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ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ «Π»

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο

ΑΡΘΡΑ

Νίκος Παπαθανάσης

Θέλουμε να 
σώσουμε, όχι 
να τιμωρήσουμε

Μη δώσετε όπλα 
στην Τουρκία
διά της πλαγίας

«Έκρηξη»
στα ακίνητα 

Οι τιμές για αγορά και ενοίκιο σε όλη την Ελλάδα

� Σελ. 17

� Σελ. 14

Ανδρέας Κατσανιώτης

Είμαστε 
δίπλα στους 
απανταχού  Έλληνες

� Σελ. 10-11

Γρηγόρης Σταμούλης 

Μέλημά 
μας τα έργα

� Σελ. 22

Ενώ οι ανεμβολίαστοι γεμίζουν τις ΜΕΘ και τόσοι άνθρωποι χάνουν τη μάχη 
με τη ζωή. Ενώ οι μεταλλάξεις αλλάζουν τα παγκόσμια δεδομένα και 

η κυβέρνηση έλαβε μέτρα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, 
ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων προς άγραν ψήφων.

POLITICAL
ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

Πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης
και των ΜΜΕ τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση 
για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της «POLITICAL», 
της πρώτης ψηφιακής καθημερινής εφημερίδας.

ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ «ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ» ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το μεγάλο στοίχημα του ΚΙΝΑΛ

H νέα παρέμβαση του Τσίπρα για
το πρόστιμο στους άνω των 60
ετών ανεμβολίαστους είναι ένα
ακόμη βήμα στην απόφασή του να
αξιοποιήσει την πανδημία και τις
επιπτώσεις της, μέχρι και τους
νεκρούς που οφείλονται σε αυτήν,
προκειμένου να δημιουργήσει
τις αναγκαίες συνθήκες
αγανάκτησης…

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - MHNYMA
ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ 

Δήμαρχος Μεγαρέων

• Ιάσονας Φωτήλας
Το βλέμμα στους νέους

• Φίλιππος Φόρτωμας
Η δύναμη του τουρισμού

• Θέμης Χειμάρας
Η μετα-Covid εποχή 

με τον λαϊκισμό 
και την… 
αγανάκτηση

� Σελ. 8-9

� Σελ. 12

� Σελ. 4, 40 � Σελ. 2

� Σελ. 30-31

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Γιατί πουλάει
τη βίλα της 
η Παναγοπούλου � Σελ. 16, 25



Όταν επενδύουν 
και στους 
ανεμβολίαστους

Τα στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων,
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων

του κορονοϊού, εμφάνιση της «Όμικρον» (από
προχθές και στην Ελλάδα), άρνηση ηλικιωμένων
να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα), έκα-
ναν σαφές ότι οι έκτακτες ανάγκες επιβάλλουν
έκτακτα μέτρα. Έδειξαν ότι χώρες με αντίστοιχο
ποσοστό εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό
(π.χ. Πορτογαλία, Αυστρία) με τον ελληνικό εί-
χαν πολύ λιγότερα θύματα από την πανδημία σε
σχέση με την Ελλάδα. Κυρίως διότι είχαν πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμών στους ηλι-
κιωμένους (πάνω από 95%), σε αντίθεση με την
ελληνική πλευρά, όπου ο εμβολιασμός ηλικιωμέ-
νων παραμένει σε χαμηλό ποσοστό γύρω στο
75%-80%. Για όλους αυτούς τους λόγους, η κυ-
βέρνηση προχώρησε στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού για τους άνω των 60, κάνοντας
στροφή και εγκαταλείποντας το αφήγημα, σύμ-
φωνα με το οποίο η Ελλάδα επιστρέφει βήμα-βή-
μα στην κανονικότητα. Αφήγημα που, κατά τους
επιστήμονες, στηριζόταν στο ότι με το 70% του
ενήλικου πληθυσμού εμβολιασμένο και με περί-
που 1 εκατομμύριο νοσήσαντες, η χώρα πλησιά-
ζει την πολυπόθητη ανοσία της αγέλης. Δεν πρό-
λαβε ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο
(σωστό) μέτρο αντιμετώπισης του κορονοϊού και
ουσιαστικά σωτηρίας για τους άνω των 60 ετών
ανεμβολίαστους, και ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης άρχισε πάλι τον… λαϊκισμό. 

Hπαρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα αναφο-
ρικά ιδιαίτερα με το μέτρο του διοικητι-

κού προστίμου σε όσους άνω των 60 αρνούνται
να συμμετάσχουν στην εθνική προσπάθεια του
εμβολιασμού και της προστασίας της δημόσιας
υγείας δεν αποτελεί μία ακόμη αντίφαση. Είναι
ένα ακόμη βήμα στην πολιτική απόφαση της ηγε-
σίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αξιοποι-
ήσει με κάθε τρόπο την πανδημία και τις επιπτώ-
σεις της, μέχρι και τους νεκρούς που οφείλονται
σε αυτή, προκειμένου να δημιουργήσει τις ανα-
γκαίες για την ίδια συνθήκες αγανάκτησης.
Αδιαφορώντας για το γεγονός πως με τον τρόπο
αυτόν περιθάλπει την αντικοινωνικότητα σε βά-
ρος του συνόλου της κοινωνίας. Εκτεθειμένο
όμως και αυτήν τη φορά είναι το κόμμα του Αλέ-
ξη Τσίπρα. Παρέχοντας αυτήν τη φορά άλλοθι σε
όλους όσοι επιδιώκουν να βρουν διεξόδους
μπροστά στο δίλημμα των προστίμων ή του εμ-
βολιασμού, δείχνει και πάλι ότι κεντρική πολιτι-
κή του γραμμή είναι η επένδυση στην κρίση της
πανδημίας. Μια επένδυση όμως που του αποφέ-
ρει μόνον ζημιά…
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ΜΕΤΑ το προ ημερών τηλεοπτικό «ντιμ-
πέιτ» των υποψήφιων αρχηγών του ΚΙ-
ΝΑΛ, όπου έλαμψε διά της απουσίας του
ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, αναμένονται
αύριο οι εκλογές του κόμματος.

Στις οποίες είναι προφανές ότι θα λά-
βει μέρος ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και εμπνευστής του ΚΙΔΗΣΟ.

«Αλήθεια, γιατί δεν λάβατε μέρος στην
τηλεοπτική μέτρη-
ση και αναμέτρη-
ση», ρωτήθηκε.
«Φοβηθήκατε ότι
οι συνυποψήφιοί
σας θα σχολίαζαν
δυσμενώς ΑΥΤΑ
που ΔΕΝ κάνατε
ως πρωθυπουρ-
γός;»

«ΟΧΙ», είπε, «φο-
βήθηκα ΜΗΠΩΣ
σχολίαζαν ΑΥΤΑ
ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΕΚΑ-
ΝΑ…».

ΚΑΠΟΙΟΙ, εξάλ-
λου, θυμούνται
την προεκλογική
του –ΤΟΤΕ– διαβε-
βαίωση ότι «λεφτά
υπάρχουν!»

«Ναι, αλλά ΔΕΝ βρέθηκαν», παρατήρη-
σε ένας οπαδός του.

«Ε, όχι και ΔΕΝ βρέθηκαν», είπε.
«Απλώς ήσαν στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο».

Και από το Καστελόριζο άρχισε η εκτα-
μίευση…

ΣΤΟ «ντιμπέιτ» της περασμένης Δευτέ-
ρας, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος απεκάλυψε
ότι ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος τον είχε
διαγράψει από το κόμμα, αλλά…

Αλλά μετά τα «βρήκαν» και βεβαίως,

αν εκλεγεί αρχηγός, θα επαναφέρει τον
ΕΠΙΣΗΣ απομακρυνθέτα πρώην αρχηγό.

Αφού ΑΠΟ ένα ΚΕΝΤΡΩΟ κόμμα δεν
μπορεί να λείπει ένας Βενιζέλος…

ΕΝΑ μικρό ή λιγότερο πρόβλημα έχει ο
κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ευρωβου-
λευτής, ΔΕΝ είναι όμως ντόπιος βουλευ-
τής. Έτσι στις εδώ κοινοβουλευτικές συ-
ζητήσεις θα μετέχει διά αντιπροσώπου».

Αρκεί φυσικά να βρει το κατάλληλο
ΠΡΟΣΩΠΟ που θα τον εκπροσωπεί και ο
εκπρόσωπός του δεν θα κάνει το θέμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του…

ΜΕΓΑΛΗ, ωστόσο, ιδιομορφία μεταξύ
των υποψηφίων παρουσιάζει ο κ. Παύ-
λος Γερουλάνος. Με πατέρα που διετέλε-
σε ιδιαίτερος γραμματέας του βασιλιά
Παύλου και αυλάρχης της βασίλισσας Άν-
νας-Μαρίας βρέθηκε δίπλα στον κ. Γιώρ-
γο Παπανδρέου ως διευθυντής του πολι-
τικού του γραφείου, γραμματέας Απόδη-
μου Ελληνισμού και υπουργός Πολιτι-

σμού και Τουρισμού.
Και τώρα είναι αντίπαλός του στις αυ-

ριανές εκλογές. Εκτός και ΑΝ ισχύει η
γνωστή ρήση ότι:

«Τα ετερώνυμα έλκονται…».
ΤΟ είπε ο νεότερος όλων των υποψη-

φίων, κ. Παύλος Χρηστίδης.
«Η Δημοκρατία είναι όπως ο έρωτας,

χρειάζεται συνεχή ενίσχυση».

Στον έρωτα κυρίως ΜΕΤΑ τον γάμο…
ΠΑΛΙΑ «καραβάνα» στο ΠΑΣΟΚ και

επανειλημμένα υπουργός ο κ. Χάρης Κα-
στανίδης έχει ταχθεί υπέρ των κεντροαρι-
στερών συνεργασιών. Τονίζοντας ότι αν
εκλεγεί αρχηγός του ΚΙΝΑΛ, θα ζητήσει
για τις συνεργασίες τη βοήθεια του κ.
Κώστα Λαλιώτη.

«Γιατί;»
«Γιατί είναι οδοντίατρος»
«Και λοιπόν;»
«Τι λοιπόν, ως ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ξέρει να

βάζει ΓΕΦΥΡΕΣ…»

Ποιος θα είναι ποιος…

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη ΖαννίδηH ΘΕΣΗ ΜΑΣ
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Η απόφαση της κυβέρνησης να επιβά-
λει την υποχρεωτικότητα του εμβο-
λιασμού για τους πολίτες άνω των

60 ετών, που είναι και οι πιο επίφοβοι για
σοβαρή νόσηση, ακόμα και θάνατο, αλλά και
η απόφαση διανομής δύο δωρεάν self-tests
σε όλους τους ενηλίκους για τις μέρες των
γιορτών ενέχουν ένα ακόμα μήνυμα: Φέτος
τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε lockdown.
Με άλλα λόγια, οικονομία και κοινωνία θα
είναι ανοιχτές. Και αυτό, παρά την εμφάνιση
της μετάλλαξης «Όμικρον» και στη χώρα
μας, για την οποία υπάρχει επιφυλακή στις
υγειονομικές αρχές. 

Επρόκειτο για μια απόφαση της κυβέρνη-
σης, που τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και
κεντρικοί υπουργοί διεμήνυαν σε όλους
τους τόνους, όμως τα σενάρια δεν σιγού-
σαν. Με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του
πρωθυπουργού, η κυβέρνηση κλείνει και
τα σχετικά σενάρια, μιας και στόχος ήταν
να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ υγείας, κοι-
νωνίας και οικονομίας. Αυτό που επίσης
έχουν διαμηνύσει και όλοι οι υπουργοί του
οικονομικού επιτελείου (Χ. Σταϊκούρας, Α.
Γεωργιάδης, Κ. Χατζηδάκης) είναι πως δεν
νοείται να κλείσει ξανά η οικονομία, ιδίως
σε ένα τόσο παραγωγικό της σκέλος όπως
είναι οι γιορτές. Οικονομικές εφεδρείες
δεν υπάρχουν, ενώ και στην Ευρώπη, παρά
την ανησυχία λόγω της μετάλλαξης «Όμι-
κρον», δεν υπάρχει η τάση επιστροφής στα
lockdown. Και αυτή είναι και η κεντρική
γραμμή εν όψει και της Συνόδου Κορυφής
στις 16-17 του μήνα, με τη γερμανική κυ-
βέρνηση να εγκαταλείπει τις σκέψεις ορι-
ζόντιου lockdown και να προσανατολίζεται
στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού,
κατά το μοντέλο της Αυστρίας. 

Στην κυβέρνηση είναι εν αναμονή της
επιβεβαίωσης του μοντέλου που έχουν
επεξεργαστεί ο κ. Τσιόδρας και οι λοιμω-
ξιολόγοι και αποτυπώνει σταθεροποίηση
και αρχή της κάμψης των δεικτών μετά το
πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Με βά-
ση αυτή την πρόβλεψη, τα πράγματα τις μέ-
ρες των γιορτών αναμένεται να είναι καλύ-
τερα, όσο και αν η πίεση στο Σύστημα Υγεί-
ας εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως υψη-
λή. Ήδη, δε, έχουν ξεκινήσει να φαίνονται
κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης, κυρίως
ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και
της Βορείου Ελλάδος, η οποία υφίσταται
και τη μεγαλύτερη πίεση. 

Εφόσον, όμως, βαδίζουμε σε αυτήν τη
ρότα, αυτό σημαίνει ότι φέτος τις γιορτές
θα λειτουργήσουν τα νυχτερινά κέντρα σε
όλη τη χώρα, έστω μόνο για εμβολιασμέ-
νους. Και αυτό, γιατί κυβερνητικές πηγές
απορρίπτουν και το σενάριο για τοπικά
lockdown σε βαθιά «κόκκινες» περιοχές –
που πρακτικά είναι η μισή χώρα–, ενώ κάτι
τέτοιο θα σήμαινε και τη χαριστική βολή για
την οικονομία όλης της Βόρειας Ελλάδας.
Παράλληλα, με βάση το κεντρικό σενάριο,
δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός για τα

ρεβεγιόν και τα τραπέζια των γιορτών που
είναι και για εμβολιασμένους και για ανεμ-
βολίαστους, με ισχυρή σύσταση όμως για
τεστ και ελεγχόμενες συναθροίσεις, εξ ου
και τα δωρεάν self-tests.

Βεβαίως, στην κυβέρνηση εφ’ όλης της
ύλης συζήτηση για τα Χριστούγεννα ακόμα
δεν έχει γίνει. Όμως, εφόσον επιβεβαι-
ωθούν οι προβλέψεις και παρά την εμφάνι-
ση της «Όμικρον», εκτιμάται ότι δεν θα
απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα.

Θέμα ημερών το ενισχυτικό εμβόλιο
Η μετάλλαξη «Όμικρον» φέρνει, πάντως,

αλλαγές και στον εμβολιαστικό σχεδιασμό,
με επίσπευση της τρίτης δόσης για όλους
τους ενηλίκους, πιθανότατα στους τέσσερις
μήνες, μιας και ακόμα δεν έχει ανοίξει η
σχετική δυνατότητα για τους νέους κάτω
των 18 ετών. Η συζήτηση έχει γίνει στην

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, είναι ώριμη
και, βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
αναφέρθηκε τυχαία σε κάτι τέτοιο στη Βου-
λή. Η κυβέρνηση, ακόμα, δεν συνδέει την
τρίτη δόση με την ισχύ των πιστοποιητικών
εμβολιασμού για όλους τους πολίτες, όπως
κάνει από τις 13/12 για τους πολίτες ηλι-
κίας άνω των 60 ετών, αν και κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να αποκλειστεί ως σενάριο για τις
επόμενες εβδομάδες, με τη Γαλλία να έχει
ήδη δρομολογήσει τη σχετική πρόβλεψη. 

Στην Επιτροπή Εμβολιασμών έχουν συζη-
τήσει διάφορα σενάρια, όπως η τρίτη δόση
να ανοίξει για τους άνω των 30 και όχι
αδιακρίτως για τους άνω των 18. Αλλά η
γενική τάση είναι να ανοίξει στο τετράμηνο
για τους 18+, μιας και, όπως το έθετε αρ-
μόδια πηγή, δεν πρέπει να δημιουργηθεί
περαιτέρω σύγχυση στους πολίτες και θα
πρέπει οι αποφάσεις να είναι οριζόντιες και
εφαρμόσιμες. 

Εφόσον αποφασιστεί, ο γενικός γραμμα-
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους είναι έτοιμος να...
πατήσει το κουμπί για να ανοίξουν τα ραν-
τεβού για όλους, τέσσερις μήνες από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, ακό-
μα και την επόμενη μέρα. Και, βεβαίως,
πριν από τα Χριστούγεννα θα ανοίξει και η
δυνατότητα εμβολιασμού των παιδιών 4-
11 ετών. 

Υπάρχει, βεβαίως, και μια πολιτική παρά-
μετρος στην εξίσωση του υποχρεωτικού
εμβολιασμού για την κυβέρνηση: Το πολιτι-
κό κόστος της απόφασης, ιδίως με δεδο-
μένο ότι στις πρόσφατες εκλογές η ΝΔ είχε
ποσοστά πέριξ του 45% στην ηλικιακή ομά-
δα άνω των 55. 

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το πολιτικό
ρίσκο είναι σταθμισμένο και προσθέτουν
ότι αναμένουν ότι περίπου 250.000 από
τους συνολικά 500.000 ανεμβολίαστους
ηλικιωμένους άνω των 60, με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο, θα κλείσουν ραντεβού. 

Στην εκτίμηση του μειωμένου πολιτικού
κόστους προσμετράται και ο παράγων…
ΣΥΡΙΖΑ που, για μια ακόμα φορά, όπως λέ-
νε κυβερνητικές πηγές, εμφανίζεται να με-
τεωρίζεται και από τη μια να ζητά επέκτα-
ση της υποχρεωτικότητας σε ένστολους,
αλλά να απορρίπτει την υποχρεωτικότητα
με ηλικιακά κριτήρια, την ώρα, όμως, που
δεν θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας. 

Ενδεικτικό του… χασίματος της Κου-
μουνδούρου, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, είναι ότι ο σύμβουλος του κ. Τσί-
πρας, καθηγητής Αιματολογίας στη Σορ-
βόννη Γρηγόρης Γεροτζιάφας, τασσόταν
υπέρ του καθολικού υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού προ ημερών και μετά την ανα-
κοίνωση του μέτρου ξιφούλκησε εναν-
τίον του. 

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη

H κυβέρνηση θέλει 
να βρεθεί η χρυσή τομή 
μεταξύ υγείας, 
κοινωνίας και οικονομίας

Χριστούγεννα με τρίτη 
δόση, χωρίς lockdown
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Το διπλωματικό της αποτύπωμα επιχει-
ρεί να αυξήσει η Αθήνα στην Υποσα-
χάρια Αφρική, μια περιοχή η οποία

μέχρι πρότινος αποτελούσε αποκλειστικό πε-
δίο άσκησης της τουρκικής εξωτερικής πολιτι-
κής. Οι επισκέψεις του Νίκου Δένδια στη
Ρουάντα, την Γκάνα και την Γκαμπόν, αλλά και η
πιο δυναμική εμπλοκή της Ελλάδας στις εξελί-
ξεις στη Λιβύη, φανερώνουν τις προθέσεις της
Αθήνας, η οποία επιθυμεί να διαδραματίσει ρό-
λο στο διεθνές γίγνεσθαι, μέσα από την ενδυνά-
μωση των διμερών σχέσεων με τις χώρες της
περιοχής.

Για πολλές δεκαετίες, η Μαύρη Ήπειρος βρι-
σκόταν κάτω από το ελληνικό «ραντάρ», ενώ,
στον αντίποδα, η τουρκική επιρροή αυξανόταν
ανησυχητικά. Το «μονοπώλιο» της Άγκυρας και η
ολιγωρία της Αθήνας οδήγησαν στο εξαιρετικά
δυσάρεστο αποτέλεσμα της υπογραφής του
μνημονίου οριοθέτησης ανάμεσα στην Τουρκία
και την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη. Η
εξέλιξη αυτή, όμως, δεν ήρθε από τη μια μέρα
στην άλλη. Η Τουρκία έχει στρέψει εδώ και καιρό
το βλέμμα της στην Αφρική, προσδοκώντας γεω-
στρατηγικά και οικονομικά οφέλη. Κατά την
20ετή παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην
εξουσία, η Άγκυρα αύξησε δραματικά την πα-
ρουσία της στην ήπειρο. Οι τουρκικές πρεσβεί-
ες, από 10 το 2001, έγιναν 42. Οι εμπορικές συ-
ναλλαγές της γείτονος με αφρικανικές χώρες
αυξήθηκαν κατά 381%, ενώ η Τουρκία επέκτεινε
τη στρατιωτική της παρουσία, δημιουργώντας
βάσεις στη Σομαλία και τη Λιβύη. 

Αλλαγή στρατηγικής 
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν την Αθήνα σε αλ-

λαγή στρατηγικής, με στόχο να καλυφθεί το χα-
μένο έδαφος και η Ελλάδα, ως κοντινότερη ευ-
ρωπαϊκή χώρα, να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας
ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες και τις Βρυξέλ-
λες, με προφανή εθνικά οφέλη. Το πρώτο και πιο
σημαντικό βήμα έγινε με την πρόσκληση της Ελ-
λάδας στη διεθνή συνάντηση του Παρισιού για τη
Λιβύη. Μετά από τον διπλό αποκλεισμό της Αθή-
νας από τις συνόδους κορυφής του Βερολίνου,
η χώρα μας διεκδίκησε και πέτυχε να συγκαταλέ-
γεται στα κράτη που έχουν λόγο για τις εξελίξεις
στην περιοχή. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον εγγυητή
της σταθερότητας στη Λιβύη, τόσο με τη συμμε-
τοχή της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως η
ευρωπαϊκή «IRINI» για την επιτήρηση του εμ-
πάργκο όπλων που επέβαλε ο ΟΗΕ, όσο και με
την υιοθέτηση από τη διεθνή κοινότητα των προ-
τάσεών της για άμεση αποχώρηση όλων των ξέ-
νων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τα εδά-
φη της χώρας, όπως αποτυπώθηκε και στο κεί-

μενο συμπερασμάτων της διαδικασίας του Παρι-
σιού.  Η ελληνική διπλωματική αντεπίθεση δεν
σταμάτησε στη Λιβύη, με τον Νίκο Δένδια να τα-
ξιδεύει στις αρχές Νοεμβρίου στη Ρουάντα, τον
πρώτο του σταθμό στην Υποσαχάρια Αφρική.
Στόχος του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών,
εκτός από την δημιουργία διμερών σχέσεων και
την αναζήτηση ευκαιριών για ελληνικές επενδύ-
σεις, ήταν η ανάσχεση της τουρκικής επέκτασης
στη χώρα, καθώς η Ρουάντα αποτελεί υποψήφιο
πελάτη της αμυντικής βιομηχανίας των γειτό-
νων, έχοντας δηλώσει το ενδιαφέρον της για
αγορά Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την
Τουρκία. Ακολούθησαν Γκάνα και Γκαμπόν, με
τον Νίκο Δένδια να γίνεται ο πρώτος Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών που πραγματοποιεί επί-
σημη επίσκεψη. Η επιλογή του ταξιδιού βέβαια
δεν ήταν τυχαία, καθώς οι δύο χώρες θα απο-
τελούν μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ για τη διετία 2022-2023 και η
παρουσία του κ. Δένδια αποσκοπεί στην ενί-
σχυση των διμερών σχέσεων, αφού την ίδια
θέση διεκδικεί και η Ελλάδα για την περίοδο
2023-2025. Ήταν και μια ευκαιρία, όμως, για
να ακουστούν οι θέσεις της Αθήνας ως προς
την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου,
καθώς αμφότερες Γκάνα και Γκαμπόν έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS). 

Η πανδημία 
Η Αθήνα επιχειρεί να προσεγγίσει τις χώρες

της περιοχής και μέσω της διπλωματίας των εμ-
βολίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέ-
χρι σήμερα, η Ελλάδα έχει δωρίσει σχεδόν μισό

εκατομμύριο εμβόλια στη Ρουάντα, 150.000
στην Γκάνα και 350.000 στην Γκαμπόν. Σύμφω-
να με πληροφορίες, εντός του 2022 ο Νίκος
Δένδιας προγραμματίζεται να επισκεφθεί την Αγ-
κόλα και την Γκάμπια, ενώ σίγουρο θεωρείται το
ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών στη Σενεγάλη
όπου πρόσφατα λειτούργησε η ελληνική πρε-
σβεία. Η συγκεκριμένη πρεσβεία, μάλιστα, έχει
αναλάβει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Σα-
χέλ, που αποτελεί προτεραιότητα για την Αθήνα,
η οποία διερευνά τη συμμετοχή της στην επιχεί-
ρηση «Takuba» στο Μάλι, κατόπιν αιτήματος της
Γαλλίας. 

Η σταθερότητα στο Σαχέλ 
Ο «φάκελος» της ελληνικής στρατιωτικής πα-

ρουσίας στο Σαχέλ δεν έχει κλείσει ακόμη, κα-
θώς απομένουν αρκετά βήματα σε πολιτικό επί-
πεδο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δι-
ευκρινίζουν ότι «εξετάζονται οι δυνατότητες συ-
νεισφοράς σε πρωτοβουλίες και δράσεις της
Γαλλίας και άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης για την ασφάλεια στην περιοχή». Η
σταθερότητα στη ζώνη του Σαχέλ αποτελεί ζήτη-
μα ύψιστης προτεραιότητας για την Ευρώπη η
οποία έχει στείλει δυνάμεις που δρουν υπό την
αιγίδα της Γαλλίας, με τη συνεργασία των Ηνω-
μένων Πολιτειών και τη στήριξη του ΝΑΤΟ και
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαί-
σιο της ελληνογαλλικής συμφωνίας, το Παρίσι
ζήτησε τη συνδρομή της Αθήνας στην περιοχή,
ενώ ενδιαφέρον έχουν δηλώσει ακόμη εννιά ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 

Αν και η απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνη-
ση, ανώτατες στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν
πως, σε ό,τι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν
γίνει όλες οι απαραίτητες διεργασίες, ώστε να
υπάρχει ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα για την απο-
στολή τμημάτων των Ειδικών Επιχειρήσεων στο
Μάλι. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως
έχουν ήδη επιλεγεί και τα 30 στελέχη που θα με-
ταβούν στην αφρικανική χώρα για να συνδρά-
μουν την προστασία εγκαταστάσεων και προσω-
πικού της ευρωπαϊκής Task Force «Takuba»,
ενώ έχουν προετοιμαστεί και οι εγκαταστάσεις
όπου θα λειτουργήσουν οι γραμμές ανεφοδια-
σμού της ελληνικής δύναμης. 

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνά-
μεων υπογραμμίζουν ότι η παρουσία Ελλήνων
στρατιωτών στην περιοχή θα συμβάλει στην από-
κτηση πολύτιμης εμπειρίας για τα στελέχη και
μάλιστα υπό πραγματικές συνθήκες, ενώ θα εί-
ναι ευκαιρία για τη χώρα να δείξει ότι διαθέτει
ικανές και αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις, που
μπορούν να επιχειρούν ακόμη και εκατοντάδες
χιλιόμετρα μακριά από τις βάσεις τους. 

Η Ελλάδα με προσεκτικές 
και στοχευμένες κινήσεις 
«εισβάλλει» στις χώρες που 
κινείτο προνομιακά ο Ερντογάν,
δηλαδή αυτές της Υποσαχάριας
Αφρικής και βέβαια τη Λιβύη

stavros.ion@gmail.com
του Σταύρου Ιωαννίδη

H «διπλωματία» των εμβολίων, 
και όχι μόνο, με στόχο την Τουρκία 
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Θύελλα αντιδράσεων επέφερε στον
ΣΥΡΙΖΑ η ανακοίνωση των νέων μέ-
τρων του πρωθυπουργού για τους
ανεμβολίαστους πολίτες άνω των

60 ετών, με το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευ-
ρώ ανά μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τρί-
της, ανακοίνωσε μέτρα κατά της διασποράς του
κορονοϊού, την ώρα που καμπανάκι κινδύνου χτυ-
πά σε όλο τον πλανήτη για τη μετάλλαξη «Όμι-
κρον». Διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα
για όλους άνω των 60, οι οποίοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί και δεν θα εμβολιαστούν μέχρι τις 15 Ια-
νουαρίου 2022. Το πρόστιμο μάλιστα θα έρχεται
μέσω της ΑΑΔΕ, καθώς θα υπάρξει διασταύρω-
ση. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα πρό-
στιμα που θα πληρωθούν από τους ανεμβολία-
στους πολίτες άνω των 60 θα μπαίνουν σε έναν
«κουμπαρά» για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, που εδώ και καιρό κάνει λόγο για
αδυναμία του πρωθυπουργού και της κυβέρνη-
σης να πείσει τους πολίτες να πάνε να εμβολια-
στούν, ενώ «διατηρεί έναν αντιεμβολιαστή υπουρ-
γό Υγείας». «Μέτρα τιμωρίας και οικονομικής
εξόντωσης που σε καμία άλλη χώρα του κόσμου
δεν έχουν εφαρμοστεί», χαρακτηρίζει η Κουμουν-
δούρου τα 100 ευρώ μηνιαίο πρόστιμο. Μάλιστα,
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνιζαν
οργισμένα πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ψηφί-
σει το συγκεκριμένο κυβερνητικό μέτρο. Η Κου-
μουνδούρου χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη αυτουργό της υγειονομικής καταστροφής «ο
οποίος βρίσκεται σε απόλυτο πανικό από την πλή-
ρη κατάρρευση του ΕΣΥ και τη θλιβερή ευρωπαϊ-
κή πρωτιά σε θανάτους και σε κρούσματα, που,
αντί να αναλάβει την ευθύνη του, τη μεταθέτει για
άλλη μια φορά στους πολίτες».

«Αυτήν τη φορά στοχοποιεί τους άνω των 60
και, αντί να ανακοινώσει μέτρα στήριξης του ΕΣΥ,
ενθάρρυνσης του εμβολιασμού και αυστηροποί-
ησης των μέτρων υγειονομικής προστασίας, ανα-
κοινώνει μέτρα τιμωρίας και οικονομικής εξόντω-
σης, που σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν
έχουν εφαρμοστεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ομολογία αποτυχίας»
«Είναι χαρακτηριστική διέξοδος της Δεξιάς,

όποτε συσσωρεύει πολιτικά αδιέξοδα, να κατα-
φεύγει στον αυταρχισμό, στις διώξεις, στην ποι-
νή», σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δη-
μήτρης Τζανακόπουλος.

Σχολιάζοντας το μέτρο, ανέφερε πως «ενέχει
μια χαρακτηριστική ταξικότητα, γιατί πιέζει κυ-
ρίως ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων. Δεν
μπορεί κάτι τέτοιο να είναι η απάντηση στη δυσπι-
στία, στον φόβο, αλλά και σε όσους διασπείρουν
θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το εμβόλιο».

«Ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να βάλει πρόστι-
μο στον εαυτό του και όχι στους συμπολίτες μας
άνω των 60 ετών, διότι έχει ο ίδιος την ευθύνη για
την αποτυχία οργάνωσης και υλοποίησης μιας άρ-
τιας και επιστημονικά τεκμηριωμένης καμπάνιας
υπέρ του εμβολιασμού», επεσήμανε ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος.

«Η κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της παν-
δημίας, δεν στήριξε το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας, δεν αξιοποίησε τις ιδιαίτερες

δημοσιονομικές δυνατότητες που αυτή τη στιγμή
υπάρχουν, προκειμένου να ανοικοδομήσει το κοι-
νωνικό κράτος», υπογράμμισε. «Αντίθετα, ψάχνει
να βρει αποδιοπομπαίους τράγους, καταφεύγον-
τας στη συνταγή της επιβολής», ανέφερε ο γραμ-
ματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Την ίδια ώρα, έχουμε 100 θανάτους τη μέρα
και διπλάσιο αριθμό απωλειών ανά εκατομμύριο
κατοίκων σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ»,
τόνισε. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι «την
ίδια στιγμή που δεν προχωρά στα απαραίτητα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης,
περιφέρεται αυτοθαυμαζόμενη, ενώ πετάει δεκά-
δες εκατομμύρια ευρώ –όπως με τη λίστα Πέ-

τσα– για τη δημιουργία ενός μιντιακού καθεστώ-
τος λιβανίσματος».

«Βαρβαρότητα»
Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην

υπουργός Νίκος Φίλης, σε σχετική δήλωση, ζητά
από τον πρωθυπουργό να ανακαλέσει το μέτρο,
κάνοντας λόγο για βαρβαρότητα: «Φαίνεται κάτι
προσπαθεί να αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης: Ότι ηγείται της χειρότερης κυβέρνησης στη
νεότερη ιστορία. Πριν από λίγες μέρες, έγραφα
για την αναγκαιότητα της 3ης δόσης και για τα δω-
ρεάν τεστ σε εμβολιασμένους και ανεμβολία-
στους. Υποστήριξα επίσης ότι με τη ραγδαία επι-
δείνωση όλων των δεικτών της πανδημίας πρέπει
να σκεφτούμε πλέον “έξω από τα τυπικά”, να εξε-
τάσουμε ακόμα και το οικονομικό κίνητρο στους
άνω των 65, ένα “bonus” για τον εμβολιασμό,
που εξάλλου θα έπιανε διπλά τόπο, αφού θα δινό-
ταν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ένα επιπλέ-
ον βοήθημα στις γιορτές – και θα έσωζε ζωές.
Πρόκειται για την πιο ακραία, την πιο απάνθρωπη,
την πιο αντιδραστική πολιτική επιλογή τον καιρό
της πανδημίας, χαρακτηριστική της μισανθρω-
πίας που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και απειλεί
να μεταδοθεί σαν γάγγραινα χειρότερη από τον
ίδιο τον κορονοϊό, σε ολόκληρη την κοινωνία», το-
νίζει ο Νίκος Φίλης.

της Αντιγόνης Μακρινού

Επιμένουν να κλείνουν το
μάτι στους αντιεμβολιαστές 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί τιμωρία
το πρόστιμο και προτείνει 
να δοθούν λεφτά! 

«Πινοσετικής
έμπνευσης»
Με μία ανάρτηση στο Τwitter, ο κα-
θηγητής Αιματολογίας και σύμβου-
λος του Αλέξη Τσίπρα, μέλος της
«δεξαμενής σκέψης» (think tank)
του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Γεροτζιά-
φας, χαρακτήρισε το μέτρο επιβο-
λής προστίμου στους ενεμβολία-
στους ως χαράτσι πινοσετικής έμ-
πνευσης: «Άκου 100 ευρώ τον μή-
να πρόστιμο! Για αυτό έγραφε ο
Σκέρτσος για τους ηλικιωμένους
χθες. Αυτό δεν είναι υποχρεωτι-
κός εμβολιασμός. Αυτό είναι πινο-
σετικής έμπνευσης χαράτσι και
ατομική ευθύνη μέχρι να δύσει ο
ήλιος. Μπλέξαμε».
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POLITICAL,εκατο  
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ      Ι Κ Η  &  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και των ΜΜΕ τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση, που οργάνωσε στο ΧΙΛΤΟΝ η MEDIA GROUP ΕΠΕ, για

τον 1ο χρόνο κυκλοφορίας της πρώτης ψηφιακής, καθημερινής,
πολυθεματικής εφημερίδας POLITICAL. 

Ο εκδότης, πρόεδρος της MEDIA GROUP ΕΠΕ, Νίκος Καραμαν-
λής, στην ομιλία του επισήμανε ότι, παρά στις οργανωτικές δυσκο-
λίες του εγχειρήματος, από την αρχή φάνηκε η επιτυχία που θα είχε.

«Καθημερινά», είπε, «αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο ο αριθ-
μός των αναγνωστών που εμπιστεύονταν την ενημέρωσή τους από
την ψηφιακή εφημερίδα POLITICAL. Και
πριν ακόμη κλείσουμε τον πρώτο χρόνο κυ-
κλοφορίας, ξεπεράσαμε τον ημερήσιο
αριθμό αναγνωστών όλων των “συμβατι-
κών” εφημερίδων». 

«Για πολλούς», τόνισε ο κ. Καραμανλής,
«ήταν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, με
προεξοφλημένη την ημερομηνία λήξης
του. Για εμάς, η απάντηση ήταν ο μετασχη-
ματισμός του επιχειρησιακού μοντέλου
της έκδοσης μιας ημερήσιας εφημερίδας
και λειτουργίας της εκδοτικής επιχείρη-
σης, στη βάση του νέου ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της χώρας, που εφαρμόζεται
πλέον με επιτυχία στην καθημερινότητα
των πολιτών... Σήμερα, έναν χρόνο μετά,
νιώθουμε δικαιωμένοι και περήφανοι για
το τόλμημά μας. Ανταποκριθήκαμε με με-
γάλη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της
ψηφιακής εποχής και απαντήσαμε στις
ανάγκες του σύγχρονου αναγνωστικού κοι-
νού».

Όλοι οι ομιλητές (ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γ. Οικονόμου, οι υπουργοί Κ. Πιερ-
ρακάκης, μέσω βιντεομηνύματος, η Σ.
Βούλτεψη, οι βουλευτές Κ. Κυρανάκης και
Κ. Ζαχαριάδης, ο πρώην πρωθυπουργός
Αντ. Σαμαράς, ο οποίος έστειλε μήνυμα, ο
περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και άλλοι
εξήραν την προσπάθεια της POLITICAL για
έγκυρη, άμεση και πλουραλιστική ενημέ-
ρωση, δίνοντας συγχαρητήρια στον εκδό-
τη και πρόεδρο της MEDIA GROUP ΕΠΕ,
Νίκο Καραμανλή, για την επιτυχή πορεία
της εφημερίδας.

Ειδικότερα, οι Κ. Πιερρακάκης, Σ. Βούλ-
τεψη και ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
τόνισαν την τεράστια συμβολή της POLITI-
CAL στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση
των πολιτών στους επιμέρους τομείς της
πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής του τόπου
και στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και εξήραν την επιχειρηματική πρωτοβου-
λία του εκδότη Νίκου Καραμανλή για την
προ έτους κυκλοφορία της εφημερίδας,
της πρώτης ψηφιακής. 

Οι βουλευτές Κ. Κυρανάκης (ΝΔ) και Κ.
Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ) μίλησαν για το «απο-
λύτως επιτυχημένο εγχείρημα», της κυ-
κλοφορίας δηλαδή σε ψηφιακή μορφή
της POLITICAL, και εξέφρασαν τις ευχαρι-

στίες του πολιτικού κόσμου, αφού η εφημερίδα δίνει τη δυνατότητα
σε όλους τους βουλευτές, όλων των αποχρώσεων, να εκφράζουν σ’
αυτήν τις απόψεις τους.

Νίκος Καραμανλής: Δικαιωμένοι και περήφανοι 
για το τόλμημά μας στη νέα ψηφιακή εποχή 

«Κλείσαμε ήδη το πρώτο μας χρόνο, από την ημέρα που οραματι-
στήκαμε, έξω από τα συνηθισμένα, όπως λέγεται, την πρώτη καθημε-
ρινή ψηφιακή, πλήρη εφημερίδα, που θα παρουσίαζε με τη μεγαλύτε-

ρη δυνατή αντικειμενικότητα θέματα πολιτι-
κά, οικονομικά, επιχειρηματικά και κοινωνι-
κά. Και θα διαβάζεται δωρεάν, από χιλιάδες
αναγνώστες μέσα από τα e-mails τους, κα-
θημερινά. Και κάναμε το παράτολμο αυτό
όραμά μας πράξη!

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό, το παράτολ-
μο εγχείρημα, μέσα στη γνωστή σε όλους
μας κρίση που περνάει διεθνώς ο Τύπος, και
μάλιστα στις ιδιαίτερες συνθήκες που η παν-
δημία του κορονοϊού δημιούργησε; Για πολ-
λούς, ήταν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, με
προεξοφλημένη την ημερομηνία λήξης του.
Για εμάς, η απάντηση ήταν ο μετασχηματι-
σμός του επιχειρησιακού μοντέλου της έκδο-
σης, μιας ημερήσιας εφημερίδας και λει-
τουργίας της εκδοτικής επιχείρησης, στη βά-
ση του νέου ψηφιακού μετασχηματισμού της
χώρας, που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία
στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ασφα-
λής πρόβλεψη για το πώς θα διαμορφωθεί
το μέλλον του ημερήσιου Τύπου, σε αρκετά
μακροχρόνιο βάθος χρόνου και στη μετα-Co-
vid εποχή, εξαρτάται από το αν εφαρμοστούν
εγκαίρως αποτελεσματικές στρατηγικές, συ-
νυφασμένες με τη νέα ψηφιακή εποχή. Στις
αρχές της νέας χιλιετίας, ένας γκουρού των
Media και των ηλεκτρονικών υπολογιστών
είχε δηλώσει ότι “οι ηλεκτρονικές εφημερί-
δες δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τις σημερι-
νές”. Όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, η τύ-
χη βοηθάει τους τολμηρούς... Παρά τις οργα-
νωτικές δυσκολίες του εγχειρήματος, από
την αρχή φάνηκε η επιτυχία που θα είχε. Κα-
θημερινά, αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο
ο αριθμός των αναγνωστών που εμπιστεύον-
ταν την ενημέρωσή τους από την ψηφιακή
εφημερίδα POLITICAL».

