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Τ
ο ξεκίνημα της «Political» πριν από τρεις μή-
νες ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση σε «αχαρ-
τογράφητα νερά» στον χώρο των Media, όχι

μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Σήμερα η
ιδέα που είχε ο εκδότης Νίκος Καραμανλής, σε μια
περίοδο που η έντυπη δημοσιογραφία «δοκιμάζε-
ται», αρχίζει πλέον να κερδίζει έδαφος, καθώς ανοί-
γει μια νέα σελίδα στον χώρο του Τύπου αλλά και της
διαφημιστικής αγοράς.

Όπως κάθε πρωτοποριακή κίνηση, είχε και δυσκο-
λίες και παραλείψεις. Όμως, τρεις μήνες μετά πι-
στεύουμε ότι το στοίχημα που βάλαμε το κερδίζουμε
καθημερινά. Και αυτό γιατί βασίστηκε σε δύο βασι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι αποδείχτηκαν τα κλειδιά
της επιτυχίας. 

Ο πρώτος είναι να πηγαίνει μια «κανονική» και
πληρέστατη εφημερίδα, η οποία έχει τα πάντα εκτός

από την εκτύπωση, στον αναγνώστη, αντί ο αναγνώ-
στης να την… ψάχνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του
έδινε την ευκαιρία να τη διαβάζει όταν μπορεί και
όταν θέλει είτε στο κινητό του είτε στο τάμπλετ ή στον
υπολογιστή του. Καθώς κάθε πρωί η «Political» φτά-
νει στο email του κάθε αναγνώστη. Ήδη σήμερα πά-
νω από 200.000 άνθρωποι λαμβάνουν την «Political»
στο email τους, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε και σε
μια ακόμα πρωτοποριακή κίνηση, δημιουργώντας
ένα application, το οποίο εντελώς δωρεάν το κατεβά-
ζει ο κάθε χρήστης στο κινητό του. 

O δεύτερος και βασικός παράγοντας ήταν ότι
εφαρμόσαμε μια επιτυχημένη συνταγή, η οποία βα-
σιζόταν στους απλούς κανόνες της δημοσιογραφίας:
διασταυρωμένα ρεπορτάζ και σεβασμός στον ανα-
γνώστη. 

Σε αυτούς τους τρεις μήνες η «Political» και η δη-

μοσιογραφική ομάδα που την έστησε κατάφεραν να
προχωρήσουν σε μια σειρά από δημοσιογραφικές
επιτυχίες, ενώ η αρθρογραφία της «Political» δίνει το
«στίγμα» της. Από την άλλη, οι δημοσκοπήσεις της
προκάλεσαν μια σειρά από συζητήσεις και έγιναν θέ-
μα στα τηλεοπτικά κανάλια και τα ειδησεογραφικά
sites.

O
πως αναμέναμε, οι επιτυχίες της «Political»
ενόχλησαν πολλούς, οι οποίοι θεωρούν ότι ο
χώρος των Media είναι μαγαζάκι τους. Τους

διαμηνύουμε ότι δεν μας φοβίζουν. Το αντίθετο. Μας
κάνουν πιο δυνατούς και αποφασισμένους. Διότι η
συμμαχία μας είναι με τους δεκάδες χιλιάδες ανα-
γνώστες, οι οποίοι καθημερινά λαμβάνουν την εφη-
μερίδα μας εντελώς δωρεάν, και όχι με τα όποια συμ-
φέροντα.

Ήδη ξεπεράσαμε τους 200.000 και συνεχίζουμε...
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Τρεις μήνες «Political» και συνεχίζουμε 



Ο
ι εικόνες των τελευταίων
ημερών, με ολόκληρα
δέντρα και κλαδιά να κα-
ταρρέουν από το χιόνι και

να συμπαρασύρουν καλώδια ηλε-
κτροδότησης και, συνακόλουθα, το δί-
κτυο του ΔΕΔΔΗΕ, προκάλεσαν αλ-
γεινή εντύπωση. 

Αυτό, άλλωστε, ήταν και το κεντρικό
πρόβλημα που απασχόλησε και τις
χθεσινές πολύωρες συσκέψεις στον
«Φάρο» της Πολιτικής Προστασίας
υπό τον Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμε-
τοχή και του διευθύνοντος συμβού-
λου του ΔΕΔΔΗΕ Τάσου Μάνου. Με-
γαλύτερη, όμως, αίσθηση προκαλούν
οι ιστορίες… παράνοιας που κρύβον-
ται πίσω από την αδυναμία των δήμων
και των ιδιωτών να κόψουν ή να κλα-
δέψουν προληπτικά κλαδιά και φύλ-
λα, προκειμένου να αποσοβήσουν κα-
ταστροφές, όπως αυτή που παρακο-
λουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες. 

