαδικών Ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής και
Υγείας καλωσόρισε το 2022 η Mega Brokers.
Επικεφαλής του τμήματος, σημειώνει η εταιρεία, αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Κουδούνης, ο
οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο
των ομαδικών ασφαλίσεων. Το τμήμα ομαδικών
ασφαλίσεων, το οποίο υπάγεται οργανωτικά
στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, θα εξυπηρετεί τις
ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της
εταιρείας υποστηρίζοντας τεχνικά αλλά και σε
επίπεδο επικοινωνίας. Στόχος του τμήματος είναι η διεύρυνση εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
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Τι σηματοδοτεί η συμφωνία
της Fourlis με την Ten Brinke

Bolt: Μονιμοποιεί
την 4ήμερη εργασία

Το χαρτοφυλάκιο γερμανικής
εταιρείας συμβούλων
απέκτησε η CCG

Π

ολύμηνες ήταν οι διαπραγματεύσεις του Ομίλου Fourlis με τον ολλανδικό Όμιλο Ten
Brinke για την απόκτηση του νέου εμπορικού
πάρκου στην οδό Πειραιώς 54 στο Νέο Φάληρο. Ήταν
οι διαπραγματεύσεις αυτές που οδήγησαν την Ten
Brinke στο να προχωρήσει τον Οκτώβριο στον διαχωρισμό της Bersenco Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση
Ακίνητων, εταιρείας κατόχου του εμπορικού πάρκου,
από την Develco Εκμετάλλευση Ακινήτων, εταιρεία
του ολλανδικού ομίλου. Στην έκθεση απόσχισης της
Bersenco από την Develco ο ορκωτός λογιστής αποτίμησε την καθαρή θέση της πρώτης στα 12,6 εκατ.
ευρώ.
Για την εκτίμηση αυτή ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Αυγούστου 2021. Γιατί το αναφέρουμε αυτό; Δεδομένου ότι το συμφωνηθέν τίμημα
που θα καταβάλει η Fourlis Συμμετοχών μέσω της
Trade Estates ΑΕΕΑΠ στην Ten Brinke θα ανέλθει στα
18,3 εκατ. ευρώ, η διαφορά από τα 12,6 εκατ. ευρώ της
αποτίμησης του ορκωτού είναι 45%! Όπως πληροφορηθήκαμε, η διαφορά των 5,7 εκατ. ευρώ έχει αφενός
να κάνει με τις επενδύσεις στις οποίες προχώρησε
στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 η Ten Brinke στο εργοτάξιο του εμπορικού πάρκου, αφετέρου ενσωματώνει
και το κέρδος των Ολλανδών από τη συναλλαγή. Αντιλαμβανόμαστε πως Fourlis και Ten Brinke επιχειρηματικά «μιλάνε την ίδια γλώσσα», οπότε μην εκπλαγείτε εάν στο προσεχές μέλλον υπάρξουν και άλλες
συμφωνίες μεταξύ των δύο ομίλων.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αυξήθηκε
η παραγωγή ασφαλίστρων
Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη το έτος 2021. Η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να υλοποιήσει τον στόχο του τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου, αλλά να τον ξεπεράσει, σημειώνοντας αύξηση και σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2021 τα
καθαρά ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν σε 196,3 εκατ. ευρώ
(233,7 εκατ. ευρώ με δικαιώματα συμβολαίων), έναντι 186,8
εκατ. ευρώ το 2020 (αύξηση 5,1%), ξεπερνώντας έτσι και τον
στόχο των 195 εκατ. ευρώ της καθαρής παραγωγής που
προέβλεπε το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο 2020-2022.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, τόσο λόγω της
πανδημικής κρίσης όσο και της γενικότερης αβεβαιότητας.

Η Capitals Circle Group (CCG) ανακοινώνει ότι ύστερα από
συμφωνία απέκτησε πρόσφατα το χαρτοφυλάκιο πελατών,
έργων & references γνωστής γερμανικής εταιρείας συμβούλων ESG & Sustainability με διεθνή δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων γνωστών εμπορικών brands-πελατών από Γερμανία, Ελλάδα,
Αγγλία, Λουξεμβούργο. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία συμβούλων CCG εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο πελατών και έργων στον τομέα ESG & Sustainability, στοχεύοντας στην πιο
ενεργή δραστηριότητά της στον εν λόγω τομέα με αγορές
στόχους: Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία. Πέραν του ανωτέρου
χαρτοφυλακίου, η CCG έχοντας ήδη παραδώσει έργα ESG
Invest, Sustainable Finance & Sustainability σε νέους πελάτες σε Γερμανία και Ελλάδα, θα παράσχει καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG Invest, Sustainable Finance &
Sustainability Advisory για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τράπεζες, επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές
περιουσιακών στοιχείων, εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου
τομέα σε Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία, προσθέτοντας προστιθέμενη αξία σε τρέχοντες και νέους πελάτες της.

Sony: Ετοιμάζει είσοδο
στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
Την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
σχεδιάζει η Sony Group από την άνοιξη του 2022, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της σε τομείς
όπως η ψυχαγωγία και οι αισθητήρες, και να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην κινητικότητα της επόμενης
γενιάς. Η Sony Mobility είναι η νέα εταιρεία που ίδρυσε ο
ιαπωνικός κολοσσός, προκειμένου να «διερευνήσει μια
εμπορική κυκλοφορία» ηλεκτρικών οχημάτων, όπως
δήλωσε ο πρόεδρος της Sony, Κενικίρο Γιοσίντα, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της εμπορικής έκθεσης τεχνολογίας CES στις ΗΠΑ.

Με επιτυχία χρίστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στην Bolt, με αποτέλεσμα η
εταιρεία να το κάνει μόνιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με το CNBC, η τεχνολογική εταιρεία ηλεκτρονικών
πωλήσεων και παραγγελιών καθιερώνει και επίσημα
τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όσους εργαζόμενούς της το επιθυμούν. Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της τρίμηνης πιλοτικής περιόδου αυξήθηκε η παραγωγικότητα, η δουλειά βελτιώθηκε και
οι εργαζόμενοι δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένοι. Μάλιστα, μια εσωτερική έρευνα έδειξε πως το
94% των εργαζομένων ήθελε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, ενώ την ίδια άποψη
είχε και το 91% των managers. Επιπρόσθετα, το 84%
των εργαζομένων δήλωσε πως ήταν πιο παραγωγικοί
και το 86% δήλωσαν πως ήταν πιο αποδοτικοί με τον
χρόνο τους. Το 84% είδε βελτίωση στην ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής.

Η μεταποίηση σταματά ή περιορίζει
την παραγωγή λόγω ενέργειας

Τον προβληματισμό επιχειρήσεων της μεταποίησης να περιορίσουν ή και να αναστείλουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις τους και τις εξαγωγικές δραστηριότητές τους, καθώς οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας
επηρεάζουν σημαντικότατα την ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, μετέφερε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Δημήτρης Μαθιός, στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα σε συνάντηση στο υπουργείο Ενέργειας με τη διοίκηση του
Συνδέσμου. Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του
συνδέσμου, ενώ γνωστοποιείται ότι ο κ. Μαθιός παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις του ΣΒΑΠ στο οποίο
προτείνονται λύσεις ενόψει της διαμόρφωσης μέτρων παρέμβασης της κυβέρνησης.
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Η «ταξονομία ΕΕ»
με φόντο
την πανδημία
και το κλίμα

Κ

αμία μελέτη ή αξιόπιστο σενάριο,
που να κοστολογούν τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη
πανδημία και τις μεταλλάξεις του ιού, δεν
υπάρχει μέχρι στιγμής. Υπάρχει μόνο η γενική διαπίστωση ότι και τα δύο αποτελούν
πηγές κινδύνου παγκοσμίως, με υπαρκτό
τον κίνδυνο να υποβαθμιστεί, λόγω της
υγειονομικής κρίσης, η προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Σε επίπεδο ΕΕ, από τον Ιούνιο του 2020 η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή αναφερόταν στην ανάγκη συνδυαστικής αντιμετώπισης των συνεπειών
της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας,
τονίζοντας ότι «η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και η οικονομική
ανασυγκρότηση μετά την Covid-19 πρέπει
να οδηγούν σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μην
αποτύχουν». Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η επισήμανση της Lancet
Countdown (Παρακολούθηση της συσχέτισης μεταξύ δημόσιας υγείας και κλιματικής αλλαγής – ετήσια έκθεση 2020): «Οι
πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας
και της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει να
συγκρούονται και μακροπρόθεσμα θα

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία όταν είναι
καλά ευθυγραμμισμένες».
Πώς μπορεί να γίνει εφικτό αυτό; «Τα
προγράμματα ανάκαμψης προσφέρουν
την ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν στενότερα οι δημόσιες πολιτικές με τους κλιματικούς στόχους, περιορίζοντας τον κίνδυνο
της επένδυσης σε υποδομές υψηλής έντασης άνθρακα ή δημιουργώντας υποδομές
ανθεκτικότερες στην κλιματική μεταβολή», εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας (διατύπωση σε παρελθούσα ομιλία του με τίτλο
«Στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Ευρώπη»).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, σε συνδυασμό με το
Next Generation EU (NGEU), ένα προσωρινό μέσο που σχεδιάστηκε για την τόνωση
της ανάκαμψης, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων ανάκαμψης που έχει

χρηματοδοτηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Συνολικά, 2,018 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές
θα συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά την πανδημία της Covid-19.
Έτσι η Ευρώπη θα γίνει πιο πράσινη, πιο
ψηφιακή και πιο ανθεκτική».