Ξεπεράσαμε τις συμβατικές 
εφημερίδες

«Πριν ακόμη κλείσουμε τον πρώτο χρόνο
κυκλοφορίας, ξεπεράσαμε τον ημερήσιο
αριθμό αναγνωστών όλων των “συμβατικών”
εφημερίδων. Η ψηφιακή εφημερίδα POLITI-
CAL κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο και
στέλνεται καθημερινά σε 150.000 χιλιάδες
e-mails, με στόχο το επόμενο τετράμηνο να
ξεπεράσει τα 300.000 χιλιάδες e-mails, σε
όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η POLITICAL,
πρώτη, γράφει την ιστορία του ψηφιακού
ημερήσιου Τύπου στη νέα εποχή». 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος

Ζωή Ράπτη, Μάριος Θεμιστοκλέους

Η Ζέττα Μακρή

Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας

Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου

Ο πρώην υφυπουργός 
Εξωτερικών Κώστας Βλάσσης
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 ντάδες χιλιάδες αναγνώστες
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ     Ι Κ Η  &  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Αντώνης Σαμαράς: 
Η έκδοση της POLITICAL 
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη
«Η έκδοση της ψηφιακής εφημερίδας POLITICAL ήταν μια ευχάρι-
στη έκπληξη. Έκπληξη, διότι ήταν τολμηρό εγχείρημα η έκδοση μιας
πλήρους ψηφιακής εφημερίδας, και πέτυχε! Κι ακόμη, έκπληξη διό-
τι στην εποχή μας τα ΜΜΕ περνούν κρίση, κι είναι επίσης τολμηρό
επιχειρηματικό εγχείρημα η δημιουργία και κυκλοφορία ενός ενη-
μερωτικού Μέσου και η απασχόληση σημαντικού αριθμού δημοσιο-
γράφων κι άλλων εργαζομένων. Η μέχρι σήμερα πορεία σας είναι
ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η ψηφιακή εφημερίδα σας προσφέρει στον
πλουραλισμό, στην ενημέρωση και στην αξιοπιστία των ΜΜΕ. Σας
εύχομαι να τα εκατοστίσετε».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής 

Ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης

Ο κ. Νίκος Καραμανλής με τη σύζυγό του, Χρύσα, 
και τον γιο τους, Γιώργο Καραμανλή

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής πλαισιωμένος
από τη δημοσιογραφική ομάδα της POLITICAL

Νίκος Καραμανλής: Στην Ελλάδα, η POLITICAL, πρώτη, γράφει την ιστορία
του ψηφιακού ημερήσιου Τύπου στη νέα εποχή. Δυναμικά και αταλάντευτα!
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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή
του στο «Π», ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελλη-

νισμό, Ανδρέας Κατσανιώτης μίλησε για τις πρω-
τοβουλίες που έχει αναλάβει για τον Απόδημο
Ελληνισμό, την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρο-
νισμό. Παράλληλα μοιράστηκε μαζί μας τις πιο
γλυκιές του αναμνήσεις από τα Ψηλά Αλώνια,
όπου μεγάλωσε, και μας αποκάλυψε κρυφές
ιστορίες από την πολιτική του διαδρομή.

Ποια είναι η σημαντικότερη δράση που έχε-
τε αναλάβει για τον Ελληνισμό της Διασπο-
ράς;

Δύσκολα να ξεχωρίσω. Θεωρώ ότι κάθε δράση –
όχι μόνο δική μου αλλά και των προκατόχων μου–
που αφορά τους απόδημους είναι σημαντική και
δεν είναι διπλωματική η απάντηση που σας δίνω. 

Εμένα, πάντως, μου φάνηκε διπλωματική η
απάντησή σας….

Σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, κα Καραβοκύρη, πι-
στεύω ότι η Διασπορά αποτελεί κορυφαίο εθνικό
κεφάλαιο για την πατρίδα και οι ακατάλυτοι δε-
σμοί της με την εθνική εστία κάνουν τον Ελληνι-
σμό Οικουμενικό. Αποτελεί λοιπόν ευθύνη για κά-
θε Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού να συντη-
ρεί και να ενισχύει αυτούς τους δεσμούς. 

Και με ποιον τρόπο το πετυχαίνετε;
Οφείλουμε να δείξουμε έμπρακτα ότι η Πολιτεία
είναι σταθερά δίπλα στους απανταχού Έλληνες.
Για τον λόγο αυτόν υλοποιούμε ένα τεράστιο έργο
για την ψηφιοποίηση όλων των διπλωματικών
μας αρχών.

Συγκεκριμένα, τι αφορά το έργο αυτό; Έχε-
τε στοιχεία; 

Το έργο αφορά υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτε-
ρικών που βρίσκονται σε περισσότερα από 130
σημεία του πλανήτη και οι οποίες πρέπει να περά-
σουν στη νέα εποχή, ώστε να εξυπηρετούν τους
απόδημους εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφει-
οκρατικά βάρη. Για να σας δώσω να καταλάβετε,
εντός λίγων μηνών όλοι οι Έλληνες που διαμένουν
στο εξωτερικό θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως
για έκδοση: πιστοποιητικών μόνιμων κατοίκων,
ληξιαρχικών πράξεων-δημοτολογίων, διαβατη-
ρίων, στρατολογικών πιστοποιητικών, πληρεξου-
σίων, φορολογικών τελωνειακών θεμάτων κ.ά.
Και μάλιστα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αρκετοί
συμπατριώτες μας μένουν σε περιοχές του εξωτε-
ρικού που απέχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα από το κοντινότερο προξενείο μας.

Δηλαδή είναι κάτι σαν το gov.gr, αλλά για
απόδημους; 

Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Με τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια και με τον υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη
έχουμε στενή συνεργασία, γι’ αυτό και του προτεί-
ναμε να ομαδοποιηθούν περίπου 50-60 ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες που βρίσκονται διάσπαρτες σε
ένα κεντρικό και ευδιάκριτο link εντός του gov.gr,
ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να βρίσκουν εύ-
κολα την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει.

Στο χαρτοφυλάκιό σας βρίσκεται και η Δη-
μόσια Διπλωματία. Τι ακριβώς κάνει;

Οι μηχανισμοί της Δημόσιας Διπλωματίας μάς
επιτρέπουν να επικοινωνούμε με τους πολίτες
άλλων χωρών και να προβάλλουμε τις αξίες,
τις ιδέες, τις επιδιώξεις και τις πολιτικές μας.
Δείτε για παράδειγμα το δίκαιο αίτημά μας για
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς πιστεύει η
βρετανική κοινή γνώμη και να τους πείσουμε
ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στον φυ-
σικό τους χώρο. Ως χώρα διαθέτουμε τεράστια
αποθέματα ήπιας ισχύος, όπως είναι η ιστορία
μας, ο πολιτισμός, η Δημοκρατία, η Διασπορά,
η φιλοξενία, η διατροφή, η παιδεία κ.ά., που
μας επιτρέπουν να δομήσουμε ένα ελκυστικό
«αφήγημα». Ένα «αφήγημα» που προωθούμε
με τα παραδοσιακά κανάλια και με σύγχρονα
ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.

Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες του
εξωτερικού να ψηφίσουν στις επόμενες
εθνικές εκλογές;

Υπάρχει η ισχυρή επιθυμία των αποδήμων να συμ-
μετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος
της πατρίδας μας. Το αποδεικνύουν με όλες τους
τις δράσεις και με την προώθηση των εθνικών
μας θέσεων σε κρίσιμα ζητήματα. Σε αυτό το
πλαίσιο πάγιο αίτημα των αποδήμων ήταν η διευ-
κόλυνσή τους ώστε να ψηφίζουν από τον μόνιμο
τόπο διαμονής τους. Αυτό το αίτημα ήρθε να ικα-
νοποιήσει η ΝΔ. Γνωρίζουν οι απόδημοι ότι η δική
μας κυβέρνηση επιχείρησε δύο φορές τα τελευ-
ταία δυόμισι χρόνια να υλοποιήσει την ισχυρή της
προεκλογική δέσμευση, που είναι απλή και ξεκά-

θαρη: Δυνατότητα ψήφου από τον τόπο κατοικίας
τους σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Γνω-
ρίζουν επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμ-
ματα της Αριστεράς προέβαλλαν αβάσιμα προ-
σκόμματα στη βούλησή μας να θεσμοθετήσουμε
μία εκλογική διαδικασία που θα έδινε τη δυνατό-
τητα σε περισσότερους Έλληνες να λάβουν μέ-
ρος σε αυτή, γεγονός που μας οδήγησε στο σημε-
ρινό συμβιβαστικό αποτέλεσμα. Τώρα, όμως, ο
αγώνας στρέφεται στην πλήρη εφαρμογή του
υφιστάμενου νόμου, εξαντλώντας τις πολλές δυ-
νατότητες που προσφέρει.  Γι’ αυτό και καλούμε
τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό να προ-
βούν στην ανάλογη κινητοποίηση και να εγγρα-
φούν στην πλατφόρμα apodimoi.gov.gr.

Η επόμενη Βουλή θα έχει και μέλη του Από-
δημου Ελληνισμού;

Αυτό προβλέπει ο σχετικός νόμος και αυτό είναι
το μεγάλο στοίχημα για την Ομογένεια. Τα εμπό-
δια που της έθεσε η Αριστερά μπορούμε να τα κα-
ταργήσουμε μαζί στην επόμενη Βουλή, η οποία
για πρώτη φορά θα έχει βουλευτές μέλη του Από-
δημου Ελληνισμού. Η μαζική συμμετοχή των απο-
δήμων στις επόμενες εκλογές θα αποδείξει, σε
όσους θέλουν το Έθνος μας διαιρεμένο σε Έλλη-
νες εσωτερικού και Έλληνες εξωτερικού, ότι εί-
μαστε πολλοί και είμαστε ενωμένοι. 

Ανδρέας Κατσανιώτης 

Η Διασπορά αποτελεί 
κορυφαίο εθνικό κεφάλαιο για
την πατρίδα και οι ακατάλυτοι
δεσμοί της με την εθνική 
εστία κάνουν τον Ελληνισμό 
Οικουμενικό

Υφυπουργός Εξωτερικών

στην  Άννα Καραβοκύρη 

Φωτό: Κώστας Πρόφης

Η επόμενη Βουλή θα έχει
και βουλευτές αποδήμων



Προ ημερών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μί-
λησε για τον σχεδιασμό του οδικού άξονα Ιωάννινα-Καλπάκι-
Κακαβιά, μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, ο οποίος προγραμ-
ματίζεται να δημοπρατηθεί εντός του 2022. Ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε,
επίσης, στα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό, που ήδη ξεκίνη-

σαν.  Τον περασμένο Ιούλιο δόθηκαν στην κυκλοφορία τα
14,3 πρώτα χιλιόμετρα του Ε-65, για τον οποίο διασφαλίσαμε
τη χρηματοδότηση της κατασκευής του βόρειου τμήματός
του, που μέχρι πρότινος ανήκε στα «όνειρα θερινής νυκτός». Η
επέκταση του φυσικού αερίου ξεκίνησε να υλοποιείται στην
ελληνική περιφέρεια, τα έργα στο Ελληνικό προχωρούν, ο ΒΟ-
ΑΚ μπήκε επιτέλους στην τελική ευθεία, για να ακολουθή-
σουν το Μετρό Θεσσαλονίκης και η Εθνική Οδός Πάτρας-Πύρ-
γου.  Αυτά είναι μόνο μερικά από τα σπουδαία και βαρυσήμαν-
τα έργα υποδομής που φέρνουν νέα αναπτυξιακή πνοή στην
ελληνική οικονομία και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργα-
σίας.  Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατορθώνει να
υλοποιεί το προεκλογικό της πρόγραμμα ακόμη και κάτω από
εξαιρετικά δύσκολες και ασταθείς συνθήκες, όπως αυτές που
διαμόρφωσε και εξακολουθεί να τροποποιεί η πανδημία της
Covid-19.

Με συγκροτημένο σχέδιο, ώριμες μελέτες και εξασφαλι-
σμένες χρηματοδοτήσεις 13 και πλέον δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ, προερχόμενων κυρίως από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
ταμεία, η χώρα κατασκευάζει σήμερα τις υποδομές τού αύ-
ριο. Η διασφάλιση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης
και των αυξημένων πόρων του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί μοναδική
ευκαιρία για ενίσχυση και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
της χώρας μας, που διέρχεται μέσα από την κατασκευή δημό-
σιων υποδομών τέτοιου βεληνεκούς.

Πέραν του συγκοινωνιακού τομέα, που ορθά έχουμε τοπο-
θετήσει ως κυβέρνηση σε πρώτο πλάνο, ο πρωτογενής τομέ-
ας και ο τουρισμός καταγράφουν μεγάλες ανάγκες εκσυγχρο-
νισμού, αναδιοργάνωσης και αναδιαμόρφωσης.

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας στενάζει κάτω από τις αλλε-
πάλληλες ανατιμήσεις των προϊόντων και τις απαρχαιωμένες
μεθόδους παραγωγής που επικρατούν στη χώρα. Η λύση στο
σύνθετο αυτό ζήτημα προϋποθέτει τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής. Είναι το στοιχείο αυτό που θα δώσει ανάσα ζωής
στους αγρότες και μπορεί να κάνει πιο ανταγωνιστικά τα ελλη-
νικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Αυτό με τη σειρά του απαι-
τεί έργα υποδομής, όπως λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, μι-
κρά φράγματα, κλειστά αρδευτικά δίκτυα και ολοκλήρωση
αναδασμών, έργα τα οποία έχουν τη δυναμική να ανανεώσουν
και να ενδυναμώσουν όσο τίποτα άλλο την αγροτική επιχειρη-
ματικότητα. Κρίσιμες απαιτήσεις ενίσχυσης παρουσιάζουν
όμως και οι τουριστικές μας υποδομές. Ο στόχος της επέκτα-
σης της τουριστικής περιόδου και στους 12 μήνες, καθώς και
της συμπλήρωσης του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος
«ήλιος και θάλασσα» με εναλλακτικές μορφές τουρισμού
όπως ο ιαματικός και ο ορεινός τουρισμός, είναι μονόδρομος,
ιδιαίτερα στη μετα-Covid εποχή.

Η υλοποίηση έργων υποδομής όπως είναι οι τουριστικοί λι-
μένες, η αναμόρφωση των παραλιακών μετώπων, ο εκσυγ-
χρονισμός και η προσβασιμότητα των ιαματικών πηγών και
των εγκαταστάσεων γύρω από αυτές προκρίνονται ως ανα-
γκαίες συνθήκες, ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί κορυφαία
τουριστική επιλογή και στη μετα-Covid εποχή, η οποία θα χα-
ρακτηρίζεται από υψηλές προδιαγραφές, με την ευεξία, την
αποκατάσταση και την ψυχική υγεία να πρωταγωνιστούν. 

* Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ

ΑΡΘΡΟ
Η μετα-Covid εποχή επιτάσσει
έργα υποδομής 
στον πρωτογενή τομέα 
και στον τουρισμό

Γράφει 
ο Θέμης Χειμάρας*
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Θα ήθελα τώρα να περάσουμε
σε ορισμένες πιο προσωπικές
ερωτήσεις… Τι αναμνήσεις

έχετε από τα παιδικά σας χρόνια στην
Πάτρα; Πού μεγαλώσατε; 

Ανέμελες σχολικές στιγμές μα πάνω από
όλα ισχυρές φιλίες. Μεγάλωσα στου Διά-
κου, μια γειτονιά της Πάτρας, και με αρκε-
τούς συμμαθητές μου βρισκόμαστε ακόμα
και σήμερα. Είναι οι κολλητοί μου.

Η πιο γλυκιά ανάμνηση από εκείνα τα
χρόνια ποια είναι; 

Κρατάω ακόμα τις γλυκιές στιγμές στη βιο-
τεχνία του πατέρα μου. Είχαμε επιχείρηση
με λευκά είδη. Μεγάλωσα μέσα στο ύφα-
σμα. Έπαιζα κρυφτό ανάμεσα στα τόπια με
τα υφάσματα. Τα πιστόλια που κατάβρεχαν
τα υφάσματα για να τα σιδερώσουν ήταν τα
όπλα μου. Με εντυπωσίαζε η ιδέα να χώνο-
μαι στα υφάσματα και στις μηχανές.

Σε τι ηλικία βγάλατε το πρώτο σας με-
ροκάματο και πώς;

Ήταν καλοκαίρι του 1982. Με το που έκλει-
ναν τα σχολεία για θερινές διακοπές πήγαι-
να στον τόπο καταγωγής μου, στο Λάππα
Αχαΐας. Στην ηλικία των δεκατριών, όπως
όλα τα παιδιά της περιοχής, έπιασα δουλειά
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό του χωριού.
Φορτώναμε πατάτες και καρπούζια. Με τα
χρήματα που μάζεψα εκείνο το καλοκαίρι
αγόρασα καινούργιο ποδήλατο. Ήταν της
Ideal, τοπική εταιρεία που υπάρχει μέχρι
και σήμερα.

Αυτές οι εμπειρίες σάς ώθησαν να γί-
νεται γεωπόνος;

Το χωριό μου, το Λάππα, έχει τον μεγαλύτε-
ρο κάμπο της Αχαΐας και εκεί έχουμε τα δι-
κά μας κτήματα. Καταλαβαίνετε ότι οι παι-
δικές και εφηβικές μου παραστάσεις ήταν
μέσα στην αγροτική παραγωγή. Βλέποντας
τα κτήματα και τους ανθρώπους της γης,
κατάλαβα ότι θέλω να σπουδάσω, κάτι που
θα είναι χρήσιμο γι’ αυτούς. Επέλεξα τη Γε-
ωπονική. Βέβαια, όταν πήρα το πτυχίο κα-
τάλαβα ότι, αντί οι γεωπόνοι να είναι οι επι-
στήμονες της υπαίθρου και της ανάπτυξης,
αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται ως
έμποροι φαρμάκων και σπόρων. Αυτή ήταν
για μένα η προσγείωση στην πραγματικότη-
τα. Συνειδητοποίησα δηλαδή ότι, εάν συνέ-
χιζα σε αυτόν τον χώρο, θα ήμουν είτε έμ-
πορος είτε δημόσιος υπάλληλος.

Τελικά ούτε γεωπόνος - έμπορος γίνα-
τε ούτε δημόσιος υπάλληλος. Ασχο-
ληθήκατε με την επικοινωνία…

Το πρώτο βήμα είχε μια κάποια σχέση με τη
Γεωπονία. Με τη Σοφία Καββαθά βγάλαμε
το «Ανθολόγιο Κηποτεχνίας», το πρώτο πε-
ριοδικό για την κηπουρική στην Ελλάδα.
Όμως, μετά από περίπου έναν χρόνο μετα-
πήδησα στο internet, που εκείνη την εποχή
έκανε τα εμβρυακά του βήματα στη χώρα
μας. Στην πορεία ανέλαβα τη θέση του δι-
ευθυντή Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσε-
ων της εφημερίδας «Η Καθημερινή», όπου
υπήρξα υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη
στρατηγική προβολής της εφημερίδας, αλ-
λά και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.
Η ενασχόλησή μου με τα media ήταν απο
τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

Και η πολιτική πώς προέκυψε;

Μέσω της δουλειάς μου στην επικοινωνία.
Το 2007 είχα βοηθήσει τον Οργανισμό Προ-
ώθησης Εξαγωγών να προβάλει τις δρά-
σεις του στις μεγάλες εφημερίδες της
Ισπανίας. Με κάλεσε τότε ο Γιώργος Αλο-
γοσκούφης, που ήταν υπουργός Οικονομι-
κών, και μου λέει: «Αφού η δουλειά σου εί-
ναι η εξωστρέφεια, τα ξένα media και το
μάρκετινγκ, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας;».
Ανέλαβα επικεφαλής του Οργανισμού Εξα-
γωγών και έμεινα έως το 2009 οπότε και
ξαναγύρισα στον ιδιωτικό τομέα, φτιάχνον-
τας αυτήν τη φορά τη δική μου εταιρία επι-
κοινωνίας, με αντικείμενο τα προϊόντα περι-
πτέρου και τα προϊόντα μάρκετινγκ για εφη-
μερίδες, τηλεόραση και περιοδικά, με πε-
λάτες στην Ισπανία, την Τουρκία, τη Ρουμα-
νία, παντού. 

Ξαναγυρίσατε όμως στην πολιτική;
Είναι να μην κάνεις την αρχή (γέλια). Το
2012 με πήρε τηλέφωνο ο Αντώνης Σαμα-
ράς και μου προτείνει να αναλάβω γενικός
γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
της τότε κυβέρνησης.

Έχουμε και λέμε: Ψηλά Αλώνια, Γεω-
πονική, επικοινωνία, πολιτική, ξανά
επικοινωνία και επιστροφή στην πολι-
τική. 

Ξεχάσατε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κα Κα-
ραβοκύρη.

Σωστά. Ήσασταν υποψήφιος περιφε-
ρειάρχης. Πώς προέκυψε αυτό;

Τον Δεκέμβριο του 2014 έγινε ο μεγάλος
σεισμός στην Κεφαλονιά. Βγαίνω στο Star
και ενημερώνω για το Γραφείο Τύπου που
φτιάξαμε, προκειμένου να διευθετούνται σε
επίπεδο κυβέρνησης τα θέματα του σει-
σμού. Τελειώνει η συνέντευξη και δέχομαι
ένα μήνυμα να πάω αμέσως στο Μέγαρο
Μαξίμου. Εκεί μου ανακοινώνουν ότι θα εί-
μαι υποψήφιος περιφερειάρχης στη Δυτική
Ελλάδα και, για να με πείσουν, μου λένε ότι
οι δημοσκοπήσεις που έχουν κάνει με βγά-
ζουν πρώτο.

Σας είχαν βάλει στις μετρήσεις; 
Όχι ακριβώς. Δεν είχαν μετρήσει εμένα
ονομαστικά, αλλά είχαν μετρήσει γενικά
και απρόσωπα την απόδοση μιας νέας και
άφθαρτης υποψηφιότητας. Τα συζητάμε
σήμερα και γελάμε, αλλά τότε είχα πάθει
ένα μικρό σοκ. Τελικά, δίνω τον αγώνα
μου σε μια πολύ δύσκολη Περιφέρεια,
όπου παραδοσιακά η ΝΔ έως τότε δεν εί-
χε καμία τύχη. Παίρνω 49,2%, και χάνω
οριακά. Λίγους μήνες μετά βγήκα πρώτος
βουλευτής στον νομό μου με τη ΝΔ.

Στα 13 μου φόρτωνα
πατάτες και καρπούζια
στον Λάππα Αχαΐας
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Οι πολιτικές αυτής της κυβέρνη-
σης είναι πρωτίστως στραμμέ-
νες στη νέα γενιά. Τρανή απόδει-

ξη το συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που
αφορούν ουσιαστικά και κατά προτεραι-
ότητα τους νέους μας.

Ενδεικτικό παράδειγμα η πολιτική μας
για το πρώτο ένσημο. Μια εξαιρετικά ση-
μαντική πρωτοβουλία, η οποία δίνει τη
δυνατότητα σε κάποιον νέο να πιάσει
δουλειά, δίνοντας ταυτόχρονα και το αν-
τίστοιχο ποσό στον εργοδότη, ο οποίος
θα προσλάβει αυτόν τον νέο για να ξεκι-
νήσει την πρώτη του δουλειά. Προς όφε-
λος των νέων μας επιστρατεύουμε και τα
πολύ σημαντικά προγράμματα του ΟΑΕΔ
για τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας,
τα οποία εξασφαλίζουν την απασχόλησή
τους και αποκλιμακώνουν την ανεργία.

Ωστόσο δεν παραγνωρίζουμε και τον
πρωτογενή μας τομέα. Θέλουμε οι νέοι
αγρότες να παραμείνουν στον τόπο τους.
Γι’ αυτό και τους δίνουμε τη δυνατότητα
να εξελιχθούν σε σύγχρονους αγρότες.
Το πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» ύψους
420 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει
σημαντική οικονομική ενίσχυση έως και
40.000 ευρώ, ώστε οι νέοι να ασχολη-
θούν με τον πρωτογενή τομέα και να
προωθήσουν τα προϊόντα τους τόσο
στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη προνοεί για τους νέους που έχουν
αποδημήσει στο εξωτερικό. Στοχεύουμε
στην επιστροφή της νέας γενιάς του
brain drain. Και πώς θα το πετύχουμε;
Παρέχοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα
σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν
στα χρόνια της κρίσης, από τη στιγμή
που θα επιλέξουν να γυρίσουν στην πα-
τρίδα τους. 

Η πολιτική μας για τη νέα γενιά ξεκινά
από καλές σπουδές, εξελίσσεται σε κα-
λές δουλειές και καταλήγει σε καλή
ζωή. Και η καλή ζωή σημαίνει ποιότητα
ζωής. Άδειες πατρότητας για τους νέ-
ους πατεράδες, καλά αμειβόμενες θέ-
σεις εργασίας σε μια χώρα που αποπνέει
εμπιστοσύνη.

Όλα αυτά, λοιπόν, συγκροτούν ένα
πλαίσιο πολιτικών που έχουν στραμμένο
το βλέμμα τους στους νέους μας και το
μέλλον τους. Γιατί το μέλλον ανήκει
στην νέα γενιά η οποία θα είναι αυτή που
τελικά θα χτίσει την Ελλάδα της επόμε-
νης δεκαετίας. Μία Ελλάδα με αυτοπε-
ποίθηση, παραγωγική και εξωστρεφής.

* Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ

Το βλέμμα στους νέους
και το μέλλον τους

Toυ 
Ιάσονα 
Φωτήλα*

ΑΡΘΡΟ

Τα «ψέματα τελείωσαν». Η αντίστροφη
μέτρηση για το αυριανό εκλογικό θρίλερ
έχει ήδη ξεκινήσει. Ο στόχος πλέον είναι

να μη χαθεί καμία ψήφος και να υπάρξει μεγά-
λη συμμετοχή στη διαδικασία. Με τα έως τώρα
δεδομένα δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφα-
λή συμπεράσματα για το εκλογικό αποτέλεσμα,
λόγω της αδυναμίας να «χαρτογραφηθεί» το
εκλογικό σώμα. 

Ο αριθμός των ψηφοφόρων και κυρίως η πο-
λιτική τους προέλευση θεωρείται ο κυρίαρχος
παράγοντας που θα δείξει το ζευγάρι του δεύτε-
ρου γύρου. Τα ραντάρ των επιτελείων είναι στο
«κόκκινο», καθώς η έξαρση της πανδημίας –και
κυρίως η εμφάνιση της μετάλλαξης «Όμι-
κρον»– αποτελεί δυσμενή εξέλιξη.

Πάντως, μέχρι την Κυριακή, οι έξι υποψήφιοι
είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα. Σύμ-
φωνα και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές για την
πρώτη τριάδα (Ανδρουλάκης, Λοβέρδος, Πα-
πανδρέου), όπου θα δοθεί σκληρή μάχη για το
ζευγάρι που θα βγει στον δεύτερο γύρο.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ποντάρει σε ένα πιο διευ-
ρυμένο εκλογικό σώμα, όπου φαίνεται καθαρά ότι
ευνοείται έναντι των αντιπάλων του. Πάντως, πα-
ρά τις επικλήσεις του στο συναισθηματικό τμήμα
της κομματικής βάσης με την επιμονή του στη επα-
ναφορά των ιστορικών συμβόλων, φαίνεται ότι
δεν έχει κατορθώσει να συσπειρώσει έντονα γύρω
από την υποψηφιότητά του το «βαθύ ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «παίζει με την εμπει-
ρία» της προηγούμενης αναμέτρησης και φέρε-
ται να έχει συνδεδεμένο στον άρμα της υποψη-
φιότητάς του ένα μεγάλο τμήμα της «σκληρής»
κομματικής βάσης και των νέων του κόμματος.
«Κάστρο» του θεωρείται η Κρήτη, όπου την προ-
ηγούμενη φορά είχε αντλήσει ένα ποσοστό που
άγγιξε το 20% επί του συνόλου. Ωστόσο υπάρ-
χει η εκτίμηση ότι έχει καταφέρει να «διεμβολί-
σει» τις επιρροές των Λοβέρδου - Παπανδρέου
σε τέτοιο σημείο, που του δίνει βάσιμες προσ-
δοκίες για ένα πολύ καλό πλασάρισμα στον δεύ-
τερο γύρο. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου «παίζει με τον αέρα»
που του δίνουν η εμπειρία και το βαρύ του όνομα.
Όλο αυτό το διάστημα επεδίωξε να εκπέμπει αυ-
τοπεποίθηση δίνοντας την εντύπωση τού «μόνος
μου και όλοι σας». Μόνο τυχαία δεν ήταν η φωτο-
γραφία που ανέβασε στο Twitter, παίζοντας με
τη σκυλίτσα του, την οποία ονομάζει «Τρέλα», λί-
γες ώρες πριν από το ντιμπέιτ, όπου έλαμψε διά

της απουσίας του. Εάν και εφόσον οι δύο τριά-
δες των υποψηφίων τερματίσουν στον πρώτο
γύρο σύμφωνα με τα προγνωστικά που δίνουν
οι δημοσκοπήσεις, τότε η δεύτερη τριάδα (Χρη-
στίδης, Γερουλάνος, Καστανίδης) θα κληθεί να
παίξει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον ρυθμι-
στή για τον νικητή του πρώτου γύρου. Ο Χάρης
Καστανίδης διατηρεί πιστές δυνάμεις στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Παύλος Γε-
ρουλάνος, εκτός από την Αθήνα, έχει κάνει
εξαιρετικό «γκελ» στην Περιφέρεια, ενώ ο Παύ-
λος Χρηστίδης έχει αυξημένη επιρροή στην Πε-
λοπόννησο, αλλά και την εκτίμηση μεγάλου
τμήματος τόσο των νέων όσο και κομματικών,
που βλέπουν στο πρόσωπό του το μέλλον του κι-
νήματος.

Στα επιτελεία των τριών υποψηφίων που
προβάλλονται ως φαβορί, Ανδρουλάκη, Λοβέρ-
δου, Παπανδρέου, βρίσκονται στο μικροσκόπιο
όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί «ζευγαριών» για τον
δεύτερο γύρο. Εκείνο που είναι στο επίκεντρο
της στρατηγικής τους είναι η προσέγγιση των
υποψηφίων που θα βρεθούν εκτός κούρσας.
Ενδεικτικό αυτής της τακτικής ήταν η παρουσία
τους στην τηλεοπτική αναμέτρηση της Δευτέ-
ρας. η οποία κινήθηκε σε ήπιους τόνους, με τα
υπονοούμενα και τις «πολιτικές πάσες» να
έχουν συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύν-
σεις. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στο να
διασφαλίσουν τις κατάλληλες συμφωνίες που
θα τους δώσουν το πολυπόθητο προβάδισμα.

Aπό πού «κόβει» ο Καστανίδης
Εάν δεν υπάρξουν εκπλήξεις και ανατρο-

πές, με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέ-
ζι, ο «κομματικός» Χάρης Καστανίδης είναι
αυτός που «κόβει» από τον Γιώργο Παπανδρέ-
ου και θεωρητικά είναι στο «στόχαστρο» του
Νίκου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον όπως φάνη-
κε από την κίνηση να του υποβάλει ερώτηση
στο ντιμπέιτ. Αντίστοιχα, ο Παύλος Γερουλά-
νος είναι μια υποψηφιότητα που απευθύνεται
σε ένα πιο διευρυμένο ακροατήριο, κάτι που
ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ που έχει
καλλιεργήσει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Εκεί έγ-
κειται και η «επίθεση φιλίας» του Α. Λοβέρ-
δου προς τον Π. Γερουλάνο στην τηλεοπτική
αναμέτρηση της Δευτέρας.

Στην περίπτωση που ο Παπανδρέου τεθεί
εκτός του δεύτερου γύρου, είναι σαφές ότι το
αποτέλεσμα θα καθοριστεί από την πλευρά που
θα επιλέξει το «παπανδρεϊκό» τμήμα των ψηφο-
φόρων. Στο ενδεχόμενο αυτό, θα πρέπει να θε-
ωρείται βέβαιο ότι ένα κομμάτι των ψηφοφό-
ρων αυτών δεν θα συμμετάσχει στον δεύτερο
γύρο, αφού λένε με νόημα έμπειρα κομματικά
στελέχη «είναι ταμένοι στον Παπανδρέου».

Ο Παύλος Χρηστίδης είναι ο «μπαλαντέρ»
που θέλουν όλοι στα… χαρτιά τους. Έλκει ψή-
φους από την πτέρυγα των λεγόμενων «γεννη-
ματικών» και έχει κάνει μεγάλο γκελ στο κομμά-
τι της νεολαίας και ειδικά σε ένα κομμάτι που
εδώ και χρόνια έχει γυρίσει την πλάτη στην πο-
λιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περί-
πτωσή του για το πώς θα διαχειριστεί την επό-
μενη μέρα το πολιτικό κεφάλαιο που έχει απο-
κτήσει. 

«Μονομαχία» στον πράσινο ήλιο

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com
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Γ
εγονός είναι η έλευση του πρώτου
5G ασθενοφόρου στην Ελλάδα,
μιας πρωτοποριακής εφαρμογής
τηλεϊατρικής, που φέρνει αισιοδο-

ξία για την ταχύτερη διάγνωση ασθενών ή και
τραυματιών, κατά τη διακομιδή τους. Το πρώ-
το 5G ασθενοφόρο παρουσιάστηκε στη χώ-
ρα μας από την COSMOTE σε συνεργασία με
το ΕΚΑΒ και την Ericsson και έδειξε τον τρό-
πο με τον οποίο τα δίκτυα πέμπτης γενιάς
μπορούν να συμβάλλουν μελλοντικά στη ρα-
γδαία εξέλιξη της ιατρικής και την αναβάθμι-
ση των υπηρεσιών Υγείας. Η εφαρμογή πε-
ριελάμβανε την απομακρυσμένη εξέταση
ασθενούς μέσω COSMOTE 5G, από γιατρό
στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κατά
τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν στον
προαύλιο χώρο του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιατρός «μέσα» 
στο ασθενοφόρο, χάρη στο 5G

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, πραγματο-
ποιήθηκε προσομοίωση διακομιδής ασθε-
νούς σε νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ. Σε νοσοκομείο και ασθενοφόρο είχε
εγκατασταθεί 5G εξοπλισμός, που αξιοποι-
ούσε την ειδική υποδομή 5GSA, που δημι-
ουργήθηκε από την COSMOTE και το DT Gro-
up σε συνεργασία με την Ericsson και επέ-
τρεπε την εντυπωσιακά χαμηλή απόκριση δι-
κτύου (latency). Ο διασώστης του ΕΚΑΒ είχε
στη διάθεσή του στο ασθενοφόρο συσκευή
υπερήχων, απτικό γάντι με αισθητήρες, οθό-
νη και ακουστικά για εικόνα και ήχο υψηλής
ευκρίνειας. Από την πλευρά του, ο ιατρός νο-
σοκομείου στη Θεσσαλονίκη είχε στη διάθε-
σή του οθόνη, ακουστικά, καθώς και έναν ει-
δικό χειριστήριο-joystick, που έστελνε σήμα
στους αισθητήρες του γαντιού του διασώστη.
Ο διασώστης ξεκίνησε την εξέταση του
ασθενούς, κατά τη διακομιδή του, φορώντας
το γάντι και κρατώντας την κεφαλή υπερή-
χου. O γιατρός, κουνώντας το χειριστήριο,
μπορούσε να καθοδηγεί το χέρι του διασώ-
στη, σαν να εξέταζε ο ίδιος τον ασθενή μέσα
στο ασθενοφόρο. Η επικοινωνία χειριστηρί-
ου-γαντιού, η μεταφορά εικόνα και ήχου, κα-
θώς και των ενδείξεων του οργάνου υπερή-
χων, γίνονταν σε πραγματικό χρόνο μέσω
COSMOTE 5G, σε απόλυτο συγχρονισμό και
χωρίς καμία καθυστέρηση.

«Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα
το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, το 5G. Δεν
σταματάμε εδώ. Προετοιμαζόμαστε εντατικά
για την επόμενη μέρα των δικτύων πέμπτης
γενιάς. Τα επόμενα χρόνια, καινοτόμες εφαρ-
μογές τηλεϊατρικής, που αξιοποιούν το σχε-
δόν μηδενικό χρόνο απόκρισης του 5G, θα
βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες Υγείας

που απολαμβάνουμε και κατ’ επέκταση την
ποιότητα ζωής μας. Μέσα από την έρευνα
και την ανάπτυξη, παραμένουμε στην αιχμή
της τεχνολογίας, φτιάχνοντας έναν κόσμο,
καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά ο
Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος.

Η τεχνολογία και η έρευνα 
φέρνουν το μέλλον, στο σήμερα
Το πιλοτικό 5G use case έδειξε στην πράξη
πώς μπορεί να επιτευχθεί η ταχύτατη διάγνω-
ση ενός ασθενούς πριν ακόμη φτάσει στο νο-
σοκομείο, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για
τη θεραπεία του. Ταυτόχρονα, έδειξε πώς θα
λειτουργούν οι καινοτόμες εφαρμογές του
μέλλοντος που απαιτούν σχεδόν μηδενικό

χρόνο απόκρισης δικτύου (latency), όπως
αυτόνομη οδήγηση, αυτοματοποιημένη βιο-
μηχανική παραγωγή Industry 4.0 κ.ά., που
θα προσφέρει το 5G τα επόμενα χρόνια.

Στο 60% η πανελλαδική κάλυψη του 
COSMOTE 5G μέχρι το τέλος της χρονιάς
Το COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δί-
κτυο στη χώρα με πανελλαδική πληθυσμιακή
κάλυψη που έχει ήδη ξεπεράσει το 50%. Σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κάλυψη έχει ήδη
φθάσει στο 97% και 90% αντίστοιχα, ενώ, σε
συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες ταχύτη-
τες του COSMOTE 5G ξεπερνούν το 1Gbps.
Το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμι-
κά, με στόχο το 60% πανελλαδικής πληθυ-
σμιακής κάλυψης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ήρθε στην Ελλάδα
το πρώτο 5G ασθενοφόρο 
Εφικτή στο άμεσο μέλλον η απομακρυσμένη εξέταση 
και διάγνωση ασθενούς, κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του

O γιατρός, κουνώντας 
το χειριστήριο, μπορούσε 
να καθοδηγεί το χέρι του διασώστη,
σαν να εξέταζε ο ίδιος τον ασθενή 
μέσα στο ασθενοφόρο 
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Για ένα μέτρο «προτροπής και προστα-
σίας και όχι καταστολής ή τιμωρίας» κά-
νει λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, μι-
λώντας στο «Π», για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των πολιτών άνω των 60 ετών. Διαμηνύει ότι δεν
θα υπάρξει νέο lockdown τα Χριστούγεννα.

Απαντά, επίσης, για το σχέδιο Δίκαιης Μετάβα-
σης και την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδο-
νία, τονίζοντας ότι «ο μετασχηματισμός του παρα-
γωγικού μοντέλου στις περιοχές μετάβασης θα
ωφελήσει τις ζωές των ανθρώπων και των οικογε-
νειών τους». Τέλος, επεξηγεί τις βασικές παραμέ-
τρους του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις
που κυρώθηκε προ ημερών, λέγοντας ότι λειτουρ-
γεί ως «ομπρέλα» για νέες επενδύσεις στη χώρα. 

Η κυβέρνηση αποφάσισε τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των πολιτών άνω των 60 ετών
από τον Ιανουάριο και μετά. Δεν είναι ένα
εξαιρετικά σκληρό μέτρο;
Είναι μέτρο προτροπής και προστασίας και όχι

καταστολής ή τιμωρίας. Αυτό πρέπει να είναι απο-
λύτως ξεκάθαρο και να προσεγγίζεται χωρίς λαϊκι-
σμό και αντιπολιτευτικές κορόνες, όπως αυτές
που χαρακτήριζαν «χαρτζιλίκι και εξαγορά» το κί-
νητρο των 150 ευρώ για τον εμβολιασμό των νέ-
ων, ενώ τώρα ζητούν οικονομικά κίνητρα για τον
εμβολιασμό των συμπολιτών μας 60 ετών και
άνω. Η κατάσταση, όμως, με την πανδημία και την
πορεία του εμβολιασμού στις συγκεκριμένες ηλι-
κίες δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Τα πο-
σοστά εμβολιασμού δεν είναι ακόμα σε τέτοια επί-
πεδα που να μας επιτρέπουν να μιλάμε για ικανο-
ποιητική πορεία στο χτίσιμο της ανοσίας. Η κυβέρ-
νησή μας κοιτάζει την πραγματικότητα που ισχύει,
όχι αυτήν που θα επιθυμούσε να ισχύει. Τα επιστη-
μονικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα και αμείλι-
κτα. Εννέα στους δέκα θανάτους από Covid αφο-
ρούν σε πολίτες άνω των 60 ετών. Επτά στους δέ-
κα διασωληνωμένους ασθενείς είναι άνω των 60.
Και οκτώ στους δέκα διασωληνωμένους είναι
ανεμβολίαστοι. Το παράδειγμα και άλλων χωρών,
όπως η Πορτογαλία και η Δανία, δείχνει ότι όσο
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του εμβολιασμού
στις ηλικίες άνω των 60, τόσο μικρότερη είναι η
πίεση στα συστήματα της υγείας. Ως εκ τούτου, σε
αυτήν τη φάση, η ανάγκη για την προστασία της
ζωής των συμπολιτών μας 60 ετών και άνω είναι
απόλυτη προτεραιότητα. Με δεδομένο, μάλιστα,
ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την
αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας, του οποί-
ου τις υπηρεσίες πρέπει να απολαμβάνουν όλοι,
μα όλοι, οι συμπολίτες μας που τις έχουν ανάγκη.
Και επειδή, όπως σας είπα, θέλουμε να βλέπουμε
την πραγματικότητα και μάλιστα με αριθμούς, από
την ανακοίνωση του μέτρου την Τρίτη και μέχρι το
μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν κλειστεί σχεδόν
20.000 ραντεβού για εμβολιασμό συμπολιτών αυ-
τών των ηλικιών, αριθμός σχεδόν δεκαπλάσιος. Ο
στόχος μας δεν είναι ούτε να διχάσουμε ούτε να τι-
μωρήσουμε. Στόχος μας είναι να προλάβουμε.