«Δεν έχουν δικαίωμα ούτε ο ιδιώτης
ούτε το Δημόσιο να κόψουν έστω ένα
φύλλο, έστω ένα κλαδί από δέντρο»,
λέει στην «Political», έμπλεος οργής
για το δαιδαλώδες και αρτηριοσκλη-
ρωτικό σύστημα που προβλέπεται νο-
μοθετικά, ο δήμαρχος Κυθήρων και
πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων της
ΚΕΔΕ Στράτος Χαρχαλάκης. Αν το
σκεφτεί, άλλωστε, κανείς προσεκτικά,
είναι για να… τρελαίνεται. Με βάση το
γράμμα του Νόμου, συνεπώς, αν κά-
ποιος δήμαρχος θελήσει να δώσει την
εντολή για να κοπεί ένα κλαδί, έχει τις
εξής εναλλακτικές: Αν το δέντρο είναι
εντός οριοθετημένου οικισμού, τότε
θα πρέπει να πάρει έγκριση από το
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας, στη
συνέχεια από την Πολεοδομία και, τέ-
λος, τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού ή
του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν, δε, το
δέντρο είναι εκτός του οριοθετημένου
οικισμού, τότε τα πράγματα είναι ακό-
μα πιο σύνθετα, καθώς χρειάζεται η
έγκριση του τοπικού Δασαρχείου. 

Εφόσον, λοιπόν, κάποιος τοπικός
άρχων θέλει να είναι… σύννομος, τότε
αρχίζει και φλερτάρει με τον παραλο-
γισμό. Με δεδομένο ότι το αίτημα
έστω για το κλάδεμα των δέντρων αν-
τιμετωπίζεται ως αίτημα για οικοδομι-
κή άδεια, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονι-
κής χρειάζεται χρόνο. Εν μέσω κορο-

νοϊού, δε, οι συνεδριάσεις έχουν πε-
ριοριστεί και, ούτως ή άλλως, τα αιτή-
ματα είναι πολλά. Άρα, μπορεί κάποι-
ος να χρειαστεί έως και ένα δίμηνο για
έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής και έως και ένα εξάμηνο για την
έγκριση της οικείας Πολεοδομίας. Και
στη συνέχεια, βεβαίως, εκκρεμεί και
η έγκριση από το Τοπικό ή το Δημοτικό
Συμβούλιο. Με άλλα λόγια, για να κο-
πεί έστω και ένα κλαδί χρειάζονται
μήνες προκειμένου να τηρηθεί ό,τι
ορίζει το γράμμα του Νόμου. 

Ιστορίες τρέλας
Εξηγώντας τον Γολγοθά που αντιμε-

τωπίζει κάθε φορά, ο κ. Χαρχαλάκης
παρουσιάζει στην «Political» ένα έγ-
γραφο του 2018 από το Δασαρχείο
Πειραιώς, που είναι ενδεικτικό του
παραλογισμού. Με ημερομηνία
14/6/2018, το Δασαρχείο απαγορεύει
ρητά «την υλοτομία, την κλάδευση ή
την εκρίζωση κάθε δασικού δένδρου,
θάμνου, φρύγανου και χόρτου για λό-
γους προστατευτικούς, δασοπονι-
κούς, αισθητικούς, τουριστικούς και
γενικά για λόγους κοινής ωφέλειας,
που φύονται μέσα σε γεωργικές ή
δενδροκομικά καλλιεργούμενες
εκτάσεις, σε δάση, δασικές εκτάσεις,
φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτά-
σεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά
ακάλυπτους χώρους». Σε αυτήν την
απαγόρευση συγκαταλέγονται, ακό-
μα, τα πάρκα, τα άλση και οι λοιποί
κοινόχρηστοι χώροι. Με άλλα λόγια
και σύμφωνα με την ντιρεκτίβα του
Δασαρχείου, ο δήμος δεν μπορεί καν
να κουρέψει τα πάρκα! 