Έλλειψη δεδομένων
Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ), πάντως, τονίζεται ότι «η έλλειψη
αξιόπιστων δεδομένων για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται
(μόνο) με το κλίμα αποτελεί επί του παρόντος πρόκληση (και ζητούμενο). Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκούς ποιότητας
όσον αφορά την πληρότητα, τη διαθεσιμότητα ιστορικών πληροφοριών και την αντιπροσωπευτικότητα της μελλοντικής εξέλιξης. Ως εκ τούτου, καθίσταται πιο δύσκολη
η μετατροπή των κινδύνων που σχετίζονται

με το κλίμα σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους και πιθανές ζημιές για τις τράπεζες». Αποτελέσματα των «τεστ αντοχής»
δείχνουν ότι «ο κίνδυνος μετάβασης έχει
σημαντικό αλλά συγκεντρωμένο αντίκτυπο
στο τραπεζικό σύστημα, παρά τα πιστωτικά
ανοίγματα, σε τομείς που δυνητικά επηρεάζονται από τον κίνδυνο μετάβασης και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των συνολικών δανείων της ζώνης του ευρώ».

Πρώτη παγκόσμια προσπάθεια
Προς το παρόν, η «EU Taxonomy - Ταξονομία ΕΕ» είναι η πρώτη παγκόσμια προσπάθεια να οριστεί τι θεωρείται πραγματικά βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και
να εξαλειφθεί το Green Washing ή αλλιώς
το οικολογικό ξέπλυμα, η πράσινη (εξ)απάτη(ση). Πρόκειται για «ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον αναπρο-

Έκθεση Lancet Countdown 2020: «Οι πολιτικές αντιμετώπισης
της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει
να συγκρούονται και μακροπρόθεσμα θα έχουν
τη μεγαλύτερη επιτυχία όταν είναι καλά ευθυγραμμισμένες».
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σανατολισμό των επενδύσεων προς περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες». Ο
Κανονισμός Ταξινόμησης εγκρίθηκε τον
Ιούνιο του 2020 ως μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης (δημοσιεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018)
και ορίζει: «τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληροί μια οικονομική δραστηριότητα
για να χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά
βιώσιμη. Η ταξινόμηση της ΕΕ είναι μέρος
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) για την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050 και περιλαμβάνει έναν ανανεωμένο ενδιάμεσο
στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%
έως το 2030. Λίγο πριν από τον ερχομό του
2022, η Κομισιόν έδωσε στα κράτη-μέλη
ένα κείμενο, προσχέδιο 60 σελίδων, που
προκάλεσε τις αντιδράσεις διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς θεωρήθηκε ότι φέρνει από την κύρια πόρτα με
«πράσινο φερετζέ» την πυρηνική ενέργεια,
κορυφώνοντας τη διαμάχη στους κόλπους
της ΕΕ, βλέπε Γαλλία - Γερμανία, και στους
πέριξ αυτών των δύο.

Εκτιμήσεις ΕΚΤ
Βάσει εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, «μόνο το 1,3% των αγορών
ομολόγων και μετοχών της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε 290 δισεκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτεί σήμερα δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση για τον
στόχο του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, περίπου το 15% της
αγοράς χρηματοδοτεί επί του παρόντος
«επιλέξιμες» δραστηριότητες, δηλαδή
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γίνουν πράσινες, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη.
Συγκεκριμένα μια δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής «εάν συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της μέσης
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας
από τα προβιομηχανικά επίπεδα σε κάτω
από τους 2 βαθμούς Κελσίου (με τη φιλοδοξία να διατηρηθεί στους 1,5 βαθμούς
Κελσίου, όπως ορίζεται στη Συμφωνία του
Παρισιού)».
Έκθεση επενδυτών
Μεταξύ των δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται και ορισμένες που είναι ιδιαίτερα
επιβλαβείς. Η έκθεση των επενδυτών σε
δραστηριότητες αυτού του τύπου, καθώς
και σε εκείνες γενικά που σχετίζονται με τα
ορυκτά καύσιμα, ενέχει τον λεγόμενο μεταβατικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος μετάβασης
για τα ανοίγματα αυτά υπολογίζεται σε πε-

EΝΕΡΓΕΙΑ

Σωρευτικό κόστος για
την Ελλάδα 701 δισ. ευρώ
Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει στο Μουσείο της Τράπεζας τη νέα περιοδική έκθεση με τίτλο: «Οικονομία και κλίμα: Handle with care». Η έκθεση περιγράφει «το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
και αναλύει τις οικονομικές του συνέπειες,
εστιάζοντας στη χώρα μας. Συγχρόνως,
αποσκοπεί στην ανάδειξη των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από
την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί
πλέον βασική παράμετρο για τη χάραξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών
πολιτικών». Η εκτίμηση της ΤτΕ για το προβλεπόμενο συνολικό σωρευτικό κόστος,
έως το έτος 2100 για την Ελλάδα, παραμένει 701 δισεκατομμύρια ευρώ, το ίδιο από
το 2011, όταν είχε παρουσιαστεί η έκθεση,
καθώς μία δεκαετία μετά, καμιά σημαντική
δράση για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα.

ρίπου 5% συνολικά. Η έκθεση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών στον κίνδυνο μετάβασης «σε απόλυτες
τιμές αντιστοιχεί σε περίπου 570 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επενδυτικά κεφάλαια, 74 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες και 223 δισεκατομμύρια ευρώ για
τους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία μαζί – εξετάζοντας μόνο τις κατοχές
τους σε μη χρηματοοικονομικά εταιρικά
ομόλογα και μετοχές» .
Συνολικά, «τα πρόσθετα πράσινα ομόλογα και δάνεια ανέρχονται στο 10% των εκκρεμών ομολόγων και δανείων, με ακόμη
μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για
την πράσινη χρηματοδότηση σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς». Οι εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων (ΕΚΤ) δείχνουν ότι
«η έκδοση ομολόγων και ο δανεισμός θα
μπορούσαν να αυξηθούν έως και 25% στον
τομέα κοινής ωφέλειας, λόγω της αυξημένης προσφοράς πράσινων χρηματοδοτικών
μέσων. Σε αυτόν τον τομέα, μόνο 165 δισ.
ευρώ σε εκκρεμή ομόλογα υποστηρίζουν
επί του παρόντος πράσινες δραστηριότητες, ενώ θα χρειαζόμαστε άλλα 106 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Στον ενεργοβόρο μεταποιητικό τομέα υπολογίζονται 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε εκκρεμή ομόλογα ευθυγραμμισμένα με την ταξινόμηση, ενώ οι

πρόσθετες ανάγκες ανέρχονται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι πράσινες
χρηματοοικονομικές ροές αναμένεται να
αυξηθούν πολύ περισσότερο στους τομείς
των μεταφορών (8 δισ. ευρώ έναντι 48 δισ.
ευρώ ετησίως) και των κτιρίων (90 δισ. ευρώ έναντι 224 δισ. ευρώ ετησίως). Τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα –όπως πράσινα, βιώσιμα και συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα ομόλογα και ταμεία περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης
(ESG)– εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των αντίστοιχων αγορών τους στη ζώνη του ευρώ». Το
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «να εκδώσει έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ
πράσινων ομολόγων μεταξύ 2021 και 2026
ως μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ,
NextGeneration EU, θα επεκτείνει περαιτέρω αυτές τις αγορές».