Η μετάλλαξη «Όμικρον» είναι ένας παγκό-
σμιος αστάθμητος παράγοντας. Υπό αυτό το
πρίσμα, πώς αποκλείεται διαρρήδην το lock-
down; Επίσης, εκφράζετε τη βεβαιότητα ότι
φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα με την αγο-
ρά ανοιχτή, χωρίς τη μέθοδο του click away
που... εφευρέθηκε πέρυσι;
Η κυβέρνηση έχει εκφράσει με όλους τους τρό-

πους και σε όλους τους τόνους ότι δεν θα υπάρξει
νέο lockdown. Οι ειδικοί επιστήμονες παρακολου-
θούν και αναλύουν τα σημερινά δεδομένα, ενώ με
τα κατάλληλα μοντέλα καταρτίζουν και τις σχετικές
προβλέψεις. Βάσει αυτών, όπως συμβαίνει από το
ξέσπασμα της πανδημίας και έπειτα, λαμβάνονται
οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Η κυβέρνησή
μας με τα μέτρα που λαμβάνει σε αυτό ακριβώς
στοχεύει: Να αυξάνει διαρκώς με όλους τους τρό-
πους τα ποσοστά του εμβολιασμού, να προστατεύει
την υγεία των εμβολιασμένων αλλά και των ανεμ-
βολίαστων συμπολιτών μας και να διατηρεί την
αγορά ανοιχτή και την οικονομία ζωντανή, ακόμα
και αν ισχύουν περιορισμοί και διαδικασίες ελέγ-
χου, όπως και γίνεται. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς
ακριβώς θα επιδράσει την εξέλιξη της πανδημίας η
μετάλλαξη «Όμικρον». Αυτό που ξέρουμε είναι ότι

πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο
προστατευμένοι. Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπί-
τρεπτο στην εποχή μας να χάνονται ζωές και να βυ-
θίζονται οικογένειες στο πένθος επειδή δεν έχουν
κατανοήσει το αυτονόητο, το δώρο, δηλαδή, της
επιστήμης ή παρασύρονται από απίθανες και παρα-
νοϊκές θεωρίες συνωμοσίας.

Βρεθήκατε προ ημερών στην Κοζάνη με τον
πρωθυπουργό για το σχέδιο της Δίκαιης Με-
τάβασης. Θα έχετε τελικά την κοινωνία μαζί
σας στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης;  
Η Ελλάδα εισέρχεται πολύ οργανωμένα στην

εποχή της απολιγνιτοποίησης. Αλλάζουμε το παρα-
γωγικό μοντέλο με συνεκτικό σχέδιο που περιλαμ-
βάνει πολλά επενδυτικά πλάνα για την ανασυγκρό-
τηση των οικονομιών των περιοχών μετάβασης και
τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργα-
σίας. Επενδύσεις σε τομείς όπως η «καθαρή» ενέρ-
γεια, η βιομηχανία και το εμπόριο, η «έξυπνη» αγρο-
τική παραγωγή, ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολο-
γία και η εκπαίδευση θα συμβάλουν προς αυτόν τον
σκοπό. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων συγκροτείται ένα ισχυρό πλαί-
σιο διακυβέρνησης και συντονισμού των εμπλεκό-

μενων φορέων που θα καλύπτει τα επίπεδα του
σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της διαχείρι-
σης και της υλοποίησης του εθνικού Σχεδίου για τη
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Σκοπός όλης αυ-
τής της προσπάθειας είναι η αντικατάσταση του άν-
θρακα από βιώσιμες κι ανταγωνιστικότερες μεθό-
δους ηλεκτροπαραγωγής, ενώ όλες οι προτεινόμε-
νες ρυθμίσεις συμμορφώνονται με τις σχετικές επι-
ταγές των ενωσιακών πολιτικών στο πλαίσιο του
«Green Deal» για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβα-
ση. Θέλουμε να προχωρήσουμε χωρίς γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις, διότι η απολιγνιτοποίηση εί-
ναι μια μεγάλη πρόκληση, μία μεγάλη ευκαιρία. Ο
μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου στις
περιοχές μετάβασης θα ωφελήσει τις ζωές των αν-
θρώπων και των οικογενειών τους.

Είχατε πυκνό νομοθετικό έργο το προηγούμε-
νο διάστημα, με αιχμή το νομοσχέδιο για τις
στρατηγικές επενδύσεις. Τι αλλάζει για τους
δυνάμει επενδυτές και θα υπάρχει έτσι ασφά-
λεια δικαίου για μια επένδυση;
Ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις μειώνει

τη γραφειοκρατία, ενοποιεί τις διαφορετικές δια-
τάξεις περί στρατηγικών επενδύσεων σε ένα ενι-
αίο κείμενο, ενώ περιλαμβάνει νέες κατηγορίες
στρατηγικών επενδύσεων, εισάγει κεφαλαιακά κί-
νητρα σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων και επι-
ταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης με πιστοποι-
ημένους ελεγκτές προερχόμενους από τον ιδιωτι-
κό τομέα. Η έμφαση δίνεται σε κλάδους που γενι-
κώς θεωρούνται υψηλής προστιθέμενης αξίας αλ-
λά και σε κλάδους που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. H
αγροδιατροφή, η έρευνα και η καινοτομία, η βιο-
τεχνολογία, η πολιτιστική και δημιουργική βιομη-
χανία, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, ο ιατρι-
κός τουρισμός, η διαχείριση των απορριμμάτων
και των αποβλήτων καθώς και οι ευρωπαϊκές αλυ-
σίδες αξίας, όπως η μικροηλεκτρονική, οι μπατα-
ρίες, συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, η «έξυ-
πνη» υγεία, η Κυβερνοασφάλεια, η βιομηχανία χα-
μηλού άνθρακα, το υδρογόνο και το Διαδίκτυο των
Πραγμάτων (Internet of Things). Αυτοί είναι οι το-
μείς στους οποίους εκτείνεται η βασική αναπτυ-
ξιακή στρατηγική της κυβέρνησής μας, όπως περι-
γράφεται και στο Σχέδιο Πισσαρίδη καθώς και στο
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κεντρι-
κή ιδέα του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις,
αυτό που λειτουργεί ως «ομπρέλα» για όλα τα
επενδυτικά σχέδια, είναι η δημιουργία ενός από-
λυτα φιλικού περιβάλλοντος, ώστε οι επενδύσεις
να παραμένουν στην Ελλάδα. Και, όπως γνωρίζε-
τε, επενδύσεις σημαίνουν ανάπτυξη και ανάπτυξη
σημαίνει καλύτερο μέλλον για όλους. 

Νίκος Παπαθανάσης Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δεν θέλουμε 
να τιμωρήσουμε,
αλλά να 
προλάβουμε

Τα επιστημονικά 

δεδομένα είναι 

εμείλικτα: Οκτώ 

στους δέκα

διασωληνωμένους 

είναι ανεμβολίαστοι!g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη
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Aπό την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες,
ήσουν πεπεισμένος ότι επρόκειτο για
μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Νόμιζες

ότι είναι το καλύτερο παιδί της γειτονιάς… Κι
όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που κάποιος ανα-
κάλυψε ότι γίνονται κλοπές στην ενορία. Άπαντες
θορυβήθηκαν. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, ούτε
είχε συμβεί στο παρελθόν. Όλοι οι κάτοικοι άρχι-
σαν να αναρωτιούνται. Ήταν θέμα χρόνου να ξεκι-
νήσει η έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας.
Ο αρχιμανδρίτης της ενορίας μάς κάλεσε για
έρευνα. Φαινόταν σοκαρισμένος στην πρώτη επι-
κοινωνία μας. Δεν μπορούσε να το χωνέψει,
όπως έλεγε.

Αμέσως ξεκινήσαμε έρευνες με τους συνεργά-
τες μου. Το τοπίο ήταν αρκετά θολό. Έπρεπε να

ψάξουμε πολύ και σε μεγά-
λο πεδίο, καθώς θεωρητι-
κά όλοι ήταν ύποπτοι.

Μετά από μελέτη της κα-
τάστασης και αφού πληρο-
φορηθήκαμε για το σύνολο
των κλοπών, ήμασταν βέ-
βαιοι ότι όλα γίνονταν από
πρόσωπο που ήταν «εμπι-
στοσύνης» και υπεράνω πά-
σης υποψίας. Ήταν επίσης
βέβαιο ότι οι δράστες ή ο
δράστης είχαν αντικλείδι,

καθώς δεν υπήρχαν πουθενά ίχνη παραβίασης.
Κάποιος είχε κάνει ένα αντικλείδι και έκανε τη

δουλειά του ανενόχλητος, χωρίς να παραβιάσει
κάποια πόρτα η κάποιο παράθυρο.

Άρχισα να μελετώ τον φάκελο όλων των υπό-
πτων. Ομολογώ ότι δεν πήγαινε με τίποτα το μυα-
λό μου στο ενδεχόμενο πιθανής εμπλοκής του νε-
αρού ψάλτη στην υπόθεση.

Η αναζήτησή μας έφερε το επιθυμητό αποτέλε-
σμα. Όταν εντοπίσαμε την πρώτη εικόνα σε γνω-
στό κλεπταποδόχο, του ζητήσαμε το αυτονόητο.
Να μας περιγράψει τον άνθρωπο ο οποίος του εί-
χε πουλήσει τη συγκεκριμένη εικόνα, που ήταν
μία από τις πολλές εικόνες που είχαν κάνει φτερά
από την ενορία. 

Μόλις ταιριάξαμε τα στοιχεία που μας έδωσε,
δεν πιστεύαμε στ’ αυτιά μας. Αρχίσαμε τη διακρι-
τική επιτήρηση του ψάλτη. Διαπιστώσαμε ότι ο νε-
αρός δούλευε παράλληλα σε συνεργείο αυτοκι-
νήτων. Ήταν θέμα ωρών να εντοπίσουμε την κρύ-
πτη όπου είχε βάλει τις υπόλοιπες εικόνες που εί-
χε αρπάξει.

Όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ο
αθεόφοβος άρχισε ένα απίστευτο υβρεολόγιο. Το
τι έλεγε εναντίον όλων, παρόντων αλλά και απόν-
των, ειλικρινά δεν περιγράφεται. Η γλώσσα που
έψελνε υπέροχα και μάγευε τους πιστούς παράλ-
ληλα έβριζε χυδαία και σε απωθούσε.

Η συνέχεια γράφτηκε στα δικαστήρια. Κάποιες
από τις ιερές και ανεκτίμητες εικόνες βρέθηκαν
και επιστράφηκαν στην ενορία.

Mε ελάχιστες διεθνείς και τουρκι-
κές δικλείδες ασφαλείας έναντι
ενός ολοένα και αυταρχικότε-

ρου ηγέτη, μάλλον το εκλογικό σώμα θα εί-
ναι και η τελευταία ευκαιρία να αποκαταστα-
θεί η σωφροσύνη. Η Goldman Sachs ανα-
γνωρίζει πως η Άγκυρα θα υποχρεωθεί σε
στροφή 180 μοιρών πριν τον Απρίλιο εξαι-
τίας του φαύλου κύκλου του πληθωρισμού,
ο οποίος δημιουργήθηκε από την αποδυνα-
μωμένη λίρα και τα πραγματικά αρνητικά επι-
τόκια. Από την τελευταία μεγάλη συναλλαγ-
ματική κρίση της Τουρκίας του 2018, η
οποία ανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα να
προβεί σε δραστική αύξηση επιτοκίων λόγω
του επείγοντος, ο Ερντογάν υπόκειται σε λι-
γότερους ελέγχους. Έχει απομακρύνει από
το 2019 μέχρι σήμερα τρεις διοικητές της
Τράπεζας της Τουρκίας, έχει απαλλάξει την
επιτροπή νομισματικής πολιτικής από οποι-
ονδήποτε, που έστω και κατά διάνοια μπορεί
να ήταν κατά της χαλάρωσης, και παρέκαμ-
ψε το υπουργείο Οικονομικών πολλές φο-
ρές. Μαζί με την ευρεία εκστρατεία κατά
των πιθανών αντιπάλων του στα: Πολιτική,
Δικαιοσύνη, Πανεπιστήμια, Κινήματα, ΜΜΕ,
Στρατό και των 3 Όπλων, ύστερα από το απο-
τυχημένο πραξικόπημα του 2016. Οι εκλο-
γές, προεδρικές και εθνικές, αναμένεται να
διεξαχθούν έως το 2023, αν και θα μπορού-
σε να τις προκηρύξει νωρίτερα… μήπως και
σώσει τίποτα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι το κόμμα του και οι εθνικιστές σύμμαχοί
του έχουν σχεδόν το 40%, έναντι του 54%
στην αναμέτρηση του 2018. Η ημερομηνία
των εκλογών, πάντως, προσφέρει έναν μπα-
λαντέρ εθνικιστικής απόχρωσης στον Ερντο-
γάν, διότι συμπίπτει με τα 100χρονα της
ίδρυσης του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
Από το αποτυχημένο πραξικόπημα και μέχρι
σήμερα, η μέση αγοραστική δύναμη των πο-
λιτών ελαττώθηκε κατά 75%! Οι ψηφοφόροι

δεν είναι πιθανό να αφήσουν ατι-
μώρητη την κακοδιαχείριση, ως
έναν βαθμό... Συνεπώς, σε πρώτη
ανάγνωση, θα θέσουμε το εξής θε-
μελιώδες ερώτημα: Η Τουρκία κα-
ταρρέει κάτω από τις ιδεοληψίες
ενός ακραίου Ερντογάν, που πίστε-
ψε ότι θα γινόταν ο νέος Ατατουρκ,
ή θα επωφεληθεί από όλα αυτά; Η
ισοτιμία της τουρκικής λίρας βου-
λιάζει εδώ και πολλούς μήνες, αλ-
λά η Τουρκία δεν έχει διαλυθεί.
Φημολογείται ότι μόλις αποσυρ-
θούν οι πολυεθνικες και οι επενδυ-
τές, η οικονομία θα καταρρεύσει.
Από την άλλη, η τουρκική οικονο-
μία έχει τεράστιες αντοχές και με-
γάλα αποθέματα χρυσού, για να στηρίξουν
την αποδυναμωμένη λίρα. Μήπως η τουρκι-
κή λίρα δεν καταρρέει και απλά διολισθαίνει;
Αν αυτό υφίσταται, θα σημειώσουν αύξηση η
εξαγωγές της και με την εισροή κεφαλαίων

θα αγοράσει τη διαφορά, με αποτέ-
λεσμα σε ένα εξάμηνο από τώρα να
έχει βγάλει πάνω από το μισό ΑΕΠ
της. Η άλλη φημολογία είναι ότι τα
Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία συ-
ζητούν για swaps ύψους 5 δισ. με-
ταξύ των τραπεζών τους. Μια τέ-
τοια συμφωνία ίσως να ωφελήσει
το ασταθές τουρκικό νόμισμα, αλλά
υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν θα
ωφεληθούν τα Αραβικά Εμιράτα
από μία τέτοια συμφωνία. Πολλοί
εικάζουν ότι η Τουρκία δεν θα κατα-
φέρει να αποφύγει την νέα κρίση...

(1) Business Management, London 
Metropolitan University / Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής, 

Παν. Πειραιά, επιχειρηματίας
(2) Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος, ΠΜΣ Διεθνών 
Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διπλωματίας,
Παν. Μακεδονίας, επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός
παραγωγός

Η Τουρκία στο σταυροδρόμι των… Erdonomics!

Κλοπή στην εκκλησία 

Ελληνικός τουρισμός: Η δύναμη του «εμείς»

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

ΝΩΜΕΣ Η τουριστική
σεζόν, που
έκλεισε μέ-

σα στον Νοέμβριο, θα
μείνει στην ιστορία του
ελληνικού τουρισμού
ως η μεγάλη απόδειξη
ότι η χώρα μας κατέχει
δικαίως μια εδραιωμέ-
νη θέση στο διεθνές
στερέωμα του κλάδου.
Μέσα σε δύσκολες συν-
θήκες, με καθυστερη-

μένη έναρξη, με την πανδημία να είναι διαρ-
κώς παρούσα και με μια λογική νευρικότητα
των επαγγελματιών, η αύξηση των αφίξεων
και των εσόδων ήταν πραγματικά ένα ανέλ-
πιστο δώρο, για το οποίο όλοι δουλέψαμε
πολύ σκληρά. 

Κυβέρνηση, επιχειρηματίες και επαγγελ-
ματίες του τουρισμού, κοινωνικοί εταίροι

και φορείς συνένωσαν δυνάμεις και δυναμι-
κές, επιτυγχάνοντας ένα «μαγικό» αποτέλε-
σμα, που έφερε χαμόγελο στις τοπικές μας
κοινωνίες και την εθνική μας οικονομία,
τους πολίτες και την αγορά μας, που είχε
χτυπηθεί σε βάθος από την πανδημία. 

Η διεθνής κοινότητα, όλοι οι πολίτες, πε-
ριορίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα
και είχαν ανάγκη να ταξιδέψουν. Ήρθε νω-
ρίς την άνοιξη το μοναδικό όπλο έναντι της
νόσου, το εμβόλιο, και επιτάχυνε την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, κάνοντας πιο επιτα-
κτική από ποτέ τη διάθεσή τους για ταξίδι.
Όλη η συζήτηση λοιπόν εστιάστηκε στο πού
θα ταξιδέψουν, ποιον προορισμό θα επιλέ-
ξουν, πού θα περάσουν αυτές τις πολύτιμες
και πολυπόθητες διακοπές τους, που για
πρώτη φορά ήταν πιο μη διαπραγματεύσι-
μες από ποτέ! 

Και εδώ ήταν η μεγάλη εθνική επιτυχία
της Ελλάδας, σε μια στιγμή που όλες οι αγο-
ρές βγήκαν στοχευμένα και επιθετικά να

αδράξουν αυτό το μοναδικό momentum. Η
Ελλάδα, με την ηγεσία του υπουργείου Του-
ρισμού και τον ΕΟΤ, εστίασε στην εσωτερική
ανάγκη και συναίσθημα του ταξιδιώτη, προ-
τάσσοντας τη χώρα μας ως τη μοναδική επι-
λογή που θα τον καλύψει. Και τα κατάφερε
με το «All I need is Greece» να μετουσιώνε-
ται από τον κάθε ταξιδιώτη σε παραδοχή και
σε ταξίδι. 

Αυτά για φέτος. Η χρονιά που θα ξετυλιχ-
θεί μπροστά μας και για την οποία ήδη η ελ-
ληνική κυβέρνηση εργάζεται είναι μια χρο-
νιά που επίσης θα έρθει αντιμέτωπη με προ-
κλήσεις. Η μεγάλη πρόσκληση θα είναι να
εργαστούμε και πάλι όλοι μαζί δυναμικά και
συλλογικά, κάτι το οποίο μας έφερε πρωτα-
γωνιστές σε ένα έργο που παραδοσιακά μάς
ανήκει. Και είναι βέβαιο πως όλοι μας θα
δώσουμε και πάλι τον καλύτερό μας εαυτό,
μετουσιώνοντας την ελληνική φιλοξενία σε
πράξη για ακόμη μία φορά. 

* Βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ

Γράφει ο
Φίλιππος
Φόρτωμας*

Γράφουν οι κ.κ.
Χρυσή-Ουρανία 
Παπαδοπούλου (1)

Θωμάς Χ. 
Μαρκόπουλος (2)
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Ηεμβληματική και εντυπωσιακή
βίλα της Κατερίνας, χήρας του
εφοπλιστή Παναγή Παναγόπου-

λου, που δεσπόζει σκαρφαλωμένη στα βρά-
χια της πιο ακριβής περιοχής της Ελλάδας,
στο Καβούρι, δεν έμεινε για πολύ καιρό με το
πωλητήριο στα μεγάλα μεσιτικά γραφεία, πα-
ρά το εξωφρενικό –για πολλούς– τίμημα
αγοράς της!

Ήδη σύμφωνα με έγκυρους κύκλους του re-
al estate, η ιδιοκτήτριά της βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο συζητήσεων με… γείτονα
της μεγαλοεφοπλιστού, που επιθυμεί δια-
καώς την απόκτησή της.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών συνεννοούν-
ται για τις τελευταίες λεπτομέρειες του συμ-
βολαίου και, καλώς εχόντων των πραγμάτων,
τις επόμενες μέρες θα πέσουν και οι υπογρα-
φές. Η κα Παναγοπούλου δεν υπαναχωρεί
από την τιμή που έχει ορίσει, δηλαδή τα 150
εκατ. ευρώ, και απέρριψε πρόσφατα, σύμφω-
να με πληροφορίες, προσφορά 100 εκατ. ευ-
ρώ. Το ποσόν είναι πρωτοφανές για την εγχώ-
ρια αγορά, όχι όμως για την περιοχή του Κα-
βουριού, που ονομάζεται και Eldorado της Ελ-
λάδας. Εκεί μένουν μερικοί από τους πλουσιό-
τερους Έλληνες μεταξύ των οποίων οι οικογέ-
νειες Μαρτίνου, Κανελλοπούλου, Δρακόπου-
λου, η Μαριάννα Λάτση κ.ά.

Πρόσφατα, ο εφοπλιστής Διαμαντής Δια-
μαντίδης αγόρασε τρεις πανάκριβες βίλες
αξίας 120 εκατ. ευρώ για τον ίδιο και τα παι-
διά του, κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο, κα-
θώς ο πρώτος που το έκανε στην περιοχή ήταν
ο Περικλής Παναγόπουλος.

Η βίλα της χλιδής
Όσοι είχαν την τύχη να φιλοξενηθούν στη

συγκεκριμένη κατοικία έχουν να λένε για την
αισθητική που διέπει όλους τους χώρους, τα
όμορφα χρώματα και τη chic διακόσμηση.

Τα έπιπλα έχουν επιλεγεί από γνωστούς οί-
κους της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ η
πισίνα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης σε συν-
δυασμό με την απρόσκοπτη θέα στο απέραντο
γαλάζιο. Μια θέα που παραπέμπει σε κατοι-
κίες στη διάσημη Γαλλική Ριβιέρα, σκαρφα-
λωμένες στον βράχο, οι οποίες είναι περιζήτη-
τες στους κύκλους του διεθνούς jet set.

Αυτό το παλάτι, ωστόσο, ήταν μέχρι πρό-
σφατα «αυθαίρετο». Με μια ρύθμιση για την
επαναχάραξη του Αιγιαλού στο Καβούρι, κα-
τάφερε να νομιμοποιήσει αυθαίρετα κτίσμα-
τα. Αίτημα του Σεπτεμβρίου του 2017 έγινε
δεκτό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούσε
σε επανακαθορισμό του αιγιαλού μερικές δε-
κάδες μέτρα σε μήκος και μετατόπισε ουσια-
στικά την οριογραμμή σχεδόν μέσα στη θά-
λασσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα,
η κυβέρνηση μέσω της αποκεντρωμένης διοί-
κησης που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερι-
κών προχώρησε στην επαναχάραξη του αιγια-
λού, μετά από αίτηση που είχαν καταθέσει

δύο εταιρείες του εκλιπόντος σήμερα εφοπλι-
στή Περικλή Παναγόπουλου. Το αίτημα αφο-
ρούσε τη μετακίνηση της γραμμής του αιγια-
λού στο Μεγάλο Καβούρι προς τη θάλασσα,
προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα
στα δύο κτίσματα, αφού, βάσει του νόμου, η
απόσταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των
50 μέτρων από τον αιγιαλό και την παραλία.

Το αίτημα δεν είχε γίνει αποδεκτό το 2014,
όταν αρχικά κατατέθηκε. Η τότε κυβέρνηση
δεν είχε προχωρήσει δηλαδή στην επαναχά-
ραξη της γραμμής του αιγιαλού. 

Τον Σεπτέμβριο του 2017, υπήρξε συμπλη-
ρωματική αίτηση που έγινε αποδεκτή, με απο-
τέλεσμα να μετακινηθεί η γραμμή προς τη θά-
λασσα… Συγκεκριμένα, στις 16/6/2014, οι
εταιρείες ΑΠΡΙΛΙΑ και ΕΤΕΡΑ του Περικλή Πα-
ναγόπουλου έκαναν αίτηση για επανακαθορι-
σμό των οριογραμμών αιγιαλού στη θέση Με-

γάλο Καβούρι του Δήμου Βουλιαγμένης.
Επειδή οι αιτήσεις αυτές δεν έτυχαν ευνοϊ-

κής μεταχείρισης, κατατέθηκε συμπληρωμα-
τική αίτηση προκειμένου να επιληφθεί του θέ-
ματος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ! 

Μετά τον επανακαθορισμό του αιγιαλού,
που έγινε μπροστά και αποκλειστικά στα δύο
συγκεκριμένα οικόπεδα, ο ιδιοκτήτης τους
μπόρεσε να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα και

τα ακίνη
Αρκε

στην πε
τετραγω
να με ε
λάχιστο
δυνατό
από 20
σκευές 

Η τότε ειδική σύμβουλος 
Κατερίνα Παναγοπούλου και
πώς ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε 
την οριοθέτηση του αιγιαλού

150 «μύρια» για τη βίλα Παναγοπο
Το πολυτελέστατο
ακίνητο που θυμίζει
λίγο… «Δυναστεία»
αλλάζει χέρια 

Το 2018, το καλοκαίρι, ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει
ολιγοήμερες διακοπές με την πολυτελή θαλαμηγό της
κυρίας Παναγοπούλου.

Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν το καλοκαιρινό ταξίδι
του πρωθυπουργού, όμως, πριν από τις ευρωεκλο-
γές, βγαίνουν στο φως οι φωτογραφίες από τις οικο-
γενειακές διακοπές στο πλοίο της στενής συνεργάτι-
δας του πρωθυπουργού.

Προκαλείται σάλος, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας δι-
καιολογεί τις μυστικές διακοπές που ποτέ δεν έχει δη-
λώσει, ως απλά μια παραχώρηση της κας Παναγοπού-
λου. Η δε συνεργάτιδά του επιβεβαιώνει τις διακοπές,
λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός ήταν κουρασμένος:

«Ως συνεργάτης του είχα τη χαρά να οικοδομήσω
σχέση φιλίας και εκτίμησης μαζί του, που μου επέτρε-
ψε να τον καλέσω σε φιλοξενία, τόσο τον ίδιο και την

οικογένειά του όσο κ
ποιες από τις λιγοστέ
γραμμα του θα το ε
χρόνια δεν μπόρεσε
φορά, σε μια πολύ π
παυλας, στο σκάφος
μου, Περικλή Παναγ
στώ πως μία απλή α
έφθανε στο σημείο 
μετάλλευσης».

Η Κατερίνα Πανα
Εθνική Πρέσβειρα τ
Ευρώπης για τον Αθλ
νίζεσθαι, διαπιστε
σμού το 1998, ενώ
κλειστικά σε εθελον

Οι πρωθυπουργικές διακοπέ

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
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ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑIΑ  
Πολλή συζήτηση έχει πυροδοτήσει η πα-
ρουσία της επιδημιολόγου Αθηνάς Λινού,
με… σημαία του ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη
γραμμή στην ομιλία του Γιώργου Παπαν-
δρέου στο Θησείο, δίπλα στον Μιχάλη
Καρχιμάκη. Επί της ουσίας, η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ εξέφρασε όχι
μόνο τη στήριξή της στον Γιώργο Παπαν-
δρέου, αλλά και την πολιτική της επιστρο-
φή στο ΠΑΣΟΚ (με το οποίο ήταν υποψή-
φια στο παρελθόν) – υπό την προϋπόθεση,
ασφαλώς, ότι θα κερδίσει στην προεδρική
κούρσα ο πρώην πρωθυπουργός.

ΜΙΑ ΩΡΑIΑ 
ΑΤΜOΣΦΑΙΡΑ 
Με ουσιαστικές λέξεις ο Γιώργος Τσί-
πρας, βουλευτής Δυτικής Αττικής και
αναπληρωτής τομεάρχης Άμυνας του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «αδειάζει» τον οικονομολό-
γο, πρώην υφυπουργό Παρά τω Πρωθυ-
πουργώ και σύμβουλο του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Λιάκο.
Σε άρθρο του ο κ. Λιάκος εκφράζει την
πλήρη διαφωνία του με την πολιτική των
κοινωνικών μερισμάτων και την ενίσχυ-
ση των εργαζομένων, υποστηρίζοντας
πως πρόκειται για «λάθη των προηγού-
μενων δεκαετιών που, από ό,τι φαίνεται,
δεν μας έχουν γίνει διδάγματα». Εκτιμά
επίσης πως «τέτοιες αποφάσεις ενδεχο-
μένως αδυνατίζουν τη θέση μας στην
επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρη-
ση του Συμφώνου Σταθερότητας». Μια
ωραία ατμόσφαιρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΜEΤΩΠΟ  

Για το κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα
ρωτήθηκε ο Γραμματέας του Κινήματος Αλ-
λαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης και εξα-
πέλυσε νέα επίθεση κατά της ΝΔ, αλλά και
του ΣΥΡΙΖΑ.
Υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση είναι προσωρινού χαρακτή-
ρα και στοχεύουν σε δυνητικά εκλογικά
ακροατήρια, με όρους επιδοματικής εξάρ-
τησης, σημείωσε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα
τα ψηφίσει, πλην όμως διεκδικεί να έχουν
πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Όλα ανοιχτά  
Με το καθολικό lockdown να επιστρέφει στη

Βόρεια Ευρώπη, οι φόβοι πως και η Ελλάδα θα
ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση αυξάνον-
ται. «Αν βρεθούμε σε αδιέξοδο, πιστεύω ότι θα
πάρουμε μέτρα όπως αυτά που πήραν οι ευρω-
παϊκές χώρες», λέει συνεχώς ο καθηγητής πα-
νεπιστήμιου Στέλιος Λουκίδης. «Το θέμα είναι
πώς θα αναστείλουμε κάποια κομμάτια για να
μη φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι το lockdown είναι ένα από τα ζητή-
ματα που θα τεθούν το τραπέζι, αλλά θα τεθούν ίσως με διαφορε-
τικό τρόπο που είχαμε ζήσει τις προηγούμενες χρονιές».

Μια τεράστια επανάσταση αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα χρό-
νια και στον τρόπο διατροφή μας, καθώς οι παγκόσμιοι οργανισμοί μι-
λούν πλέον ανοιχτά για τη «μεγάλη επανεκκίνηση» και στη διατροφή. 

Οι τροφές που διαλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε
επηρεάζουν όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την υγεία του πλανήτη, επι-
σημαίνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. Σύμφω-
να με έκθεση του Οργανισμού, με τη διατήρηση των φυσικών οικοτύ-
πων, τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τη μετάβαση σε φυτικές
διατροφικές συνήθεις, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μπορού-
σαν να μειωθούν έως και οκτώ γιγατόνους ετησίως. Ήδη, στα ψυγεία
και τα ράφια των σούπερ-μάρκετ έχει μεγαλώσει η γκάμα των προϊόντων
τα οποία παρασκευάζονται από φυτικές πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα τα υποκατάστατα τυριού. Παράλ-
ληλα, σε χώρες όπως η Αμερική, το Ισραήλ και η Ιαπωνία εδώ και μερικά χρόνια έχουν ξεκινήσει μελέτες
και πειράματα για παραγωγή κρέατος από βλαστοκύτταρα.

Μέσω μιας επιστολής που ετοιμά-
ζουν, συγκεντρώνοντας υπογρα-
φές, μέλη του Κογκρέσου των

ΗΠΑ προσπαθούν να μπλοκάρουν την αμερι-
κανική κυβέρνηση, ώστε να επιτρέψει στην
Τουρκία να πάρει όπλα μέσω τρίτων. 
«Ενδεχόμενη πώληση F-16 θα μπορούσε να
γίνει μόνο μέσω της πλαγιάς οδού, κάτι που
θα παρέκαμπτε το Κογκρέσο – αν συμβεί
αυτό, θα το σταματήσουμε μέσω νέας νομο-
θετικής πρωτοβουλίας… Δεν μπορούμε να
θέσουμε σε κίνδυνο την εθνική μας ασφά-
λεια στέλνοντας αεροσκάφη αμερικανικής
κατασκευής σε έναν σύμμαχο που συνεχίζει
να συμπεριφέρεται σαν αντίπαλος», προει-
δοποιούν βουλευτές και μεταξύ άλλων επι-

σημαίνουν: «Θεωρούμε τέτοιες απόπειρες
απαράδεκτη καταστρατήγηση των αποφά-
σεων του Κογκρέσου και θα εξετάσουμε
πρόσθετη νομοθεσία για τον περιορισμό αυ-
τής της πιθανής αγοράς, εάν η κυβέρνηση
επιμείνει να αγνοήσει την πρόθεση του Κογ-
κρέσου».  Την επιστολή υπογράφουν, μετα-
ξύ άλλων, οι: Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κρις Παπ-
πάς, Γκας Μπιλιαράκης, Καρολάιν Μαλόνεϊ
(φωτό), με την υποστήριξη της αμερικανο-
εβραϊκής επιτροπής, της αρμενικής εθνι-
κής επιτροπής, του Ινδουιστικού Αμερικανι-
κού Ιδρύματος, του think tank «Middle East
Forum», των Αμερικανών Φίλων του Κουρ-
διστάν και του ελληνοαμερικανικού λόμπι
HALC. Εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση. 

Όπλα στην Τουρκία 
μόνο διά της πλαγίας

ΘEΛΕΙ ΛΟΒEΡΔΟ
Αν και στο Μαξίμου γνωρίζουν
πολύ καλά ότι αν αποκαλυφθεί
«κύμα» από «γαλάζιους» που θέ-
λουν να στηρίξουν τον Ανδρέα
Λοβέρδο, αυτό μπορεί να μην
ωφελήσει τον υποψήφιο πρό-
εδρο του ΚΙΝΑΛ, κάποιοι… δεν
κρατιούνται. Για παράδειγμα, ο
πρώην υφυπουργός Υγείας Θα-
νάσης Γιαννόπουλος είναι έτοι-
μος να ψηφίσει σε εσωκομματι-
κή διαδικασία άλλου κόμματος,
και μάλιστα να στηρίξει την υπο-
ψηφιότητα Λοβέρδου.

ΞYΠΝΗΣΑΝ ΟΙ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛOΓΟΙ
Πολλά περισσότερα ερωτήματα
και… γενικευμένη αναταραχή
στον εγκέφαλό τους (σ.σ. των
συνωμοσιολόγων) προκάλεσε η
παρέμβαση του υφυπουργού Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Θ. Λιβάνι-
ου στη Βουλή, με αιχμή το φακέ-
λωμα ζώων συντροφιάς, που θα
καταλήξει στη οριστικοποίηση
του ηλεκτρονικού φακέλου για
κάθε πολίτη, με στοιχεία του
ιστορικού του σε θέματα υγείας.
Τώρα ποιος τους πιάνει…

Η ΑΠΡOΒΛΕΠΤΗ
«ΔEΛΤΑ»
Η παραλλαγή «Δέλτα», που εν-
τοπίστηκε για πρώτη φορά
στην Ινδία, έφτασε στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο τον Μάρτιο του
2021.
Γρήγορα έγινε σαφές ότι είναι
πολύ πιο μολυσματική από την
παραλλαγή «Άλφα» (Kent), η
οποία θεωρούνταν ήδη πιο με-
ταδοτική από το αρχικό στέλε-
χος της Γιουχάν.
Σύμφωνα με την έκθεση της
Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας
τον Ιούνιο, η «Δέλτα» είναι
64% πιο μεταδοτική από την
«Άλφα».
Αυτή η υψηλή μεταδοτικότητα
σημαίνει ότι η «Δέλτα» αποτε-
λεί τώρα το 99% των κρουσμά-
των Covid στην Αγγλία. Σε λί-
γο πρέπει να αρχίσουμε να κά-
νουμε και τον φάκελο της
«Όμικρον». 

Έκπληξη    
Η παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού έχει
έρθει αρκετά κοντά με το ΜέΡΑ25. 

Επαφές    
Το γεύμα που είχε προσφάτως με κορυ-
φαία στελέχη μιντιακού ομίλου ο Θάνος
Πλεύρης ήταν μόνο η αρχή των επαφών
που σχεδιάζει να έχει ο υπουργός Υγείας
με επιτελικά στελέχη μεγάλων ΜΜΕ. Ο κ.
Πλεύρης το επόμενο διάστημα προγραμμα-
τίζει επαφές και με στελέχη άλλων συγ-
κροτημάτων, με κύριο μενού την πανδημία.ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α M E D I A

Προς φυτικά κοκορέτσια 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Οι πρωτοβουλίες Κικίλια 
για τη στήριξη των νοικοκυριών

Ο τουρισμός αποτελεί εδώ και δεκαετίες τη βαριά βιομηχανία της Ελ-
λάδας και στηρίζει σχεδόν μονοθεματικά την ελληνική οικονομία, μια οι-
κονομία η οποία έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας έδειξε από την πρώ-
τη στιγμή ότι επιδιώκει, με συγκεκριμένες, προωθητικές πρωτοβουλίες,
να στηρίξει στην πράξη τα νοικοκυριά, που έχουν δοκιμαστεί υπερτροφι-
κά την τελευταία δεκαετία, ως συνέπεια της βαριάς οικονομικής κρίσης
και των δραματικών επιπτώσεων των μνημονίων, τα οποία οδήγησαν σε
φτωχοποίηση πλατιές κοινωνικές μάζες.

Ο πρωταθλητής της Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, άλλωστε, δια-
τηρεί ανοικτή γραμμή με την κοινωνική βάση της «γαλάζιας» παράτα-
ξης, η σπονδυλική στήλη της οποίας εδράζεται στη μεσαία τάξη, κάτι
που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως και με ακρίβεια συμπε-
ράσματος τις καινούργιες τάσεις που διαμορφώνονται και τις αγωνίες
των πολιτών.

Ποιοι βλέπουν… 
βουλευτή τον Δημήτρη 
Αναστασόπουλο
Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, τον
οποίο στήριξε το επιτελείο του Μεγά-
ρου Μαξίμου για την προεδρία του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι

από τα «γαλάζια»
στελέχη που ο κύ-
κλος των συνεργα-
τών του Κυριάκου
Μητσοτάκη εκτιμά
ότι θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί και στις
κεντρικές πολιτικές
μάχες του μέλλον-

τος. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος εί-
χε στηριχτεί τις προηγούμενες εκλο-
γές του ΔΣΑ από μεμονωμένους βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α’
Αθηνών, κάτι που του στοίχισε εκλογι-
κά, καθώς τον αποξένωσε από τους
υπόλοιπους «γαλάζιους» βουλευτές
του Λεκανοπεδίου.
Αυτήν τη φορά, το Μέγαρο Μαξίμου
του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε πάνω
του την προεκλογική καμπάνια και τη
στήριξή του, με αρκετούς να μιλούν
ήδη θετικά για την προοπτική να δοκι-
μάσει τις δυνάμεις του για τη Βουλή
στις επόμενες εκλογές. 

Ουπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανα-
μένεται να έχει κεντρικό ρόλο

στις επόμενες εκλογές, αναφορικά με
τη στρατηγική και τις επικοινωνιακές
στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την επάνοδό του στην κυβέρ-
νηση, στον προ μηνών ανασχηματι-
σμό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ανα-
κτήσει πλήρως τα πατήματά του δίπλα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και καθώς
ήταν ο «στρατηγός» της επικράτησης

του σημερινού πρωθυπουργού στη
μάχη για την ηγεσία της Νέας Δημο-
κρατίας το 2016, η συμβολή του
στις εκλογικές αναμετρήσεις που
έρχονται κρίνεται ως αναγκαία. Στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
άλλωστε, ο Τάκης Θεοδωρικάκος
λειτουργεί μεθοδικά και καλλιεργεί
τις σχέσεις του με την κοινωνική βά-
ση της Νέας Δημοκρατίας, μια παρά-
μετρος που τον ενισχύει, έναντι
του… ανταγωνισμού.

Η ενόχληση της Εκκλησίας για
«σατιρικό» δημοσιογράφο

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος φρόντισε, από το ξεκί-
νημα κιόλας της εθνικής περιπέτειας με την πανδημία, να αξιο-
ποιήσει το προσωπικό ειδικό βάρος του και την αδιαμεσολάβη-
τη σχέση του με την ελληνική κοινωνία, ώστε να στηρίξει την
κοινή προσπάθεια. Πολλές φορές βρέθηκε στο επίκεντρο άδι-
κης κριτικής, κάτι που συνέβη και πρόσφατα, με την Αρχιεπι-
σκοπή να μην κρύβει παρασκηνιακά την ενόχλησή της για δη-
μοσιογράφο που επικαλείται τη… σάτιρα, και μέσω συστημι-
κού ΜΜΕ αφήνει συχνά αιχμές, όχι τόσο για τον ίδιο τον Αρχιε-
πίσκοπο ή την Ιερά Σύνοδο, αλλά για την Εκκλησία και τον πυ-
ρήνα της πίστης.

Αυτή η συμπεριφορά έχει ενοχλήσει ακόμη και άλλους δη-
μοσιογράφους του ίδιου ΜΜΕ και αναμένεται με ενδιαφέρον
η συνέχεια. 

ΟΙ ΝEΕΣ ΑΛΛΑΓEΣ 
ΠΟΥ ΣΧΕΔΙAΖΕΙ Ο ΤΣIΠΡΑΣ
Νέες αλλαγές στην επικοινωνιακή ομάδα αλλά και
την Task Force των στελεχών πρώτης γραμμής, που
θα οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές,
σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρώην πρωθυπουργός και σημερινός αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμά ότι οι εξελίξεις
σε πολιτικό επίπεδο θα είναι ραγδαίες το επόμενο
διάστημα, εξαιτίας της κοινωνικής δυσαρέσκειας για
την κυβέρνηση, που ο ίδιος διαπιστώνει ότι διογκώνε-
ται. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να επιταχύνει
την αναδιοργάνωση της… βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ, σε
μια προσπάθεια να βρεθεί σε καλύτερη αφετηρία και
να διεκδικήσει μέρος της κυβερνητικής φθοράς, μό-
λις η κοινωνία βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο καμ-
πής εκλογικής συμπεριφοράς. 