Αλλαγή πλαισίου
Όπως είναι κατανοητό, η λύση είναι

σαφής: Είτε ο εκάστοτε δήμος να είναι
απολύτως σύννομος και να κλαδεύει
τα δέντρα μήνες μετά το σχετικό αίτη-
μα είτε να παρανομεί αυτός ή κάποιος
ιδιώτης, ο οποίος… παίρνει ένα αλυ-
σοπρίονο και κάνει τη δουλειά αυτήν.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Χαρχαλάκης,
που ήδη έχει αρκετές μηνύσεις στο
«ενεργητικό» του για σχετικές υποθέ-
σεις, ζητά την αλλαγή του νομικού
πλαισίου μέσω του υπουργείου Εσω-
τερικών, προκειμένου να μπορεί η
Πολιτική Προστασία του εκάστοτε δή-
μου να προβαίνει στις κατάλληλες
ενέργειες, για να γίνουν οι δέουσες
εργασίες. Για παράδειγμα, όπως υπο-
γραμμίζει, θα μπορούσε η ενέργεια να
τεκμηριώνεται με τη συνυπογραφή
του αρμόδιου αντιδημάρχου Πολιτι-
κής Προστασίας κάθε δήμου, από κοι-
νού με τον τοπικό δασονόμο. 
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Ιστορίες 
παράνοιας 
για να κόψουν
ένα… κλαδί!



Γράφει ο Σπύρος Μουρελάτος

Η
ταχύτερη δυνατή εξάλειψη
όλων των προβλημάτων, με κύ-
ριο, αναμφίβολα, εκείνο των
διακοπών στην ηλεκτροδότη-

ση, κυρίως σε δήμους του βόρειου τομέα
της Αττικής, αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα
στόχο της κυβέρνησης το πρώτο 24ωρο
μετά την άνευ προηγουμένου χιονόπτωση
που έπληξε το Λεκανοπέδιο, όπως σημει-
ώνουν κυβερνητικά στελέχη. Και, μολο-
νότι τα ίδια πρόσωπα ξεκαθαρίζουν ότι
«την ώρα της μάχης δεν υπάρχει πολυτέ-
λεια για πολιτικό… χιονοπόλεμο, που ου-
δόλως αφορά τους πολίτες», ανταποδί-
δουν τα πυρά προς το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης αξιοποιώντας…
φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα δικά
τους… έργα και ημέρες.

Χθες, για δεύτερο 24ωρο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης βρισκόταν σε ανοιχτή γραμ-
μή μέσω του Νίκου Χαρδαλιά και του Στέ-
λιου Πέτσα με όλα τα μέτωπα, δίνοντας
ρητές εντολές να αντιμετωπιστούν το συν-
τομότερο δυνατόν οι αντιξοότητες. Και
αυτό γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου, παρά το
επίπεδο ύψιστης επιφυλακής κυβέρνη-
σης και κράτους, από την προηγούμενη
Παρασκευή κιόλας επικρατούσαν αγωνία
και προβληματισμός για τα σημαντικά
προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετω-
πίσουν χιλιάδες συμπολιτών μας το προ-
ηγούμενο 48ωρο από την πρωτόγνωρη
κακοκαιρία. Το κυβερνητικό στίγμα μετέ-
φερε μετά την πρωινή -ακολούθησε και
απογευματινή- σύσκεψη στον «Φάρο» ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο
οποίος, αφού έκανε λόγο για μεγάλες ζη-
μιές σε Βόρεια και Ανατολική Αττική, τόνι-
σε πως το στοίχημα ήταν έως χθες βράδυ
να έχει αποκατασταθεί η συντριπτική
πλειονότητα των βλαβών. Σε κάθε περί-
πτωση, έμπειροι κυβερνητικοί παράγον-
τες αφήνουν να εννοηθεί πως το Μέγαρο
Μαξίμου ήδη δρομολογεί πρωτοβουλίες
που θα φανούν σε δευτερεύοντα χρόνο,
σε δύο κύριες κατευθύνσεις: Στην απλού-

στευση του υφιστάμενου θεσμικού πλαι-
σίου, καθώς οι αλληλοεπικαλυπτόμενες
αρμοδιότητες συχνά οδηγούν σε παράλυ-
ση, και τον εκσυγχρονισμό των υποδο-
μών.  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα,
αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τη
διαχείριση της κατάστασης και στο πλαί-
σιο της σημερινής συνεδρίασης της Κ.Ο.
της Ν.Δ., διά τηλεδιάσκεψης.