Οικολογικό σήμα
Η εισαγωγή ενός προτύπου πράσινων
ομολόγων της ΕΕ «θα καταστήσει δυνατό
τον εντοπισμό εκείνων των πράσινων
ομολόγων που χρηματοδοτούν μόνο δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με την
ταξινόμηση. Το οικολογικό σήμα της ΕΕ
θα απονεμηθεί στα χρηματοοικονομικά
προϊόντα λιανικής με τις καλύτερες περι-

βαλλοντικές επιδόσεις, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το μερίδιο των υποκείμενων επενδύσεων σε δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση».
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη δέσμη μέτρων της Βιώσιμης Χρηματοδότησης και Ταξινομίας της ΕΕ, που ήρθε
για να ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο, αντιμετωπίζει αντιδράσεις όχι μόνο από διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά
και μεταξύ κρατών-μελών σε ό,τι αφορά τα
κριτήρια ένταξης του φυσικού αερίου και
των πυρηνικών ως πράσινων επενδύσεων.
Ομάδα χωρών με επικεφαλής τη Γαλλία
(διαθέτει τους περισσότερους πυρηνικούς
σταθμούς εντός ΕΕ) τάσσεται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής, ενώ υπέρ του φυσικού αερίου τάχθηκαν κυβερνήσεις στη νότια και ανατολική
Ευρώπη, με τους Γερμανούς να ηγούνται
της θέσης αυτής, για λόγους δικών τους
συμφερόντων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τελευταία έρευνα της ΕΥ (Sixth Global Institutional Investor Survey, Νοέμβριος 2021), με
τη συμμετοχή 320 θεσμικών επενδυτών
από 19 χώρες, έδειξε ότι το 90% των ερωτηθέντων δίνει μεγαλύτερη σημασία σε κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance) από ό,τι πριν από την πανδημία.

ΡOLITICAL
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Η

άμεση παρέμβαση του Βλαντίμιρ
Πούτιν, ο οποίος έσπευσε να
στείλει 2.500 Ρώσους στρατιώτες
για να ενισχύσει το αυταρχικό
καθεστώς του Καζακστάν εν μέσω λαϊκής
εξέγερσης και αιματοχυσίας, τρομάζει τη
Δύση. Το βλέμμα των μεγάλων δυνάμεων
είναι στραμμένο στη χώρα της Κεντρικής
Ασίας με τον τεράστιο ενεργειακό πλούτο, η
οποία κατατάσσεται πρώτη στην παγκόσμια
παραγωγή ουρανίου και ανήκει παραδοσιακά στη ρωσική σφαίρα επιρροής.
Η Δύση παρακολουθεί ανήσυχη τις εξελίξεις στο Καζακστάν, λόγω της ανάμειξης της
Ρωσίας, η οποία «δημιουργεί γεγονότα» στο
έδαφος σε μια στιγμή αντιπαράθεσης με τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. Αναλυτές εκτιμούν, μάλιστα, ότι ο
Πούτιν βρίσκεται τώρα σε θέση ισχύος, καθώς μπορεί να κρατά την Ουκρανία σε ομηρία, ελέγχοντας ταυτόχρονα στρατιωτικά το
Καζακστάν.
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Ο Πούτιν και το «παιχνίδι»
με ουράνιο και κοιτάσματα
Δεκάδες νεκροί,
πάνω από 1.000
τραυματίες

Eπίδειξη δύναμης
Αν όλα κυλήσουν καλά για τη Μόσχα, τότε
ο Πούτιν θα έχει καταγράψει μια επίδειξη
δύναμης απέναντι στη Δύση σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη στιγμή, υπενθυμίζοντας ότι δεν επιτρέπει σε ξένους να ανακατεύονται στη δική
του «ζώνη επιρροής». Επιπλέον, θα μπορέσει να προσδέσει το Καζακστάν ακόμα πιο
στενά κοντά του σε μια περίοδο που η πρωτοβουλία του Πεκίνου για τον «νέο δρόμο
του μεταξιού» έδειχνε να εντείνει την προσέγγιση του Καζακστάν με τη Λαϊκή Κίνα.
Το Καζακστάν, μια αχανής χώρα μεγάλη
όσο η δυτική Ευρώπη, που συνορεύει με τη
Ρωσία στον Βορρά και με την Κίνα στα ανατολικά, θεωρείται το «Ελ Ντοράντο» της
ενέργειας της Κεντρικής Ασίας. Στη «χώρα
της στέπας» υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και, φυσικά, τα σημαντικότερα αποθέματα ουρανίου στον πλανήτη.
Από γεωστρατηγικής άποψης, ο Πούτιν
θεωρεί ότι το Καζακστάν είναι το μεγάλο
ανάχωμα της Ρωσίας έναντι της Κίνας, η

οποία διεισδύει σταθερά στην Κεντρική
Ασία, σε περιοχές που για χρόνια αποτελούσαν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η Ρωσία θα
μπορούσε, μάλιστα, να χρησιμοποιήσει την
απειλή της παρέμβασης προκειμένου να
αποφευχθεί η υπερβολική προσέγγιση της
Δύσης με το Καζακστάν και την Κίνα.
Φαίνεται, πάντως, ότι ο Πούτιν έθεσε ορισμένους όρους για να βοηθήσει το Καζακστάν, όπως την αναγνώριση της προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσία, την αποκατάσταση της ρωσικής γλώσσας ως δεύτερης

επίσημης γλώσσας του Καζακστάν, την παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων στη Ρωσία και την αυτονομία για τις ρωσικές μειονότητες.

Η Δύση παρακολουθεί ανήσυχη
- Βυθίζεται στο χάος η χώρα
που θεωρείται το «Ελ
Ντοράντο» της ενέργειας

Ο πρόεδρος του Καζακστάν ΚασίμΓιομάρτ Τοκάγεφ εξουσιοδότησε
χθες τις δυνάμεις ασφαλείας του
καθεστώτος «να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση», μετά τη βίαιη
καταστολή των αντικυβερνητικών
διαδηλώσεων τα προηγούμενα
24ωρα. Ο Τοκάγεφ είχε δηλώσει
νωρίτερα ότι η τάξη αποκαταστάθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της
στη χώρα, όπου μαίνονται αιματηρές ταραχές εδώ και ημέρες, με
δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από χίλιους τραυματίες. Η αρχική οργή των πολιτών για την αύξηση των τιμών των καυσίμων επεκτάθηκε σε ευρύτερη εξέγερση
κατά του καθεστώτος, της φτώχειας, της ανεργίας και της διαφθοράς. Οι συγκρούσεις είχαν διακοπεί χθες, αλλά η ένταση παραμένει.
Οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν διέλυσαν διά της βίας το πλήθος από το Αλμάτι, την οικονομική
πρωτεύουσα της χώρας. Πλέον κανένας δεν βρίσκεται στην πλατεία
Δημοκρατίας, έναν από τους κύριους τόπους διαμαρτυρίας, και οι
Αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο του
δημαρχείου και της προεδρικής
κατοικίας, που πυρπολήθηκαν από
το εξαγριωμένο πλήθος.

«Χαστούκι» σε Ερντογάν το Πακιστάν, ακύρωσε την αγορά ελικοπτέρων 1,5 δισ. δολ.
Το Πακιστάν ακύρωσε τη συμφωνία που υπέγραψε το 2018 με την
Τουρκία για την αγορά 30 ελικοπτέρων T-129 ATAK έναντι 1,5 δισ.
δολαρίων, καταφέροντας μεγάλο πλήγμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Ο πακιστανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι αποσύρθηκε από τη
συμφωνία για την προμήθεια τουρκικών ελικοπτέρων λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα των κυρώσεων των
ΗΠΑ κατά της Τουρκίας για τους S-400.
Το Πακιστάν, που αναμενόταν να αγοράσει 30 δικινητήρια ελικόπτερα T-129 ATAK από την Τουρκία, έχει ξεκινήσει τώρα συνομιλίες
με την Κίνα για την απόκτηση ελικοπτέρων Z-10ME.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμφωνία αυτή προβλεπόταν να είναι

η μεγαλύτερη εξαγωγή της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.
Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35
κλείνει οριστικά για την Άγκυρα, με τον Ερντογάν να προσπαθεί να
κρύψει την απογοήτευσή του, θριαμβολογώντας για την εγχώρια
αμυντική βιομηχανία και δίνοντας υποσχέσεις για τουρκικό μαχητικό έως το 2023.
Αφού εξήρε την ικανότητα κατασκευής πολεμικών πλοίων και μη
επανδρωμένων αεροσκαφών, ο Ερντογάν ανακοίνωσε την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους.
«Θα είναι έτοιμο το 2023, θα κάνει την πρώτη του πτήση το 2025 και
θα πάρει τη θέση του στους ουρανούς το 2029 ως η δύναμη κρούσης
της Πολεμικής μας Αεροπορίας», είπε.
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Δοκιμάζουμε το Renault Clio
1.0 TCe LPG με 100 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

POLITICAL AUTO

Τ

ο Renault Clio αποτελεί ένα από τα λίγα μοντέλα
που διατίθενται με πολλούς τύπους καυσίμων και
αποτελούν επιλογή για πολλούς καταναλωτές.
Έτσι, μετά την έκδοση βενζίνης, diesel, το Renault Clio διατίθεται και σε έκδοση υγραερίου, ώστε όσοι
το επιλέξουν να μειώσουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης.
Στην περίπτωση του γαλλικού μοντέλο, το όφελος για
όσους το επιλέξουν είναι πολλαπλάσιο, καθώς η αυτονομία
του συνδυαστικά με τα δύο καύσιμα (βενζίνη και υγραέριο)
ξεπερνά τα 1.100 χλμ.! Το LPG είναι πιο οικονομικό, λιγότερο ρυπογόνο και προσφέρεται σε ένα απολύτως ασφαλές
εργοστασιακό πακέτο, απευθείας από το εργοστάσιο της
Renault, οπότε και οι υποψήφιοι αγοραστές δεν έχουν την
ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει κάποια μετατροπή.
Το Renault Clio με LPG κοστίζει 17.320 ευρώ, ωστόσο οι
υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι
τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά λόγω των χαμηλών
εκπομπών CO2.