ΤΟ «ΚOΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟYΧΩΝ»
ΕΠΙΣΤΡEΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚHΝΙΟ
Στις προηγούμενες εκλογές, οι σχετικές ζυμώσεις
δεν οδήγησαν στο αίσιο αποτέλεσμα που προσδοκού-
σαν οι εμπνευστές τους, οι ίδιοι άνθρωποι ωστόσο θε-
ωρούν ότι αυτήν τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφο-
ρετικά. Ο λόγος για τις παρασκηνιακές ζυμώσεις για
το «κόμμα των συνταξιούχων», ένα νέο κομματικό μόρ-
φωμα δηλαδή, το οποίο θα επιχειρήσει να εκφράσει
εκείνους που θεωρούν ότι πλήττονται από τις κυβερ-
νητικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια, με απαρχή τις
μεγάλες και άδικες περικοπές συντάξεων της μνημο-
νιακής περιόδου. Ο εκλογικός νόμος της απλής ανα-
λογικής ευνοεί τέτοιου είδους αυτόνομες διαδρομές
και, αυτήν τη φορά, σε αντίθεση με το 2019, οι ζυμώ-
σεις έχουν προχωρημένο περιεχόμενο.

Ο (κεντρικός) ρόλος του Θεοδωρικάκου
στις επόμενες εκλογές

Το αποτέλεσμα 
των εκλογών 
του ΕΔΟΕΑΠ 
πρόκριμα για 
την ΕΣΗΕΑ
Το αποτέλεσμα των πρόσφατων
εκλογών του ΕΔΟΕΑΠ διαμορφώ-
νει ήδη κλίμα για να λειτουργήσει
ως πρόκριμα και στις εκλογές
στην ΕΣΗΕΑ, που θα διεξαχθούν
στο ξεκίνημα του νέου έτους.
Η σαρωτική επικράτηση των στε-
λεχών που πρόσκεινται στις παρα-
τάξεις της Μαρίας Αντωνιάδου
και του Σταύρου Καπάκου έδειξε
ότι στους κόλπους των επαγγελ-
ματιών δημοσιογράφων έχουν
διαμορφωθεί συγκεκριμένα πλαί-
σια αξιολόγησης και αποτίμησης
τόσο της σημερινής διοίκησης
της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ,
όσων και εκείνων που προηγήθη-
καν στο Ταμείο των δημοσιογρά-
φων. Ήδη, η παράταξη της προ-
έδρου της ΕΣΗΕΑ Μαρίας Αντω-
νιάδου κινείται δραστήρια, για την
περαιτέρω ενίσχυση της παρου-
σίας της, με φόντο τις επερχόμε-
νες κάλπες στην Ένωση και την
πλουραλιστική έκφρασή της.

ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 
Η χώρα διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 40 δισ. ευ-

ρώ, για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο κάποιας
κρίσης στις αγορές. Σύμφωνα με τους ξένους οί-
κους, η ελληνική οικονομία είναι καλυμμένη από
κάθε άποψη, καθώς με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο θα ενταχθούμε στο οποιοδήποτε πρόγραμμα
ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άλ-
λωστε, η Ελλάδα είναι ένα επιτυχημένο story για
τους Ευρωπαίους και γενικά για τους δανειστές
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να... πυρο-
βολήσουν τα πόδια τους! Όμως, για καλό και για
κακό, ο Χρήστος Σταϊκούρας παίζει γερή άμυνα!
Επειδή ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να συμβεί κά-
τι, φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει... 

ΨHΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣYΝΗΣ
Η JP Morgan είναι ένας από τους οίκους που
έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα και μάλιστα
στην τελευταία της έκθεση εκφράζει ανοικτά
τον... έρωτά της, για τα ελληνικά ομόλογα. Μάλι-
στα, θεωρεί ότι οι ελληνικοί τίτλοι αποτελούν
εξαιρετικό asset που μπορεί να αποφέρει ση-
μαντικά κέρδη τους επόμενους μήνες, όποια και
αν είναι η εξέλιξη στις αγορές λόγω της πανδη-
μίας. Και μάλιστα, δεν λέει μόνο αυτό. Συναρτά
την επιλογή της από την προσδοκία αναβάθμισης
της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα. Το ρεζου-
μέ της έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα, μετά από μία
δεκαετία, θα βρεθεί είτε στο α’ εξάμηνο είτε στο
τέλος του 2022, σε επενδυτική βαθμίδα, και οι
εισροές κεφαλαίων θα επιταχυνθούν. Αμήν! 

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟI... 
Μεγάλη ικανοποίηση υπάρχει στην ηγεσία του

υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς τόσο ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Νί-
κος Παπαθανάσης λαμβάνουν θετικότατες κριτι-
κές από την αγορά για το νέο πλαίσιο των Στρατη-
γικών Επενδύσεων. Μάλιστα, με αφοπλιστικό τρό-
πο, ο υπουργός εξέθεσε στη Βουλή τα κόμματα
της Αριστεράς, που βλέπουν ευνοϊκές διατάξεις
για τους επενδυτές. Και ο υπουργός είπε το αυτο-
νόητο απέναντι στις φανφάρες των κομμάτων της
Αριστεράς. Αν δεν υπάρξει ευνοϊκό πλαίσιο για τις
επενδύσεις, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργα-
σίας; Στο ερώτημα αυτό, το σχέδιο Γεωργιάδη -
Παπαθανάση δίνει αυτονόητες απαντήσεις, τις
οποίες αδυνατούν να συλλάβουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, τα οποία προφανώς δεν θέλουν
επενδυτές, γιατί τους βολεύει καλύτερα η ύπαρξη
ανέργων. Έχουμε καταλάβει την... αλλεργία τους
σε οτιδήποτε είναι πραγματικά προοδευτικό και
όχι «προοδευτικό» με... αριστερό πρόσημο! 

Ο ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ ΘΑ ΠΕΤYΧΕΙ!
Οι αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του ΕΦΚΑ
είναι πρωτοποριακές και αποτυπώνουν πλήρως
την... καταδίκη του Κωστή Χατζηδάκη για να πε-
τύχει! Με κεκτημένη ταχύτητα λόγω του πλάνου
διάσωσης της ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ πρέπει να περιμέ-
νουμε εντυπωσιακές εξελίξεις. Με managers
από την αγορά, πριμ για όσους αποδίδουν, μετα-
κινήσεις σε όσους δεν είναι αποδοτικοί, καθώς
και με την εκκαθάριση των συντάξεων να κινείται
σε τροχιά νέων ρεκόρ, είναι προφανές ότι ο
υπουργός Εργασίας «έχει βάλει πείσμα να πετύ-
χει μέσα στους επόμενους μήνες όλους τους στό-
χους του». Αυτό λένε στενοί συνεργάτες του, που
ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Κάτι
ξέρουν... 

Στο λεπτ
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ΚΡΑΥΓH ΑΓΩΝIΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚO
ΣΧΟΛΕIΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝIΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Σε απόγνωση βρίσκονται οι γονείς
των μαθητών στο Καλλιτεχνικό Σχο-
λείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κα-
θώς τα παιδιά χάνουν κι άλλες διδα-
κτικές ώρες αντί να έρθουν καθηγη-
τές για την κάλυψη των κενών από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η βου-
λευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νί-
να Κασιμάτη έφερε στη Βουλή το ζή-
τημα των εκπαιδευτικών κενών σε μα-
θήματα κατεύθυνσης στο Καλλιτεχνι-
κό Σχολείο Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας που μένουν ακάλυπτα, ενώ δια-
νύουμε ήδη τον τρίτο μήνα της σχολι-
κής χρονιάς 2021-22, με αποτέλε-
σμα την υπονόμευση της λειτουργίας
και του σκοπού του καλλιτεχνικού
σχολείου, αποστερώντας έτσι από
τους μαθητές την πρόσβαση στο εκ-
παιδευτικό αγαθό, και ζητά από την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως να
απαντήσει στην από 26/11/21 σχετι-
κή Επιστολή του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχο-
λείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

«ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ» ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
«Μία από τα ίδια» θα μπορούσε να
πει κανείς ότι είναι το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου Πειραιά για το
2022, που εγκρίθηκε κατά πλειοψη-
φία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ενδεικτικό είναι ότι μόλις τέσσερα
είναι νέα έργα, εκ των οποίων επί
της ουσίας ένα αφορά μελέτες και
όλα τα υπόλοιπα είναι παρεμβάσεις
που είχαν ενταχθεί στα Τεχνικά Προ-
γράμματα προηγούμενων ετών, αλλά
δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν, είτε
λόγω έλλειψης χρηματοδότησης εί-
τε για άλλους λόγους. 
Υπέρ για το Τεχνικό Πρόγραμμα για
το 2022 ψήφισαν οι συνδυασμοί της
διοίκησης του δήμου («Πειραιάς Νι-
κητής» του Γ. Μώραλη και «Πειραιάς
Πόλη Πρότυπο» του Ν. Βλαχάκου)
και ο δημοτικός σύμβουλος του «Πει-
ραιάς σε Τάξη» Σταύρος Κοσκωτάς,
ενώ τον καταψήφισαν παρατάξεις
της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι
δεν καλύπτονται οι ανάγκες της πό-
λης σε διάφορους τομείς, όπως
Αθλητισμός, Παιδεία κ.ά. 

Ορατός είναι ο κίνδυνος ακύρωσης χη-
μειοθεραπειών καρκινοπαθών στο
Νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά,

καθώς παραμένουν άλυτα σοβαρά προβλή-
ματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία
του νοσοκομείου.

Σήμα κινδύνου για το αντικαρκινικό νοσο-
κομείο εκπέμπει η βουλευτής της Β’ Πειραι-
ώς Φωτεινή Μπακαδήμα η οποία κατέθεσε
σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό
Υγείας με θέμα: «Εργασιακή εξόντωση εργα-
ζομένων στο φαρμακείο του Νοσοκομείου

Μεταξά και κίνδυνος ακύρωσης χημειοθε-
ραπειών». 

Στην ερώτηση, η βουλευτής του ΜέΡΑ 25
επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «υπάρχει σο-
βαρότατο πρόβλημα λειτουργίας στο φαρμα-
κείο στο αντικαρκινικό “Μεταξά”, που είναι
νευραλγικής σημασίας για την ίδια τη λει-
τουργία του Νοσοκομείου, δεδομένου του
μεγάλου αριθμού χημειοθεραπειών που
πραγματοποιούνται καθημερινά, αλλά και
των ραδιοφαρμάκων και των αντιδραστη-
ρίων των υπολοίπων κλινικών».

Χωρίς όραμα, πρόγραμμα και σχέδιο για την πόλη είναι ο Προϋπολογισμός του
2022 που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, όπου απουσίαζαν τρεις
επικεφαλής παρατάξεων από την κορυφαία συνεδρίαση, αφήνοντας ερωτηματικά
για την απουσία τους.

Ο Προϋπολογισμός του 2022 δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή σελίδας για την πό-
λη και το 63% των πόρων προέρχεται από τα δημοτικά τέλη, ενώ το υπόλοιπο το
36% από το κράτος.

Μετά από πολύωρη συζήτηση, ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
με τις ψήφους των συμβούλων των συνδυασμών της πλειοψηφίας «Πειραιάς Νικη-
τής» και «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» που συν-διοικούν τον δήμο, καθώς και του δη-
μοτικού συμβούλου της παράταξης «Πειραιάς σε Τάξη» του Σταύρου Κοσκωτά.

Αντιθέτως, καταψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων
της Αριστεράς, που φαίνεται ότι δεν πείστηκαν από όσα οραματίζεται η Δημοτική
Αρχή για την επόμενη χρονιά.

«ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ»
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΦΥΤΡΑ

Ο Πειραιώτης δημοσιογράφος

Γιάννης Φύτρας δεν είναι πια

κοντά μας. Έφυγε από τη ζωή

σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας

την δική του ιστορία στο πει-

ραιώτικο ρεπορτάζ, το οποίο

υπηρέτησε σαράντα ολόκλη-

ρα χρόνια.

Ήταν εκ των «πρυτάνεων» του

πειραϊκού ρεπορτάζ, με ήθος,

ζήλο για το λειτούργημα και

ευρυμάθεια, ακούραστος στο

ρεπορτάζ και με συναρπαστι-

κό χειρόγραφο.

Στα γόνιμα χρόνια της δημο-

σιογραφικής του καριέρας κά-

λυψε το πειραϊκό, ναυτιλιακό

και αστυνομικό ρεπορτάζ σε

μεγάλες εφημερίδες και πε-

ριοδικά. Συνεργάστηκε επί-

σης με το ραδιόφωνο και την

τηλεόραση του ΑΝΤ1 και με το

πρακτορείο Reuters. Παράλ-

ληλα, ήταν από τους συγγρα-

φείς του περίφημου περιοδι-

κού «Μάσκα». Έγραψε τα

αστυνομικά μυθιστορήματα

«Γκρίζα Ανατολή» και «Απο-

στασία Νεκρών» και το βιβλίο

«Το ρεπορτάζ της ζωής μου»,

το οποίο άφησε παρακαταθή-

κη στους νεότερους δημοσιο-

γράφους.

Τραγικές είναι οι συνθή-
κες για τους υπηρετούν-
τες αστυνομικούς στο ΤΑ
Καμινίων, με αποτέλεσμα
να νιώθουν ανασφαλείς οι
κάτοικοι των Γ’, Δ’, Ε’ Δη-
μοτικών Διαμερισμάτων
Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα
με την ανοιχτή επιστολή
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, η
παρούσα δύναμη μαζί με τον Διοικητή της Υπη-
ρεσίας εναπόκειται στους δέκα Αστυνομικούς,
εκ των οποίων ως μάχιμοι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν μόνο εννιά καθημερινά, ενώ η οργανι-
κή δύναμη του Τμήματος προβλέπει τριάντα
οκτώ αστυνομικούς.

«Οι αφανείς αυτοί
ήρωες της καθημερινό-
τητας δίνουν όλο τους
τον εαυτό και καταβάλ-
λουν καθημερινά υπερ-
προσπάθεια για να προ-
σφέρουν στην τοπική κοι-
νωνία τις υπηρεσίες που
χρειάζεται για να είναι
αυτή ασφαλής», σημει-

ώνουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, οι οποίοι
ωστόσο θέτουν το ερώτημα: «Πώς είναι ανθρω-
πίνως δυνατό οι συνάδελφοι υπηρετούντες εκεί
να εργαστούν και να είναι εντάξει στις υποχρεώ-
σεις τους, με δύναμη εννιά αστυνομικών, όταν
καθημερινά κατά μέσο όρο χρειάζονται τουλάχι-
στον δεκαοκτώ αστυνομικοί περίπου;».

ΤΡΑΓΙΚEΣ ΣΥΝΘHΚΕΣ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

«Νοσεί» το Νοσοκομείο Μεταξά

Κίνδυνος ακύρωσης χημειοθεραπειών των ασθενών

Χωρίς όραμα ο Προϋπολογισμός για το 2022



ΔΗΜΟΠΡΑΤHΣΕΙΣ 
EΡΓΩΝ 
Τη δημοπράτηση έργων που αφορούν
βελτιώσεις του οδικού δικτύου και
αποκαταστάσεις Ιερών Ναών ενέκρι-
νε στην τελευταία της συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρει-
ας Ηπείρου. Ειδικότερα πρόκειται να
δημοπρατηθούν τα έργα για ασφαλτο-
στρώσεις τμημάτων της 5ης επαρχια-
κής οδού στην Πρέβεζα, προϋπολογι-
σμού 350.000 ευρώ, την επισκευή
στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολά-
ου Μαρμάρων και του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου
Ζίτσας, προϋπολογισμού 88.000 ευ-
ρώ. Τέλος εγκρίθηκε η διάθεση πι-
στώσεων για τους καθαρισμούς των
ποταμών Λούρου και Γορμού από ξε-
ρούς κορμούς πλατάνων, καθώς και
από την περιοχή σήραγγα Κλεισούρας
μέχρι τη Γέφυρα Καλογήρου.

Πάνω από 179 
αντιπλημμυρικά έργα! 

Περισσότερα από 210
εκατομμύρια διατίθενται για
179 αντιπλημμυρικά έργα,
που έχουν ολοκληρωθεί ή
βρίσκονται σε εξέλιξη σε
όλη τη Θεσσαλία, από την
Περιφέρεια. Στα εν λόγω έρ-
γα, αν προστεθεί και το εμ-

βληματικό έργο της ανασύστασης της Κάρλας, ο προ-
ϋπολογισμός για την αντιπλημμυρική προστασία ξεπερ-
νά τα 580 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας τον απο-
λογισμό του έργου της Περιφερειακής Αρχής. Ακόμη,
επεσήμανε ότι «συνεχίζουμε να επενδύουμε  στην πρό-
ληψη, διεκδικώντας συνεχώς πόρους, εφαρμόζοντας
συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κιν-
δύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν». 

20 Ωτακο
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕ

Ηεπίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου Χρυσόστομο Β’ και η
απότιση φόρου τιμής στα «Φυ-

λακισμένα μνήματα» των Κύπριων αγω-
νιστών ήταν οι πρώτες ενέργειες του
περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου
του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, κατά την
πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής
του στην Κύπρο. 

Ακολούθως, ο περιφερειάρχης είχε
διαδοχικές συναντήσεις με τον Κύπριο
υπουργό Τουρισμού Σ. Περδίο και τον
υπουργό Υγείας Μ. Χατζηπαντέλα. Στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν
ζητήματα που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη του θεματικού τουρισμού, με έμ-
φαση στον τουρισμό Υγείας, τις δράσεις της
Περιφέρειας με στόχο την ενίσχυση της πρό-
ληψης υγείας και του προσυμπτωματικού
ελέγχου μέσα από τα ΚΕΠ Υγείας, αλλά και
την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης, στην προσπάθεια αποτελεσματικής

διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση που είχε με
τον Κύπριο υπουργό Τουρισμού Σ. Περδίο, ο κ.
Πατούλης εστίασε στις αναπτυξιακές προοπτι-
κές του τουρισμού Υγείας για την Ελλάδα και
την Περιφέρεια Αττικής και διατύπωσε την πε-
ποίθηση πως ο τουρισμός Υγείας και Ευζωίας

μπορεί να αποτελέσει κεντρικό πυλώ-
να ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή,
με όχημα την Αυτοδιοίκηση. Στο επί-
κεντρο της συνάντησης του περιφερει-
άρχη Αττικής με τον Κύπριο υπουργό
Υγείας Μ. Χατζηπαντέλα, βρέθηκαν
ζητήματα που σχετίζονται με τις δομές
πρόληψης υγείας και προσυμπτωματι-
κού ελέγχου αλλά και την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, με τον περιφερειάρ-
χη να εστιάζει στην ανάγκη να ενισχυ-
θεί το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας
και να πολλαπλασιαστούν οι δράσεις
πρόληψης σε περιφερειακό επίπεδο.
Συμπερασματικά, ο περιφερειάρχης
Αττικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί

στο εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας που υπάρ-
χει με την κυβέρνηση και την Εκκλησία της Κύ-
πρου. «Με τους Κύπριους αδελφούς μας
έχουμε αναπτύξει διαχρονικές συνεργασίες,
οι οποίες με συστηματική δουλειά ισχυροποι-
ούνται ακόμα περισσότερο», τόνισε.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, το μέχρι προσφάτως «δεξί χέρι» του δημάρχου δήλω-
σε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της διοίκησης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «εδώ και μήνες η
συνείδηση και η ιδεολογία του δεν ταυτίζονται με του δημάρχου»; Όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα υποστη-
ρίζουν ότι ετοιμάζονται και οι επόμενες ανακοινώσεις.

Ζητούν νέο 
σταθμό ΗΣΑΠ  

Τη δημιουργία ενός νέου σταθ-
μού του ΗΣΑΠ, που θα εξυπηρετεί
την περιοχή όπου διασταυρώνον-
ται οι λεωφόροι Πειραιώς και Κη-
φισού, ζητούν οι δήμαρχοι Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Γιώρ-
γος Ιωακειμίδης, Πειραιά Γιάννης
Μώραλης και Μοσχάτου-Ταύρου
Ανδρέας Ευθυμίου, με επιστολή
τους προς το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών. Ακόμη, οι
δήμαρχοι ζητούν και την κατα-
σκευή δύο πεζογεφυρών, η μία εκ
των οποίων θα περνάει πάνω από
την Πειραιώς και θα συνδέει Ρέν-
τη-Φάληρο και η άλλη πάνω από
τον Κηφισό και θα συνδέει Μοσχά-
το-Φάληρο. Όπως επισημαίνουν, η
δημιουργία του νέου σταθμού κρί-
νεται επιβεβλημένη, καθώς στην
περιοχή λειτουργούν ήδη μεγάλοι
εμπορικοί χώροι (Jumbo, Leroy
Merlin, Κωτσόβολος, Lidl, Factory
Outlet) και πρόκειται να ανοίξει
την επόμενη χρονιά νέο μεγάλο
εμπορικό κέντρο με 13.500 τ.μ.
μαγαζιών, δημιουργώντας τον με-
γαλύτερο εμπορικό κόμβο της πε-
ριοχής του Πειραιά, ενώ βρίσκεται
μακριά από τους δύο υπάρχοντες
σταθμούς σε Μοσχάτο και Νέο Φά-
ληρο. Το αίτημα δεν είναι καινούρ-
γιο, αλλά με τις χρήσεις που έχουν
γίνει στην περιοχή γίνεται όλο και
πιο αναγκαίο… 

ΑΔΕΔΥ κατά 
δημάρχου

Για άλλη μια φορά ο δήμαρχος
Αλίμου βρίσκεται αντιμέτωπος με
συνδικαλιστές… Αυτήν τη φορά με
τον δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύ-
λη τα έχει βάλει η ΑΔΕΔΥ, αφού
πρώτα εκείνος κινήθηκε δικαστικά
κατά στελέχους του Γενικού Συμ-
βουλίου της. Για την ακρίβεια, η
ΑΔΕΔΥ καταδικάζει ως απαράδεκτη
την απόφαση του δημάρχου να κατα-
θέσει αγωγή εναντίον του μέλους
του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ Γ. Χαρίση, επειδή
εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε
μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργα-
ζομένων του δήμου και τον καλεί να
την ανακαλέσει. Μάλιστα συμπλη-
ρώνει ότι «είναι απαράδεκτο η πολι-
τική αντιπαράθεση να προσλαμβά-
νει προσωπικό χαρακτήρα». 

ΠΑΡΑΠΟΜΠH
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων για απάτη και χρήση πλα-
στού εγγράφου παραπέμφθηκαν ο
δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σί-
μος Δανιηλίδης και δύο συνεργά-
τες του δήμου. Η υπόθεση δεν
αφορά χρήματα που «χάθηκαν» από
τον δήμο, αντίθετα ο κ. Δανιηλίδης
κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2011-
2013 εισέπραξε για λογαριασμό
του δήμου 3.936.600 ευρώ από
κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ίδρυση
και τη λειτουργία τεσσάρων ΚΔΑΠ
στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, χρη-
σιμοποιώντας πλαστά έγγραφα!
Σύμφωνα με το βούλευμα, προκει-
μένου να λάβουν τα κονδύλια και
να φτιάξουν τα ΚΔΑΠ, χρησιμοποί-
ησαν πλαστά πιστοποιητικά πυρο-
προστασίας και πλαστή απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου…

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Αυτοδιοικητική γέφυρα» συνεργασίας με την Κύπρο

Στην Αθήνα θα διεξαχθεί, το 2022, η πρώτη Σύνοδος του Δικτύου Βαλ-
κανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network Summit), όπως ανακοινώ-
θηκε στην ιδρυτική Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας Ελλήνων δημάρχων με επικε-
φαλής τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Στην ελληνική απο-
στολή μετείχαν ακόμη οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,
Πατρέων Κωνσταντίνος Πελετίδης και Μυτιλήνης Στρατής Κυτέλης, ενώ
τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συμμετοχή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δη-
μήτρης Παπαστεργίου, επειδή βρέθηκε θετικός στην Covid-19. 

Σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του
στους τομείς του πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομίας

και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της ειρήνης και της δημοκρα-
τίας στην περιοχή των Βαλκανίων. Μια συντονισμένη προσπάθεια να κα-
ταστούν οι πόλεις και οι κοινωνίες ανθεκτικές έναντι της κλιματικής κρί-
σης και να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι η εφαρ-
μογή των στόχων του ΟΗΕ για το κλίμα. Όπως επισήμανε στον χαιρετισμό
του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης: «Το γεγονός ότι η οι
ελληνικές πόλεις έχουν μία τόσο δυνατή εκπροσώπηση σε αυτήν τη συ-
νάντηση επικυρώνει τη δέσμευσή μας και υποδεικνύει τον λόγο που θα τι-
μούσε ιδιαίτερα την Αθήνα να φιλοξενήσει το επόμενο Συνέδριο. Αυτό
που συνηθίζουμε να λέμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας: Είναι μία πο-
λύ απλή, θεμελιώδης αρχή».

Ιδρύθηκε το Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων



Ιδιωτικός προσανατολισμός… 
Μια ακόμη απόφαση της δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά έχει ξεση-

κώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, αλλά αυτήν τη φορά και συ-
ζήτηση στη Βουλή. Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, Αντώνης Φειδοπιάστης και Λευτέρης Κον-
τουλάκος καταγγέλλουν ότι «η δημοτική αρχή αναθέτει σε ιδιώτες τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό των παιδιών».

Όπως επισημαίνουν, «μετά τα εκατομμύρια σε εργολαβίες αποκομιδής απορ-
ριμμάτων, καθαρισμούς δημοσίων κτιρίων και χώρων, σεκιούριτι, ψυχική υγεία,
αντί-graffiti, σειρά είχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός», αντιδρώντας στην
πρόταση που ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει 122.760 ευρώ για
την υλοποίηση του μαθήματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε
μαθητές Λυκείου. Το θέμα ψηφίστηκε στην Επιτροπή, προκαλώντας το ερώτη-
μα στην αντιπολίτευση, «πώς μια αρμοδιότητα που είναι ευθύνη του υπουργείου
Παιδείας μέσω των ΚΕΣΥ θα επιλέξουν ιδιώτη (αλήθεια με ποια κριτήρια;) και θα
τον πληρώσουν με χρήματα των δημοτών;».

…Έφτασε στη Βουλή 
Το θέμα δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεν-

τέλης (στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει πλειοψηφία η αντιπολίτευση δεν πή-
γε), αλλά έφτασε μέχρι τη Βουλή. Με ερώτησή τους, 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
ζητούν «να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία για παραχώρηση μαθημάτων
του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος σε ιδιώτες μέσα από τους δήμους»
και ζητούν από την υπουργό Παιδείας να μάθουν «τι ακριβώς προβλέπει ο σχε-
διασμός του Δήμου Πεντέλης για τη χρηματοδότηση ιδιωτών ώστε να αναλά-
βουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών Λυκείου; Αν αφορά το σύ-
νολο του μαθητικού δυναμικού και πώς προέκυψε το ποσό για την εν λόγω σύμ-
βαση; Τέλος, καλείται η υπουργός να ενημερώσει σε ποιο θεσμικό πλαίσιο
εδράζεται η διαδικασία για παραχώρηση σε ιδιώτες της υλοποίησης ουσιαστικά
διδακτικής ενότητας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;». 

ΤΗΣ… ΑΝAΘΕΣΗΣ! 
Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ξεκίνησε στον Δήμο Μαρκόπουλου με αφορμή τις απευθείας ανα-

θέσεις της Δημοτικής Αρχής. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό η παράταξη της μείζονος αντιπολί-
τευσης είχε επιτεθεί στη δημοτική αρχή για υπέρμετρη χρήση των νέων νόμων, με πολλές από τις
αναθέσεις που κάνει να μη δικαιολογούνται. Το θέμα δεν έληξε εκεί, καθώς ο αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας ανέλαβε να απαντήσει περνώντας στην αντεπίθεση και θυμίζοντας «έργα και ημέρες» της
αντιπολίτευσης όταν ήταν στη διοίκηση, για να επανέλθει η αντιπολίτευση ζητώντας, πλέον, συγκε-
κριμένες απαντήσεις… Στο επίκεντρο μπήκε και η δενδροφύτευση που έγινε στον ΣΜΑ Μαρκοπού-
λου, καθώς ζητήθηκαν στοιχεία γιατί κόστισε 24.000 ευρώ, ενώ συνήθως αυτά τα έξοδα καλύ-
πτονται από χορηγίες… Φαίνεται πάντως ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο πιο έντονη θα γίνεται
και θα διανθίζεται αυτή η κόντρα. 

ΕIΝΑΙ ΣΤΟΝ… ΑEΡΑ
Αιτία για μεγάλη πολιτική κόντρα έχουν γίνει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού τέσσε-

ρις εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ, οι οποίοι φέρεται να είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες. Την καταγγε-
λία κάνει ο πρώην δήμαρχος Νίκος Σαράντης που καταλογίζει στον νυν δήμαρχο Σταύρο Τσίρμ-
πα πως μετέφερε τους εν λόγω εργαζομένους στα νέα ΚΔΑΠ που δημιουργήθηκαν χωρίς τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις και χωρίς διασφάλιση, με αποτέλεσμα από τη 1η Σεπτέμβρη μέ-
χρι και σήμερα να μην μπορούν να υπογράψουν σύμβαση. Η παράταξη του πρώην δημάρχου ζή-
τησε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα, ενώ από την πλευρά του ο
δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι έχει βρει ήδη λύση και οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν οι εργαζόμε-
νοι μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».

ΚΟΙΜHΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ 
Συνέβη κι αυτό. Σε πρόσφατη συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου στην Καλαμάτα, ένας

από τους  δημοτικούς συμβούλους αφέθηκε στην αγκάλη του Μορφέα και πήρε άνετα το
«μπουζουλότο» του. Κι όχι απλά «τον πήρε ο ύπνος», αλλά άρχισε να ροχαλίζει του «καλού και-
ρού», με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητος από του συνάδελφους του.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την ένταση και τις αψιμαχίες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση
του  Δημοτικού Συμβουλίου, ο υπναράς δημοτικός σύμβουλος δεν «ενοχλήθηκε» και… συνέχι-
σε τον υπνάκο του! 

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος της Αττικής «ενόχλησε ιδιαίτερα» κυβερνητικά στελέχη με τα οποία
συμμετείχε στην ίδια εκδήλωση, για τα όσα είπε κατά την απουσία τους; Ο δήμαρχος διαμαρτυρήθη-
κε γιατί οι υπουργοί αποχώρησαν αμέσως μετά την παρέμβασή τους «προκαλώντας» και την αποχώ-
ρηση μεγάλου μέρους των συμμετεχόντων, χαρακτηρίζοντάς το «πολιτική απρέπεια». Φυσικά οι
υπουργοί δεν το άκουσαν, αλλά σύντομα το πληροφορήθηκαν και είναι… ιδιαίτερα ενοχλημένοι. 

21ουστής
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Tην ικανοποίησή του για την ομόφωνη ψήφιση, από την
Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ του νέου Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής, που

προβλέπει ότι το κεφάλαιο της Χωματερής κλείνει οριστικά για
τη Φυλή, με την ολοκλήρωση και την υλοποίηση του συνόλου
των έργων επεξεργασίας των απορριμμάτων στην Αττική, εκ-
φράζει ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. Ο δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς, που το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τη
μονάδα του αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων, έδωσε
σκληρή μάχη προκειμένου να μην υπάρξει καμία νέα εγκατάστα-
ση στη Φυλή, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομόφωνη από-
φαση, η οποία εκφράζει τις πάγιες θέσεις του Δήμου Φυλής,
που διατυπώθηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της τηλεδιά-
σκεψης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τους
66 δημάρχους της Αττικής. Βασικός άξονας των θέσεών του
ήταν η απεμπλοκή του ΧΥΤΑ Φυλής από τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων της Αττικής και η περιβαλλοντική αποκατάστασή του.

Ικανοποίηση για
το νέο ΠΕΣΔΑ 

Έκτακτη ανάγκη 
Μεγάλες καταστροφές προκάλε-

σαν στη Λήμνο οι πλημμύρες που
έπληξαν το νησί την περασμένη
εβδομάδα. Οδικό δίκτυο, σπίτια και
επιχειρήσεις υπέστησαν σημαντικές
ζημιές, ενώ καταστράφηκαν καλ-
λιέργειες και ζωική παραγωγή.

Εξαιτίας των εν λόγω καταστρο-
φών, η Δημοτική Ενότητα Μύρινας
υπέβαλε αίτημα προς την Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου να κηρυχθεί
επειγόντως η περιοχή σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Στο αίτημά του,
ο δήμαρχος Δημήτρης Μαρινάκης
επισημαίνει ότι οι ισχυρές βροχο-
πτώσεις προκάλεσαν έντονα πλημ-
μυρικά φαινόμενα και σημειακές κα-
τολισθήσεις στο επαρχιακό και δη-
μοτικό-αγροτικό δίκτυο, φθορές-
βλάβες σε σημαντικό αριθμό οικιών
και επιχειρήσεων, καθώς και κατα-
στροφές της αγροτικής και ζωικής
παραγωγής.

Μη αποδεκτή 
η «αυταρχική 
συμπεριφορά»

Είδε και παραείδε η αντιπολίτευ-
ση στον Δήμο Λαμιέων με την «αυ-
ταρχική» συμπεριφορά του δημάρ-
χου Θύμιου Καραΐσκου, όπως κα-
ταγγέλλει, και αποφάσισε να δια-
μαρτυρηθεί έντονα και δραστικά.
Έτσι, όλοι οι σύμβουλοι της αντιπο-
λίτευσης αποχώρησαν από τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και με κοινή τους ανακοίνωση τονί-
ζουν πως: «Αυταρχική συμπεριφορά
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα γί-
νεται πλέον αποδεκτή». Αφορμή για
την αντίδραση ήταν η αφαίρεση του
λόγου από εκλεγμένη δημοτική σύμ-
βουλο, πρώην αντιδήμαρχο, κατά τη
συνεδρίαση, παρότι η παρέμβασή
της αφορούσε σε προσωπικό της
ζήτημα, και τονίζουν ότι δεν συνάδει
με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Εκτός από την «αποχώρη-
ση», η αντιπολίτευση καταδικάζει
απερίφραστα «τις συγκεκριμένες
αντιδημοκρατικές ενέργειες» και
απαιτεί «από εδώ και στο εξής ο δή-
μαρχος να σεβαστεί και να αποκατα-
στήσει τον θεσμικό ρόλο των δημοτι-
κών συμβούλων και του Δημοτικού
Συμβουλίου».

Έγιναν μηνύσεις 
Μηνύσεις κατά αγνώστων καταθέτουν
οι νομικές υπηρεσίες του Δήμου Αμα-
ρουσίου, για τις κλοπές και τους βαν-
δαλισμούς που παρατηρούνται σε υλι-
κά και υποδομές της δημοτικής περι-
ουσίας. Όπως επεσήμανε ο δήμαρχος
της πόλης Θεόδωρος Αμπατζόγλου,
δεν θα γίνονται αποδεκτές οι πράξεις
που σκοπό έχουν να προξενήσουν ζη-
μιά στον δήμο και τους δημότες του. «Η
κλοπή υλικών όπως σχάρες φρεατίων
αφήνει απροστάτευτους τους αγωγούς
απορροής ομβρίων υδάτων και καθι-
στά τα σημεία αυτά επικίνδυνα για τους
πεζούς. Οι βανδαλισμοί σε πλατείες,
παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους
και σχολεία επίσης δημιουργούν απει-
λές για τους δημότες και κυρίως για τα
παιδιά», τόνισε. Πάντως, ο δήμαρχος,
επειδή αναγνωρίζει τη δυσκολία που
θα αντιμετωπίσει η Αστυνομία, προ-
ανήγγειλε, πέρα από την έναρξη της
διαδικασίας επανασύστασης της Δημο-
τικής Αστυνομίας, ότι ο δήμος σύντομα
θα έχει στη διάθεσή του υπηρεσίες φύ-
λαξης ιδιωτικής εταιρείας, προκειμέ-
νου να περιορίσει τα φαινόμενα κακό-
βουλης χρήσης.
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Στα έργα που έχουν προγραμματιστεί
αλλά και υλοποιηθεί στον Δήμο Με-
γαρέων αναφέρθηκε εκτενώς ο δή-

μαρχος της πόλης, Γρηγόρης Σταμούλης, μι-
λώντας στο «Π». Ο κ. Σταμούλης ξεκαθάρισε
επίσης ότι θα διεκδικήσει ακόμη μία θητεία
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Σε σχέση με την πανδημία αλλά και την
εμβολιαστική κάλυψη, πώς είναι η κατά-
σταση στον Δήμο Μεγαρέων; 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι, όπως σε

όλο τον κόσμο, έτσι και στην τοπική κοινωνία
του δήμου μας, η πανδημία του κορονοϊού έχει
δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση. Η τοπική
οικονομία έχει πληγεί, αφού οι περισσότερες
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προ-
βλήματα λειτουργίας, ακόμα και επιβίωσης. Το
γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
καθημερινότητα και γενικώς στη ζωή των πολι-
τών. Η πανδημία και ιδιαίτερα η μεγάλη διάρ-
κειά της, καθώς και η αβεβαιότητα για το μέλ-
λον, που προκύπτει από τις συνεχείς μεταλλά-
ξεις, τείνουν να αλλάξουν ακόμα και την κοι-
νωνική συμπεριφορά των πολιτών. Όσον αφο-
ρά την πορεία της στον δήμο, μέχρι τώρα θα
έλεγα ότι κινείται στα χαμηλά του μέσου όρου
των κρουσμάτων που παρατηρούνται στη Δυτι-
κή Αττική, που ως γνωστόν αυξομειώνονται. Η
εμβολιαστική κάλυψη, από συνεκτίμηση όλων
των στοιχείων και παραγόντων, προκύπτει ότι
κινείται στα πανελλήνια ποσοστά.

Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός
σας στο επίπεδο των έργων; Ποια έχουν
υλοποιηθεί και –το βασικότερο– ποια
έχετε προγραμματίσει; 
Τα έργα, που βελτιώνουν την καθημερινότη-

τα του πολίτη, κάνουν τη ζωή του καλύτερη και
ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, είναι πάντα το
κύριο μέλημά μας. Γι’ αυτό και παρά την οικο-
νομική κρίση, τις συνθήκες της πανδημίας και
την οικονομική κατάσταση στην οποία παραλά-
βαμε τον δήμο, πολλά και σημαντικά έργα έγι-
ναν, γίνονται και θα γίνουν ακόμα περισσότερα
στο μέλλον. 

Σημαντικά έργα που ήδη έχουν γίνει: Ασφαλ-
τοστρώθηκε περισσότερο από το μισό οδικό
δίκτυο των πόλεων, κατασκευάστηκαν ένα
σύγχρονο κτίριο 5.000 τ.μ., που στεγάζει ερ-
γαστήρια ΤΕΛ και ΙΕΚ, πεζόδρομος νοτίως της
Σχολής Πυροβολικού, που ενώνει πλέον τα
δύο παραλιακά τμήματα της Νέας Περάμου
και επιτρέπει στους μαθητές/ριες να πηγαινο-

έρχονται με ασφάλεια στα σχολεία, έργο που
ήταν διακαής πόθος των κατοίκων, πλήθος
παιδικών χαρών και νέος βρεφικός σταθμός,
ενώ τέθηκαν σε λειτουργία άλλοι δύο σε υπάρ-
χοντα κτίρια. Επιπλέον κατασκευάστηκαν δέκα
νέες αίθουσες νηπιαγωγείων, ολοκληρώθηκε
η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των
Μεγάρων αλλά και το δίκτυο αποχέτευσης
στην επέκταση του σχεδίου. Στα δύο γήπεδα
ποδοσφαίρου τοποθετήθηκε πλαστικός τάπη-
τας τελευταίας γενιάς, κατασκευάστηκε παρ-
κέ στο κλειστό στάδιο και τοποθετήθηκαν υπό-
γειοι κάδοι απορριμμάτων. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη: Ασφαλτοστρώσεις
σε μεγάλους οδικούς άξονες εκτός πόλεων,
όπως δρόμος προς ΒΙΠΕ, γερμανικός δρόμος
κ.λπ., κατασκευάζονται Δημοτικό και νηπιαγω-
γείο στη Νέα Πέραμο, δεύτερος όροφος στη
Βιβλιοθήκη Μεγάρων, νέος βρεφονηπιακός
σταθμός, υδροδότηση της Κινέτας (κατασκευή
αγωγού και δεξαμενών), τοποθετούνται ηλε-
κτρονικά συστήματα υδρομετρητών, για κατα-
μέτρηση και έλεγχο διαρροών, συνδέσεις απο-
χέτευσης σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο, νέο δί-
κτυο ομβρίων Νέας Περάμου, για αντιπλημμυ-

ρική θωράκιση, εκτροπή ρέματος Αγίας Παρα-
σκευής και έργα υποδομής και οδοποιίας στην
περιοχή, που κατοικούν Ρομά. Σε λίγες μέρες
ξεκινούν τα μεγάλα έργα στην Κινέτα, (αποκα-
τάσταση υποδομών, έργα οδοποιίας, απομά-
κρυνση φερτών υλών από τις πλημμύρες
κ.λπ.), παράλληλα συντάσσεται πλήθος μελε-
τών για πλατείες, αναθεώρηση κυκλοφορια-
κής μελέτης Μεγάρων, που θα συμπεριλάβει
και το νέο σχέδιο, μελέτη επέκτασης δικτύου
ομβρίων Μεγάρων, για αντιπλημμυρική θωρά-
κιση κ.λπ. 