Πιο σπορ και περισσότερο μοντέρνο

Πιο μοντέρνο και πιο σπορτίφ από ποτέ, το νέο Renault
Clio βασίζεται στο DNA που ευθύνεται για αυτή την 30χρονη αδιάκοπη εμπορική επιτυχία.
Αναφορικά με το μέγεθός του, έχει 14 χλστ. μικρότερο
μήκος από τον προκάτοχό του, αλλά παραμένει πιο ευρύχωρο εσωτερικά. Ακολούθως, το αμάξωμα έχει χαμηλώσει κατά 30 χλστ., προσφέροντας καλύτερη αεροδυναμική και πιο σπορτίφ χαρακτήρα. Οι τροχοί 17 ιντσών (ανάλογα την έκδοση) αναβαθμίζουν τη δυναμική
εμφάνιση του νέου μοντέλου, ενώ λεπτομέρειες, όπως
η κεραία, το 100% φώτα LED και η πληθωρική πίσω πόρτα αναβαθμίζουν, συνολικά, την εικόνα του εξωτερικού,

αλλά και την αίσθηση απτής ποιότητας. Η λεπτομέρεια
που «προδίδει» την αεριοκίνητη φύση του είναι το στόμιο
του υγραερίου κάτω από την τάπα της βενζίνης.

Hitech εσωτερικό

Δεν χρειάζεται παρά μία γρήγορη ματιά. Η απτή ποιότητα και η εργονομία της θέσης οδήγησης τέθηκαν ως προτεραιότητες κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του εσωτερικού
του καινούργιου Renault Clio. Πράγματι, η καμπίνα των
επιβατών προσφέρει νέα επίπεδα απτής ποιότητας κατασκευής, με χρήση κορυφαίων υλικών, επένδυση πλαστικών μαλακής υφής στο ταμπλό, στις επενδύσεις στις πόρτες και στο περίγραμμα της κεντρικής κονσόλας, αλλά και
σχολαστικό φινίρισμα.
Ένα από τα βασικά στοιχεία του «Smart Cockpit» στο νέο
Renault Clio είναι η οθόνη αφής 9,3’’ του συστήματος multimedia, η οποία και αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει εξοπλίσει ποτέ κάποιο μοντέλο της Renault.
Σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις, στο Clio με υγραέριο έχουν τοποθετηθεί επιπλέον το μπουτόν επιλογής καυσίμου αριστερά και χαμηλά του τιμονιού και ο έξτρα δείκτης καυσίμου στον πίνακα οργάνων.
Το Clio έχει ενσωματώσει στον 1.000άρη TCe βενζινοκινητήρα εργοστασιακό κιτ υγραεριοκίνησης. Πρόκειται για
ένα τρικύλινδρο σύνολο που ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες του ομίλου, το οποίο αποδίδει 100 ίππους
στις 5.000 σ.α.λ. με 160 Nm ροπής στις 2.750 σ.α.λ. Στα θετικά είναι πως ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο
ίδιος το καύσιμο με το οποίο θα κινηθεί, μέσω διακόπτη,
ενώ φυσικά αν το ένα καύσιμο σωθεί, αυτομάτως συνεχίζεις με το άλλο.
Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός

6τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου που διαθέτει καλή κλιμάκωση, αλλά έχουμε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την αίσθηση… Πέρα από τη δεδομένη οικονομία, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι η εξαιρετική αυτονομία που διαθέτει το Clio LPG, η οποία ξεπερνά τα 1.100 χλμ.!

Γαλλική απόλαυση

Το νέο Renault Clio αποδείχθηκε ότι αποτελεί έναν άξιο
διάδοχο του προκατόχου του, κάνοντας τον οδηγό να αισθάνεται ασφαλής χωρίς όμως να υστερεί σε άνεση. Παράλληλα το χαμηλό οικονομικό κόστος χρήσης φαντάζει
ως διέξοδος στην κρίση που βιώνουν πολλοί Έλληνες καταναλωτές, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται σε μόλις
4,5 λίτρα για κάθε 100 χλμ.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Renault Clio κινείται με
απόλυτη άνεση, οικονομία και ασφάλεια όταν το ψηφιακό ταχύμετρο προσεγγίζει τα όρια του ΚΟΚ. Όποτε θέλει
όμως ο οδηγός, το γαλλικό μοντέλο κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, παραμένοντας ευθύβολο και σταθερό
ακόμη και όταν η ταχύτητα κίνησης ξεπερνά τα 160
χλμ./ώρα.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με συνεχείς στροφές, το
Clio απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ωστόσο σε κάποια σημεία ο οδηγός θα χρειαστεί να
καταφύγει στο λεβιέ των ταχυτήτων ιδίως σε ανηφορικά
κομμάτια για να κινηθεί κάπως πιο γρήγορα. Μέσα στην
πόλη, το γαλλικό μοντέλο δείχνει να βρίσκεται στο φυσικό
του περιβάλλον με την ανάρτηση να φιλτράρει εξαιρετικά
τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος και την κατανάλωση να
κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Γέμισε λαμόγια η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Η αλλαγή του ποινικού κώδικα από τον ΣΥΡΙΖΑ και η ποινικοποίηση της κλοπής μόνο σε
περίπτωση που η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των
120.000 ευρώ έδωσαν το έναυσμα σε όλους τους επιτήδειους να στραφούν στην ελληνική
αγορά αυτοκινήτου, καθώς οι προκαταβολές είναι υψηλές και τα ανυποψίαστα θύματα…
εκατομμύρια! Ειδικότερα, από τη στιγμή που η υπεξαίρεση χρημάτων έως το ποσό των
120.000 ευρώ είναι πλημμέλημα, οι επιτήδειοι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με
δέλεαρ τις χαμηλότερες τιμές πώλησης ή τα γραμμάτια εισπράττουν προκαταβολές από ανυποψίαστους καταναλωτές χωρίς βέβαια να δίνουν αυτοκίνητα. Οι ανυποψίαστοι καταναλω-

τές από την άλλη μεριά, μόλις αντιληφθούν πως έχουν πέσει θύματα απάτης, προσπαθούν με
κάθε τρόπο να βρουν και άλλα θύματα, ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν το ποσό των
120.000 ευρώ που ορίζει ο νόμος ώστε το πλημμέλημα να γίνει κακούργημα και ο επιτήδειος
έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να βρεθεί στη φυλακή και όχι να συνεχίζει να εξαπατά ανυποψίαστους καταναλωτές. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης καταφθάνουν συνεχώς αιτήματα και παράπονα πολιτών που έχουν πέσει θύματα απατεώνων στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι έτοιμη να διορθώσει το λάθος που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΡOLITICAL

32

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Όμικρον προσβάλλει
«μικρούς», όχι «μεγάλους»

Συνεχίζεται λόγω της
τηλεοπτικής ρήτρας το πρωτάθλημα
της Super League 1 - Διακόπτονται
εκείνα των Κ19, Κ17, Κ15!

Θ

εαματική ανατροπή. Εκεί που η
Super League 1 θα συζητούσε το
ενδεχόμενο να ανασταλεί το
πρωτάθλημα λόγω των πολλών
κρουσμάτων των ποδοσφαιριστών των ομάδων τους, στη σύσκεψη αποφασίστηκε να
συνεχιστεί κανονικά! Θα διακοπούν ωστόσο
τα πρωταθλήματα των Κ19, Κ17 και Κ15 μέχρι
την 21η Ιανουαρίου, γιατί μάλλον εκεί κολλάει… περισσότερο η μετάλλαξη Όμικρον. Βασικός παράγοντας που δεν θα ανασταλεί το
πρωτάθλημα είναι πως θα έπρεπε οι ομάδες
να πληρώσουν τις υψηλές ρήτρες με τα δύο
συνδρομητικά κανάλια.
Στη σύσκεψη των «επενδυτών» αποφασίστηκε αλλαγή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και από επτά, που ήταν μέχρι τώρα για
αναβολή ενός αγώνα, αυξάνονται κατά δυο,
σύνολο εννέα - ανάμεσα σε αυτούς υπολογίζεται και ο προπονητής. Επίσης, συζητείται

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
16n Αγωνιστική

Ολυμπιακός

42

ΑΕΚ

33

ΠΑΟΚ

28

Παναθηναϊκός

26

ΠΑΣ Γιάννινα

25

ΟΦΗ

22

Άρης

21

Αστέρας Τρ.