Έργα για το άμεσο μέλλον: Πολεοδόμηση
Βαρέας (παραλία Μεγάρων), Αλεποχωρίου και
επέκταση στην Κινέτα. Γκρέμισμα του προβλη-
ματικού 4ου Δημοτικού Σχολείου και ανοικο-
δόμηση νέου σύγχρονου κτιρίου, αντικατάστα-
ση του οδοφωτισμού με Led, κατασκευή εξέ-
δρας, με πολλές αίθουσες κάτω από αυτήν,
στο γήπεδο Μεγάρων, κατασκευή ζώνης ρίψε-
ων στο στάδιο, ανακαίνιση του νεοκλασικού
κτιρίου (Κυριακούλειο πολιτιστικό κέντρο),
αποκατάσταση δρόμου και πεζοδρομίων στην
παραλία Μεγάρων (Βαρέα), ανάπλαση κέν-
τρου των Μεγάρων και ενοποίηση αρχαιολογι-
κών χώρων, ανάπλαση περιοχής ακρογιάλι Νέ-
ας Περάμου, κατασκευή σταθμού μεταφόρτω-
σης και γωνιών ανακύκλωσης, βελτίωση της
αγροτικής οδοποιίας, συντήρηση αθλητικών
χώρων και σχολικών μονάδων, προσεισμικό
έλεγχο σχολείων και δημοτικών κτιρίων, κατα-
σκευή τριών πλατειών στα Μέγαρα, δύο στη
Νέα Πέραμο και μίας στην Κινέτα, κατασκευή
κολυμβητηρίου, κατασκευή Μαρίνας στη Νέα
Πέραμο, κατασκευή καταδυτικού πάρκου, νέ-
ες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών
εφαρμογών και συστημάτων «έξυπνων» πόλε-
ων, αγορά ηλεκτρικών οχημάτων κ.λπ.

Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι κοινωνικές

δομές του Δήμου Μεγαρέων και πόσο
σημαντικό «εργαλείο» είναι το ΚΕΠ Υγεί-
ας;
Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Μεγαρέων

βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο, χάρις στο
άριστο προσωπικό, που τις στελεχώνει και κα-
θημερινά επιδεικνύει τις ικανότητες και την
αποδοτικότητά του, προσφέροντας πολύτιμες
υπηρεσίες στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
αλλά το απέδειξε περίτρανα και στις δράσεις
για επίλυση προβλημάτων και ανακούφιση των
πληγέντων από τις πολλαπλές θεομηνίες, που
έπληξαν την περιοχή μας, τα τελευταία τέσσε-
ρα χρόνια. Το ΚΕΠ Υγείας, που έχει καταστεί
πρότυπο και αρίστευσε στο πιλοτικό πρόγραμ-
μα των ΚΕΠ Υγείας Αττικής, θα έλεγα πως εί-
ναι η σημαντικότερη δομή του δήμου, αφού ο
βασικός του στόχος είναι η ενημέρωση όλων
των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών
εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, προτεινό-
μενα από τον ΠΟΥ, για τα οποία έχει αποδειχτεί
με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμ-
βαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνε-
ται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.
Επομένως μία δομή, που συμβάλλει στη διατή-
ρηση της υγείας και της ζωής των πολιτών, δεν
μπορεί παρά να είναι η πολυτιμότερη.

Ποιες δυνατότητες δίνουν στην Αυτοδιοί-
κηση τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως
«Αντώνης Τρίτσης», Πράσινο Ταμείο,
ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης; Πώς τα
αξιοποιείτε; 
Είναι τα εργαλεία που μπορούν να ξεκλειδώ-

σουν την οικονομική δυσπραγία και την τερά-
στια μείωση των επιχορηγήσεων του κράτους
προς τους δήμους. Έχουμε καταφέρει και
έχουμε υποβάλει μελέτες και προτάσεις για
όλα τα προγράμματα και ευελπιστούμε πως θα
τύχουν της σχετικής χρηματοδότησης.

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Μεγαρέων
στο τέλος της δημοτικής περιόδου; 
Εκτιμούμε πως μέχρι τότε θα έχουν ολοκλη-

ρωθεί όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη και θα
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών που έχουμε
προγραμματίσει, ώστε την επόμενη δημοτική
περίοδο να απογειωθεί η ανάπτυξη της περιο-
χής και ο δήμος μας να τύχει της προβολής και
της επισκεψιμότητας, που του αξίζει.

Είναι στις προθέσεις σας να διεκδικήσε-
τε ακόμη μία θητεία;
Απόφασή μου είναι, και όχι μόνο πρόθεση,

μαζί με τη δυνατή ομάδα, που με πλαισιώνει,
να συνεχίσουμε για ακόμα μία θητεία, προκει-
μένου το νοικοκύρεμα που έχουμε επιτύχει και
η αναπτυξιακή πορεία που έχουμε χαράξει να
μην ανακοπεί. Ο τόπος μας αξίζει ένα καλύτε-
ρο μέλλον και έχουμε υποχρέωση να συμβά-
λουμε με όλες μας τις δυνάμεις προς αυτή την
κατεύθυνση.

Γρηγόρης Σταμούλης                    Δήμαρχος Μεγαρέων 

Την επόμενη δημοτική περίοδο
θα απογειωθεί η ανάπτυξη
και ο δήμος μας θα τύχει
της προβολής που του αξίζει

Μέλημά μας τα έργα που βελτιώνουν 
την καθημερινότητα του πολίτη

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό



«Παρών» στη μά-
χη επιστροφής
των Γλυπτών

του Παρθενώνα στην Ελ-
λάδα δηλώνει ο Κώστας
Γκιουλέκας. Με ανάρτησή
του μάλιστα στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ο βου-
λευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης επισημαί-
νει: «Ενώνουμε τις δυνά-
μεις μας, διεκδικούμε την
κληρονομιά μας. Με
αφορμή το θέμα της επι-
στροφής των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Ελλάδα,
συνεχίζουμε την ενημερω-
τική εκστρατεία μας για τις
ελληνικές αρχαιότητες,
που βρίσκονται διάσπαρ-
τες στα μουσεία του κό-
σμου».
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ΟΤΑΝ Ο ΦΑΜΕΛΛΟΣ
ΝΟΣΤΑΛΓΗΣΕ 
ΤΗ ΔΟΥΡΟΥ…
Ένα από τα πρώτα του ραντεβού
με την πρώην περιφερειάρχη Ατ-
τικής Ρενα Δούρου, προ πενταε-
τίας, όταν ήταν υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, θυμή-
θηκε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Μάλιστα πόσταρε και τη σχετική
φωτογραφία στη σελίδα του στο
Facebook. Ωστόσο, οι δυο τους
συνεχίζουν τη συνεργασία τους,
μιας ο Σωκράτης Φάμελλος εί-
ναι τομεάρχης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και η Ρένα Δού-
ρου υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
για την Κλιματική Κρίση, το Πε-
ριβάλλον και την Ενέργεια.

ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ 
ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΧΩΡΙΣ… ΛΕΙΑ
Στόχος διαρρηκτών έγινε το
Δημαρχείο Θερμαϊκού. Οι
δράστες αποπειράθηκαν να
αφαιρέσουν το χρηματοκι-
βώτιο που βρισκόταν εντός
του δημαρχείου, χωρίς
όμως αποτέλεσμα. Την υπό-
θεση για τον εντοπισμό των
διαρρηκτών έχει αναλάβει η
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ο ΑΠΙΝΙΔΩΤΉΣ 
ΣΤΟ ΕΦΚΑ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ο απινιδωτής που τοποθετή-
θηκε στο εμβολιαστικό κέν-
τρο του ΕΦΚΑ στην Εθνικής
Αντιστάσεως στην Καλαμα-
ριά έσωσε έναν 72χρονο. Ο
άνδρας υπέστη καρδιακή
ανακοπή και υπάλληλος που
είχε πιστοποιηθεί σε σεμινά-
ριο του δήμου το προηγούμε-
νο διάστημα εφάρμοσε καρ-
διοπνευστική αναζωογόνη-
ση. Ο72χρονος την επόμενη
μέρα αποσωληνώθηκε και,
όντας καλά στην υγεία του,
έψαξε την υπάλληλο προκει-
μένου να την ευχαριστήσει
που του έσωσε τη ζωή! 

«ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Αν δεν πάει ο πολίτης στο εμβό-
λιο, πάει το εμβόλιο στο σπίτι
του… Έτσι σκέφτηκαν στον Δή-
μο Θέρμης και σε συνεργασία
με το Κέντρο Υγείας της περιο-
χής ξεκίνησαν τον νέο κύκλο
του προγράμματος «Εμβολια-
σμός κατ’ οίκον» για την πραγ-
ματοποίηση, αυτήν τη φορά, της
πρώτης αλλά και της τρίτης, ενι-
σχυτικής, δόσης του εμβολίου
για πολίτες που μένουν σε απο-
μακρυσμένες περιοχές και δυ-
σκολεύονται να μεταβούν στα
εμβολιαστικά κέντρα.

Με τον δήμαρχο της Κωνσταν-
τινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου,
συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας, στο πλαίσιο της Συνό-
δου Δημάρχων Βαλκανικών
Πόλεων που διεξήχθη στην
Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησής τους, έγινε ανα-
φορά στη σπουδαιότητα ανταλ-

λαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και τέθηκαν
οι βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο σχετικά με μια σειρά αυτοδιοικη-
τικών και ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΖEΡΒΑ - ΙΜAΜΟΓΛΟΥ

ΚΙΝΑΛ: Οι εκλογές διχάζουν οικογένειες
Μία ημέρα πριν από την

κάλπη της 5ης Δεκεμβρίου,
που θα αναδείξει τον νέο
πρόεδρο του Κινήματος Αλ-
λαγής, και οικογενειακές
ιστορίες έρχονται στα αυτιά
μας. Χαρακτηριστική είναι
μία που εκτυλίσσεται στη
Θεσσαλονίκη, όπου εκπρό-
σωπος, υποστηρικτής του
Ανδρέα Λοβέρδου, ακούσαμε πως έχει αποσπασμένο τον αδερφό
του σε γραφείο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ ο οποίος είναι φανατικός
υποστηρικτής του Γιώργου Παπανδρέου. Ποιος από τους δύο άρα-
γε θα δικαιωθεί για την επιλογή του το βράδυ της Κυριακής; 

ΝΔ: Σε αναμμένα κάρβουνα 
οι βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης

Τον εαυτό τους μετράνε, μαθαίνου-
με, εκλεγμένοι και μη της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης, υπό τον φόβο των πρό-
ωρων εκλογών. Το όνομα της Μαρίας
Σπυράκη είναι το μοναδικό μέχρι στιγ-
μής που ανακατεύει την τράπουλα, χω-
ρίς όμως να επηρεάζει την πρώτη τε-
τράδα των ήδη εκλεγμένων. Η μάχη λοι-
πόν θα δοθεί ουσιαστικά για τις υπόλοι-
πες θέσεις που απομένουν, αν και τα ονόματα που έχουν γραφτεί
δεν φαίνεται να «τραβάνε», πλην ενός, το οποίο μπορεί να κάνει
την έκπληξη, καθώς έχει μεγάλη απήχηση, όπως μας λένε στους
17+. Το ερώτημα όμως είναι το εξής: Θα συμπεριληφθεί στο
επόμενο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης;

Η επιλογή Καράογλου 
για την τρίτη δόση του εμβολίου

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά
της Covid-19 έκανε ο Θόδωρος Καράο-
γλου. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης επέλεξε να εμβολιαστεί στις
εγκαταστάσεις του Ηρακλή στο Κατσά-
νειο, όπου εκεί, στο πλαίσιο της κοινω-
νικής ευθύνης, ο Γυμναστικός Σύλλο-
γος φιλοξένησε ειδικό κλιμάκιο της
4ης ΥΠΕ.

Διάλογος… 3,5 ωρών
Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά 3,5 ώρες κράτησε ο

«ζωντανός» διάλογος μεταξύ του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη με τους δημότες του. Μπορεί η επικοινωνία να
έγινε φέτος, λόγω της πανδημίας, online με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας, ωστόσο ούτε η συμμετοχή του κόσμου ήταν μικρότερη, ού-
τε και η διάθεση του δημάρχου να ακούσει όλα τα παράπονα των
κατοίκων της περιοχής του. Συνολικά, πάνω από 70 ερωτήσεις και
απαντήσεις κατατέθηκαν για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Στο Φανάρι οι δήμαρχοι 
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο
στο Φανάρι συναντήθη-
καν ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας και οι δήμαρχοι
Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης, Πατρέων
Κωνσταντίνος Πελετίδης και Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης. Οι τέσ-
σερις δήμαρχοι επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη για τη Σύνο-
δο Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων.

H επίσκεψη του Αναστασιάδη στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπ’ ατμόν βρίσκεται, εφόσον χρειαστεί
να παρέμβει προκειμένου να στηριχθεί ο
πρωτογενής τομέας της Β’ Θεσσαλονίκης,
ο Σάββας Αναστασιάδης. Μάλιστα, ο βου-
λευτής της ΝΔ συναντήθηκε με τον Γενικό
Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης Δημήτρη Παπαγιαννίδη και ενημε-
ρώθηκε για τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ

γύρω από τα προγράμματα νέων αγροτών, τη συνδεδεμένη επιδότηση ρυζι-
ού, τις επιδοτήσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και την
εξισωτική αποζημίωση.

Όταν η  Άννα Ευθυμίου 
συνάντησε τον Νίκο Ταχιάο

«Αγκάθι» για τη Θεσσαλονίκη αποτελεί το μετρό. Μάλιστα, όπως μάθαμε, η βου-
λευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης συνάντησε τον Νίκο Ταχιάο, επισημαίνοντάς
του ότι το μετρό πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των τεθέντων από την Αττικό Μετρό
χρονοδιαγραμμάτων, πρώτον γιατί αυτό το έργο είναι πολύπαθο, δεύτερον γιατί
έχουν ταλαιπωρηθεί οι Θεσσαλονικείς, τρίτον γιατί αξίζουν να το έχουν και, τέλος,
γιατί δεν γίνεται να επιβαρυνθούμε τις ποινικές ρήτρες των εργολάβων.

Ο Κώστας Γκιουλέκας και 
o αγώνας επιστροφής 
των Γλυπτών του Παρθενώνα
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Ενας ιερέας, παπάς της παλιάς κο-
πής με αλογοουρά που φτάνει κον-
τά στη μέση του, με ράσο που

ακουμπάει στο χώμα, με χαρακτηριστική
φωνή και διάλεκτο της περιοχής του και με
γκλίτσα στο χέρι αντί για ράβδο, ο π. Νικό-
λαος Αλεξίου, ο παπα-Νικόλας, όπως του
αρέσει να τον φωνάζουν, σε μια συνέντευ-
ξή του 40 λεπτών σε τοπικό κανάλι της Κο-
ζάνης, τα είπε όλα! Ο παπάς του χωριού
Εράτυρα, ο οποίος χωρίς να θέλει έγινε διά-
σημος, αναφέρθηκε σε αληθινές ιστορίες
με δικούς του ανθρώπους που παρασύρθη-
καν από τους επιτήδειους, δεν εμβολιάστη-
καν και τελικά έχασαν τη ζωή τους. «Άκου-
σαν τους γελαδάρηδες που κάνουν τους
λοιμωξιολόγους και δυστυχώς έφυγαν από
τη ζωή», τόνισε ο παπα-Νικόλας, που
άστραψε και βρόντηξε κατά των αρνητών
και των αντιεμβολιαστών. Εκεί που ο παπα-
Νικόλας... ζωγράφισε ήταν η ιστορική
μούντζα που έριξε σε όλους αυτούς που πα-
ρασύρουν και «παίρνουν στον λαιμό τους»
τον κόσμο που φοβάται. Και εδώ που τα λέ-
με, ο παππούλης έχει απόλυτα δίκιο. Ο κα-
λός παππούλης κέντρισε το ενδιαφέρον όχι
μόνο του οικείου ποιμενάρχη, αλλά της Ιε-
ράς Συνόδου. Δεν ήταν λίγοι οι Μητροπολί-
τες που πήραν θέση. «Τον σεβόμαστε και
τον αγαπάμε πολύ τον παπα-Νικόλα». Είπαν
και υποστήριξαν πως «τέτοιους κληρικούς
χρειάζεται η Εκκλησία μας». Όλα όσα είπε ο
παπα-Νικόλας δεν τα είχε γράψει σε ένα
χαρτί. Όχι. Ήταν λόγια βγαλμένα από την
καρδιά του. Και τα έλεγε με ψυχή και με πε-
ρίσσεια αγάπη. Εκτός από τα σπουδαία που
μας είπε, μίλησε και με τη γλώσσα του σώ-
ματος. Χαρακτηριστικές ήταν και οι κινή-
σεις του, που «έλεγαν» και έδειχναν πολλά.

Είναι αλήθεια ότι ο παπα-Νικόλας είναι ο
παππούλης που θέλουμε όλοι να του φιλή-
σουμε το χέρι και να πάρουμε την ευχή του. 

Το Plan B
Ο λαός λέει μια παροιμία που ταιριάζει

γάντι. «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινά-
σουν μαγειρεύουν», που σημαίνει πως εάν
δεν μαγειρέψεις, όταν πεινάσεις δεν θα
έχεις να φας! Να τονίσω πως αυτή η παροι-
μία είναι η πιο γνωστή και ίσως είναι αυτή, η
πρώτη που μαθαίνουμε όλοι από το σπίτι
μας. Σημαίνει ακόμη την προνοητικότητα
που πρέπει να έχουμε για το κάθε πράγμα,
πριν έρθει η ώρα του. Υπάρχει και η άλλη πα-
ροιμία που και αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία.
«Φύλαγε τα ρούχα σου, να ’χεις τα μισά»,
που σημαίνει πως πρέπει να είμαστε προσε-
κτικοί και προνοητικοί, ώστε να ελαττώσου-
με, να ελαχιστοποιήσουμε, τις όποιες πιθα-
νές απώλειες. Με όλες αυτές τις παροιμίες
που έχουν τη μορφή λαϊκής σοφίας και που
παίρνουν τη μορφή λόγου, η Πολιτεία πήρε
την περασμένη Τρίτη 30 Νοεμβρίου του
2021, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, νέα μέ-
τρα, εφαρμόζοντας το Plan Β. Με τα μέτρα
αυτά που πρότειναν οι επιστήμονες, πήρε η
κυβέρνηση και ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, η Πολιτεία θέλει να προλάβει το
κακό που έρχεται από την Αφρική με τη μορ-
φή της μετάλλαξης «Όμικρον»! Μάλιστα
όπως λένε, όπως παραδέχονται πιο σωστά,
οι ειδικοί και όχι οι «γελαδάρηδες που έγι-
ναν λοιμωξιολόγοι», όπως είπε ο Κοζανίτης
καλός παππούλης, ο παπα-Νικόλας, ο με-
ταλλαγμένος κορονοϊός σε «Όμικρον» είναι
πιο μεταδοτικός. Λένε μάλιστα πως «είναι πι-
θανό να προσβάλει ανθρώπους που έχουν
αναπτύξει ανοσία»! Έτσι, η κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε νέα μέτρα προφύλαξης. Ένα από

αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν στο Υπουργικό
Συμβούλιο είναι και το διοικητικό πρόστιμο
των 100 ευρώ τον μήνα, που θα επιβάλλε-
ται σε όλους τους άνω των 60 ετών που δεν
έχουν εμβολιαστεί και δεν θα εμβολια-
στούν! Βέβαια δίνεται μια προθεσμία για να
τρέξουν να εμβολιαστούν έως και τις 15 Ια-
νουαρίου 2022. Να προσθέσω πως, προ-
κειμένου να επιβληθεί το διοικητικό πρόστι-
μο, θα γίνεται η ταυτοποίηση από την ΑΑΔΕ,
από την ηλεκτρονική υπηρεσία στατιστικών.
«Το μέτρο αυτό είναι προστασίας και όχι τι-
μωρίας», υπογράμμισε συγκεκριμένα ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που
πρόσθεσε: «Τα χρήματα που θα συγκεντρώ-
νονται από αυτούς που δεν θα εμβολια-
στούν θα μπαίνουν σε ειδικό ταμείο για την
ενίσχυση των νοσοκομείων μας». Ακόμη, να
τονίσω και το μέτρο των τεστ που θα κάνουν
και οι εμβολιασμένοι, στους οποίους θα δί-
νεται δωρεάν .«Η μετάλλαξη του ιού σε
“Όμικρον” μάς ανησυχεί και μας καλεί σε
επιφυλακή», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάμε για ένα αρνητικό ρεκόρ!
Δυστυχώς, με την πυραυλική ταχύτητα

που τρέχει ο ύπουλος και φονιάς κορονοϊ-
ός, με τις γρήγορες μεταλλάξεις του (δεν
τον προλαβαίνουν οι επιστήμονες) πηγαί-
νουμε για ένα αρνητικό ρεκόρ, εάν δεν

εφαρμοστούν όλα τα νέα και τα παλιά μέ-
τρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Έτσι,
μπορεί τις επόμενες ημέρες να δούμε τον
αριθμό των νεκρών να φθάνει και να ξε-
περνά τους 110. Τα κρούσματα να ανεβαί-
νουν και να πλησιάζουν τα 10.000 την
ημέρα. Και οι διασωληνωμένοι να ανεβαί-
νουν στους 700! Αριθμοί που παρουσιά-
ζουν την ωμή πραγματικότητα. Για να μει-
ωθούν αυτά τα τραγικά νούμερα, θα πρέ-
πει να τηρήσουμε τα μέτρα που ανακοίνω-
σε η Πολιτεία. Και να σπεύσουν όλοι οι
άνω των 60 ετών που μέχρι τώρα αποφεύ-
γουν το εμβόλιο όπως «ο διάολος το λιβά-
νι», αλλά και γιατί όχι όλοι οι αντιεμβολια-
στές, να εμβολιαστούν μέχρι και τις 15 Ια-
νουαρίου. Άλλωστε, όπως τόνισε ο πρω-
θυπουργός, «ο εμβολιασμός για τους άνω
των 60 ετών καθίσταται υποχρεωτικός.
Και ναι, είναι μέτρα προσωπικής προστα-
σίας, τα οποία (με τα προηγούμενα αλλά
και με τα σημερινά) έδειξαν πως οι 3 στους
4 άνω των 12 ετών έχουν σπεύσει να εμ-
βολιαστούν. Και με γοργό ρυθμό συνεχί-
ζουν. Γεγονός πάντως είναι πως δεν θα
έχουμε lockdown και δεν θα περάσουμε
τις εορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς κλεισμένοι στο σπίτι μας,
όπως κάποιοι από την αντιπολίτευση χαιρέ-
κακα προτείνουν! 

Όχι στο lockdown – Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους άνω των εξήντα κοντολογίς

Ως ειδικευόμενος ορίζεται ο εκπαιδευό-
μενος ιατρός σε κάποια εκπαιδευτικά
κέντρα που αποτελούνται από Εκπαιδευ-

τικές Μονάδες στην ειδικότητα που έχει επιλέξει να
ακολουθήσει. Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ια-
τρών στις Εκπαιδευτικές Μονάδες γίνεται με κυκλική
εναλλαγή τους, δηλαδή με αντικατάστασή τους, εφό-
σον εκπαιδευτούν το ελάχιστο για έξι μήνες και τελέ-
σουν γενικές εφημερίες. 

Η έννομη σχέση μεταξύ ειδικευόμενου ιατρού και
Εκπαιδευτικής Μονάδας είναι εκπαιδευτική, διέπεται
από κανόνες Δημοσίου Δικαίου, αφού ο ιατρός εμφα-
νίζεται στους ασθενείς της μονάδας ως Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου και έχει ως στόχο την απόκτηση ειδικότητας
από τον εκπαιδευόμενο.

Η ευθύνη που βαραίνει τον ειδικευόμενο ιατρό προσδιορί-
ζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Γνώμονας είναι η επιμέ-
λεια που θα έδειχνε ένας μέσος ιατρός εάν βρισκόταν κάτω
από παρόμοιες συνθήκες, το εάν ο ιατρός ενήργησε με βάση
τους κανόνες της ιατρικής και η πείρα του κρινόμενου ιατρού. 

Αρχικά, η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού έναντι του
ασθενούς που ζημιώθηκε ή απεβίωσε είναι ποινική, ενώ η ευ-
θύνη του ειδικευόμενου ιατρού απέναντι στο Δημόσιο μπορεί

να είναι αστική. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής ή οι
οικείοι του μπορούν να στραφούν αστικά κατά του
νοσοκομείου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου και ποινικά κατά του ιατρού μετά την κατάθε-
ση έγκλησης ή μήνυσης ή αυτεπάγγελτα, όπου το
κρίνει ο εισαγγελέας.

Όσον αφορά την αστική ευθύνη του ειδικευόμε-
νου ιατρού εναντίον του ασθενούς, αυτή δεν υφί-
σταται, καθώς οι ειδικευόμενοι ιατροί κατά την τέ-
λεση των καθηκόντων τους λειτουργούν ως άτομα
εργαζόμενα σε δημόσια νοσοκομεία με την ιδιότη-
τα δημοσίου υπάλληλου, που καλύπτονται από το
ανεύθυνο. 

Κατ’ επέκταση αγωγής ασθενούς, εάν το Δημό-
σιο ζημιωθεί από πράξη ή παράλειψη εργαζομένου του, μπο-
ρεί να προβεί σε αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κατά του υπαλλήλου του, αναζητώντας τα χρήματα που το
ανάγκασαν να καταβάλει λόγω της βαριάς αμέλειάς του.

Όσον αφορά την ποινική ευθύνη, κριτήριο είναι οι ικανότη-
τες του ιατρού, οι εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
παρέχει την ιατρική φροντίδα (διαφορετική είναι η ευθύνη του
ειδικευόμενου ιατρού σε κάποιο προγραμματισμένο περιστα-
τικό, διαφορετική και μεγαλύτερη στα πλαίσια μιας γενικής
εφημερίας [άρθρο 28 του Ποινικού Κώδικα]). 

Επειδή όμως ρόλο για την ύπαρξη ποινικής ευθύνης έχουν

οι γνώσεις του ιατρού, η ευθύνη του ειδικευόμενου περιορίζε-
ται σε ποινική, μόνο όταν έχει εγγυητική θέση απέναντι στη
ζωή ενός ασθενούς (λόγου χάριν σε περίπτωση εφημερίας
που είναι ο μόνος εφημερεύων), είναι δηλαδή επιφορτισμέ-
νος με το καθήκον επίβλεψης του ασθενούς και την αποτροπή
αρνητικών αποτελεσμάτων που ακόμη και εάν δεν θεωρεί ότι
θα επέλθουν, οπότε μιλάμε για αμέλεια που διακρίνεται σε μη
συνειδητή, όπου ο ιατρός δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα λό-
γω έλλειψης προσοχής, ή σε συνειδητή, που προέβλεψε μεν
ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα
αυτό, πίστευε όμως ότι θα το απέφευγε (άρθρο 28 ΠΚ).

Η παρουσία ειδικού ιατρού που έχει την ευθύνη έναντι του
ασθενούς απαλλάσσει τον ειδικευόμενο από οποιαδήποτε ευ-
θύνη, ενώ υπαίτιοι είναι και ειδικευμένοι ιατροί που αναθέ-
τουν ιατρικές πράξεις σε ειδικευόμενους που λόγω έλλειψης
εμπειρίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Πάντως,
ο ιατρός οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία τις υπηρε-
σίες του και να δρα με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης
και την πείρας του (άρθρο 24 του α.ν. 1565/1939 «Περί κώ-
δικα ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», που διατηρήθη-
κε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρο 47 Εισ-
ΝΑΚ), να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα περιστατικά
ακόμη κι αν δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την
άσκηση των καθηκόντων του, ενώ έχει ιδιαίτερη νομική υπο-
χρέωση να αποτρέψει τον θάνατο του ασθενούς. 

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Η ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρώνΝομικό Βήμα

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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Από τις πρώτες ημέρες παρουσίας του
στο υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είχε ενημε-

ρωθεί για την εν εξελίξει έρευνα των «Αδιά-
φθορων» για το κύκλωμα των επίορκων αστυ-
νομικών που –όπως προκύπτει από τη δικο-
γραφία– εξέδιδε παράνομες ταυτότητες, δια-
βατήρια κι άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα πα-
ραμονής στη χώρα. 

Η εντολή που έδωσε τότε ήταν τόσο αυτή
όσο και κάθε άλλη έρευνα που σχετίζεται με
υπόθεση διαφθοράς, όπου εμπλέκεται κρατι-
κός λειτουργός, να φτάσει σε βάθος και να έρ-
θουν όλα στο φως. Δεν ήταν τυχαία η απο-
στροφή του λόγου του όταν το μεσημέρι της
Τετάρτης αναφέρθηκε στην εξάρθρωση του
μεγάλου κυκλώματος, για το οποίο συνελή-
φθησαν 9 αστυνομικοί και μία πολιτική υπάλ-
ληλος της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα εξετάζεται
η συμμετοχή άλλων 25 ενστόλων! «Από την
πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός μού εμπι-
στεύτηκε αυτό το κρίσιμο υπουργείο, ζήτησα
διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς», είπε ο
κ. Θεοδωρικάκος και η αλήθεια είναι πως το
τελευταίο χρονικό διάστημα οι μηχανές στις
Εσωτερικές Υποθέσεις δουλεύουν στο φουλ. 

Με την επιχείρηση «καθαρά χέρια» σε πλήρη
εξέλιξη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση
της δικογραφίας των περίπου 8.000 σελίδων
που σχηματίστηκε από τους «Αδιάφθορους»
και περιγράφει καρέ-καρέ τον τρόπο δράσης
των επίορκων αστυνομικών, τις κολεγιές με
άτομα του ποινικού χώρου και την εμπλοκή δη-
μοσίων υπαλλήλων με θέση σε υπηρεσίες
«κλειδιά» π.χ. ληξιαρχεία. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι για κάθε παράνομη ταυτότητα ή
διαβατήριο που εξέδιδε το κύκλωμα, κινητο-
ποιούνταν ένας ολόκληρος μηχανισμός αν-
θρώπων με συγκεκριμένες προσβάσεις, σε
πληροφόρηση και έγγραφα. Ανάλογα με το
ποινικό παρελθόν του «πελάτη» και τη δυσκο-
λία των όσων ζητούσε, αποφασίζονταν και το
χρηματικό ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει:
από 20.000-25.000 ευρώ για τις πιο «απλές»
περιπτώσεις, έως 30.000-35.000 ευρώ για
τις πιο «σύνθετες».

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους περίπου
200 «πελάτες» που έχουν ταυτοποιηθεί από
τους «Αδιάφθορους», τουλάχιστον οι 10 θεω-
ρούνται πολύ «βαριά» ονόματα του υποκό-
σμου, μπλεγμένα σε ανθρωποκτονίες και με-
γάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Οι
δύο, μάλιστα, απ’ αυτούς ήταν και στις λίστες
της Interpol γι’ αυτό και πλήρωσαν πολλές δε-
κάδες χιλιάδες ευρώ, για να αποκτήσουν μία
«καθαρή» αστυνομική ταυτότητα από το κύ-
κλωμα. Πηγές της Κατεχάκη σχολίαζαν στο
«Π» ότι «οι “πελάτες” του κυκλώματος δεν
ήταν αλλοδαποί που μπήκαν παράνομα στη

χώρα και αναζητούσαν μία καλύτερη τύχη ή
μία απλή άδεια παραμονής. Ήταν άτομα που
ποινικού χώρου, με πλούσιο παρελθόν το
οποίο ήθελαν να «κρύψουν” και ήταν πρόθυμα
να ξοδέψουν γι’ αυτό πολλές δεκάδες χιλιά-
δες ευρώ».

Κυκλώματα στις φυλακές 
Η επιχείρηση «καθαρά χέρια» δεν περιορίζε-

ται μόνο στην υπόθεση με τις παράνομες αστυ-
νομικές ταυτότητες και διαβατήρια, ούτε μόνο
στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά αφορά και περιπτώσεις
επίορκων σωφρονιστικών υπαλλήλων, υγει-

ονομικών (σ.σ. χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση που αναδείχθηκε από το Κέντρο Υγείας
στον Παλαμά Καρδίτσας), αλλά και λιμενικών.
Η πρόσφατη απόδραση (σ.σ. αν και χάρηκε μό-
νο για 5 ημέρες την ελευθερία του) ενός
45χρονου βαρυποινίτη από τις φυλακές Κο-
ρίνθου, οδήγησε σε τρεις συλλήψεις σωφρονι-
στικών υπαλλήλων με την κατηγορία της «δω-
ροληψίας υπαλλήλου», καθώς φέρονται να
συνέδραμαν –έναντι μεγάλου χρηματικού πο-
σού– στην απόδραση του συγκεκριμένου κρα-
τουμένου. 

Λίγες ημέρες αργότερα, αποκαλύφθηκαν οι
έκνομες ενέργειες ενός ακόμη συναδέλφου
τους (σ.σ. στις φυλακές Ναυπλίου), ο οποίος
επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά στο κατά-
στημα κράτησης. Η συγκεκριμένη περίπτωση
συνεχίζει να απασχολεί τους «Αδιάφθορους»,
καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι άνηκε σε
ευρύτερο κύκλωμα επίορκων σωφρονιστικών
υπαλλήλων που δρουν καταστήματα κράτησης
όλης της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι στους
ελέγχους, που κατά καιρούς γίνονται, εντοπί-
ζονται ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφω-
να, φορτιστές κ.ά. αντικείμενα που πέρασαν
στο εσωτερικό των φυλακών, επειδή κάποιοι
έκαναν τα... στραβά μάτια! 

Οι έρευνες των «Αδιάφθορων»
δεν περιορίζονται μόνο στην
υπόθεση με τις παράνομες
αστυνομικές ταυτότητες και 
τα διαβατήρια, ούτε μόνο 
στην ΕΛ.ΑΣ.

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» 
σε Αστυνομία και φυλακές

papadkos@gmail.com
του Κώστα Παπαδόπουλου

«Έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τ’ αυτιά μας»
Με τις Εσωτερικές Υποθέσεις να δείχνουν ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, καθώς
καταφέρνουν να διατηρούν «στεγανά» και να μη διαρρέονται οι υποθέσεις που διερευ-
νούν, φτάσαμε στην εξάρθρωση του κυκλώματος έκδοσης πλαστών-εικονικών πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού από το Κέντρο Υγείας στον Παλάμα Καρδίτσας. Και μπορεί ο φάκε-
λος της συγκεκριμένης υπόθεσης να έκλεισε σε συλλήψεις και ποινικές διώξεις, ωστό-
σο η έρευνα των «Αδιάφθορων» δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζονται καταγγελίες
για δράση ανάλογων κυκλωμάτων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πηγές της Κατεχάκη
σχολίαζαν στο «Π» ότι «η Υπηρεσία οφείλει να εξετάζει πρώτα απ’ όλα εάν έχει βάσει η
κάθε καταγγελία και στη συνέχεια εάν υπάρχει έκνομη ενέργεια. Προφανώς κι έχουμε τα
μάτια και τ’ αυτιά μας ανοιχτά, ωστόσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι “δεμένο”». 

ητα να αυξήσουν την αξία τους. 
εί να αναφερθεί πως η εμπορική αξία
εριοχή είναι πάνω από 20.000 ευρώ το
ωνικό μέτρο. Η ρύθμιση αυτή, σύμφω-
κτιμήσεις μεσιτών, αποτιμάται σε του-
ον 4.000.000 ευρώ, καθώς δίνεται η
ότητα νομιμοποίησης για περισσότερα
0 τ.μ. που είναι οι «αυθαίρετες» κατα-
στα δύο αυτά οικόπεδα.

ούλου

και άλλους συνεργάτες του, σε κά-
ές στιγμές ανάπαυλας που το πρό-
πέτρεπε. Δυστυχώς αυτά τα τρία
ε να ανταποκριθεί, παρά μόνο μια
περιορισμένη στιγμή θερινής ανά-
ς που ανήκε στον θανόντα σύζυγό
γόπουλο. Δεν μπορούσα να φαντα-
ανθρώπινη πράξη φιλοξενίας θα
μιας τόσο θλιβερής πολιτικής εκ-

αγοπούλου εξακολουθεί να είναι
της Ελλάδος στο Συμβούλιο της
λητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγω-
υμένη από το υπουργείο Πολιτι-

ώ εκτελεί τα καθήκοντά της απο-
τική βάση.

ές στο κότερο
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Εντυπωσιακές αλλαγές λαμβάνουν
χώρα στην πατρίδα μας ταχύτατα,
με τρόπο επιβαλλόμενο, αορά-

τως, άνωθεν. Από κέντρα εξωθεσμικά,
που υπηρετούν ξένα εθνικά συμφέροντα.
Πολιτική ορθότητα. Λέξεις χάνουν το νόη-
μά τους. Διυλίζονται έννοιες, με σκοπό να
εξαρτήσουν τη σκέψη μας από λεπτές έν-
νοιες ανύπαρκτου περιεχομένου…

Ξαφνικά και συντονισμένα, όλα τα κανά-
λια, sites, αρθρογράφοι, πολιτικοί αποφά-
σισαν να λένε την ανθρωποκτονία «γυναι-
κοκτονία», όταν αφορά γυναίκα! Και επι-
χειρούν να το θεσμοθετήσουν κιόλας! Ειδι-
κή κατηγορία ανάμεσα στα έμβια όντα η
γυναίκα, που δεν αρκεί ο όρος «άνθρω-
πος» για να την περιγράψει για τα εις βά-
ρος της αδικήματα! Ειδικός νόμος απαιτεί-
ται, λένε!

Τροπολογία για την καθιέρωση στην ελ-

ληνική ποινική νομοθεσία του εγκλήματος
της γυναικοκτονίας, με σεξιστικά χαρακτη-
ριστικά, κατέθεσε ξανά ο κ. Τσίπρας, με
αφορμή τη 14η γυναικοκτονία.

Καμαρώστε: Εκτός της θέσπισης βαρύ-
τερου πλαισίου ποινών κατά ένα έτος για
το πλημμέλημα και κατά δύο έτη για το κα-
κούργημα, στο έγκλημα με ρατσιστικά και
σεξιστικά χαρακτηριστικά (δηλαδή κατά
παθόντος, λόγω φυλής, χρώματος, εθνι-
κής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογι-
κών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας,
γενετήσιου προσανατολισμού), προτείνε-
ται η θέσπιση επιβαρυντικής περίστασης
στην ανθρωποκτονία από πρόθεση του άρ-
θρου 299 ΠΚ, όταν είναι «γυναικοκτονία»!
Πιο προστατευόμενο είδος η γυναίκα δη-
λαδή από τον άνθρωπο! Δηλαδή τι; Η «γυ-
ναικοκτονία» θα τιμωρείται πάνω από ισό-
βια; Ή άνθρωπος θα είναι μόνο ο άνδρας;

Και γιατί, αντί αυτής της ανύπαρκτης

επιβαρυντικής περίστασης, δεν προτεί-
νουν την τροποποίηση των διατάξεων του
γενικού Ποινικού Δικαίου, που κατάργη-
σαν το 2019, ανεβάζοντας πάλι την κά-
θειρξη από 15 στα 20 χρόνια;

Τη διαφοροποίηση της δολοφονίας γυ-
ναίκας από αυτήν του ανθρώπου, ανέλαβε
να μας ιδεολογικοποιήσει η κα Σακελλα-
ροπούλου (την οποία πάντοτε θα θυμόμα-
στε για τις ανθελληνικές αποφάσεις της
ως δικαστού αλλά και για τη δημιουργία
του νέου πατριωτισμού της, στον οποίο η
λέξη και η έννοια της πατρίδας απουσιά-
ζουν!). «Δεν πρόκειται για απλές ανθρωπο-
κτονίες», μας λέει, «αφού εδράζονται σε
σχέσεις εξουσίας και εξάρτησης μεταξύ
θύτη και θύματος και προϋποθέτουν ανι-
σότητα σωματική, κοινωνική ή οικονομική,
επικυριαρχία παρωχημένων κοινωνικών
αντιλήψεων και έμφυλων στερεοτύπων.

Πρόκειται για εγκλήματα στα οποία εγγρά-
φονται τα πρότυπα ηθικής των δραστών, η
ιεραρχία των φύλων και η κατανομή των
εξουσιών στον οικογενειακό μικρόκοσμο,
η ιδιοκτησιακή νοοτροπία σε σχέση με τα
θηλυκά μέλη της οικογένειας, η εσωτερι-
κευμένη, από πλευράς των δραστών, νομι-
μοποίηση της διαπροσωπικής βίας».

Έτσι κατάλαβε η κυρία. Ότι τις γυναίκες
τις σκοτώνουν, οικονομικά δυνατοί δρά-
στες –σύζυγοι– σύντροφοι, τους οποίους
η (ελληνική μάλιστα) κοινωνία ιεραρχεί
υψηλότερα από τις γυναίκες-θύματά τους,
και όχι ότι δράστες πάσχοντες βαρύτατα
ψυχιατρικά σκοτώνουν τις γυναίκες τους,
μιμούμενοι εγκλήματα με τα οποία μας πι-
πιλάει το μυαλό η τηλεόραση! 

Συγκεκριμένα: Από τα 14 εγκλήματα αν-
θρωποκτονιών, το 2021, με θύματα γυναί-
κες, η πλειοψηφία αφορούσε ψυχωσι-
κούς δράστες, (δηλαδή σχιζοφρενείς), με

επανειλημμένες νοσηλείες. 
Αντί λοιπόν, το ενημερωτικό και πολιτι-

κό κατεστημένο να αναδείξει το αληθινό
πρόβλημα, για να το θεραπεύσουμε, παρι-
στάνει ότι βλέπει σεξιστικούς λόγους, πρό-
τυπα ηθικής και άλλες άσχετες με την
πραγματικότητα ειδικές καταστάσεις ανύ-
παρκτης πατριαρχίας, με σκοπό να πλήξει
ξανά την ταυτότητα, τις αξίες και τις παρα-
δόσεις του Έλληνα!

Και, εννοείται, καθόλου δεν πειράζει
τους επισπεύδοντες τον πολιτικό ανορθο-
λογισμό που ζούμε το γεγονός ότι υπήρξαν
δράστες που ανήγγειλαν ότι «θα σε σκοτώ-
σω όπως ο Μπάμπης την Καρολάιν», ή ο
ψυχοπαθής παπάς που έριξε βιτριόλι στην
Ιερά Σύνοδο (δηλώνοντας ότι αντέγραψε
τη βιτριολίστρια της Παλιοσπύρου). 