20

Παναιτωλικός

15

Βόλος

15

Ιωνικός

14

Λαμία

11

Ατρόμητος

9

Απόλλων Σμ.

8

να μπει ειδική πρόβλεψη για τους τερματοφύλακες, ώστε να μην προκύπτει πρόβλημα όταν μια ομάδα έχει 2-3 θετικούς γκολκίπερ.
Οπότε το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί, με
το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο άδειο
από θεατές ΟΑΚΑ να κλέβει την παράσταση.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον
Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο και
ο Άρης θα παίξει με τον Ατρόμητο στο «Βικελίδης». Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα
Σάββατο: ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (17.15, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Άρης - Ατρόμητος (αναβολή), Ιωνικός - Απόλλων Σμ.
(15.00, Cosmote TV), Βόλος - Παναθηναϊκός
(17.15, Cosmote TV), ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19.30,
Cosmote TV), Ολυμπιακός - Αστέρας Τρ.
(19.30, Nova). Δευτέρα: Παναιτωλικός - Λαμία (19.30, Cosmote TV).

Εκτός Australian
Open ο Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς λογικά θα απελαθεί σήμερα
από την Αυστραλία και θα γυρίσει στη Σερβία,
καθότι ανεμβολίαστος. Αν δεν υπήρχε αυτή η
διεθνής κατακραυγή εναντίον των Αυστραλών
να δεχτούν στο Grand Slam Open της Μεβλούρνης τον Τζόκοβιτς, δεν θα είχε τίποτα και
ο Σέρβος, Νο1 στον κόσμο, θα έπαιρνε μέρος
κανονικά στο τουρνουά με κατ’ εξαίρεση άδεια
που του χορηγήθηκε από την τοπική κυβέρνηση της Βικτόρια. Ο Σέρβος έμεινε τρεις μέρες
«κρατούμενος» σε ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών και είχε συχνές επαφές με τους δικηγόρους του. Στη Σερβία, στο μεταξύ, ετοιμάζονται να τον υποδεχτούν με τιμές ήρωα.
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Α

υτές τις μέρες του Ιανουαρίου
του 1960 η Γαλλία και ο κόσμος
όλος θρηνούσαν τον χαμό του
Αλμπέρ Καμύ, ο οποίος στις 6
του μήνα είχε κηδευτεί στο λατρεμένο του
χωριό, το Λουρμαρέν της Προβηγκίας.
Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας
το 1957 Γαλλοαλγερινός γίγαντας του πνεύματος Αλμπέρ Καμύ, από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ού αιώνα, εφευρέτης της σχολής σκέψης του παραλογισμού. Σάμπως η μπάλα του ποδοσφαίρου
δεν είναι ένας παραλογισμός;
Το έγραψε ο ίδιος ο Καμύ, μέγας τερματοφύλακας στα νιάτα του: « Έμαθα ότι η
μπάλα ποτέ δεν πάει εκεί που την περιμένεις. Αυτό με βοήθησε πολύ στη ζωή, ιδίως
στις μεγάλες πόλεις όπου οι άνθρωποι δεν
συνηθίζεται να είναι αυτό που λέμε ευθείς». Σήμερα, εκλαϊκευμένα, θα το λέγαμε
«δεν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο και
ότι οι άνθρωποι άλλα σκέφτονται, άλλα λένε και άλλα πράττουν». Υπέρμαχος της ηθικής ο Καμύ, την αποτύπωσε στα βιβλία του
με τη βεβαιότητα ότι την οφείλει στο ποδόσφαιρο: « Έχοντας δοκιμάσει αμέτρητες
εμπειρίες, μπορώ να πω με σιγουριά ότι
όσα ξέρω σχετικά με την ανθρώπινη ηθική
το οφείλω στο ποδόσφαιρο». Προφανώς ο
Καμύ αναφέρεται στην ηθική του ποδοσφαίρου λίγο μετά τον Μεσοπόλεμο, όχι
στο ανήθικο και σαπρό άθλημα του σήμερα.
Ο διάσημος Ουρουγουανός συγγραφέας
και διανοούμενος Εντουάρντο Γκαλεάνο
(1940-2015) έγραψε για τον Καμύ ότι στα 16
του χρόνια ήταν «ο Άγιος Πέτρος που φύ-

ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ

Φιλόσοφος, ποδοσφαιριστής,
λάτρης της στρογγυλής θεάς
λαγε την πύλη της ποδοσφαιρικής ομάδας
του πανεπιστημίου στο Αλγέρι». Ο Καμύ
επέλεγε τη θέση του τερματοφύλακα για
δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι έπρεπε να τρέχει λιγότερο, άρα οι σόλες των παπουτσιών
του βαστούσαν περισσότερο καιρό. Η δε
γιαγιά του τον περίμενε με τη σκούπα έξω
από την πόρτα, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν για
αγορά άλλου ζευγαριού. Ο δεύτερος, στοχαστής καθώς ήταν, ήταν ότι η θέση του
τερματοφύλακα του επέτρεπε να σκέφτεται, να ταξιδεύει, να αποτυπώνει και μετά
να πηγαίνει σπίτι και να γράφει. Εκεί, σε
ένα τέτοιο παιχνίδι αλάνας, έμαθε να μην
αισθάνεται «Θεός» όταν κερδίζει ούτε
«σκουπίδι» όταν χάνει. Ακριβώς το αντίθετο απ’ ό,τι συμβαίνει σήμερα, που εκλείπει
ο ρομαντισμός και το ποδόσφαιρο ασφυκτιά από το βάρος των δολαρίων και των
ευρώ και πλέον είναι «αγώνας», «δουλειά»
και όχι «παιχνίδι».
Ο Αλμπέρ Καμύ σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 18 του χρόνια χτυπημένος από
φυματίωση και ενώ ήταν έτοιμος να ενταχθεί στη Μαρσέιγ, παρότι αυτός ήθελε

να παίξει στη Ρασίγκ Παρί με τις ασπρομπλέ φανέλες, όπως της ομάδας του στο
Αλγέρι. Έτσι, όταν μία εβδομάδα με το
Νόμπελ Λογοτεχνίας έπρεπε να τιμηθεί,
ποιο μέρος επέλεξε; Το γήπεδο, φυσικά.
Η βράβευσή του έγινε στο ματς Ρασίγκ
Παρί - Μονακό στο Παρκ ντε Πρενς, παρουσία 35.000 θεατών. Και όταν άκουσε
στην κερκίδα έναν οπαδό να βρίζει τον
τερματοφύλακα για μία γκάφα του, ο Καμύ τού είπε ήρεμα: «Μην τον καταδικάζεις, αν φορέσεις τα παπούτσια του, θα
καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι».
Αυτή η κουβέντα δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά μία αποδοκιμασία ενάντια
στα εμμονικά σύνδρομα ή δόγματα που
αποστρέφονται την ανθρώπινη φύση. Του
τερματοφύλακα, εν προκειμένω. Πάντα
πολεμούσε από τα 30 βιβλία του τη συμβατικότητα, για αυτό και του αποδόθηκε ο τίτλος «συγγραφέας του παραλογισμού».
Κοινός παρονομαστής της σκέψης του, η
ελληνική παιδεία φυσικά, όπως παραδέχτηκε μιλώντας στο Γαλλικό Ινστιτούτο
στην Αθήνα, παρουσία του Έλληνα φιλο-

σόφου, δοκιμιογράφου, κειμενογράφου
και θεολόγου Ευάγγελου Παπανούτσου
(1900-1982). «Ο κόσμος όπου αισθάνομαι
πιο άνετα είναι ο ελληνικός μύθος». Αυτό
είχε πει ο Καμύ. Στο δε ποδόσφαιρο και
παρατηρώντας τις αντιδράσεις των θεατών
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο Αλμπέρ
Καμύ είχε γράψει:
«Οι άνθρωποι σπεύδουν να ασκήσουν
κριτική για να μην κριθούν οι ίδιοι». Και
όταν οι οπαδοί πανηγύριζαν μία νίκη, «οι
μόνοι αληθινοί παράδεισοι είναι οι χαμένοι
παράδεισοι», θέλοντας προφανώς να τονίσει την αδημονία για έναν νέο παράδεισο,
αφού υπήρξε ο χαμένος…