Το πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο
αδιαφορεί για το αυτονόητο και προφανές

αίτιο, ότι όλη αυτή η
τηλεοπτική υπερανά-
λυση στυγερών εγ-
κλημάτων, πάλι και
πάλι και πάλι ξανά,
προκαλεί τη μίμησή
τους από ασταθείς και
ψυχοπαθητικές προ-
σωπικότητες, διότι
«επανάληψη μήτηρ
μαθήσεως» και «ο λό-
γος είναι σπόρος».
Σπόρος κακού πια,
λόγω της τηλεοπτικής
προβολής κακών προ-
τύπων έναντι καλών.

Παραγνωρίζουν,
δε, ότι οι ψυχιατρικές
παθήσεις αυξήθηκαν
ραγδαία από τη θανά-
σιμη «ευλογία» (όπως
μας την έλεγαν) των
μνημονίων εξαθλίω-
σης του λαού μας και
υπονόμευσης των θε-
σμών μας, της δημο-
κρατίας, του κοινο-

βουλευτισμού και της ανεξαρτησίας της
Δικαιοσύνης. 

Επικαλούμενοι ανύπαρκτα πατριαρχικά
στερεότυπα και ανισότητες των δύο φύ-
λων στην ελληνική κοινωνία, μας βυθί-
ζουν ολοένα στη δίνη της αυτο-ενοχοποί-
ησης, της αυτο-απόρριψης, της υποτίμη-
σης, για να ξεχάσουμε, τελειωτικά πια,
ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού
πηγαίνουμε. 

Να σιχαινόμαστε να είμαστε Έλληνες
και να επιδιώκουμε να είμαστε Ευρωπαίοι,
όπως εύστοχα εδώ και χρόνια προειδοποι-
εί ο Γιανναράς, για τον αυτοκτονικό ιδεα-
σμό της ελληνικής θολοκουλτούρας, με
ευθύνη του ανθελληνικού πολιτικού και
μιντιακού κατεστημένου…

Γιατί όμως δημιουργούν νέες λέξεις,
όπως «γυναικοκτονίες», ενώ ξεκάθαρα
δεν είμαστε μουσουλμανικό κράτος, όπου
η γυναίκα θεωρείται λίγο ανώτερη από το
πράγμα; Διότι όλοι αυτοί, οι συντονισμένοι

δίαυλοι του πολιτικού ανορθολογισμού δη-
μιουργούν μία νέα γλώσσα και έναν νέο
τρόπο σκέψης! 

Newspeak ονομάζεται. Πρόκειται για
την προπαγανδιστική θέσπιση μίας νέας
ομιλίας, με την κατ’ ευφημισμόν χρήση λέ-
ξεων και περιφράσεων, που ενέχουν την
αντιστροφή των εννοιών (δεν λέμε ανάπη-
ροι λόγου χάριν, ούτε άνθρωποι με ειδικές
ανάγκες έστω, για να μην τους πληγώνου-
με, άλλα άνθρωποι με ειδικές ικανότητες,
λένε «νέο πατριωτισμό» και μιλάνε για τον
κορονοϊό. Δηλαδή ό,τι να ’ναι). Δημιουρ-
γούν νέες λεπτές έννοιες (γυναικοκτονία),
ώστε να χάνεται τελικά η έννοια της λέξης
«άνθρωπος» στο παράδειγμά μας.

Οπότε, περιορίζεται δραστικά ή και απο-
κλείεται η ευρύτητα και τελικά η δυνατότη-
τα της σκέψης μας, η σύλληψη της πραγ-
ματικότητας, έναντι της εικονικής που
προσφέρεται αφειδώς. Ο πόλεμος βαφτί-
ζεται ειρήνη, η δειλία και η προδοσία ψυ-
χραιμία (αυτό που ζούμε με την Τουρκία),
η σκλαβιά του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού (είτε κάποιος τον θεωρεί καλό είτε
όχι), άρα η κατάλυση της αυτοδιάθεσης
του σώματος, «ελευθερία», και η λογοκρι-
σία με την παρουσίαση μίας αποκλειστι-
κής κρατικής αλήθειας ονομάζεται δημο-
κρατία! Η ελεγχόμενη γλώσσα αποτελεί
βασικό εργαλείο περιορισμού της ελεύθε-
ρης σκέψης. Έννοιες που συνιστούν απει-
λή για το καθεστώς, όπως ελευθερία, ατο-
μικότητα, ειρήνη, αρχικά διαστρέφονται
και μετά καταργούνται. Το κόμμα, στο
«1984» του Όργουελ, κατασκεύαζε την
ορθή μορφή έκφρασης και σκέψης και η
οποιαδήποτε διαφορετική σκέψη συνι-
στούσε έγκλημα! Αυτό βιώνουμε.

Η προπαγάνδα, με την απόκρυψη πλη-
ροφοριών, τη διαστροφή γεγονότων, ισχυ-
ρισμών και τη διάχυση φημών, μισής αλή-
θειας ή και ψευδών με σκοπό τον επηρεα-
σμό της κοινής γνώμης, η θέσπιση μίας
και μόνης κρατικής «αλήθειας» και η ποινι-
κοποίηση οποιασδήποτε αντίθετης με τη
μέθοδο της διασποράς «ψευδών ειδήσε-
ων» είναι εργαλεία ελέγχου της σκέψης.

Ποιος, άραγε, έχει την αυθεντικότητα
προσδιορισμού της μίας αλήθειας; Πότε
ανατράπηκε ο φιλελευθερισμός στην αν-
ταλλαγή απόψεων ως μοχλός εξέλιξης
της επιστήμης; Βέβαια, ο έξυπνος και συ-
νειδητός χειρισμός της οργανωμένης γνώ-
μης των μαζών είναι σημαντικό στοιχείο
μιας «δημοκρατικής;» κοινωνίας, μας δί-
δαξε ο Bernays. Και αυτός που είναι σε
θέση να καθοδηγεί αυτόν τον αθέατο μη-
χανισμό της κοινωνίας συνιστά μία αόρατη
κυβέρνηση, που αποτελεί την πραγματική
δύναμη που κυβερνά! 

Την αόρατη αυτή κυβέρνηση πρέπει να
απενεργοποιήσουμε, για να μη ζήσουμε
την ίδια φρικτή σκλαβιά που περιέγραψε
στο «1984» ο Όργουελ! Σκεφθείτε ελεύ-
θερα, ελληνικά και αναζητείστε την αλή-
θεια με τη μαιευτική μέθοδο του παππού
μας, του Σωκράτη!

«Γυναικοκτονίες» αντί ανθρωποκτονίες, 
για τους σκοπούς του Newspeak!

Γράφει η
Ειρήνη
Μαρούπα
Ποινικολόγος
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Δύσκολο το «year end rally»

Ποιος έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην απόκτηση του 49%
του ΔΕΔΔΗΕ από τη Macquar-
ie; Από ό,τι πληροφορούμα-
στε, με το συγκεκριμένο έργο
ασχολήθηκε ο βραχίονας του
αυστραλιανού γκρουπ που

ασχολείται με τα έργα υποδομής, η Macquarie Infrastructure and Real
Assets (MIRA). Στον όμιλο της Macquarie δραστηριοποιείται και η Cero
Generation, η οποία αναπτύσσει έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη,
στοχεύοντας στις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Εξ ου και
το όνομα Cero. Όπως πληροφορείται λοιπόν η στήλη, η Cero Generation
όχι μόνο ενδιαφέρεται για αντίστοιχες επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά
έχει ήδη βολιδοσκοπήσει έργα ηλιακής ενέργειας εκατοντάδων μεγαβάτ.
Και, κρίνοντας από τον αντίκτυπο που είχε η απόκτηση του ΔΕΔΔΗΕ, αυ-
τό που είναι βέβαιο είναι ότι οι Αυστραλοί μιλάνε πολύ σοβαρά.

Εντονο επενδυτικό «αποτύ-
πωμα» θα συνεχίσει να έχει
η ΔΕΗ και τα επόμενα χρό-

νια στη Δυτική Μακεδονία, συμβάλ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο στη μετά-
βαση της περιοχής σε ένα νέο ανα-
πτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα αντι-
καταστήσει τις παραγωγικές δραστη-
ριότητες που σχετίζονταν με τη λει-
τουργία των λιγνιτικών μονάδων
στην περιοχή, σύμφωνα με όσα ανέ-
φερε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της επιχείρησης 
Γιώργος Στάσσης. Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι συνολικές επενδύσεις
της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία θα
αγγίξουν τα 2,5 δισ. ευρώ για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια. «Η ΔΕΗ
ήταν, είναι και θα είναι στην περιοχή,
με ένα συγκροτημένο σχέδιο», ση-
μείωσε χαρακτηριστικά, προχωρών-
τας στη συνέχεια στην εξειδίκευση
των επενδύσεων. «Έτσι, στο επενδυ-
τικό αυτό πλάνο, τα 370 εκατ. ευρώ
αφορούν την αποκατάσταση των πα-
λιών λιγνιτωρυχείων, από τα οποία
τα 16 εκατ. θα επενδυθούν το
2021, ενώ τα 60 εκατ. το 2022. Τα
έργα τηλεθέρμανσης θα αγγίξουν τα
110 εκατ., εκ των οποίων τα 4 εκατ.
θα εισρεύσουν στην περιοχή το
2021, τα 30 εκατ. το 2022, και τα
76 εκατ. το 2023. Παράλληλα, για
την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων,
πλην των ΑΠΕ, η ΔΕΗ πρόκειται να
επενδύσει 300 εκατ. ευρώ, από τα
οποία τα 60 εκατ. έως το 2023», ση-
μείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Περί τα τέλη Ιανουαρίου αναμένονται οι μη δεσμευτικές

προσφορές για την Αριάδνη, το πακέτων των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, λογιστικής αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ
που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα της Ελλάδος. Η τυπική
ημερομηνία είναι η 18η Ιανουαρίου, αλλά οι εκτίμηση εί-
ναι πως η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του μήνα.
Από εκεί και πέρα, οι δεσμευτικές προσφορές αναμένον-
ται κοντά στο Πάσχα, ενώ η συναλλαγή θα «κλείσει» το κα-
λοκαίρι. Πάντως, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της συ-
ναλλαγής, αλλά και τους κόστους που μπορεί να ξεπερά-
σει το 1 δισ. ευρώ, δεν αποκλείεται καθόλου το ενδεχόμε-
νο να δούμε συμπράξεις που θα «μοιράσουν» τα πακέτα
των δανείων, το κόστος και το ρίσκο. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η

συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας με την αμερικανική EVO
Payments για την πώληση του συστήματος εκκαθάρισης
συναλλαγών (POS), ενώ η τιτλοποίηση Frontier II, που εν τέ-
λει θα περιέχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 1 δισ. ευ-
ρώ –έναντι 1,5 δισ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά– θα
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 6μηνου του 2022, όπως
τόνισε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. «Η Εθνική Τράπεζα
θα ελέγχει το 50% της κοινής εταιρείας που θα συσταθεί,
και αυτό θα αποφέρει οφέλη και έσοδα σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Παύλος Μυλωνάς.

Χ.Α.: Εξαιρετικά επιφυλακτική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του ελληνικού
Χρηματιστηρίου εμφανίζεται η πλειοψηφία των εγχώριων αναλυτών, επισημαί-
νοντας πως το κλίμα είναι δύσκολο να αναστραφεί και είναι σαφώς μειωμένες οι
ελπίδες για ένα «year end rally». Το βέβαιο είναι πως, εάν τα περιοριστικά μέτρα
αυστηροποιηθούν και έχουν διάρκεια, οι επιπτώσεις στην ανάκαμψη των οικονο-
μιών θα είναι εμφανείς, με τους διεθνείς οίκους να προχωρούν σε υποβαθμίσεις
των εκτιμήσεών τους, για την ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Έτσι, τα συντηρητικά
χαρτοφυλάκια αναμένεται να τηρήσουν στάση αναμονής, μέχρι να αποκτηθεί πε-

ρισσότερη ορατότητα στο μέτωπο της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή
των ενεργών traders στο Χ.Α. θα παραμείνει επικεντρωμένη στην ειδησεογρα-
φία, αναφορικά με τη μετάλλαξη «Όμικρον», αλλά και στα εταιρικά αποτελέσμα-
τα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες. Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δεί-
κτη, όσο αυτός δίνει κλεισίματα χαμηλότερα της ζώνης 867-880, από όπου διέρ-
χονται ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, τα επιφυ-
λακτικά σενάρια έχουν τον πρώτο λόγο και δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρη-
ση προς τις 846, 830, 802 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 790 μονάδες.

ΠΡΟΣΩΠA

Η βιομηχανία χρειάζεται στήριξη
στην ενεργειακή κρίση

Δ. Παπαλεξόπουλος 
(πρόεδρος ΣΕΒ):

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου

STATUS

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
INTRACOM: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA για το εννεάμηνο του 2021
ανακοίνωσε η INTRACOM. Ειδικότερα, τα EBITDA για το εννεάμηνο δια-
μορφώθηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοι-
χο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4%. Παράλληλα,
οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 336,1 εκατ. ευρώ,
έναντι 312,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,5%. Στις
30/9/2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της INTRASOFT In-
ternational ανερχόταν σε 875 εκατ., της INTRACOM Defense σε 95
εκατ. και της INTRAKAT σε 419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος IN-
TRAKAT έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους 382 εκατ. ευρώ, για
τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής
τους.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Ισχυρή κερδοφορία παρουσίασε η Εθνική
Ασφαλιστική και το γ’ τρίμηνο του 2021, σε συνέχεια των θετικών απο-
τελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2021. Πιο συγκεκριμένα, τα προ φό-
ρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το 9μηνο του 2021 ανήλθαν
σε 83,9 εκατ. έναντι 53,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 63,1 εκατ.,
έναντι 42,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2020. H συνολική παραγωγή
ασφαλίστρων για το 9μηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7%,

έναντι του 9μήνου του 2020, με τα συνολικά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 532,1

εκατ. ευρώ.



O ι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμαν-
σης έχουν περιθώριο να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο

myΘέρμανση μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου. Υπο-
λογίζεται ότι συνολικά οι δικαιούχοι θα υπερ-
βούν το 1 εκατ. Μέχρι σήμερα έχουν κάνει αίτη-
ση για να λάβουν τα 100-750 ευρώ 750.000 νοι-
κοκυριά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που οι
δικαιούχοι μπορεί να κάνουν λάθος και έτσι να
χάσουν το επίδομα.

Με απλά βήματα, όσοι είναι δικαιούχοι του επι-
δόματος θέρμανσης μπορούν να εισέλθουν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση και να
υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις.

Η υποβολή αίτησης
• Είσοδος στην πλατφόρμα myΘέρμανση:
https://www.aade.gr/mythermansi.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος,
• Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία.
• Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος, 
οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
• Επιλέγω είδος καυσίμου.
• Συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ρεύματος.
• Επιλέγω οικισμό.
• Συμπληρώνω τα τ.μ. της κατοικίας.
• Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE.

Το επίδομα θέρμανσης θα έχει πληρωθεί έως
τις 10 Δεκεμβρίου σε όσους υποβάλουν αίτηση
έως το τέλος Νοεμβρίου και ταυτόχρονα ήταν δι-
καιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη
χειμερινή περίοδο 2020-2021.

Οι νέοι δικαιούχοι, που προέκυψαν είτε από τη
διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και πε-
ριουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδό-
ματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμο-
ποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό
αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές
πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από 3.500
κατοίκους που πέρυσι δεν περιλαμβανόταν στη
σχετική λίστα των δικαιούχων), θα πληρωθούν
την προκαταβολή έως το τέλος του Δεκεμβρίου,
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και αυτοί θα κά-
νουν την αίτηση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το ποσό που θα προκαταβάλλεται, σύμφωνα με
τις οδηγίες, θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμε-
νες καταβολές του επιδόματος.

Σύμφωνα με ΚΥΑ, το ποσό επιδόματος θέρμαν-
σης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
• Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή
Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση κατα-
χώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και
την 15η Δεκεμβρίου 2021.
• Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η
Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση κατα-
χώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη
15η Φεβρουαρίου 2022.
• Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των

αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρ-
τίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης
των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη 15η
Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα κα-
ταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολο-
γητικά αγορών της περιόδου 1/10/2021 έως
31/03/2022, με ημερομηνία έκδοσης του πα-
ραστατικού πληρωμής έως τη 16η Μαΐου 2022
και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλε-
ται έως τη 15η Ιουνίου 2022.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματο-
ποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας
προκαταβολής.

Τα συχνότερα λάθη
Νέες οδηγίες για τους δικαιούχους επιδόματος

θέρμανσης εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:
1. Τι γίνεται αν κάνει την αίτηση για το επίδομα

θέρμανσης ο ένας σύζυγος με τους προσωπικούς
του κωδικούς TAXISnet, αλλά τα παραστατικά
αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον
ΑΦΜ του άλλου συζύγου.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί: «Θα υπάρξει πρόβλημα

και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοι-
χείων», αν πρόκειται για παραστατικά που αφο-
ρούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, για
άλλα είδη καυσίμων θέρμανσης, η διασταύρωση
θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

2. Πώς διορθώνεται το πρόβλημα;
Σε περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να

ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρε-
λαίου θέρμανσης, θα πρέπει εγκαίρως να προβεί-
τε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων (15 Δεκεμβρίου 2021), να κάνετε ανά-
κληση της αίτησής σας και να υποβάλει εκ νέου
αίτηση η/ο σύζυγος με τους δικούς της/του
TAXISnet κωδικούς.

β) Αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την

ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης,
μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας
(πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και
να δηλώσει της/του συζύγου σας.

3. Ποια στοιχεία πρέπει να γράφει σωστά η
απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;
• Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρε-
λαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και
αριθμό παροχής ρεύματος, για να εκδώσει το πα-
ραστατικό αγοράς.
• Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υπο-
βάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται
στο αποδεικτικό υποβολής.

4. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγ-
ματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN.
Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί
μέσω του συνδέσμου https://www.aade.gr/.
Στο myAADE επιλέγετε «Μητρώο & Επικοινωνία»
και συνδέεστε με τους προσωπικούς TAXISnet
κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε
στο πεδίο «Δήλωση λογαριασμού IBAN» τον νέο
αριθμό λογαριασμού.

5. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί
η απόδειξη αγοράς, όταν το είδος του καυσίμου
θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα,
εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

της Αμαλίας Κάτζου
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Όλα τα μυστικά 
για τις πολυκατοικίες – 
Σε ρόλο-κλειδί ο διαχειριστής

Eπίδομα θέρμανσης: Προσοχή στα λ   



Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρ-
μογή «Τα παραστατικά μου» τις αγορές σας

Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:
• Ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσί-
μων.
• Το ποσό/αξία της συναλλαγής.
• Ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών
καυσίμων θέρμανσης.
• Η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ει-
δών καυσίμων θέρμανσης.

Προσοχή και από τους διαχειριστές
Πρόβλημα ανακύπτει όμως και αν αλλάξει δια-

χειριστής σε μια πολυκατοικία μετά τις 15 Δεκεμ-
βρίου. Τότε τα παραστατικά αγοράς πρέπει να εκ-
δίδονται έως και το 2022 ακόμα με το ΑΦΜ του
παλαιού διαχειριστή. Οι διαχειριστές χρειάζεται
να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες.

Στην περίπτωση των πολυκατοικιών, οι διαχει-
ριστές είναι αυτοί που με τις ενέργειές τους θα
«ξεκλειδώσουν» το επίδομα για τον ιδιοκτήτη ή
τον ενοικιαστή των διαμερισμάτων.

Στο myΘέρμανση οι διαχειριστές των πολυκα-
τοικιών επιλέγουν την εφαρμογή «Διαχείριση χι-
λιοστών πολυκατοικίας». Με την εφαρμογή αυτή,

ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα διαμερί-
σματα της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, κα-
θώς και τη συμμετοχή καθενός από αυτά στις δα-
πάνες θέρμανσης σε χιλιοστά.

Την εφαρμογή δεν δύναται να χρησιμοποι-
ήσουν οι ένοικοι μονοκατοικιών που έχουν ατομι-
κό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης ή από ενοί-
κους ολιγοκατοικιών, όπου κάθε διαμέρισμα έχει
δικό του καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.

Τα βήματα
Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκα-

τοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών
δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειρι-
στή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυ-
κατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκα-
τοικίας.
• Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
• Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.
• Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων
στις δαπάνες θέρμανσης.
• Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων
που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν
χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχεί-
ων, προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικα-
σίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπο-
ρεί να γίνει μετά τη 15η Δεκεμβρίου 2021.

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά
συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα
διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουρ-
γηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά -
τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
και το άθροισμα των χιλιοστών θα πρέπει να είναι
1.000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η
δυνατότητα πληρωμής. Η δυνατότητα πληρωμής
ενεργοποιείται όταν θα έχει υποβληθεί έστω και
μία αίτηση δικαιούχου.

ΑΦΜ πολυκατοικίας
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχει-

ριστές πολυκατοικιών στα παραστατικά αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης και θα πρέπει τα στοιχεία
ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύμα-
τος να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχουν εισαχ-
θεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε πε-
ρίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκα-
τοικία και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου
θέρμανσης θα εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να
οριστεί ο ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέ-
γοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ».
Στη συνέχεια, ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί
να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί.

Χωρίς διαχειριστή
Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοι-

κία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους
ενοίκους ποιος θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή,
ώστε να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοι-
κίας με τα διαμερίσματα στην εφαρμογή του επι-
δόματος θέρμανσης.
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Follow the Money

Οι εισηγμένες ανακάμπτουν 
Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τα αποτελέσματα εννιαμήνου, είναι η εντυπωσιακή επί-

δραση του τουρισμού στην οικονομική δραστηριότητα, η οποία διαχύθηκε στο σύνολο της οικο-
νομίας. Επιπλέον, το άνοιγμα της παγκόσμιας οικονομίας συνέβαλε αποφασιστικά έτσι ώστε
πολλές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τους τζίρους και να βελτιώσουν τον
ισολογισμό τους. Από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι οι 8 στις 10 επιχειρήσεις, που
ανακοίνωσαν τις οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου, βελτίωσαν τη θέση τους. Δηλαδή, είτε
αύξησαν τα κέρδη τους είτε πέρασαν από τις ζημίες στα κέρδη. Βέβαια, οφείλουμε να επισημά-
νουμε ότι καλό είναι και οι εισηγμένες να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα με... καθαρούς
όρους και χωρίς περίεργες υποσημειώσεις, που δημιουργούν στρεβλώσεις. Καθαρά κέρδη,
κέρδη προ φόρων, τζίρος και υποχρεώσεις πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα και όχι να... κρύ-
βονται!

Η ανθεκτικότητα της ΔΕΗ 
Το γ’ τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν ιστορικά υψηλές τιμές στη χονδρική αγορά ενέργειας,

κάτι που, όπως είναι φυσικό, επηρέασε τα μεγέθη της ΔΕΗ. Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση, λόγω
της ταχύτατης εφαρμογής του επιτυχημένου πλάνου εξυγίανσης, κατάφερε να σταθεί όρθια,
μπροστά σε αυτήν τη λαίλαπα. Μπορεί να παρουσίασε ζημίες στο εννιάμηνο, έναντι κερδών πέ-
ρυσι, ωστόσο, διαβάζοντας τις καταστάσεις εννιαμήνου, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το
επενδυτικό πρόγραμμα και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της επιχείρησης πη-
γαίνουν καλύτερα ακόμη και από τις προσδοκίες της ίδιας της διοίκησης. Άρα, είναι θέμα χρόνου
να δούμε τη ΔΕΗ, μέσα από τα μεγάλα επενδυτικά projects, να βελτιώσει τα στοιχεία του ενεργη-
τικού. «Κλειδί» για την επιστροφή της ΔΕΗ σε σταθερά ανοδική πορεία κερδοφορίας είναι η απο-
κατάσταση των ανισορροπιών που συμβαίνουν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η επαγγελματική διαχείριση
και οι επιτυχημένες κινήσεις
της διοίκησης αποτέλεσαν τα
δύο «κλειδιά» για τα επιτυχη-
μένα μεγέθη της Εθνικής Τρά-
πεζας στο φετινό εννιάμηνο.
Τα κέρδη μετά από φόρους
διαμορφώθηκαν στα 767
εκατ. ευρώ και ήταν ενισχυμέ-
να κατά 66% σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό διάστη-
μα. Η πώληση ακινήτων και η αύξηση των
καθαρών εσόδων από τόκους κατά 5% δεί-
χνουν μια υγιή εικόνα, η οποία αποτυπώνε-
ται στην αύξηση των εξυπηρετούμενων δα-
νείων, στα μηδενικά επιτόκια των καταθέ-
σεων και στο σχεδόν μηδενικό κόστος δα-

νεισμού από την ΕΚΤ. Έτσι, μό-
νο τυχαίο δεν είναι το γεγονός
ότι η διοίκηση ανακοίνωσε
τώρα ένα εξαιρετικά γενναίο
πρόγραμμα εθελουσίας εξό-
δου με αποζημιώσεις και μπό-
νους που φτάνουν ακόμη και
έως τα 300.000 ευρώ! Η τρά-
πεζα είναι κεφαλαιακά σε πο-
λύ καλύτερη βάση, σε λίγους
μήνες θα έχει επιτύχει μονο-

ψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και, ως εκ τούτου, τα καλύτερα βρί-
σκονται μπροστά! Η απόλυτη ικανοποίηση
της διοίκησης φάνηκε από τις δηλώσεις
του διευθύνοντος συμβούλου Παύλου Μυ-
λωνά. 

Η Eurobank έχει... συστηθεί στην αγορά ως η
τράπεζα του τουριστικού κλάδου και το γεγο-
νός ότι ανακοίνωσε πρόγραμμα χρηματοδοτή-
σεων ύψους 750 εκατ. ευρώ δείχνει τον στό-
χο της διοίκησης για περαιτέρω ισχυροποί-
ηση της θέσης της. Η τράπεζα κατέχει χαρτο-
φυλάκιο δανείων άνω των 2 δισ. ευρώ, στηρί-
ζοντας έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρή-
σεις. Το πρόγραμμα που θα «τρέξει» εστιάζει
στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,
στην ανάπτυξη των υποδομών, στην ενίσχυση
της εξωστρέφειας, στην ψηφιακή και «πράσι-
νη» μετάβαση. Επιπλέον, θα παρέχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα επιδότησης. Το πρόγραμμα χρη-

ματοδοτήσεων περιλαμβάνει δάνεια ύψους
275 εκατ. ευρώ για ανέγερση νέων και επέ-
κταση υφιστάμενων τουριστικών μονάδων,
αναβάθμιση νέων με 225 εκατ. ευρώ, καθώς
και εξαγορές και συγχωνεύσεις στρατηγικού
χαρακτήρα με κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ. Η
Eurobank δρομολογεί εξαγορές στον ξενο-
δοχειακό κλάδο σε περιοχές όπως η Κρήτη, η
Ρόδος, η Χαλκιδική και η Κως, ενώ οι επεν-
δύσεις θα διαχυθούν σε Δωδεκάνησα, Αττι-
κή, Κρήτη, Χαλκιδική, Κυκλάδες, Ιόνιο και
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με το πακέτων
δράσεων της τράπεζας θα δημιουργηθούν
2.000 νέα δωμάτια, ενώ θα αναβαθμιστούν
άλλα 4.700. Very good! 

Είδες η Εθνική;

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Eurobank 

 άθη, κοστίζουν
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Ανοδική έως και... ιπτάμενη θα πα-
ραμείνει η αγορά ακινήτων τα επό-

μενα χρόνια, καθώς η ανάκαμψη της οικο-
νομίας, τα έργα υποδομής, τα μεγάλα pro-
jects στο real estate και οι αυξημένες χρη-
ματοδοτήσεις, μέσω τραπεζικών δανείων,
θα συντηρήσουν το θετικό κλίμα. 

Οι προσδοκίες για τα επόμενα 3-4 χρόνια είναι
σταθερά θετικές, καθώς οι πόροι του Ταμείου Ανά-
καμψης και οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να
συντηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανο-
δική τάση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεσπά-
σει κάποια διεθνής οικονομική κρίση. Άλλωστε, η
εγχώρια κτηματαγορά προερχόταν από μια «πέτρι-
νη» περίοδο, ακολουθώντας σταθερά πτωτική πο-
ρεία από το 2008 έως και τα μέσα του 2018. Από
την άλλη πλευρά, το 2022 αναμένεται να αποτελέ-
σει ένα έτος καμπής, καθώς οι νέες αντικειμενικές
αξίες αλλά και η εφαρμογή του αυτόματου συστή-
ματος πραγματικών (αγοραίων) τιμών ίσως ανακό-
ψουν την έντονα ανοδική τάση, προσαρμόζοντας
αναλόγως την προσφορά και τη ζήτηση. 

Σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, υπάρ-
χουν περιπτώσεις μεσαίων περιοχών στα νότια προ-
άστια, όπου οι τιμές λόγω των προσδοκιών για την
επένδυση στο Ελληνικό έχουν εκτοξεύσει τις αξίες
ακόμη και κατά 50% τα τελευταία 2-3 χρόνια. Επί-
σης, υπάρχουν περιοχές των βορείων προαστίων,
όπως για παράδειγμα το Χαλάνδρι, όπου παρατηρεί-
ται αύξηση τιμών ακόμη και 80%! Η υγειονομική κρί-
ση και οι νέες συμπεριφορές ή τάσεις, αλλά και η
συσσώρευση αποταμιεύσεων και οι ανακατατάξεις
στις συνήθειες των πολιτών, θέτουν σε πρώτο πλάνο
τα οικιστικά ακίνητα. Επιπλέον, σε αρκετά νησιά κα-
ταγράφονται... διαστημικές τιμές των ακινήτων! 

Aύξηση στο 7,9%
Τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος για το γ’ τρίμη-

νο του έτους τοποθετούν την αύξηση των τιμών των
διαμερισμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια στο
7,9% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί
ότι ένα τέτοιο ποσοστό μπορεί να αντανακλά και μια
σοβαρή στρέβλωση. Κι αυτό γιατί σε άλλες περιο-
χές η αύξηση των τιμών είναι 15% ή 20% σε έναν
χρόνο και σε άλλες 1% ή 2%. Ενδεικτικές είναι οι με-
τρήσεις που έχει κάνει το site αγγελιών spi-
togatos.gr, για το γ τρίμηνο (Πίνακας 1). Τα στοιχεία
του γ’ τριμήνου της Τραπέζης της Ελλάδος έδειξαν
αύξηση στις τιμές των νεόδμητων κατά 7,6% και στα
παλαιότερα, άνω των 5 ετών, κατά 8,2%. Στην πρώ-
τη θέση βρίσκεται η Αθήνα με 9,8% και ακολουθούν
η Θεσσαλονίκη με 8,7%, οι άλλες μεγάλες πόλεις
με 5,9% και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας με
5,7%. Από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
προκύπτει ότι ο γενικός δείκτης τιμών των διαμερι-
σμάτων στις αστικές περιοχές έχει αυξηθεί κατά
86,7% σε σχέση με το 1997, ενώ σε σχέση με τα
υψηλά του 2007 βρίσκεται στο 73,1%. Άρα, η μέση
τιμή υπολείπεται κατά 26,9 εκατοστιαίες μονάδες
από τα υψηλά του 2007. Ωστόσο, όπως δηλώνουν

στο «Π» παράγοντες της αγοράς, σε αρκετές περιο-
χές, οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων κινούνται
κοντά στα ιστορικά υψηλά του 2007. 

Ο περιορισμένος αριθμός νεόδμητων ακινήτων,
τα οποία ούτως ή άλλως είναι ακριβά λόγω και του
αυξημένου οικοδομικού κόστους, στρέφουν την
πλειονότητα των υποψήφιων αγοραστών προς τα
παλαιά.  Άλλωστε, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς η
κλασική λύση που αναζητούν οι υποψήφιοι αγορα-
στές είναι ένα παλαιό ακίνητο που δεν χρήζει πολ-
λών παρεμβάσεων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προ-
τιμάται η αγορά ενός περίπου... σαραβαλιασμένου
ακινήτου σε χαμηλή τιμή, έτσι ώστε, με τις ανα-
γκαίες παρεμβάσεις ανακαίνισης και ενεργειακής
αναβάθμισης, να πάρει αξία με ταυτόχρονη εξοικο-
νόμηση δαπανών ενέργειας. 

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων από χιλιάδες αγοραστές,
ενώ... πιεστικά θα λειτουργεί έως το τέλος του επό-
μενου μηνός η αύξηση των αντικειμενικών αξιών,
αλλά και η προοπτική ακόμη υψηλότερων τιμών τη
νέα χρονιά. Από τα στοιχεία των μεσιτικών γραφεί-
ων, προκύπτει ότι τα 8 στα 10 ακίνητα που πωλούν-
ται είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες και μεζονέ-
τες, ενώ 6 στους 10 προτιμούν παλαιά ακίνητα άνω
των 30 ετών, δηλαδή προ του 1990. Στην Αττική,
τα ποσοστά φτάνουν στο 80% και στη Θεσσαλονίκη
ξεπερνούν το 90% των προτιμήσεων, καθώς στις
δύο πόλεις παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές ως
γενικός μέσος όρος σε ολόκληρη τη χώρα. Σε άλ-
λες περιοχές, όπου την περίοδο των «παχέων αγε-
λάδων» (έως το 2007) δεν σημειώθηκαν... ακρότη-
τες ως προς τις τιμές, οι υποψήφιοι αγοραστές προ-
τιμούν πιο καινούργια διαμερίσματα. Σύμφωνα με
προ καιρού στοιχεία του δικτύου μεσιτικών γραφεί-
ων της REMAX, οι 4 στους 10 προτιμούν πολύ πα-
λαιά ακίνητα στην επαρχία (άνω των 30 ετών). 

Έκρηξη ενοικίων
Από την άλλη, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η

έκρηξη των τιμών των ενοικίων (Πίνακας 2) έχει
στρέψει τους υποψήφιους αγοραστές προς τη λύση
του στεγαστικού δανείου. Οι τράπεζες χρηματοδο-
τούν έως και το 80% της αξίας που αναγράφεται
στο συμβόλαιο αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι για
δάνεια της τάξης των 50.000-80.000 ευρώ με
20ετή διάρκεια και πάνω η μηνιαία δόση «προσγει-
ώνεται» σε επίπεδα ακόμη και κάτω από τα σημερι-
νά ζητούμενα ενοίκια. Άρα, η έκρηξη των τιμών των
ενοικίων έχει στρέψει αρκετούς στην αγορά κατοι-
κίας μέσω στεγαστικού δανείου, το οποίο απαιτεί
και ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 20%. Οι υποψήφιοι
αγοραστές αναζητούν κατοικίες 75-100 τ.μ., ενώ η
μέση τιμή κινείται γύρω στα 120.000 ευρώ. 

Το γεγονός ότι κατά την περίοδο της πανδημίας
αυξήθηκαν σημαντικά οι καταθέσεις και ταυτόχρο-
να οι τράπεζες έχουν περισσότερο ρευστό για να
δανείσουν ενθαρρύνει πολλούς να γίνουν ιδιοκτή-
τες ακινήτου, παρά να τελούν υπό τον φόβο της

ανασφάλειας του ενοικιαστή, τόσο σε επίπεδο μι-
σθώματος όσο και σε επίπεδο πιθανής έξωσης. Στη
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, μια τρι-
μελής ή τετραμελής οικογένεια είναι προτιμότερο
να αγοράσει παρά να ενοικιάσει διαμέρισμα, κάτι
που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον στην κτηματα-
γορά. Μάλιστα, η βελτίωση των οικονομικών για κά-
ποιους δημιουργεί τις προϋποθέσεις απόκτησης κα-
τοικίας νεότερης κατασκευής (1995-2010), ενώ
αυτοί που αγοράζουν νεόδμητα ακίνητα είναι μεν
λιγότεροι, αλλά ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαν-
τικά κατά τον τελευταίο ενάμησι χρόνο και εν μέσω
πανδημίας. 

Αγορά δύο ταχυτήτων
Το υψηλό ενδιαφέρον για ακίνητα σε προβεβλη-

μένες περιοχές δεν συμβαδίζει με κάτι ανάλογο
στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. 

Όπως δηλώνει στο «Π» η κα Έλενα Νικολαΐδου,
ιδιοκτήτρια της ομώνυμης οικοδομικής επιχείρησης,
«έχει διαμορφωθεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, ιδίως
στην Αττική». Στη μία περίπτωση υπάρχουν περιοχές
όπως το Χαλάνδρι, τα Βριλήσσια, η Γλυφάδα, ο Άλι-
μος, η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη, το Παλαιό Φάλη-
ρο, η Ραφήνα, η Νέα Μάκρη κ.ά., όπου οι τιμές προ-
σεγγίζουν τα επίπεδα του 2008, ενώ υπάρχουν άλ-
λες που δεν ακολουθούν, όπως συμβαίνει για παρά-
δειγμα σε πολλές δυτικές περιοχές της Αττικής. Σε
αυτήν την ταχύτητα, θα πρέπει να ενταχθεί και η συν-
τριπτική πλειονότητα των πόλεων της επαρχίας,
όπου το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο και η κρίση
του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε οικονομική πίεση
τους πωλητές, οι οποίοι... σκοντάφτουν στην εξαιρε-
τικά χαμηλή ζήτηση και την απαίτηση για χαμηλότε-
ρες τιμές από τους υποψήφιους αγοραστές. 

Όπως επισημαίνει η κα Νικολαΐδου, η απαλλαγή
των νεόδμητων ακινήτων από τον ΦΠΑ έως το τέλος
του 2022 αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την κατα-
σκευή νέων οικοδομών, μετά από μία δεκαετία...
ακινησίας. Για τον λόγο αυτόν τονίζει ότι η οικοδομι-
κή δραστηριότητα θα μπορούσε να δεχθεί ακόμη με-
γαλύτερη ώθηση, αν δινόταν μια νέα παράταση έως
το τέλος του 2023. Από την άλλη πλευρά, επισημαί-
νει ότι πρέπει να υπάρξει συσσώρευση τιμών για ένα
διάστημα, έτσι ώστε να «χωνευτούν» τα σημερινά
επίπεδα τιμών και ταυτόχρονα να διατηρηθεί «ζων-
τανή» η ζήτηση και να μην... εξαφανιστούν οι αγορα-
στές. Προσθέτει δε ότι «ένα υψηλής αξίας και ποι-
ότητας ακίνητο κρύβει πάντα υπεραξία, καθώς το
καλό πράγμα πληρώνεται και πληρώνει». 