Τέτοιες μέρες το 1960
η ανθρωπότητα αποχαιρετούσε
τον Γαλλοαλγερινό φιλόσοφο
και «συγγραφέα
του παραλογισμού»
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Μας αποχαιρέτησε
και ο Σίντνεϊ
Πουατιέ
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Η Μελίνα
στην Τεχνόπολη!
«Ν

α με θυμάσαι και να μ’ αγαπάς» είναι ο
τίτλος της έκθεσης-αφιέρωμα στην
τελευταία Ελληνίδα «θεά» Μελίνα
Μερκούρη. Με αφορμή την επέτειο
100 χρόνων από τη γέννηση της διεθνούς φήμης κινηματογραφικής ηθοποιού, θα παρουσιαστούν για πρώτη
φορά σημαντικό φωτογραφικό και οπτικοακουστικό
υλικό, κοστούμια από παραστάσεις και ρούχα που τη
συνόδευσαν σε σημαντικές της στιγμές, αφίσες από τις
μεγάλες της επιτυχίες στο σινεμά, προσωπικά της είδη, το καμαρίνι της αλλά και αντικείμενα που είχε μαζί
της στο τελευταίο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη.
Η έκθεση, σε επιμέλεια του Νικόλαου Καλτσά, θα
παρουσιαστεί στην αίθουσα «Νέοι Φούρνοι» της Τεχνόπολης, την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, μια καθόλου τυχαία
ημερομηνία: 18 γνωρίστηκε με τον Ζιλ Ντασέν, 18 παντρεύτηκαν και 18 προγραμμάτιζαν τις πρεμιέρες τους!
Το κοινό θα έρθει σε επαφή με τη σημαντική προσωπικότητα της «ιέρειας» με την ανεξάντλητη ζωντάνια
και τη σπάνια γοητεία, τον έντονο δυναμισμό και τη
διεθνή ακτινοβολία, την ηθοποιό, την πολιτικό, τη γυναίκα που αγαπήθηκε πολύ, που αγάπησε με πάθος και
υπερασπίστηκε μέχρι τέλους τις ιδέες και τα πιστεύω
της.
Η Μελίνα συνήθιζε να λέει ότι πεθαίνεις μόνο όταν
παύουν να σε θυμούνται. Αλλά κανείς δεν την ξέχασε
και μέσα από το αφιέρωμα «Να με θυμάσαι και να μ’
αγαπάς» θα ζωντανέψει ξανά μέσα από τους ρόλους
της «Στέλλας» και του «Ποτέ την Κυριακή», της «Φαίδρας» και του «Τοπ Καπί» και τους σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα της. Όπως τότε, που γοήτευσε τις

Κάννες, που τραγούδησε «Τα παιδιά του Πειραιά»,
στην αντιδικτατορική δράση της και τη μακροβιότερη
θητεία ever στα ελληνικά χρονικά ως υπουργός Πολιτισμού, συνδέοντας το όνομά της με τη διεκδίκηση της
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και εγκαινιάζοντας τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
για την Ευρώπη.
Η παγκόσμια Μαρία-Αμαλία (Μελίνα) Μερκούρη
άφησε την τελευταία της πνοή στις 6 Μαρτίου 1994, στο
νοσοκομείο Μεμόριαλ της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλευόταν με καρκίνο των πνευμόνων. Ο θάνατός της
σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο αλλά και στα πέρατα
της Γης, αφήνοντας ανεξίτηλα μέχρι σήμερα τα ίχνη
μιας χαρισματικής προσωπικότητας και ενός συμβόλου αιώνιου.
Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που κηδεύτηκε με τιμές αρχηγού κράτους, ενώ χιλιάδες κόσμου τη συνόδεψαν
στο Α’ Νεκροταφείο. Την ώρα της κηδείας της, τα θέατρα και τα μαγαζιά στο αμερικανικό Μπρόντγουεϊ παρέμειναν κλειστά, ενώ τα φώτα έσβησαν για ένα λεπτό,
σε ένδειξη πένθους.

Στην έκθεση-αφιέρωμα θα παρουσιαστούν
για πρώτη φορά σημαντικό φωτογραφικό
και οπτικοακουστικό υλικό, κοστούμια
από παραστάσεις και ρούχα που
τη συνόδευσαν σε σημαντικές της στιγμές

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Σίντνεϊ Πουατιέ. Ήταν ο
πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου και ήταν επίσης
σκηνοθέτης, συγγραφέας και διπλωμάτης. Όταν απολύθηκε από
τον στρατό, πέρασε από επιτυχημένη ακρόαση, μέσω της οποίας
έλαβε δουλειά στο Αμερικανικό
Θέατρο Νέγρων. Η επιτυχία του
ηθοποιού συνεχίστηκε κατά τη
δεκαετία του ’60 και το 1967 είχε
τρεις επιτυχημένες ταινίες στο
αμερικανικό box office: «Ιστορία
ενός εγκλήματος», «Μάντεψε
ποιος θα ’ρθει το βράδυ» και
«Στον κύριό μας με αγάπη», οι
οποίες πραγματεύονταν το θέμα
του ρατσισμού. Επίσης συμμετείχε στις ταινίες: «Η ζούγκλα του
μαυροπίνακα» (1955), «Έσπασα
τα δεσμά μου» (1957), «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» (1958), «Ένα
σταφύλι στον ήλιο» (1960) και
«Τυφλός Άγγελος». Το 1972 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο
με την ταινία «Οι δυο συνένοχοι»
(«Buck and the Preacher»). Το
Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει στην
22η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Το 2002 ο ηθοποιός βραβεύτηκε με τιμητικό Όσκαρ από την
Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, για τα επιτεύγματά του ως
καλλιτέχνη, αλλά και ως ανθρώπου, και το 2009 τιμήθηκε με το
Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο Μπαράκ
Ομπάμα. Από το 1997 ήταν πρέσβης για λογαριασμό του νησιών
Μπαχάμες, από τις οποίες κατάγεται, στην Ιαπωνία.
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Στον δρόμο ο θίασος

Σ

ε μια διασταύρωση στο ήσυχο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
έγινε η πρώτη ανάγνωση του θεατρικού έργου «Το σώσε» που
θα ανέβει στο «Παλλάς». Οι πρωταγωνιστές Κωνσταντίνος
Μαρκουλάκης, Σμαράγδα Καρύδη, Στεφανία Γουλιώτη, Οδυσσέας
Παπασπηλιόπουλος, Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος Χρυσοστόμου
και τα υπόλοιπα μέλη του πολυάριθμου θιάσου, έλαβαν έκτακτα μέτρα κατά του κορονοϊού, πραγματοποιώντας την πρώτη συνάντηση
εκτός θεάτρου για λόγους ασφαλείας. Με την Covid-19 να «θερίζει»
τη showbiz και τα κρούσματα να αυξάνονται κατά χιλιάδες καθημερινά σε όλη τη χώρα, οι συντελεστές φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις μεταξύ τους -όπως ορίζει το πρωτόκολλο- ξεκίνησαν τις άτυπες πρόβες. Την αγγλική θεατρική κωμωδία του Michael
Frayn «Noises Off» («Το σώσε»), που ανέβηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το 1983 από τον Αντρέα Βουτσινά, υπογράφει σκηνοθετικά
ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που θα τον δούμε και οn stage.

Βουτιά
Θεοφανίων
Με μια βουτιά στην παγωμένη θάλασσα, ανήμερα του αγιασμού
των υδάτων, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά
στους followers του. «Θεοφάνια… χρόνια πολλά… φως»
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, αναρτώντας σχετικό
βίντεο με ένα επικό μακροβούτι!
Ο εκκεντρικός τραγουδιστής είναι λάτρης της χειμερινής κολύμβησης και επιλέγει για το
αγαπημένο του χόμπι απομονωμένες παραλίες μακριά από τα
αδιάκριτα βλέμματα.

Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο

Σε δωμάτιο ιδιωτικής κλινικής υποδέχτηκαν το
νέο έτος η Τζένη Μπότση, ο σύζυγός της Αλέξανδρος Μιχαλάς και η κόρη τους Αλίκη. Η δημοφιλής ηθοποιός που νοσεί με κορονοϊό, νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες σε γνωστό θεραπευτήριο,
αποκαλύπτοντας: «Αλλάξαμε χρονιά μαζί με
τους υπέροχους γιατρούς και το ακούραστο προσωπικό. Είναι για όλους μας μια δύσκολη περίοδος, πάμε με όρεξη να ρουφήξουμε το 2022! Διαβάζω συχνά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, να σας
θυμίσω ότι ένα πράγμα είναι, η αγάπη!».

Αρραβωνιάστηκε!

Όμορφά μου νιάτα!
Μια απίθανη έκπληξη επιφύλαξε η Άντζελα Δημητρίου στους θαυμαστές της. Η «Lady» του
λαϊκού πενταγράμμου δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο ενσταντανέ από τα πρώτα της βήματα
στις πίστες, σχεδόν αγνώριστη. «Στιγμές που
φέρνουν αναμνήσεις καθώς τις περνάς από τα
χέρια σου ξανά. Σελίδες της ζωής μου» έγραψε
στη λεζάντα της φωτογραφίας με κοντά μαλλιά
-μόδα της εποχής-, μαύρο φόρεμα με βολάν και
μακριά σκουλαρίκια.

Σε διπλό ταμπλό
Πανελίστρια φέρεται να είναι ζευγάρι με πασίγνωστο
παρουσιαστή, με τον οποίο διατηρεί ερωτική σχέση κρυφά
από τον σύντροφό της. Η όμορφη συνεργάτιδα
δημοφιλέστατης εκπομπής το παίζει σε διπλό ταμπλό και
παρόλο που είναι ιδιαίτερα προσεκτική, δυστυχώς ο κόσμος
το έχει τούμπανο κι αυτή κρυφό καμάρι. Ο επίσημος
αγαπημένος της είναι επίσης δημοφιλής στον χώρο του, αλλά
όπως φαίνεται… κοιμάται με τα τσαρούχια!

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανακοίνωσε τους
αρραβώνες της! Το γνωστό μοντέλο και ο σύντροφός της Δημήτρης αντάλλαξαν βέρες παρουσία των οικογενειών τους, με τη μέλλουσα
νυφούλα να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες.
«Η αλήθεια είναι πως ο άντρας μου μού έκανε
πρόταση γάμου το καλοκαίρι με το μονόπετρο. Κι εγώ ήθελα φέτος τα Χριστούγεννα, που
θα ήμασταν μαζί όλη η οικογένεια, να του κάνω δώρο τις βέρες. Το κανόνιζα δύο μήνες.
Χάρηκε και η πεθερά», ανέφερε σε συνέντευξή της.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Δρ Ιωάννης Βασιλόπουλος,
μαιευτήρας - χειρουργός γυναικολόγος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Πέντε αποφάσεις ζωής
για απόκτηση μωρού

Η

καινούργια χρονιά παρά την πανδημία
ξεκινά με προσδοκίες για τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα μωράκι. Άλλοι είναι πιο τυχεροί και αυτή η
διαδικασία γίνεται πιο σύντομα, άλλα ζευγάρια
ίσως χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο και προσπάθεια.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι με την εξέλιξη της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι προσδοκίες
των ζευγαριών αργά ή γρήγορα γίνονται πραγματικότητα! «Για να πετύχετε τον στόχο σας, υπάρχουν
ορισμένα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να
βελτιώσετε όχι μόνο την υγεία σας, αλλά και να αυξήσετε τις πιθανότητες εγκυμοσύνης», προτρέπει ο
δρ Ιωάννης Βασιλόπουλος, μαιευτήρας - χειρουργός - γυναικολόγος, με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και την Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή. Ο ειδικός προτείνει πέντε αποφάσεις ζωής που ενισχύουν τη γονιμότητα και αυξάνουν τις πιθανότητες σύλληψης.
«Αρχικά είναι η διακοπή του καπνίσματος.
Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η διακοπή του
καπνίσματος συνιστάται από τους γυναικολόγους.
Το κάπνισμα δεν επιβαρύνει μόνο τη γενική κατάσταση της υγείας σας, είναι επίσης επιβλαβές για
την αναπαραγωγική σας υγεία. Οι ωοθήκες γερνούν με το κάπνισμα και μειώνεται ο αριθμός των
βιώσιμων ωαρίων.
Στη συνέχεια είναι η διατροφή. Τροφές που είναι
πλούσιες σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και θρεπτικά

συστατικά, όπως το φολικό οξύ, ενισχύουν όχι μόνο
την ικανότητα σύλληψης αλλά θωρακίζουν τον οργανισμό για να υποδεχθεί και να μεγαλώσει ένα
υγιές έμβρυο. Αν πίνετε αλκοόλ, πρέπει να ξέρετε

Διώξτε το άγχος
Το άγχος μπορεί να βλάψει πολλά συστήματα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου
και του αναπαραγωγικού συστήματος. Αν
μάλιστα η αδυναμία σύλληψης είναι μία από
τις αιτίες άγχους, σκεφθείτε τρόπους χαλάρωσης μέσα στην ημέρα, δίνοντας στο σώμα
σας την ευκαιρία να επαναφέρει τις ορμόνες του άγχους σε φυσιολογικά επίπεδα.
«Πάντως, αν είστε ακόμα στη σκέψη για το
αν θα γίνετε σύντομα γονείς ή αν προσπαθείτε το τελευταίο διάστημα να συλλάβετε
είτε φυσιολογικά είτε μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ή αν είχατε πρόσφατα
μια αποτυχία σύλληψης, να θυμάστε ότι για
να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να
πετύχετε τον στόχο σας, πρέπει να είστε πιστοί στο σχέδιό σας», καταλήγει ο κ. Βασιλόπουλος, προσθέτοντας ότι σε αυτό το ταξίδι κανένα ζευγάρι δεν είναι μόνο του και στο
τέλος της διαδρομής υπάρχει αυτό που
πραγματικά επιθυμεί!

ότι επηρεάζεται το συκώτι, το οποίο συμβάλλει
στην αποτοξίνωση του οργανισμού και ρυθμίζει τις
ορμόνες. Πολλές φορές η δυσλειτουργία των ορμονών σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ και οι
ορμονικές διαταραχές μην ξεχνάτε ότι συνδέονται
σε έναν σημαντικό βαθμό με στειρότητα. Κατά συνέπεια, η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών
προκαλεί προβλήματα και στην ωορρηξία.
Η έναρξη συστηματικού προγράμματος σωματικής άσκησης είναι στις υποσχέσεις που δίνουμε
στον εαυτό μας την Πρωτοχρονιά και ίσως είναι από
τις πιο σημαντικές.
Η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους είναι
ένα από τα κλειδιά για την ομαλή λειτουργία του
αναπαραγωγικού συστήματος, της σταθερής κανονικής ωορρηξίας και της παραγωγής ορμονών.
Η μέτρια σωματική άσκηση -χωρίς υπερβολές,
που πολλές φορές φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα- είναι η καλύτερη επιλογή όταν επιθυμείτε να
αυξήσετε τις πιθανότητες σύλληψης», συμπληρώνει ο ειδικός.

Υπάρχουν ορισμένα βήματα που
μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε
τις πιθανότητες εγκυμοσύνης
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(23/9-23/10)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
μάλλον θα σας δημιουργήσει το αίσθημα
της ανησυχίας για πρόσωπα και καταστάσεις. Έχετε αρκετά οικογενειακά βάρη αυτή την περίοδο, που οι συνθήκες δεν σας
αφήνουν να νιώσετε ελευθερία κινήσεων.

Ταύρος

Σκορπιός

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/4-20/5)
Η Σελήνη στον δωδέκατο ηλιακό τομέα, δυσκολεύει την καθημερινότητα αλλά και κάθε
δραστηριότητά σας. Μια άβολη στιγμή, που
δύσκολα θα μπορέσετε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, αλλά και τις σκέψεις σας
γενικότερα.
(21/5-21/6)
Είστε σε μια μέρα που έχει πολλή ενέργεια,
κίνηση, αγαπημένα σας πρόσωπα και πολλές
πληροφορίες για τα οικονομικά σας. Ίσως,
μάλιστα, σήμερα να σκεφτείτε κάποιους στόχους σας, που μάλλον είχαν παγώσει για λίγο
καιρό.

Καρκίνος

Μ

ε τη Σελήνη να περνά σήμερα, μετά τις 7
π.μ. στο ζώδιο του Κριού, θα μας δώσει μια
ώθηση προς τα εμπρός, θάρρος για κάποια
νέα βήματά μας ή μια νέα προσπάθεια, σε
επαγγελματικό ή συναισθηματικό μας ζήτημα. Η
ψυχολογία μας αλλάζει με τη μετακίνηση της
Σελήνης, αλλά και δείχνει την καθημερινότητά μας.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

Ζυγός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς του πρώτου δεκαημέρου, η Σελήνη στο δικό σας δεκαήμερο, θέλει
να σας δώσει μια ευαίσθητη χροιά στη μέρα
σας, αλλά μάλλον δεν έχετε πολλή διάθεση
να παίξετε έναν ρόλο που σας είναι πολύ
άβολος.