Ως προς τις τιμές, η κ. Νικολαΐδου σημειώνει ότι
η αύξηση του οικοδομικού κόστους δεν αφήνει πε-
ριθώρια υποχώρησης, ενώ κρίσιμο τεστ για την αγο-
ρά την επόμενη χρονιά θα αποτελέσει η εφαρμογή
των νέων αντικειμενικών αξιών, οι οποίες θα είναι
αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας
και δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα επιδράσουν στη
διαμόρφωση των αγοραίων τιμών. Τονίζει δε ότι οι
υψηλότερες τιμές στα νεόδμητα διαμερίσματα σχε-
τίζονται και με τα υψηλότερα στάνταρντ ποιότητας
της κατασκευής, λόγω των πολεοδομικών κανονι-
σμών. Από την άλλη πλευρά, οι τοποθετήσεις σε
ποιοτικές κατασκευές με υπερ-σύγχρονες προδια-
γραφές αυξάνουν το κόστος αγοράς, αλλά από την
άλλη αποτελούν επένδυση, καθώς περιορίζουν τις
δαπάνες συντήρησης και τους λογαριασμούς ενέρ-
γειας στο βάθος του χρόνου. 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Κέντρο Αθήνας 1.612 1.548 4,20%
Αθήνα-Β. προάστια 2.491 2.267 9,90%
Αθήνα-Ν. προάστια 2.813 2.619 7,40%
Αθήνα-Δ. προάστια 1.444 1.322 9,30%
Αθήνα-Α. προάστια 1.619 1.529 5,90%
Πειραιάς 1.540 1.436 7,20%
Προάστια Πειραιά 1.270 1.169 8,70%
Υπόλοιπο Αττικής 1.667 1.636 1,90%
Θεσ/νίκη - Δήμος 1.600 1.480 8,10%
Θεσ/νίκη - Περιφ/κοί δήμοι 1.200 1.125 6,70%
Θεσ/νίκη - Υπόλ. Νομού 813 800 1,60%
Αιτωλοακαρνανία 833 867 -3,80%
Αργολίδα 1.435 1.384 3,70%
Αρκαδία 1.154 1.169 -1,30%
Ν. Άρτας 721 739 -2,40%
Αχαΐα 968 929 4,20%
Βοιωτία 1.364 1.444 -5,60%
Γρεβενά 800 691 15,80%
Ν. Δράμας 763 696 9,60%
Δωδεκάνησα 1.512 1.375 9,90%
Έβρος 1.215 1.067 13,90%
Εύβοια 1.188 1.125 5,60%
Ευρυτανία 992 800 24,00%
Ζάκυνθος 1.643 1.545 6,40%
Ηλεία 825 919 -10,20%
Ημαθία 714 700 2,00%
Ηράκλειο 1.319 1.250 5,50%
Θεσπρωτία 1.410 1.314 7,30%
Ιωάννινα 1.250 1.159 7,90%
Καβάλας 1.176 1.143 2,90%
Καρδίτσα 667 625 6,70%
Καστοριά 700 667 5,00%
Κέρκυρα 1.686 1.625 3,80%
Κεφαλονιά 1.900 1.918 -0,90%
Κιλκίς 642 580 10,60%
Κοζάνη 694 700 -0,80%
Κορινθία 1.276 1.226 4,00%
Κυκλάδες 2.786 2.600 7,10%
Λακωνία 1.000 1.000 0,00%
Λάρισα 1.011 900 12,40%
Λασίθι 1.663 1.645 1,10%
Λέσβος 1.023 1.059 -3,40%
Λευκάδα 2.100 1.913 9,80%
Μαγνησία 1.048 1.000 4,80%
Μεσσηνία 1.311 1.318 -0,50%
Ξάνθη 882 850 3,80%
Πέλλα 792 721 9,80%
Πιερία 963 950 1,40%
Πρέβεζα 1.250 1.250 0,00%
Ρέθυμνο 1.450 1.433 1,20%
Ροδόπη 939 926 1,50%
Σάμος 858 855 0,40%
Σέρρες 700 677 3,30%
Τρίκαλα 905 900 0,50%
Φθιώτιδα 957 918 4,30%
Φλώρινα 550 545 0,80%
Φωκίδα 1.389 1.353 2,70%
Χαλκιδική 1.700 1.636 3,90%
Χανιά 1.728 1.648 4,90%
Χίος 1.146 1.237 -7,40%
Νησιά 
Αργοσαρωνικού 1.888 1.733 8,90%
Σποράδες 1.625 1.667 -2,50%

Περιοχή Γ’ τρίμηνο 2020
(€/τ.μ.) Μεταβολή %Γ’ τρίμηνο

2021 (€/τ.μ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τιμές κατοικιών προς πώληση

Σταθερά ανοδική η πορεία των ακινήτων   
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης 
στην επικράτεια – Τι δηλώνουν 
στο «Π» παράγοντες της αγοράς 
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Κέντρο Αθήνας 9,00 9,00 0,00%
Αθήνα-Β. προάστια 9,47 8,57 10,50%
Αθήνα-Ν. προάστια 10,21 10,00 2,10%
Αθήνα-Δ. προάστια 6,94 6,63 4,70%
Αθήνα-Α. προάστια 6,92 6,45 7,30%
Πειραιάς 7,53 7,50 0,40%
Προάστια Πειραιά 6,88 6,00 14,70%
Υπόλοιπο Αττικής 7,20 6,47 11,30%
Θεσσαλονίκη - Δήμος 7,80 7,78 0,30%
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί Δήμοι

5,83 5,50 6,00%
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού

3,33 3,46 -3,80%
Αιτωλοακαρνανία 5,56 5,37 3,50%
Αργολίδα 6,00 5,76 4,20%
Αρκαδία 5,67 5,45 4,00%
Άρτα 5,83 5,74 1,60%
Αχαΐα 6,29 5,83 7,90%
Βοιωτία 4,55 5,45 -16,50%
Γρεβενά 5,00 4,40 13,60%
Δράμα 4,05 4,50 -10,00%
Δωδεκάνησα 7,00 6,67 4,90%
Έβρος 6,25 6,21 0,60%
Εύβοια 5,95 5,56 7,00%
Ζάκυνθος 6,22 5,63 10,50%
Ηλεία 5,00 4,67 7,10%
Ημαθία 4,09 3,67 11,40%
Ηράκλειο 7,50 7,33 2,30%
Ιωάννινα 7,19 7,04 2,10%
Καβάλα 5,56 5,45 2,00%
Καρδίτσα 6,06 6,00 1,00%
Καστοριά 4,74 4,55 4,20%
Κέρκυρα 7,27 7,27 0,00%
Κεφαλονιά 5,65 5,60 0,90%
Κιλκίς 3,29 2,75 19,60%
Κοζάνη 5,59 5,71 -2,10%
Κορινθία 5,83 5,38 8,40%
Κυκλάδες 15,38 20,00 -23,10%
Λακωνία 4,62 4,76 -2,90%
Λάρισα 6,86 6,67 2,80%
Λασίθι 6,48 5,56 16,50%
Λέσβος 6,36 5,67 12,20%
Λευκάδα 7,24 6,67 8,50%
Μαγνησία 6,67 6,00 11,20%
Μεσσηνία 6,52 6,18 5,50%
Ξάνθη 6,00 5,56 7,90%
Πέλλα 4,12 3,33 23,70%
Πιερία 4,75 4,63 2,60%
Πρέβεζα 7,14 5,37 33,00%
Ρέθυμνο 8,14 8,00 1,80%
Ροδόπη 6,00 6,15 -2,40%
Σάμος 5,81 5,00 16,20%
Σέρρες 5,00 4,40 13,60%
Τρίκαλα 5,26 5,16 1,90%
Φθιώτιδα 4,88 4,47 9,20%
Φλώρινα 4,91 4,65 5,60%
Φωκίδα 4,18 4,03 3,70%
Χαλκιδική 29,55 30,00 -1,50%
Χανιά 6,92 6,47 7,00%
Χίος 6,36 6,67 -4,60%
Νησιά 
Αργοσαρωνικού 7,00 6,20 12,90%
Σποράδες 7,81 6,29 24,20%

Περιοχή Γ’ τρίμηνο 2020
(€/τ.μ.) Μεταβολή %Γ’ τρίμηνο

2021 (€/τ.μ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

  τα επόμενα χρόνια

Επιλεκτική και με πολλές ταχύτητες θα εί-
ναι η πορεία της αγοράς μέσα στα επόμενα
χρόνια, ενώ θα υπάρξουν ανακατατάξεις τό-
σο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά, με
μεγάλο κερδισμένο τον τομέα των οικιστικών
ακινήτων. 

Όπως δηλώνει στο «Π» ο μεσίτης Κωσταν-
τίνος Κουτσώνας, ιδιοκτήτης της μεσιτικής
εταιρείας Κτηματοδομή, με 5 γραφεία σε Ατ-
τική και Βοιωτία και πλήθος συνεργασιών και
αγοραπωλησιών σε ολόκληρη την επικράτεια
τα τελευταία 40 χρόνια, «η άνοδος των τιμών
στις κατοικίες θα συνεχιστεί, ενώ, όταν τεθεί
υπό πλήρη έλεγχο η πανδημία του κορονοϊ-
ού, θα σημειωθεί μεγάλη αύξηση της ζήτη-
σης από πολίτες τρίτων χωρών που θα θέ-
λουν να αποκτήσουν τη χρυσή βίζα, τοποθε-
τούμενοι σε ακίνητα».

Ο κ. Κουτσώνας εκτιμά ότι οι τιμές στους
δήμους των νοτίων προαστίων και πέριξ του
Ελληνικού θα καλπάζουν τα επόμενα χρόνια,
ενώ επισημαίνει ότι οι μεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες για αγορά και μελλοντικές υπερα-
ξίες, βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Μά-
λιστα, η προοπτική επέκτασης των γραμμών
του μετρό, οι αναπλάσεις και μια σειρά άλ-
λων παρεμβάσεων σε υποβαθμισμένες πε-
ριοχές θα ανεβάσουν σημαντικά τις τιμές στο
μέλλον. Έτσι, για όσους διαθέτουν... υπομο-
νή, οι τοποθετήσεις χρημάτων σε διαμερί-
σματα στο κέντρο της Αθήνας θα αποφέρουν
μεγάλες υπεραξίες στο μέλλον, ενώ ανάλογα
υψηλές θα είναι και οι αποδόσεις για όσους
τοποθετηθούν επενδυτικά στα ακίνητα, προ-
κειμένου να τα ενοικιάσουν και να έχουν ένα
σταθερό μηνιαίο έσοδο. Ο κ. Κουτσώνας επι-
σημαίνει ότι υπάρχουν κρυμμένες υπεραξίες
σε περιοχές όπως το Γκάζι, του Γκύζη, το Με-
ταξουργείο, η Πατησίων και η Αχαρνών, πα-
ρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές είναι...
στιγματισμένες λόγω υποβάθμισης ή κακής
φήμης. Άλλωστε, αυτό είναι το στοιχείο που
τις καθιστά ελκυστικές λόγω χαμηλής τιμής,
έτσι ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερα περιθώ-
ρια αποκόμισης υπεραξιών τα επόμενα χρό-

νια. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι στα ακριβά
βόρεια προάστια θα υπάρχουν δυσκολίες για
τους πωλητές καθώς τα σπίτια είναι μεγάλα
και για πολύ λίγους. 

Ο έμπειρος μεσίτης διαπιστώνει πολύ με-
γάλο ενδιαφέρον για αγορά σε ακριβούς του-
ριστικούς προορισμούς της νησιωτικής χώ-
ρας, και ειδικότερα στη Μύκονο, στη Σαντο-
ρίνη, στην Πάρο, στη Σύρο, στη Ρόδο, στην
Κέρκυρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και αλ-
λού, από... γεμάτα πορτοφόλια που θέλουν
να είναι μακριά από τον πολύ κόσμο και έχον-
τας μια διαφορετική ποιότητα ζωής στις δια-
κοπές τους καλοκαιρινούς μήνες ή ακόμη και
αν επιθυμούν να εγκατασταθούν ημι-μόνιμα.
Επιπλέον, οι... ιπτάμενες τιμές στα νησιά συν-
δέονται και με προσδοκίες για ενοικίαση των
ακινήτων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, κα-
θώς οι ετήσιες αποδόσεις από τα μισθώματα
είναι σημαντικές. «Η θάλασσα και ο ελληνι-
κός ήλιος, αποτελούν τα δυνατά χαρτιά για
την προσέλκυση επισκεπτών ή επενδυτών
στα ελληνικά νησιά», όπως σημειώνει. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσώνα, γενικά τα
επόμενα χρόνια και υπό την προϋπόθεση ότι
δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή από
το εξωτερικό, οι τιμές για τα αστικά ακίνητα
(διαμερίσματα, μονοκατοικίες, κατοικίες ει-
σοδήματος, φοιτητικές κατοικίες κ.λπ.) θα
συνεχίσουν να σημειώνουν νέα υψηλά. Επι-
πλέον, επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια οι
ξένοι επενδυτές αξιοποίησαν το γεγονός ότι
δεν έχουν γίνει καινούργιες πολυκατοικίες με
σαφώς πιο ακριβά διαμερίσματα προς πώλη-
ση, με αποτέλεσμα να «χτυπάνε» τα παλαι-
ότερα σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Προσθέ-
τει δε ότι αν δοθεί μια νέα παράταση στην
απαλλαγή των νεόδμητων από τον ΦΠΑ, τότε
οι ξένοι θα διαθέσουν περισσότερα χρήματα
για να αποκτήσουν πιο ποιοτικά και φυσικά
πιο ακριβά ακίνητα, είτε για να απολαύσουν
τις διακοπές τους στη χώρα μας είτε για να
αποκτήσουν τα προνόμια της χρυσής βίζας,
αν προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

«Ατμομηχανή» τα οικιστικά ακίνητα

Tι γίνεται με 
τα επαγγελματικά 
ακίνητα 
και οικόπεδα

Μεικτή εικόνα και αγορές πολλών ταχυ-
τήτων δημιουργούνται στα επαγγελματικά
ακίνητα και τα οικόπεδα, όπως προκύπτει
από τις εκτιμήσεις των παραγόντων της
κτηματαγοράς. 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κουτσώ-
να, «στα επαγγελματικά ακίνητα θα υπάρ-
ξουν περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, όπου
οι τιμές θα συνεχίσουν να παίρνουν την
ανηφόρα, καθώς μεγάλες αλυσίδες σού-
περ-μάρκετ και εταιρείες logistics αναζη-
τούν ακίνητα μεγάλου εμβαδού, για να επε-
κταθούν». 

Από την άλλη, βλέπει σημαντική πίεση
στις τιμές των επαγγελματικών χώρων του
λιανικού εμπορίου, «καθώς τα περιοριστικά
μέτρα της πανδημίας οδηγούν σε μείωση
του τζίρου και ζημιές, τα οποία με τη σειρά
τους οδηγούν σε λουκέτα κυρίως σε εμπο-
ρικές πιάτσες δεύτερης κατηγορίας». Έτσι,
αναμένεται να αυξηθεί η προσφορά ξενοί-
κιαστων εμπορικών χώρων, πιέζοντας προς
χαμηλότερα επίπεδα τα ενοίκια αλλά και τις
τιμές πώλησης. Σύμφωνα με τον κ. Κουτσώ-
να, τα μικρά μαγαζάκια που κλείνουν θα εί-
ναι δύσκολο να ενοικιαστούν και πολλοί
ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν είτε να τα που-
λήσουν λόγω ανάγκης σε πολύ χαμηλές τι-
μές είτε να τα ενοικιάσουν με πολύ χαμηλό
μίσθωμα. 

Εκεί όμως που υπάρχουν θεαματικές
ανακατατάξεις είναι στα τουριστικά ακίνη-
τα. Εκατοντάδες ξενοδοχεία έχουν μείνει
στα... αζήτητα, καθώς δεν άντεξαν στο
χτύπημα της πανδημίας κατά την περυσινή
χρονιά, ενώ ήδη έχουν βγει προς πώληση
σε πολύ χαμηλές τιμές διάφορα καταλύμα-
τα ανά την Ελλάδα, τα οποία στη συντριπτι-
κή πλειονότητα αποτελούν οικογενειακές
επιχειρήσεις που φτιάχτηκαν με δάνεια,
αλλά, λόγω της περυσινής κρίσης του κο-
ρονοϊού, βρέθηκαν στη λεγόμενη «κόκκινη
ζώνη». 

Όσο για τις εξοχικές κατοικίες, ο κ. Κου-
τσώνας επισημαίνει ότι οι τιμές έχουν ακό-
μη πολύ δρόμο στις καλές περιοχές της ελ-
ληνικής επικράτειας «που βλέπουν θάλασ-
σα», ενώ, παρά το γεγονός ότι οι οικοδομές
σε εκτός σχεδίου ακίνητα άνω των 4
στρεμμάτων έχουν λίγο πιο ακριβό κόστος
αδείας, εντούτοις φαίνεται ότι προτιμών-
ται σε πολλές περιπτώσεις, καθώς ο κορο-
νοϊός έχει διαμορφώσει νέες συμπεριφο-
ρές και μια τάση μεγαλύτερου απομονωτι-
σμού και αποφυγής του συνωστισμού.
Έτσι, η αξία της γης στις καλές περιοχές,
όπου υπάρχει και ευχέρεια καλής οδικής ή
συγκοινωνιακής πρόσβασης, θα παρουσιά-
ζει σταθερά ανοδικές τάσεις. Στο ίδιο μή-
κος κύματος θα κινούνται και οι τιμές των
οικοπέδων στα νησιά, που γνωρίζουν έντο-
νη κινητικότητα για νέες οικοδομές. 
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Στον Κλιματικό Νόμο, που είχε τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώ-
νεται και η συμβολή του κτιριακού

τομέα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
αλλά και οι τρόποι περιορισμού τους. Ο Κλιματι-
κός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη στα-
διακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη
κλιματικής ουδετερότητας το 2050. Ουσιαστι-
κά πρόκειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθε-
τήσει η χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στό-
χος της κλιματικής ουδετερότητας έως το
2050.

Συνεπώς, η κατεύθυνση προς τα πράσινα
κτίρια δεν είναι «πολυτέλεια», καθώς, όπως
δείχνουν τα στοιχεία της  Κομισιόν, «ο κτιριακός
τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής
ενέργειας στην Ευρώπη: Ευθύνεται περίπου

για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το 36% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Γι’ αυτό άλλωστε η
οδηγία (Energy performance of buildings direc-
tive) για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
απαιτεί όλα τα νέα κτίρια από το 2021 (τα δη-
μόσια από το 2019) να είναι σχεδόν μηδενικής
ενέργειας, που πρέπει να καλύπτεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας. Περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι
ηλικίας άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75%
του κτιριακού αποθέματος είναι ενεργειακά
αναποτελεσματικό. Ταυτόχρονα, μόνο το 1%
περίπου του κτιριακού αποθέματος ανακαινίζε-
ται κάθε χρόνο. 

Η ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργει-
ας, καθώς θα μπορούσε να μειώσει τη συνολική
κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ κατά 5%-6% και
τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 5%.

Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση το-
νώνουν την οικονομία, ιδίως τον κατασκευαστι-

κό κλάδο, ο οποίος παράγει περίπου το 9% της
ΑΕΠ της Ευρώπης και «ευθύνεται» άμεσα για 18
εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 

Για τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας ΙΕΑ (Interna-
tional Energy Agency) εξάλλου, το καθαρό μηδε-
νικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 εξαρτάται και
από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης: «Η
ενεργειακή απόδοση σε όλες τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες (και στα κτίρια φυσικά) είναι ένα
κρίσιμο μέρος της κούρσας προς τις Καθαρές
Μηδενικές Εκπομπές (Net Zero Emissions) έως
το 2050. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η
ενεργειακή απόδοση προσφέρει τη δεύτερη με-
γαλύτερη συμβολή στη μείωση των εκπομπών
CO2. Η ψηφιοποίηση είναι επίσης βασικός πα-
ράγοντας για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης
σε όλες τις τελικές χρήσεις και τεχνολογίες, με
το σενάριο NZE να απαιτεί ταχεία αύξηση της
χρήσης και της απόδοσης των συστημάτων δια-
χείρισης ενέργειας και του συνδεδεμένου εξο-
πλισμού. Μέχρι το 2050 τα περισσότερα σπίτια,
γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνδέ-

ονται μέσω δικτύων επικοινωνίας με “έξυπνα”
χειριστήρια, αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη
που επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της ζήτησης
ενέργειας. Μόνο στον τομέα των κτιρίων, η ψη-
φιοποίηση και οι “έξυπνοι” έλεγχοι επιτρέπουν
κέρδη αποδοτικότητας που μειώνουν τις εκπομ-
πές κατά 350 εκατομμύρια τόνους (Mt) CO2
έως το 2050».

Μέτρα ΥΠΕΝ 
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, στο πλαίσιο του Κλιματικού Νόμου,
τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας για τα
κτίρια είναι: «Από το 2023, απαγόρευση καυστή-
ρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο Φ/Α σε νέ-
ες οικοδομές. 

Από το 2025 απαγόρευση εγκατάστασης καυ-
στήρων πετρελαίου θέρμανσης. 

Από το 2030 απαγόρευση χρήσης καυστήρων
πετρελαίου θέρμανσης. 

Στα ειδικά κτίρια (βιομηχανίες, αποθήκες, εμ-
πορικά κτίρια κ.λπ.) με κάλυψη μεγαλύτερη των

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Στον τομέα των κτιρίων 
παγκοσμίως, η ψηφιοποίηση
και οι «έξυπνοι» έλεγχοι 
επιτρέπουν κέρδη 
αποδοτικότητας που μειώνουν
τις εκπομπές κατά 350 
εκατομμύρια τόνους (Mt) 
CO2 έως το 2050

Ο κτιριακός τομέας υπό τον Κλ   
Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτη που θα υιοθετήσει η χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ου     
για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 όχι μόνο στον κτιρι      
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Στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ
Από στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021 –

χωρίς το τελευταίο τρίμηνο– φαίνεται ότι
ο αριθμός μετρητών Χαμηλής Τάσης από
ΔΕΗ ΑΕ προς εναλλακτικούς παρόχους εί-
ναι: 99.000 το πρώτο τρίμηνο, 85.000 το
δεύτερο τρίμηνο και 67.000 το τρίτο.
Έφυγαν από τη ΔΕΗ 218.000 μετρητές
μέχρι τις 30/9 το 2021, έναντι 295.000
την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Ελλείμματα ΕΛΥΚΩ
Από τη ΡΑΕ μαθαίνουμε ότι το 2021 ο

Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας είναι ελλειμματικός κατά 110
εκατ. ευρώ. Όλοι ανεξαρτήτως οι κατανα-
λωτές ρεύματος πληρώνουν ΥΚΩ, ώστε
να εξισορροπείται η διαφορά κόστους πα-
ραγωγής ρεύματος στο διασυνδεδεμένο
σύστημα, δηλαδή στην ηπειρωτική χώρα
και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Χαμηλότερες εκπομπές 
Eurostat: Τα στατιστικά κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας το δεύτερο τρίμηνο
του 2020, οπότε «χτυπήθηκε» η οικονομι-
κή δραστηριότητα, δείχνουν ότι σημει-
ώθηκαν οι χαμηλότερες εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ – ανήλθαν
συνολικά σε 867 εκατομμύρια τόνους ισο-
δύναμου CO2. 

Αύξηση δαπανών
Ο Όμιλος Enel θα δαπανήσει 70 δισ. ευ-

ρώ για ΑΠΕ. Περίπου το ίδιο ποσό θα δα-
πανήσει σε υποδομές και δίκτυα για να
ενισχύσει τον αριθμό των πελατών του δι-
κτύου και τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Συνολικά θα αυξήσει τις δαπάνες
στα 170 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη
δεκαετία για πράσινες επιχειρήσεις, σε
ενέργεια και δίκτυα.

Παραγωγή οχημάτων 
Το μισό της παραγωγής των οχημάτων

της Nissan Motor Co μέχρι το 2030 θα εί-
ναι ηλεκτροκίνητο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των EV και των υβριδικών e-Power. Η
αυτοκινητοβιομηχανία, η νούμερο τρία
στην Ιαπωνία, θα δαπανήσει 17,59 δισ.
δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια, για να
επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση, Η Nissan
πάντως δεν έχει δεσμευτεί να εγκαταλεί-
ψει τα βενζινοκίνητα οχήματα.

Έλλειψη οδηγών 
Αν και ο εφοδιασμός των πρατηρίων

στην Βρετανία έχει αποκατασταθεί, εξα-
κολουθεί να υπάρχει έλλειψη οδηγών
φορτηγών, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά-
ται από αξιωματούχους, να συνεχιστεί για
έναν ακόμα μήνα η συμμετοχή του στρα-
τιωτικού προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών της αγοράς.

and WIND
GAS

S LAR

500 τ.μ., για τα οποία οι οικοδομικές άδειες
υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023,
εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων
και των ναών, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέ-
τηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συ-
στήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 30% της κάλυψης. Προβλέπεται δυνα-
τότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για
λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς, ή σε πε-
ριοχές με θεσμοθετημένο καθεστώς προστα-
σίας, όπως παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρη-
τέα κτίρια». 

Μείωση κατανάλωσης 
Με τον Κλιματικό Νόμο καθορίζεται ο στόχος

για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργει-
ας το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 σε
όλους τους οικονομικούς τομείς (βιομηχανία,
μεταφορές, επιχειρήσεις, οικιακός).
� Ως μέτρα για την επίτευξη του στόχου, ορίζον-

ται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοι-

κίας, κτιρίων του Δημοσίου, του τριτογενούς
τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, το κα-
θεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής
απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες
σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη
από ΑΠΕ.

� Καθορίζεται ετήσιος στόχος 0,8% νέων εξοι-
κονομήσεων κάθε χρόνο συγκριτικά με την τε-
λευταία τριετία.

� Προβλέπεται η υποχρέωση ενεργειακής ανα-
βάθμισης του 3% των κτιρίων της κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης. Ισοδυναμεί με 12.000
τ.μ. ετησίως.

� Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς κτιρίου από
δημόσιους φορείς, το οποίο προορίζεται για
στέγαση των υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα,
απαιτείται το κτίριο να ανήκει από 1/1/2022
τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ και
να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας από 1/1/2026. Ειδικά, για τους
φορείς της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, το
κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν μηδενικής

κατανάλωσης ενέργειας από 1/1/2022.
� Για συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων από δημόσι-

ους φορείς, το κτίριο απαιτείται να ανήκει του-
λάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από
1/1/2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κα-
τανάλωσης ενέργειας από 1/1/2026. Ειδικά
για φορείς της κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχι-
στον στην ενεργειακή κατηγορία Β’ από
1/1/2023 και να είναι σχεδόν μηδενικής κα-
τανάλωσης ενέργειας από 1/1/2026.

Πλήρης απεξάρτηση
Στον δρόμο για την πλήρη απεξάρτηση από τα

ορυκτά καύσιμα μέσα από τον Κλιματικό Νόμο
προσδιορίζονται αναλυτικά οι τρόποι θέρμανσης
των κτιρίων.

Κατά δήλωση του υπουργού ΠΕΝ, «αυτή τη
στιγμή περίπου 550.000 κτίρια και σπίτια είναι
συνδεδεμένα στο φυσικό αέριο. Σε σύνολο
εκτιμάται ότι έχουμε περίπου 4 με 4,5 εκατομ-
μύρια νοικοκυριά. Κάποιες συνδέσεις στην Ατ-
τική αφορούν πολυκατοικίες όπου υπάρχουν
περισσότερα του ενός σπίτια συνδεδεμένα με
μία παροχή. Άρα, μία διείσδυση της τάξης του
10%-15% αυτήν τη στιγμή είναι στο φυσικό αέ-
ριο. Αλλά το φυσικό αέριο δεν είναι ο μόνος
τρόπος για να θερμάνεις ένα σπίτι. Προχωρού-
με πολύ γρήγορα φυσικά στις επενδύσεις για
την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου,
ώστε να αυξηθεί η διείσδυση στο κτιριακό από-
θεμα της χώρας (1.500.000 κτίρια σε όλη τη
χώρα). Ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων και
των κατοικιών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέρ-
γεια και μάλιστα χρησιμοποιεί συσκευές κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση,
που είναι πάρα πολύ ενεργοβόρες και ασύμφο-
ρες. Η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κά-
νουμε είναι να βοηθήσουμε όλα αυτά τα νοικο-
κυριά, τα οποία μπορεί να είναι και τα πιο ευά-
λωτα νοικοκυριά, να αντικαταστήσουν αυτές
τις συσκευές, τις ενεργοβόρες συσκευές θέρ-
μανσης, με πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης
και πολύ καλύτερης απόδοσης, άρα και πολύ
χαμηλότερου κόστους. Αυτοί που χρησιμοποι-
ούν ηλεκτρισμό ως μέσο θέρμανσης. Μέσα
από το “Νέο Εξοικονομώ” και μέσα από τα προ-
ηγούμενα βέβαια χρηματοδοτούμε και επιδο-
τούμε και την εγκατάσταση αντλιών θερμότη-
τας, που είναι το αμέσως επόμενο στάδιο της
ηλεκτροδότησης και της πλήρους απεξάρτη-
σης από τα ορυκτά καύσιμα».

Βιώσιμη καθημερινότητα
Η κλιματική αλλαγή, που ταχύτατα έχει εξελιχ-

θεί σε κλιματική κρίση, επιβάλλει με επιταχυνό-
μενους ρυθμούς την υιοθέτηση ενός νέου τρό-
που ζωής και συμπεριφοράς αλλά και μια ολο-
κληρωτικά νέα προσέγγιση ως προς τον τρόπο
με τον οποίο δομούμε το περιβάλλον, δήλωσε ο
Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
μέρες με τίτλο «Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή
Αναγκαιότητα». Ένα συνέδριο, όπως τόνισε, που
«καταδεικνύει τη σημασία που δείχνει το Επιμε-
λητήριο σε μια σειρά από ζητήματα που συνδέ-
ονται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και δια-
μορφώνουν τη βάση αυτής της βιώσιμης ανά-
πτυξης, που δεν είναι άλλη από μία βιώσιμη κα-
θημερινότητα».

 ιματικό Νόμο
     δετερότητας έως το 2050, και καθορίζεται ο στόχος 
     ακό τομέα, αλλά σε όλους τους οικονομικούς τομείς 

Προϋπολογισμοί
άνθρακα
Ο Κλιματικός Νόμος θεσπίζει τη διαδικασία κατάρτι-
σης, τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, πενταετούς
διάρκειας, για τις βασικές οικονομικές δραστηριότη-
τες οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα αέρια
του θερμοκηπίου. Είναι τα κτίρια, η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας και θερμότητας, οι μεταφορές, η βιομη-
χανία, η γεωργία και η κτηνοτροφία, τα απόβλητα και
οι χρήσεις γης, οι αλλαγές χρήσεων γης, η δασοπονία.
Ο ίδιος νόμος θα περιλαμβάνει και απογραφή για τους
στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα, για τον εξοπλισμό και τις υποδομές τους και αναλυ-
τική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για: τα κτίρια,
τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις (π.χ. αθλητισμού και
πολιτισμού), τον φωτισμό δημοτικών οδών και κοινό-
χρηστων χώρων, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευ-
σης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα. 



Ενώ στην Ελλάδα στη γαρνιτού-
ρα του ποδοσφαίρου περιλαμ-
βάνεται και το «ντου», που είναι

ωστόσο αποκλειστικό… προνόμιο των
σκληροπυρηνικών, στην Ιταλία η Οικονο-
μική Αστυνομία «μπούκαρε» στα γραφεία
της Γιουβέντους, έδιωξε όλους τους
υπαλλήλους από τους υπολογιστές τους
και ανακρίνει τους πάντες! 

Ακόμα κι αυτόν τον Αντρέα Ανιέλι, το
πλουσιόπαιδο της FIAT, που αντιμετωπίζει
κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα
και η Γιούβε, ακόμα μία φορά, το φάσμα
του υποβιβασμού για οικονομικές ατασθα-
λίες και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Όταν
από τη δεκαετία του ’90 το ιταλικό κράτος,
με μπροστάρη τον δικαστή Αντόνιο Ντι Πιέ-
τρο με την επιχείρηση «Καθαρά Χέρια»,
αποφάσισε την καθαρότητα και τη διαφά-
νεια, ουδείς μπόρεσε να το σταματήσει.
Διότι εκεί δεν υπολογίζουν το «πολιτικό κό-
στος». 

Η Γιουβέντους κινδυνεύει με υποβιβα-
σμό, καθότι κατηγορείται για εικονικές με-
ταγραφές και «μεταγραφές-γέφυρες». Αυ-
τό πρότεινε η Ανεξάρτητη Αρχή «Coda-
cons», που ερευνά οικονομικά σκάνδαλα
στην Ιταλία. Η υπόθεση αγγίζει και τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο, χωρίς προς το παρόν να
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για κατηγορητή-
ριο. «Οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές
και αν αποδειχθεί πως η κυριαρχία της Γιου-
βέντους τα προηγούμενα χρόνια ήρθε με
παρατυπίες, τότε θα πρέπει να υπάρξει και
αντίκτυπος, θα κάνουμε τη δική μας ανα-
φορά στην Εισαγγελία για τον υποβιβασμό
του συλλόγου και την αφαίρεση των τελευ-
ταίων πρωταθλημάτων που ήρθαν στη σκιά
των παράνομων δραστηριοτήτων», ανέφε-
ρε ο πρόεδρός της, Μάρκο Ντοντσέλι.

Bαριά τιμωρία;
Για τα ιταλικά Μέσα, η όλη υπόθεση πα-

ρομοιάζεται μ’ αυτήν του «Calciopolis» και
υπάρχει πιθανότητα βαριάς τιμωρίας της Γι-
ουβέντους. Είτε με μια μεγάλη αφαίρεση
βαθμών, που θα είναι το ιδανικό για τους
«μπιανκονέρι», είτε με υποβιβασμό και
αφαίρεση τίτλων! Σύμφωνα με την έγκυρη
εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», η Γιου-
βέντους φέρεται να κατάφερε να εξασφα-
λίσει κέρδη 50 εκατ. ευρώ από μεταγρα-
φές που έγιναν τους τελευταίους 24 μή-
νες. Τα χρήματα αυτά θα έπρεπε ν’ αποδο-
θούν στο ιταλικό κράτος, αν υπήρχε «ορθό-
δοξη» τακτική στις μεταγραφές. Συνεχίζει
η ίδια εφημερίδα: «Σύμφωνα με την έρευ-
να της Εισαγγελίας και της Guardia di Fi-
nanza (Οικονομική Αστυνομία), υπάρχουν
υπεραξίες 282 εκατομμυρίων σε τρία χρό-
νια, που χαρακτηρίζονται από δόλια αυξη-
μένες αξίες». Η Γιουβέντους έχει παρομοι-
αστεί με ένα “πλημμυρισμένο αυτοκίνητο”
λόγω υπερβολικών δαπανών επενδύσεων

και άλλων ανακριβών πράξεων, συμπερι-
λαμβανομένων των υπερβολικών μισθών». 

Κλασική μέθοδος απόκρυψης στοιχείων
με υπερκοστολογημένες μεταγραφές, αλλά
και αυτές της «γέφυρας». Τι ακριβώς σημαί-
νει «μεταγραφή-γέφυρα»; Αν, για παράδειγ-
μα, η Γιουβέντους θέλει ν’ αγοράσει έναν
ποδοσφαιριστή από μια μικρή ομάδα, είναι
προφανές ότι θα ζητηθεί ένα μεγάλο ποσό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η Γιουβέντους κατηγορεί-
ται ότι χρησιμοποιεί φιλικά της σωματεία μι-

κρότερης οικονομικής εμβέλειας να αγορά-
σουν τον παίκτη, άρα με λιγότερα χρήματα,
και μετά τον παίρνει αυτή με κανονική μετα-
γραφή από το φιλικό της σωματείο, κάτι
απαγορευτικό από τις δύο υπερκείμενες αρ-
χές του ποδοσφαίρου FIFA/UEFA.

Οι αμοιβές του CR7
Όσον αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο

Πορτογάλος άσος υπέγραψε τετραετές
συμβόλαιο το 2018 με τη Γιουβέντους,
έναντι 31 εκατ. ευρώ ανά σεζόν. Στην κο-
ρύφωση της πανδημίας υπέγραψε κι αυτός
μείωση αποδοχών και η Γιουβέντους ωφε-
λήθηκε κατά 90 εκατ. ευρώ. Και αυτή η
υπόθεση είναι προς διερεύνηση.

Να θυμίσουμε ότι η Γιουβέντους είχε
υποβιβαστεί στη β’ κατηγορία του ιταλικού
ποδοσφαίρου το 2006, όταν είχε κριθεί
ένοχη για «σικέ» ματς και επηρεασμούς δι-
αιτητών, από τον άλλοτε γενικό της διευ-
θυντή Λουτσιάνο Μότσι. Έμεινε στην ιστο-
ρία ως «σκάνδαλο Coriopolis», στο οποίο
χρησιμοποιήθηκαν κοριοί που κατέγραψαν
τα πάντα κι έτσι πάρθηκε η απόφαση. Της
αφαιρέθηκαν και δύο τίτλοι. 

Σκάνδαλο… «πλημμυρισμένο
αυτοκίνητο» η Γιουβέντους

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10 αγ.)
Ολυμπιακός .............29
ΑΕΚ ........................23
ΠΑΟΚ .....................19
ΟΦΗ .......................18
Παναθηναϊκός ..........17
ΠΑΣ Γιάννινα ............16
Άρης .......................14
Βόλος .....................14
Αστέρας Τρ. .............13
Λαμία .....................10
Ιωνικός ...................10
Παναιτωλικός ............8
Απόλλων Σμ. ..............7
Ατρόμητος .................6

Ντέρμπι αποκαλύψεων 
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ξεχωρίζει
από την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της
Super League 1. Και για ιστορικούς λόγους αλλά
και για πρακτικούς. Η Ένωση είναι έξι βαθμούς πί-
σω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και με ενδεχό-
μενη απώλεια βαθμών μπορεί η διαφορά της να
μεγαλώσει, αν και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κι αυ-
τοί δύσκολο παιχνίδι με τον φορμαρισμένο τον τε-
λευταίο καιρό ΟΦΗ στο Ηράκλειο, έδρα που τους
δυσκολεύει σχεδόν κάθε χρόνο. Οι «πράσινοι» με
νίκη μπαίνουν για τα καλά σε ευρωπαϊκή προοπτι-
κή. Ο ΠΑΟΚ, προερχόμενος από δύο σερί ήττες,
φορτωμένος προβλήματα πάει στη Νεάπολη για
το ματς με τον σκληροτράχηλο Ιωνικό. Ο Άρης, με-
γάλος νικητής του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι, υποδέχεται
τον Αστέρα Τρίπολης. Αν τους επιστραφούν οι έξι
βαθμοί τιμωρίας, έχει έναν βαθμό περισσότερο
από τον ΠΑΟΚ. 
Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάββατο: Ατρόμη-
τος - Απόλλων Σμ. (17:15, NOVA), Βόλος - Παναι-
τωλικός (17:15, Cosmote TV), ΟΦΗ - Ολυμπιακός
(19:30, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Ιωνικός -
ΠΑΟΚ (17:15, Cosmote TV), Άρης Αστέρας Τ.
(19:30, NOVA), ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30, Cos-
mote TV). Δευτέρα: Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα (19:30,
Cosmote TV). 
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Κινδυνεύει ακόμα και 
με υποβιβασμό 
για απόκρυψη στοιχείων
στις μεταγραφές, μετά 
το «ντου» της 
Οικονομικής Αστυνομίας
στα γραφεία της
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313 ετών
Επειδή πολύς ντόρος έγινε μετά το 0-1

από τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική
στην Τούμπα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι «γερασμένη»
ομάδα, μία απλή αρίθμηση το διαψεύδει. Η
11άδα του ΠΑΟΚ ήταν 311 ετών και αυτή
του Άρη 313 ετών. Το ερώτημα είναι γιατί οι
παίκτες του Άρη έτρεχαν και αυτοί του ΠΑΟΚ
δεν μπορούσαν να τρέξουν.

Μαρτίνς
Ο Πέδρο Μαρτίνς θα μείνει και του χρόνου

στον Ολυμπιακό. Ήρθε ο μάνατζέρ του, Φρέι-
τας, μίλησε με τον Μαρινάκη, όλα καλά.
Υπάρχει, όμως, μία λεπτομέρεια. Να μην
έχει πρόταση από την Αγγλία. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση, δεν υφίσταται η χειραψία παραμο-
νής. Ο Μουρίνιο, πάντως, έχει κάνει πολλές
«προξενιές».

Σάντος
Η αλήθεια είναι ότι ο Φερνάντο Σάντος εί-

ναι ο διακαής πόθος της ΠΟ για την εθνική
ομάδα. Πρέπει να περιμένει, ωστόσο, να γί-
νουν πρώτα τα μπαράζ, γιατί η Πορτογαλία
μπορεί και να μην προκριθεί. Θα περιμένει;

Αποκλείεται να το κάνει μέχρι τον Μάρτιο.
Πώς, ωστόσο, θα σας φαινόταν να ενδιαφε-
ρόταν ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Μαρτίνς;

Πρωτόκολλα
Μήπως μπορεί να μας πληροφορήσει κά-

ποιος υπεύθυνος, αν γίνονται έλεγχοι για τα
πρωτόκολλα της πανδημίας στους αγώνες
του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος; Διότι ο
κορονοϊός δεν κολλάει μονάχα τους επαγ-
γελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά και τους
ερασιτέχνες. Οι τοπικές ποδοσφαιρικές ενώ-
σεις δεν ξέρουν καν το θέμα.

«Ομορφιές»
Η ΕΠΟ ζήτησε από τους «Big-4» να πληρώ-

σουν αυτοί τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ! Γιατί η
UEFA δίνει λίγα. Ωραίος τρόπος να αναγκα-
στεί να φύγει ο Κλάτενμπεργκ και να αναλά-
βει Έλληνας αρχιδιαιτητής και να αρχίσουνε
και πάλι οι «ομορφιές» στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Κι αν από τους «Big-4» οι δύο πλη-
ρώσουν και οι άλλοι όχι, τι θα γίνει; 

Ανεμβολίαστοι
Υπάρχουν ΠΑΕ που απείλησαν να σταμα-

τήσουν να πληρώνουν τους παίκτες, αν δεν
εμβολιαστούν; Βεβαίως. Μια χαρά τούς έκα-
τσε η απόφαση της Μπάγερν Μονάχου να
σταματήσει να πληρώσει τέσσερις παίκτες
της, επειδή αρνιούνται να εμβολιαστούν.
Ανάμεσα στους τέσσερις είναι και το μεγάλο
της «αστέρι», ο Τζόσουα Κίμιχ.

Απεργία
Οι Έλληνες διαιτητές εξακολουθούν να

διαμαρτύρονται γιατί τους αγνοεί ο Άγγλος
αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ και
φέρνει ξένους. Σκέφτονται, λέει, μέχρι και
απεργία. Κι αυτό ήχησε μια χαρά στα αυτιά
των περισσοτέρων ΠΑΕ, αλλά και γενικά
στους φιλάθλους. Κι όλοι καταλαβαίνουμε
γιατί. 

Να πληρώσουν
Ρίχνουνε μια ιδέα. Οι λεγόμενοι «μεγάλοι»

του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, να συμφωνή-
σουνε για τον νέο προπονητή της Εθνικής,
όπως συμφώνησαν για τον Μαρκ Κλάτενμ-
περγκ. Να σταματήσουν και οι γκρίνιες.
Να… τσοντάρουν και κάτι για να έρθει «ακρι-
βός».