(24/10-21/11)
Σήμερα θα σας απασχολήσουν θέματα που
αφορούν πρόσωπα από το παρελθόν, πολύ
πιθανόν και μέσα από το επαγγελματικό σας
περιβάλλον. Μια συμβουλή μου είναι να μη
δίνετε μεγάλη σημασία σε μικρές καταστάσεις που σας χαλάνε τη διάθεση χωρίς λόγο.
(22/11-21/12)
Η Σελήνη σήμερα, σε μια πολύ καλή θέση
για εσάς, θα σας δώσει μια νότα αισιοδοξίας, ακόμη και αν συμβαίνουν πολλά θέματα που δεν είναι και από τα πιο ευχάριστα.
Όπως το να μην μπορείτε να βάλετε σε σειρά τα οικονομικά σας, ή να μην έχετε τάξη
στην προσωπική σας ζωή.

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, θα υπάρξουν σήμερα κάποιες συνθήκες που θα σας δημιουργήσουν καλές προοπτικές για να αναδειχθείτε μέσα από την επαγγελματική σας πορεία.
Μια αρκετά έντονη μέρα σε θέματα που πρέπει να τακτοποιήσετε ή να σκεφτείτε τον τρόπο να βάλετε σειρά στις εκκρεμότητές σας.

(22/12-19/1)
Σήμερα θα έχετε μια συνάντηση με αγαπημένο σας πρόσωπο, όπως επίσης το
σπίτι σας θα γίνει ένα ήρεμο λιμάνι για να
σκεφτείτε και να δράσετε χωρίς να σας
ενοχλούν. Είναι μια θετική μέρα για προσωπικές υποθέσεις.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Έχετε αυτές τις μέρες πιεστεί αρκετά από
διάφορα γεγονότα και σήμερα θα νιώσετε
ότι ακόμη δεν έχετε ολοκληρώσει βασικές
σας εκκρεμότητες, που έπρεπε να φροντίσετε. Ίσως, μάλιστα, αναφερθείτε με έντονο
τρόπο σε ένα προσωπικό σας θέμα, που το
αποτέλεσμά του σας έχει κουράσει.

(20/1-18/2)
Σήμερα θα έχετε διάθεση να επικοινωνήσετε, να μετακινηθείτε και να απολαύσετε
τη συντροφιά φίλων, ακόμη και από απόσταση. Αν χρειαστεί να βάλετε σε σειρά κάποια γραφειοκρατικά θέματα, αυτή η μέρα
ενδείκνυται.

Παρθένος

(19/2-20/3)
Είστε σήμερα πιο έτοιμοι να κάνετε μια αγορά, να φροντίσετε ένα οικονομικό σας θέμα,
αλλά και να δείτε ξεκάθαρα μια συναισθηματική κατάσταση που σας έχει ταλαιπωρήσει ή
έχει κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο.

(23/8-22/9)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες και εύνοια. Γενικότερα τα πράγματα κυλούν πολύ καλά για
εσάς, με εξαίρεση όσους έχετε γεννηθεί το
τελευταίο πενθήμερο, που νιώθετε ότι όλα
είναι εναντίον σας.

Ιχθύες
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Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Το ερώτημα που
βρίσκεται στα
χείλη όλων, είτε
εκστομίζεται είτε
όχι, είναι ένα και
μοναδικό: Θα
τελειώσουμε
κάποτε με όλα
αυτά;
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#ELLI

Φιλελεύθερη κυβέρνηση
με κοινωνικό πρόσωπο

Δ

εν επιδέχεται αμφιβολίας ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη, στη χαραυγή
του 2022, βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυεπίπεδα προβλήματα, που το καθένα
ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους
δημιουργεί ένα εκρηκτικό και δύσβατο τοπίο μέσα
στο οποίο καλείται να πορευτεί!
Το νέο κύμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών,
αγροτών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή
κρίση, που σκορπάει την απόγνωση σε ολόκληρη
την Ευρώπη, απέδειξε ότι η κυβέρνηση και ανακλαστικά διαθέτει και αποφασισμένη είναι να
εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να σταθεί δίπλα
στους δοκιμαζόμενους πολίτες.
Και τα νέα μέτρα συνιστούν ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη απέναντι στην ενεργειακή λαίλαπα που έχει ξεσπάσει σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο.
Το πρόβλημα είναι ότι η εποχή που διανύουμε
είναι γεμάτη εμπόδια και λακκούβες, που είναι
βέβαιο ότι θα εκτροχιάσουν -ήδη παρατηρείταιτους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Όλη η αγορά προεξοφλεί ότι το πρόσφατο σοκ
από τις ανατιμήσεις σε όλα τα βασικά είδη δεν είναι το μοναδικό ούτε το πιο μεγάλο. Σύμφωνα με
όλες τις προβλέψεις, το αργότερο έως τα τέλη του
μήνα έρχεται σφοδρό κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, όπως το γάλα, τα τρόφιμα, ο καφές, τα
καλλυντικά κ.ά., με νέες αναπροσαρμογές στις τιμές από 7% έως και 9%.
Η εξέλιξη αυτή από μόνη της σφίγγει το στομάχι,
λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση μισθών. Αν όμως σκεφτεί κανείς ότι στα

παραπάνω πρέπει να προστεθεί ένα μηνιαίο κόστος αρκετά πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση
της μέγιστης δυνατής προστασίας της υγείας, τότε
το στομάχι γίνεται κόμπος. Μάσκες, αντισηπτικά,
καθαριστικά, αυτοδιαγνωστικά τεστ κ.ά. είναι πλέον κομμάτι μιας πολύ κοστοβόρας καθημερινότητας όλων μας. Για να μη συζητήσουμε για τα επίχειρα της ενεργειακής κρίσης, τα οποία άλλωστε
αποτελούν την αφορμή για τις σημερινές σκέψεις.
Το ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων, είτε
εκστομίζεται είτε όχι, είναι ένα και μοναδικό: Θα
τελειώσουμε κάποτε με όλα αυτά; Θα τελειώσουμε έστω με κάτι από όλα αυτά; Θα επανέλθουν οι
τιμές στα προ των ανατιμήσεων επίπεδα; Ή μήπως
-το χειρότερο- βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα
οικονομική κρίση;
Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας, πέρα από την
αύξηση των τιμών, έχει να αντιμετωπίσει και ένα
ακόμη πρόβλημα: Η οικονομική κατάρρευση της
τουρκικής λίρας κάνει τον τουρκικό τουρισμό πιο
ανταγωνιστικό, γεγονός που πλήττει τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας.
Όλοι οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο χειμώνας που
φτάνει σιγά σιγά στην κορύφωσή του θα είναι πολύ
δύσκολος. Αφήνουν ωστόσο μια χαραμάδα ελπίδας από την άνοιξη οι τιμές στην ενέργεια να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Είθε να επιβεβαιωθούν.
Αν επιβεβαιωθούν, τότε θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και προς
τα κάτω. Στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του
φυσικού αερίου, του πετρελαίου και εν συνεχεία

στα προϊόντα, στις υπηρεσίες κ.λπ. Διότι έχουμε
διαπιστώσει στο παρελθόν μια χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς σε
αυτό το ζήτημα.
Και αν τελικώς αρχίζει να ξεσφίγγει ο κλοιός της
ακρίβειας στον λαιμό μας μέχρι το καλοκαίρι, ας
πούμε, με τη μετάλλαξη Όμικρον τι θα συμβεί
άραγε τους επόμενους μήνες;
Τα τελευταία 24ωρα μια σειρά από ειδικούς
αφήνει παράθυρο αισιοδοξίας ότι στο τέλος Ιανουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου το αργότερο, θα
έχει ξεκινήσει σημαντική αποκλιμάκωση των νέων κρουσμάτων και ότι -αν δεν εμφανιστεί νέα μετάλλαξη- μέχρι το Πάσχα θα έχουμε ξεμπερδέψει
με την Όμικρον.
Θα διαπιστώσετε και εσείς ότι η συγκεκριμένη
συλλογιστική είχε πολλά «αν»…
Δυστυχώς, το μόνο σίγουρο μέσα στην αβεβαιότητα που βιώνουμε είναι η ίδια η αβεβαιότητα! Κανείς δεν ξέρει αν η ενεργειακή κρίση
θα συνεχιστεί -και για πόσο- και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί, αν υπάρξει και νέα
ανάγκη. Μια κυβέρνηση που εξελέγη προτάσσοντας το φιλελεύθερο πρόσημό της και υπό τις
κατηγορίες της σημερινής αντιπολίτευσης που
ταύτιζε τον φιλελευθερισμό με την κοινωνική
αναλγησία. Μια κυβέρνηση που δείχνει όμως
στην πράξη ότι υπάρχει και φιλελευθερισμός με
κοινωνικό πρόσωπο και έχει διαθέσει από τον
Σεπτέμβρη έως σήμερα 1,3 δισ. για τη στήριξη
των ελληνικών νοικοκυριών.