Επιτέλους, επέστρεψαν οι φίλαθλοι στην κερκίδα…

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Το «παιχνίδι» με
τους χούλιγκαν
Τ α επεισόδια στην Τούμπα, με την ει-

σβολή οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Θύ-
ρα 4 στο ντέρμπι με τον Άρη, ήταν ένα
ακόμα επεισόδιο κι έτσι πρέπει να το δού-
με. Ως συνέχεια της προσωρινής διακο-
πής του ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊ-
κού. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, αν δεν
ληφθούν σκληρά μέτρα. Θα ληφθούν,
όμως; Η απάντηση είναι προφανής. Όχι.
Η ερώτηση είναι απλή: Οι λεγόμενοι και
«επενδυτές» του ποδοσφαίρου θέλουν
να εξαλείψουν την οπαδική βία; Η απάν-
τηση είναι και πάλι προφανής. Όχι. Αν
ήθελαν πράγματι να σταματήσουν το φαι-
νόμενο, θα έκαναν το εξής απλό: Θα προ-
έτρεπαν στην αυστηροποίηση των ποι-
νών για επεισόδια. Τι έκαναν αυτοί; Το…
αντίθετο. Θεώρησαν ότι ήταν πολύ σκλη-
ρές οι ποινές και τις ελαχιστοποίησαν. Να
φανταστείτε ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθη-
κε μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυ-
ρών για τα καπνογόνα στο ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό και χρηματικό πρόστιμο
12.000 ευρώ. Ο δε ΠΑΟΚ, σύμφωνα με
τον κανονισμό, θα τιμωρηθεί από δυο
έως τέσσερις αγωνιστικές και πρόστιμο
γύρω στα 200.000 ευρώ, γιατί υπήρξε
και εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Αν,
μάλιστα, το παιχνίδι είχε διακοπεί, θα του
είχε αφαιρεθεί ένας… ολόκληρος βαθ-
μός. Αν ο πειθαρχικός κώδικας προέβλε-
πε αφαίρεση δέκα βαθμών και πρόστιμο
1 εκατ. ευρώ, τότε οι ίδιοι οι «επενδυτές»
θα προσπαθούσαν να περιφρουρήσουν
την επένδυσή τους. Τότε, ενδεχομένως,
και οι οργανωμένοι «φανατικοί» να είχαν
κάποιες –έστω– συστολές να εισβάλουν
στον αγωνιστικό χώρο. Τι δέκα, τι ένδεκα
βαθμοί πίσω από τον Ολυμπιακό, θα σκέ-
φτηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και μπούκα-
ραν. Ήταν αυτό και ένα… μήνυμα για
τους «φανατικούς άλλων ομάδων. Τι ψυ-
χή μπορεί να έχει ένας βαθμός; Τίποτα.
Μπούκα, λοιπόν. Κι αν η ομάδα τιμωρη-
θεί να παίζει κεκλεισμένων των θυρών,
δεν πειράζει. Οι «πονηροί» επενδυτές,
ωστόσο, έχουν τη δικαιολογία, πριν καν
γίνουν τα επεισόδια. Φταίει το κράτος,
φταίει η Αστυνομία…στ

η
ΣΕ

Ν
ΤΡ

Α

Στον τελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
(1-0) το 1995, ο διαιτητής Φίλιππος Μπάκας
έδωσε πέναλτι στο 118’ υπέρ των πρασίνων,
με το οποίο ο Βαζέχα σκόραρε. Το ίδιο βράδυ,
άγνωστοι έστησαν καρτέρι στον Μπάκα, τον
έβγαλαν από το ταξί που τον μετέφερε στο αε-
ροδρόμιο και τον ξυλοφόρτωσαν. !Οι ποδοσφαιριστές τρέχουν κατά μέσο όρο

9,65 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Το ρεκόρ εί-
ναι ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γ. και της
Ρεάλ Μαδρίτης, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Στο ματς
Αγγλίας - Ελλάδα 2-2, το 2001, είχε τρέξει
16,8 χιλιόμετρα, ισοφάρισε με φάουλ στα τε-
λευταία λεπτά και έστειλε την Αγγλία στο
Μουντιάλ της Άπω Ανατολής.
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Κομίζοντας την ηθική αύρα από τα κινηματογραφικά
αριστουργήματα του Θόδωρου Αγγελόπουλου, πο-
ρεύτηκε στους δρόμους της τέχνης ο μεγάλος μας

ηθοποιός Βαγγέλης Καζάν που, πέραν όλων των άλλων τα-
λέντων του, υπήρξε και σπουδαίος αθλητής του στίβου. 
Ο Βαγγέλης Καζάν, με το σπάνιο λυρικό του κύτταρο και την
πολυεδρική δραματική του παιδεία, μας έδωσε σπουδαίες
κινηματογραφικές ερμηνείες κυρίως, που συνιστούν δια-
μάντια στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογρά-
φου. Άνθρωπος υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής,
σμίλευσε το δραματικό του ύφος πλάι στον μεγάλο δάσκα-
λο Θόδωρο Αγγελόπουλο και με αυτήν την τεχνική και αι-
σθητική πανοπλία κατόρθωσε να δώσει στους ρόλους που
υποδυόταν έξοχο δραματικό ήθος και δημιουργική πνοή.
Ο Βαγγέλης Καζάν ή Καζαντζόγλου, όπως ήταν το πραγματι-
κό του όνομα, είδε το φως της ζωής στο Ναύπλιο το 1936.
Από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για το υποκριτικό του ταλέντο
και έτσι, με την αποπεράτωση των βασικών γυμνασιακών
σπουδών, ανέπτυξε τους καλλιτεχνικούς προσανατολι-
σμούς του. Ενεγγράφη στη δραματική σχολή του Κωστή Μι-
χαηλίδη και από εκεί ξεκίνησε τη μακρά και επιτυχημένη
δραματουργική του πορεία. Την πρώτη εμφάνισή του θα κά-
νει στο παλκοσένικο τον Ιανουάριο του 1960, με την παρά-
σταση του Σαίξπηρ «Ριχάρδος ο Γ’», την οποία ανέβασε το
Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του μεγάλου δασκάλου Αλέ-
ξη Μινωτή. Θα επακολουθήσει μία πλούσια δραματουργική
παρουσία του Βαγγέλη Καζάν, με πολύ αξιόλογες ερμηνεί-
ες, μέσα από το θεατρικό σχήμα των «Ηνωμένων Καλλιτε-
χνών Νέας Ιωνίας», που θα τον καταστήσουν γνωστό στο θε-
ατρόφιλο κοινό και θα του δώσουν φτερά, στην κυριολεξία,
στην περαιτέρω καλλιτεχνική του πορεία.
Στη μεγάλη οθόνη, πρόβα τζενεράλε ο μεγάλος μας ηθοποι-
ός θα κάνει το 1953, με το αντιστασιακό δράμα του Σταύ-
ρου Χατζοπούλου, «Από έξι μείναμε δύο». Ένα φιλμ που δεν
βρήκε τη δικαίωσή του στα τότε κινηματογραφικά δεδομέ-
να της εποχής, αλλά που πάραυτα έφερε ανεξίτηλη πάνω
του τη σφραγίδα της ποιότητας. Έκτοτε θα ακολουθήσει
ένας καταιγισμός κινηματογραφικών ερμηνειών του Βαγγέ-
λη Καζάν, που θα καταδείξουν το σπουδαίο του λυρικό τά-
λαντο, αλλά και την εξοχή υποκριτική του παρουσία. Ακατα-
πόνητος, εργώδης και υπερ-παραγωγικός, συμμετείχε σε
πάνω από 100 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, πολ-
λές εκ των οποίων αποτελούν διαμάντια της μεγάλης μας
οθόνης, ενώ ρεσιτάλ ηθοποιίας έδωσε με τις ερμηνείες του
στα αξεπέραστα φιλμ του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Μνημο-
νεύουμε χαρακτηριστικά τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελό-

πουλου «Ο θίασος» (1975), «Το βλέμμα του Οδυσσέα»
(1995), ενώ παραθέτουμε και τη συγκλονιστική ερμηνεία
του Βαγγέλη Καζάν στην ταινία- αριστούργημα του Νίκου
Τζίμα, «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο» (1980), όπου και ο
σπουδαίος καλλιτέχνης υποδυόταν τον δικτάτορα Παπαδό-
πουλο, ως στρατοδίκη που παρέπεμπε τον αγωνιστή της
Αριστεράς Νίκο Μπελογιάννη σε εκτέλεση. Μία συγκλονι-
στική ερμηνεία του Βαγγέλη Καζάν, που έχει μείνει ανεξά-
λειπτη στις μνήμες μας και μας υπομνίζει πάντα τη σπου-
δαία δραματουργική του αρματωσιά. Τέλος, να σημειώσου-
με ότι, στο πλαίσιο της πλατιάς και διεσταλμένης υποκριτι-
κής παρουσίας του Βαγγέλη Καζάν, σημαντικό ήταν το απο-
τύπωμά του και στη μικρή μας οθόνη, όπου και εκεί συμμε-
τείχε με ξεχωριστή επιτυχία σε μεγάλα σίριαλ της ελληνικής
τηλεόρασης. Μνημονεύουμε χαρακτηριστικά το αριστούρ-
γημα «Χατζημανουήλ», σε σκηνοθεσία του Νίκου Σμαραγδή
(1984), αλλά και τις σειρές «Η αγάπη της γάτας» (1991), «Ο
επισκέπτης της ομίχλης» (1991), αρκετά επεισόδια της σει-
ράς «Ανατομία ενός εγκλήματος», όπως επίσης και σε άλ-
λες τηλεοπτικές σειρές.
Ο Βαγγέλης Καζάν, στην κοινωνική του ζωή, υπήρξε ένας
πολύ υψηλού κοινωνικού και πολιτισμικού ήθους άνθρω-
πος. Ευγενής και διακριτικός, απέφευγε πάντα τα φώτα της
δημοσιότητας και τις φθηνές αβρότητες των σταρ της επο-
χής του. Χτυπημένος από την επάρατο νόσο, έφυγε από τη
ζωή στις 10 Μαρτίου 2008 και ετάφη στις 12 Μαρτίου στο
νεκροταφείο του Σχιστού, προξενώντας άφατη θλίψη στον
καλλιτεχνικό μας κόσμο, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική
κοινωνία. Υπήρξε ένας μύστης της δραματουργικής τέχνης,
την οποία υπηρέτησε με ήθος, αξιοπρέπεια και συνέπεια.

Τηλεοπτικές σειρές
Χατζημανουήλ (1984, ΕΡΤ)
Χρόνια πολλά γλυκιά μου (1988, ΕΡΤ 2)
Το σφαγείο (1988, ΕΡΤ 1)
Φοιτητές (1989, ΕΡΤ 3)
Επικίνδυνη αλήθεια (1989, ΕΡΤ 2)
Η πόλη (1990, ΕΡΤ 2)
Πλεκτάνη (1990, ΕΡΤ 2)
Η αγάπη της γάτας (1991, Mega)
Ο επισκέπτης της ομίχλης (1991, Mega)
Ανατομία ενός εγκλήματος: Εν βρασμώ ψυχής (1992, ΑΝΤ1)

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός 

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Από έξι μείναμε δυο (1953)
Η λίμνη των στεναγμών (1959)
Κατρακύλισμα στο βούρκο (1962)
Απαγωγή (1964)
Γάμος αλά ελληνικά (1964)
Δις διευθυντής (1964)
Διωγμός (1964)
Ένα παιδί χωρίς όνομα (1964)
Η σωφερίνα (1964)
Κάθε λιμάνι και καημός (1964)
Ο ανήφορος (1964)
Προδοσία (1964)
Το δόλωμα (1964)
Διχασμός (1965)
Η μοίρα ενός αθώου (1965)
Τζένη Τζένη (1966)
Ξεχασμένοι ήρωες (1966)
Άδικη κατάρα (1967)
Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα (1968)
Κορίτσια στον ήλιο (1968)
Οικογένεια Χωραφά (1968)
Ταπεινός και καταφρονεμένος (1968)
Το κανόνι και τ’ αηδόνι (1968)
Η δίκη ενός αθώου (1969)
Η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου (1969)
Ορατότης μηδέν (1970)
Ένας υπέροχος άνθρωπος (1971)
Λυσιστράτη (1972)
Μέρες του ’36 (1972)
Τα χρώματα της ίριδος (1975)
Ο θίασος (1975)
Μάης (1976)
Οι κυνηγοί (1977)
Η χρυσομαλλούσα (1978)
Οι νταντάδες (1979)
Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο (1980)
Ψάχνοντας για την Πηνελόπη (1981)
Το τραγούδι της επιστροφής (1983)
Το παζάρι (1983)
Παραλάβατε διορισμόν (1996)

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ηθοποιός υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής
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Back Stage

«Να είσαι ευγενικός με
τους αγενείς ανθρώ-
πους. Πιθανότατα αυ-

τοί το χρειάζονται παραπάνω...». Η φράση
αυτή, που αποδίδεται στον Βρετανό συγ-
γραφέα και σκιτσογράφο Άσλεϊ Μπριλιάντ,
ταιριάζει γάντι στα πρόσωπα με τα οποία θα
καταπιαστούμε σε αυτές εδώ τις γραμμές. 

Ο ευγενικός άνθρωπος, γι’ αυτή την εβδο-
μάδα τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε να είναι
άλλος από τον Χρήστο Σαντικάι. Εύλογα λοι-
πόν καταλαβαίνει κανείς ότι στην αντίπερα
όχθη βρίσκεται η Μάρα Μεϊμαρίδη, η οποία
–άγνωστο για ποιον λόγο– όχι απλά προσέ-
βαλε τον νεαρό τραγουδιστή, αλλά με κάτι
χειρότερο κι από κακόγουστο χιούμορ προ-
χώρησε σε ένα τηλεοπτικό ρατσιστικό παρα-
λήρημα.

Προς τιμήν του, ο Χρήστος Σαντικάι όχι
μόνο δεν «τσίμπησε» στις προκλήσεις της
συγγραφέως των «Μαγισσών της Σμύρ-
νης», αλλά αντιστάθηκε και στα κελεύσμα-
τα των εκπομπών που πίστευαν ότι θα στη-
θεί ένα νέο τηλεοπτικό... ξεκατίνιασμα,
όμως έμειναν στον άσο! Τι είπε η κυρία Μά-

ρα; «Αυτό το Σαντικάι τι όνομα είναι; Σαλιγ-
κάρι ξέρω, όχι Σαντικάι. Τι ράτσα είναι ο κ.
Σαντικάι;» ήταν τα λόγια της συγγραφέως –
μπροστά μάλιστα στη σύντροφό του, Λάου-
ρα Νάργες–, χωρίς φυσικά να σταματήσει
στις παρατηρήσεις της Κατερίνας Καινούρ-
γιου. «Τι με βαράς κι εσύ καλέ; Να μάθω
από πού είναι θέλω. Έλληνας;» αναρωτή-
θηκε η κυρία Μάρα και στο τέλος έριξε και
τη... χαριτωμενιά ότι «είναι ωραίος γκόμε-
νος», για να δείξει ότι είχε... παιχνιδιάρικη
και όχι ρατσιστική διάθεση!

Τι είπε ο Χρήστος; «Έχω μεγαλώσει σε ένα
οικογενειακό περιβάλλον να αγαπώ τους αν-
θρώπους. Αυτά τα σχόλια από μικρός, όταν
δεχόμουν μπούλινγκ, έχω ένα ειδικό φίλτρο
που είναι σαν να μπαίνουν από εδώ και να
βγαίνουν από εκεί. Δεν μένει μέσα μου ώστε
να δημιουργηθεί μια αντιπαλότητα, είναι σαν
να μην το άκουσα». Ο νεαρός τραγουδιστής

έκανε ό,τι ακριβώς είπε ο Άσλεϊ
Μπριλιάντ, αντιμετώπισε με ευγέ-
νεια μία τηλεοπτική περσόνα που –
για πολλοστή φορά τον τελευταίο
καιρό– επιχείρησε να προκαλέσει για να
στρέψει πάνω της τα φώτα, όχι για τη δου-
λειά της, όχι για τη λαμπερή προσωπικότητά
της, αλλά για την αγένεια και την αμετροέ-
πειά της... 

Δυστυχώς, εν έτει 2021, όχι απλά υπάρ-
χουν ανάμεσά μας, αλλά έχουν και δημόσιο

λόγο άνθρωποι όπως η κυρία Μάρα που επι-
μένουν να διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε
«ράτσες». Μιας και ασχολείται, όμως, με
φίλτρα, μαντζούνια και δεισιδαιμονίες, ας
ελπίσουμε –εάν ποτέ βρεθεί το... μαντζούνι
ενάντια στον ρατσισμό– να είναι από τους
πρώτους που θα το πάρουν!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κουκλάρες άλλης εποχής 
αλλά πάντα κούκλες

Τα πιο διάσημα μοντέλα της δε-
καετίας του ’90 συναντήθηκαν
έπειτα από 30 χρόνια και πόζα-
ραν αγκαλιασμένα με χαμόγε-
λα και συγκίνηση, στο στολι-
σμένο κέντρο της Αθήνας!
Στην επική επανένωση συμμε-
τείχαν η πολιτικός και πρώην
«Β’ Σταρ Ελλάς 1996» Νόνη
Δούνια, η «Σταρ Ελλάς 1994»
Εύη Αδάμ, το top model Φώ-
της Γιαννάτος, η «Playmate
1998» Κορίνα Στεργιάδου, η
«Β’ Σταρ Ελλάς 1998» Άντζελα
Ευριπίδη και η πρώην εστεμμέ-
νη Κάλι Τσιλίδου. «Επανένωση
φίλων από άλλη εποχή», σχο-
λίασε η βουλευτής!

Γιατί ο Κώστας Τσουρός 
τα έβαλε με τη Συνατσάκη

Πάνε κι έρχονται τα εξώδικα ανάμεσα στον δημο-
σιογράφο Κώστα Τσουρό και τη Μαίρη Συνατσάκη! Η
κόντρα τους ξεκίνησε από μια ανάρτηση της παρου-
σιάστριας, στην οποία ανέφερε πως επέπληξε έναν
άντρα που παραβατικά τραβούσε με το κινητό του γυ-
ναίκες στον δρόμο, με τον δημοσιογράφο του «Mega
Καλημέρα» να αναρωτιέται on air αν η youtuber είναι
«αστυνομία κινητών τηλεφώνων»! Ακολούθησαν
«βροχή» διαδικτυακές δηλώσεις κι έπειτα ο Κώστας
Τσουρός έστειλε το πρώτο εξώδικο. Η Μαίρη Συνα-
τσάκη τού απάντησε με τον ίδιο τρόπο, δηλώνοντας
στο Instagram: «Ο Κώστας Τσουρός μού έστειλε ένα
εξώδικο στο οποίο μου έδινε 48 ώρες να βγω και να
ζητήσω συγγνώμη. Γράψαμε λοιπόν ένα εξώδικό με
τη δικηγόρο μου το οποίο το αποστείλαμε. Αν δεν το
έχει δεχτεί ο Κώστας Τσουρός, μπορούμε να πάμε
και στα δικαστήρια!». 

Το... μαντζούνι 
του ρατσισμού και 
ο «ωραίος γκόμενος»
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Η 3η Δεκέμβρη και 
το πνεύμα των Χριστουγέννων
Το ερώτημα σε σχέση με την ανθρωπιά,

καθώς και αν συνδέεται με την Παγκό-
σμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, συλ-

λογικά αλλά και ατομικά, δεν τίθεται με μηδε-
νιστική διάθεση, αλλά με ρεαλισμό. 

Κάθε χρόνο, στις 3 Δεκεμβρίου, πολλοί από
εμάς, τους επαγγελματίες του χώρου της ανα-
πηρίας, κάνουμε μία ανασκόπηση και έναν
απολογισμό πεπραγμένων, στους δώδεκα μή-
νες που παρήλθαν από την προηγούμενη 3η
Δεκέμβρη. Πολλές χρονιές, εγώ προσωπικά,
έχω δοκιμάσει μεγάλη απογοήτευση συμμετέ-
χοντας, ως διερμηνέας νοηματικής, σε συναν-
τήσεις εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία
και της Πολιτείας, διερμηνεύοντας τελικά τα
ίδια αιτήματα, κάθε χρονιά, χωρίς κάποια ου-
σιαστική αλλαγή ή εξέλιξη. Δυστυχώς για να
επιτευχθούν μεγάλες κοινωνικές αλλαγές ή η
πολυπόθητη εξέλιξη, απαιτείται χρόνος, ενέρ-
γεια, βούληση, κοινωνικά αντανακλαστικά.
Στο κατώφλι του 2022, ωστόσο, υπάρχει ένα
σπουδαίο αποτύπωμα για τον χώρο μας: η κα-
τάθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Πρό-
κειται για έναν «οδικό χάρτη» δράσεων που θα
ωφελήσουν όλες τις κατηγορίες ατόμων με
αναπηρία. Στους βασικούς πυλώνες του συμ-
περιλαμβάνονται πολιτικές κοινωνικής ενσω-
μάτωσης, η προσβασιμότητα σε φυσικό και
ηλεκτρονικό περιβάλλον, το δικαίωμα στην
ενημέρωση, η αναβάθμιση των υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών και του πλαισίου εκπαίδευσης,
η επαγγελματική εξειδίκευση και αποκατάστα-
ση των ατόμων με αναπηρία. 

Αδιαμφισβήτητα, θετική η εξέλιξη και οι
επαγγελματίες του χώρου το υποστηρίζουμε.
Αποτελεί κοινό τόπο, ωστόσο, ότι πρόκειται για
εγχείρημα μεγάλης δυσκολίας. Η δυσκολία έγ-
κειται στο γεγονός ότι υλοποιείται για πρώτη

φορά και «παιδικές ασθένειες» θα προκύψουν,
οι κατηγορίες της αναπηρίας είναι πολλές και
οι ανάγκες διαφοροποιούνται, χρειάζονται μη-
χανισμοί παρακολούθησης σε μία χώρα που
αντιδρά στην αξιολόγηση και δεν διαθέτει
κουλτούρα αυτοβελτίωσης. Είναι προφανές
ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την υλοποίησή
του. Από τον Δεκέμβριο του 2020, οπότε και
ανακοινώθηκε το ΕΣΔ έως σήμερα, εν μέσω
πανδημίας, μπορώ να ξεχωρίσω βήματα που
αφορούν την καθημερινότητα των ατόμων με
αναπηρία και θα τη βελτιώσουν. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί η θεσμοθέτηση του
προσωπικού βοηθού. Ο προσωπικός βοηθός
αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο επιλέγεται
από το ίδιο το άτομο με αναπηρία και επιφορτί-
ζεται με καθήκοντα τα οποία θα καταστήσουν
τη ζωή του ευκολότερη και συγχρόνως πιο ποι-
οτική. Οι αγορές για το σπίτι, η μετακίνηση, η
τηλεφωνική υποστήριξη, ο προγραμματισμός
των συναντήσεων και των εκδηλώσεων, η υπο-
στήριξη στα ταξίδια αποτελούν τις βασικότε-
ρες από τις εργασίες τις οποίες επωμίζεται ο
προσωπικός βοηθός. Στην Ελλάδα, ο θεσμός
της οικογένειας είναι ισχυρός και τη μέριμνα
για το ανάπηρο μέλος την έχει συνήθως κάποιο
μέλος της οικογένειας. Ωστόσο, η συγγενική
τους σχέση αλλάζει μορφή, όταν το μέλος της
οικογένειας χωρίς αναπηρία καλείται να υπο-
στηρίζει αδιάλειπτα το πρόγραμμα του ανθρώ-
που με αναπηρία. Επίσης, οι επιλογές του τε-
λευταίου φιλτράρονται μέσα από την κρίση και
την ιδιοσυγκρασία του συγγενικού μέλους, το
οποίο τελικά αποκτά έναν ρόλο που δεν έχει
ζητήσει. Στην περίπτωση, όμως, κατά την
οποία προχωρήσουν οι διαδικασίες και ορι-
στούν προσωπικοί βοηθοί, θα συζητάμε πλέον
για μία νέα εποχή. Η προάσπιση του δικαιώμα-
τος της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας

του ατόμου με αναπηρία θα επιτευχθεί, ενώ θα
συντελεστεί αυτόματα μία ποιοτική αναβάθμι-
ση της ζωής του. Πρόκειται για μία πρακτική
που εφαρμόζεται ευρέως σε χώρες του εξωτε-
ρικού και αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την
ευημερία του μη τυπικού πληθυσμού της χώ-
ρας μας. Ευεργετικό θα είναι και για την υπό-
λοιπη οικογένεια, καθώς θα αποδεσμευθούν
πόροι και ενέργεια. 

Μεταρρυθμίσεις όπως οι παραπάνω αποτε-
λούν βήματα, σε θεσμικό επίπεδο, προς την ορ-
θή κατεύθυνση και θα συντελέσουν ουσιαστικά
στην αναβάθμιση της καθημερινότητας πολ-
λών χιλιάδων συμπολιτών μας. Ωστόσο, σε επί-
πεδο κοινωνίας, είναι απαραίτητο να αποκτή-
σουμε κοινωνική συνείδηση και να αλλάξουμε
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την
αναπηρία. Η άγνοια, η αρνητική στάση, τα στε-
ρεότυπα οδηγούν στη διαιώνιση ρατσιστικών
συμπεριφορών και αποτελούν τελικά τροχοπέ-
δη στην κοινωνική εξέλιξη. Αν όμως το ευρύ
κοινό αποκτήσει επίγνωση, θα μπορέσει να δει
τη διαφορετικότητα από εναλλακτική οπτική
και πιθανότατα θα την αποδεχτεί. Η γνώση σχε-
τικά με τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και
η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
τους συνεπάγεται ελευθερία σκέψης, λόγου
και κινήσεων. Θα μπορούμε να αλληλεπιδρού-
με, χωρίς περιστροφές και ενοχή, και να συζη-
τάμε με ανθρώπους με αναπηρία αλλά και για
αυτούς, όταν δεν είναι παρόντες. Δεν θα διστά-
ζουμε σχετικά με το λεξιλόγιο το οποίο θα χρη-
σιμοποιήσουμε, ούτε για την πολιτική ορθότητα
όσων λέμε. Συνοπτικά, θεωρώ ότι η αρχιτεκτο-
νική του μέλλοντος πρέπει να περιλαμβάνει την
ανάληψη της ατομικής ευθύνης, το οριζόντιο
ενδιαφέρον και την ανάπτυξη της συνειδητότη-
τας του καθενός από εμάς για την ισότητα και
τον σεβασμό προς όλους. Ανεξαιρέτως. 

Για τη σημειολογία 

αυτών των κοινωνικών

συνθηκών γράφει 

η Νεφέλη Ράντου, 

διερμηνέας Ελληνικής

Νοηματικής Γλώσσας,

κοινωνιολόγος, 

Δρ. Ειδικής Αγωγής - 

Προσβασιμότητας 

nefelirantou@gmail.com 

Ποιος δεν γνωρίζει –λίγες μέρες πριν
από τα Χριστούγεννα– την 3η Δεκέμ-
βρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ανα-
πηρία; Ένα 24ώρο αφιερωμένο σε αυ-
τούς, μερικές σκέψεις, δώρα τις γιορ-
τινές μέρες για αποστολή σε ιδρύματα,
κάποια εθελοντική δράση, λίγο «πα-
σπάλισμα» αλληλεγγύης με αγορές
από τα φιλανθρωπικά bazaar. Έχουμε
κάνει το χρέος μας; Έχουμε χρέος; Ξε-
χρεώνουμε κάποια γραμμάτια ανθρω-
πιάς; Η απάντηση –είτε θετική είτε αρ-
νητική– αφορά τον καθένα και το δικό
του σύστημα ηθικής. Όμως, ως κοινω-
νία, αναπτύσσουμε μία συνείδηση, μία
συνείδηση η οποία είναι προϋπόθεση
της κοινωνικής συνοχής. 

H στήλη «Σαν να ήταν χθες» του Γιώργου Κοντονή, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com
Τηλ.: 697 3232 775

Στη «σκιά» της
έκλειψης Ηλίου
Ηεβδομάδα αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον έχει ήδη

πραγματοποιηθεί η ολική έκλειψη Ηλίου, στις 4/12. Οπότε
και η κάθε πλανητική όψη γίνεται κάτω από την επιρροή αυτής της
έκλειψης και χρειάζεται πολλή προσοχή σε κάθε νέο μας εγχείρημα.
Δεν είναι μία εύκολη εβδομάδα, αλλά υπάρχει μία δυναμική, που
ενεργοποιεί αρκετές καταστάσεις που είχαν «παγώσει». Όμως καλό
είναι να μη χάσουμε το μέτρο και να αφεθούμε σε μία μετάλλαξη,
όπου μας κάνει θύτες, πρωταγωνιστές σε ένα παιχνίδι ισχύος, που
δεν θα έχει την καλύτερη κατάληξη. 

Κριός
(21/3-20/4)

Για τους Κριούς, η εβδομάδα αυτή έχει ένα
επαγγελματικό εκτόπισμα και σας τοποθετεί στη
λίστα με την πιο καλή εβδομάδα για τον τομέα αυ-
τόν. Μπορεί να υπάρχουν εντάσεις και δυσκολίες
στο να καταφέρετε να φτάσετε στον στόχο σας,
όμως η θέση αυτή σας ανήκει και θα έρθει δικαιω-
ματικά στα δικά σας χέρια. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Για τους Ταύρους,τα θέματα γύρω σας δεν θα
είναι και τα πιο εύκολα. Οριοθετήστε τα νέα δεδο-
μένα στη ζωή σας και δεχτείτε τη διαφορετικότη-
τα και το νέο. Μάλιστα, σε τομείς που είχατε την
πεποίθηση ότι είναι όλα αμετακίνητα και καλά το-
ποθετημένα, θα εκπλαγείτε με το πόσο γρήγορα
μπορούν να υπάρξουν οριστικές αλλαγές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Μία περίοδος αρκετά έντονη για σας, με τριγ-
μούς και αλλαγές, κυρίως για εσάς του δευτέρου
δεκαημέρου, όπου δεχτήκατε την ολική έκλειψη
στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας.
Επίσης, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θα έχετε
μία οικονομική ή συναισθηματική αναστάτωση,
που χρειάζεται πολύ καλούς χειρισμούς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Και ενώ γύρω σας συμβαίνουν διάφορα γεγονό-
τα, καλά και άσχημα, εσείς έχετε εστιάσει την προ-
σοχή σας σε μία προσωπική σας επιλογή, τόσο έν-
τονα και τόσο δυνατά, που μάλλον δεν έχετε καμία
διάθεση να αλλάξετε αυτό που ζείτε στο μυαλό
και την καρδιά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Βρίσκεστε αυτήν την εβδομάδα και πάλι σε οι-
κογενειακές ανακατατάξεις. Ίσως να πρέπει να
ασχοληθείτε περισσότερο με ένα οικείο σας πρό-
σωπο. Στην προσωπική σας ζωή βέβαια, υπάρχει
ένα σκίρτημα, μία βαθιά κατανόηση, κάτι που θα
κερδίσει την εκτίμησή σας περισσότερο από την
καρδιά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Τα οικονομικά σας και πάλι είναι εκείνα που σας
ταλαιπωρούν και σας δημιουργούν ανασφάλεια
και έντονη αναστάτωση. Βέβαια, θα πρέπει να κα-
ταλάβετε για ποιον λόγο κάνετε περισσότερα έξο-
δα από όσα αντέχει το πορτοφόλι σας και έχετε κα-
κή διαχείριση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Μεγάλη πίεση σάς ασκεί ο Άρης στο δικό σας
ζώδιο και, δυστυχώς, μαζί με τον Κρόνο και τον
Ουρανό χτυπούν τον Σταθερό Σταυρό, όπου ανή-
κει και το δικό σας ζώδιο και επισφραγίζουν την
τεταμένη αυτή περίοδο. Έχετε υπερβεί τα όριά
σας και μάλλον θέλετε περισσότερο ξεκούραση
και απομάκρυνση από ό,τι σας τρώει την ενέργεια. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Βρίσκεστε στον απόηχο μιας έκλειψης και γι’
αυτό τον λόγο θα πρέπει να είστε αρκετά προσε-
κτικοί και σώφρονες με ό,τι συμβαίνει γύρω σας.
Ήρθε για σας η στιγμή να απομακρυνθείτε από το-
ξικούς χαρακτήρες και καταστάσεις που δεν σας
ταιριάζουν. Προσοχή επίσης σε συναισθηματικές
υποθέσεις, που δεν είναι ξεκάθαρες. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Με την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο, υπάρχει
για σας το ενδεχόμενο να κάνετε μία νέα γνωρι-
μία, να έρθετε πιο κοντά με το πρόσωπο της επιλο-
γής σας, αλλά και απλά να ξεσηκωθείτε για ένα
πρόσωπο, που στην ουσία είναι πλασματικό. Προ-
σοχή μη χάσετε το μέτρο στον τρόπο διαχείρισης
των σχέσεών σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Για τους Υδροχόους, οι μέρες αυτές συνεχίζουν
να είναι πολύ δύστροπες και απαιτητικές. Έτσι, για
ακόμη μία φορά θα πρέπει να διαχειριστείτε τις
καταστάσεις σωστά, χωρίς να προκαλέσετε ακραί-
ες συμπεριφορές. Στην προσωπική σας ζωή θα
υπάρξει μία κρυφή σκέψη ή μία σχέση, που δεν
μπορείτε να παρουσιάσετε λόγω συνθηκών.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Μη χάσετε τους στόχους σας. Είστε σε μία
αρκετά ευαίσθητη περίοδο, που θα πρέπει να
κάνετε σωστούς υπολογισμούς, για να μην
εκτεθείτε. Μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία
θα έχετε, λόγω κάποιας σχέσης, λόγω μίας πο-
λύ δυνατής φιλίας ή μιας νέας άφιξης στην οι-
κογένειά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)

Μία δύσκολη εβδομάδα, αλλά και ο μήνας κά-
πως έτσι θα κυλήσει, όπου τα πράγματα σάς πιέ-
ζουν και σας δημιουργούν εντάσεις και ανισορρο-
πίες. Γενικότερα υπάρχει η τάση να προσπαθείτε
πάρα πολύ για να κάνετε ακόμη και τα πιο απλά
πράγματα, κάτι που άλλες φορές ήταν πολύ εύκο-
λα διαχειρίσιμο.

Ζώδια



Δ ύο χρόνια μετά την εμφάνιση του
Covid-19, ο ιός όχι μόνον παραμένει
ενεργός και απειλητικός, αλλά και συ-

νεχώς μεταλλάσσεται. Προϊόντος του χρόνου
και δεδομένης της επιστημονικής προόδου,
των εμβολίων και των αναπτυσσόμενων θε-
ραπευτικών μεθόδων, πολλοί ήλπιζαν ότι η
πανδημία θα είχε ελεγχθεί, μετατρεπόμενη
σε ενδημική εποχική νόσο, όπως η γρίπη. 

Ωστόσο σειρά παραγόντων και συνθηκών
(κίνημα ανεμβολίαστων, έλλειψη συναινετι-
κής πολιτικής, καθυ-
στέρηση στη λήψη
«σκληρών» αποφάσε-
ων, μεταλλάξεις του
ιού), τόσο στην πατρί-
δα μας όσο και σε ολό-
κληρο τον κόσμο, δεν
επέτρεψε την επιβε-
βαίωση αυτών των ελ-
πίδων. Με όλα αυτά και
δύο χρόνια μετά την εμφάνιση του Covid-19,
δείχνει να απέχουμε πολύ ακόμη από το ση-
μείο που η πανδημία θα καταστεί ευχερώς
διαχειρίσιμη και απολύτως ελεγχόμενη.
Πράγμα που σημαίνει ότι θα παραμείνουμε
για άγνωστο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι
στις επιθετικές διαθέσεις του κορονοϊού, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις νοσηλείες, τις
αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
συνολικά την υγεία των πολιτών. Για να αντι-
μετωπίσουμε αυτήν την υγειονομική κρίση,
ασφαλώς η λύση είναι ο εμβολιασμός, αλλά
χρειάζονται τώρα, έστω και στο «και πέντε»,
ευρύτερες αναπροσαρμογές και αναθεωρή-

σεις στις πολιτικές όλων μας. Και ιδιαίτερα
των πολιτικών δυνάμεων. Στην παρούσα φά-
ση δεν χωρούν δογματισμοί, ούτε διχόνοιες,
ούτε διαχωρισμοί, ούτε αποκλεισμοί και άγο-
νες αντιπαραθέσεις. Ούτε, πολύ περισσότε-
ρο, συνέχιση της προσπάθειας κομματικής
εκμετάλλευσης της πανδημίας. Δυστυχώς
στη χώρα μας η αντιπολίτευση και δη η αξιω-
ματική, παρότι έδειξε κάποια σημάδια συναί-
νεσης, όταν η κυβέρνηση έλαβε τα πρώτα μέ-
τρα αντιμετώπισής της, επιδόθηκε στη συνέ-

χεια σε μια στείρα αντιπολιτευτική τακτική
και σε ένα «παιχνίδι παροχών» εκτός τόπου
και χρόνου. Μέχρι και τα εμβόλια «ειρωνευό-
ταν» ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την κυβέρ-
νηση ότι προωθούσε «στοκαρισμένα». Λίγο
αργότερα δε, άρχιζε τις «παροχές». Πεντα-
πλασίαζε μέσα σ’ έναν χρόνο τις σχολικές αί-
θουσες της χώρας, τριπλασίαζε μέσα σ’ έναν
μήνα τα αστικά λεωφορεία και τα βαγόνια του
μετρό και δεκαπλασίαζε τις ΜΕΘ που θα
έφτιαχνε στα νοσοκομεία. Αυτός που είχε
αφήσει τους Θεσσαλονικείς χωρίς λεωφο-
ρείο και που φεύγοντας παρέδωσε 500 ΜΕΘ
όλες κι όλες.

Από την έναρξη της πανδημίας κατηγορού-
σε την κυβέρνηση ότι δίνει ψίχουλα σε εργα-
ζόμενους και επιχειρήσεις, ότι δεν στηρίζει
την πραγματική οικονομία. Έδινε δισεκατομ-
μύρια η κυβέρνηση, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ δεν του
έφταναν. «Δώστε κι άλλα, αυτά είναι ψίχου-
λα», έλεγαν. Λίγα τα 530 για κάθε εργαζόμενο
σε αναστολή, μικρός ο αριθμός των επιχειρή-
σεων που παίρνουν Επιστρεπτέα, ανεπαρκείς
οι ενισχύσεις που παίρνει ο τάδε ή ο δείνα
κλάδος, πρέπει να πάρουν όλοι όσα θέλουν.

Αν ήταν πρωθυπουργός ο
Τσίπρας, θα έδινε πολύ πε-
ρισσότερα σε πολύ περισσό-
τερους, πολύ πιο συχνά. Και
τώρα, πριν από μέρες, τι ανα-
κάλυψε ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης; Ότι ο
Μητσοτάκης έχει αυξήσει
δραματικά τα ελλείμματα της
χώρας και ότι αυτό είναι κα-

ταστροφικό. Αυτός θα έδινε πενταπλάσια, αλ-
λά χωρίς να αυξήσει τα ελλείμματα και το
χρέος. Ενώ ο Κυριάκος έδωσε ψίχουλα, αλλά
μας κατέστρεψε. Παραλογισμός; Ό,τι θέλετε
πείτε. Όμως φτάσαμε στο «και πέντε». Οι και-
ροί τώρα δεν επιτρέπουν λαϊκισμούς, εφησυ-
χασμούς, δογματισμούς και συγκρούσεις. Η
υγεία είναι θεμελιώδες αγαθό, χρειάζεται
προστασία και ενίσχυση. Χωρίς αυτήν όλα τε-
λούν υπό αίρεση και αμφισβήτηση. Σε «πολε-
μικές συνθήκες», όπως είναι αυτές που διέρ-
χεται και η χώρα μας, απαιτούνται συστρά-
τευση, ενότητα κι αγώνας. Όχι κραυγές, δι-
χαστικοί λόγοι και λαϊκισμοί.

Οι καιροί τώρα δεν επιτρέπουν λαϊκισμούς, 
εφησυχασμούς, δογματισμούς και συγκρούσεις. 
Η υγεία είναι θεμελιώδες αγαθό, χρειάζεται προστασία και
ενίσχυση. Σε «πολεμικές συνθήκες», όπως είναι αυτές που
διέρχεται και η χώρα μας, απαιτούνται συστράτευση, ενότητα 
και αγώνας. Όχι κραυγές, διχαστικοί λόγοι και λαϊκισμοί

Λαϊκισμός και διχαστικός λόγος 
i-kyr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Οι «καυτές πατάτες»
του νέου αρχηγού
Προσώρας έχουν αποφευχθεί εσω-

τερικές διενέξεις και αναταραχές
ανάμεσα στους υποψήφιους μνηστή-
ρες της αρχηγίας του ΚΙΝΑΛ. Το ενδε-
χόμενο παραμένει ανοιχτό, μέχρις ότου
ανακοινωθεί ο νικητής και γνωστοποι-
ηθεί η συμπεριφορά των «χαμένων»
της εσωκομματικής διαμάχης, που θα
κληθούν να υπηρετήσουν την ενότητα
του κόμματος. Αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα που ο κερδισμένος πάει «τα-
μείο», όπως λένε και στο στοίχημα.

Τη δυναμική, που αναδείχθηκε προ-
εκλογικά, του ΚΙΝΑΛ θα πρέπει ο νέος
αρχηγός να την παγιώσει και να την αυ-
ξήσει, δημιουργώντας ένα ρεύμα επα-
ναπατρισμού ψηφοφόρων από τα κόμ-
ματα εξουσίας, που τους πήραν «δανει-
κούς». Σε δεύτερη φάση, οι πολίτες πε-
ριμένουν από τον νέο αρχηγό να προ-
χωρήσει στον μετασχηματισμό της δο-
μής του κόμματος και στην επιλογή των

νέων προσώπων. Αν η αν-
θρωπογεωγραφία των
στελεχών παραμείνει η
ίδια και οι «αυλοκόλα-
κες» συνεχίσουν να παί-
ζουν τον πρώτο ρόλο, να
είναι οι «έμπιστοι της αυ-
λής», στις πρώτες δημο-
σκοπήσεις, τα ποσοστά
θα κατρακυλήσουν. Η
κοινωνία θέλει στο νυν
ΚΙΝΑΛ και άλλοτε κρα-

ταιό ΠΑΣΟΚ, εκτός από τον νέο αρχη-
γό, και νέο, άφθαρτο, δυναμικό στελε-
χιακό δυναμικό.

Η ΝΔ, αντίστοιχα, είχε το μητρώο
των στελεχών, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε
το δικό του «think tank», την ομάδα δι-
οίκησης. Αν στο ΚΙΝΑΛ γίνει από τον
νέο αρχηγό, για τη διατήρηση κομματι-
κών ισορροπιών, απλώς ανακύκλωση
απαξιωμένων, παλαιών στελεχών, το
αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό και στην
εικόνα του κόμματος και ιδιαίτερα στον
νέο αρχηγό.

Το Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να συ-
νεχίζει να προβάλλει το ελκυστικό αφή-
γημα των ολοκληρωμένων προτάσεων,
ακολουθώντας την πολιτική της αει-
μνήστου Φώφης Γεννηματά, μη μπαί-
νοντας στον πειρασμό των ατέρμονων
πολιτικών αντιπαραθέσεων, για αντιπο-
λίτευση εντυπωσιασμού χωρίς ουσία.

Είναι τεράστια η ευθύνη του νέου αρ-
χηγού, αν χαθεί μια μοναδική ευκαιρία
να δοθεί οριστικό «χτύπημα» στην από-
λυτη ηγεμονία του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στον χώρο της
Κεντροαριστεράς.

Η πρώτη στάση ΚΙΝΑΛ γράφει αξιω-
ματική αντιπολίτευση, στις επόμενες
εκλογές. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

περί επικοινωνίας

του Θανάση 
Παπαμιχαήλ, 
επικοινωνιολόγου