Αγώνας δρόμου 
για τρίτο 24ωρο
και χιονοπόλεμος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή 
μέσω του Νίκου Χαρδαλιά 
και του Στέλιου Πέτσα 
με όλα τα μέτωπα
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Με το «κοίτα ποιος μιλάει» απαντά 
στον ΣΥΡΙΖΑ το Μέγαρο Μαξίμου!

Σε δεύτερο πλάνο, το Μέγαρο Μαξίμου δεν άφησε αναπάν-
τητες τις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατη-
γόρησε από τη Βουλή την κυβέρνηση ότι «το επιτελικό κρά-
τος θάφτηκε στο χιόνι». Έμπειρα κυβερνητικά στελέχη, αν
και κατανοούσαν, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, τους λόγους
για τους οποίους ο κ. Τσίπρας καταφεύγει στην «αντιπολίτευ-
ση της… λακκούβας», παρατηρούσαν με νόημα πως τέτοιες
τακτικές αποδίδουν μόνον όταν οι εμπνευστές τους έχουν να
επιδείξουν «λευκό μητρώο», κάτι, πάντως, που δεν συμβαίνει
στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο καθόλου τυ-
χαία δεν ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου
Χρήστου Ταραντίλη στον Αλέξη Τσίπρα. «Επειδή, όμως, τον
ακούσαμε στη Βουλή να διαμαρτύρεται για το κλείσιμο της
εθνικής οδού, του επισυνάπτουμε φωτογραφία και βίντεο

από πολύ μικρότερη χιονόπτωση τον Δεκέμβριο του 2017, επί
διακυβέρνησής του, όταν χιλιάδες άνθρωποι έμειναν εγκλω-
βισμένοι στα αυτοκίνητά τους, όχι για λίγα λεπτά όπως είπε,
αλλά επί οκτώ ώρες στην Αθηνών - Λαμίας. Αυτά για αποκα-
τάσταση της αλήθειας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, επαναφέροντας τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο
από εκείνη την περίοδο, στηρίζοντας, εμμέσως πλην σαφώς,
την απόφαση για προληπτικό κλείσιμο της εθνικής οδού Αθη-
νών - Λαμίας. Επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου υπενθύμιζαν,
δε, πως η αποτυχία έγκαιρης παρέμβασης της τότε κυβέρνη-
σης άφησε για οκτώ ώρες στο έλεος του χιονιά χιλιάδες οδη-
γούς στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου, με το
πρόβλημα να λύνεται μόνον όταν επιστρατεύθηκε φεριμπό-
ουτ που έφτασε στο λιμάνι της Στυλίδας.



Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης

Δ
ριμύ κατηγορώ εναντίον της
κυβέρνησης εξαπέλυσε, χθες,
ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα
της Βουλής, με αφορμή τα

προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαι-
ρία και κυρίως το γεγονός ότι χιλιάδες
νοικοκυριά έμειναν για ώρες δίχως ρεύ-
μα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε
το επιτελικό κράτος «ανίκανο» να διαχει-
ριστεί την κακοκαιρία, το οποίο και «θά-
φτηκε στο χιόνι, ενώ ισχυρίστηκε ότι τρεις
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν
μπόρεσαν να φτάσουν τα συνεργεία στα
σπίτια τους. Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα,
που ανέβασε τους αντιπολιτευτικούς τό-
νους με την παρέμβαση στην Ολομέλεια,
την ώρα που η μισή Αττική από τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης βρέθηκε χωρίς ρεύμα
και πολλά νοικοκυριά χωρίς νερό και θέρ-
μανση, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι
όλα λειτουργούν ομαλά».

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε
στην κριτική που του ασκείται για την πε-
ρίοδο διακυβέρνησής του, όταν και πάλι η
εθνική οδός είχε κλείσει. «Όταν έκλεινε
15 λεπτά η εθνικής οδός, έλεγαν πως δεν
υπάρχει κράτος. Και τώρα που κλείνει για

πάνω από 24 ώρες λένε ότι ήταν ευφυής
κίνηση. Κάθε χρόνο που είχαμε χιονιά
όλες οι κυβερνήσεις είχαν έγνοια να μην
κλείσουν δρόμοι, να μη μείνουν άνθρωποι
αβοήθητοι και να μην κλείσει η Ε.Ο. Αθη-
νών-Λαμίας, για να μην κοπεί η χώρα στα
δύο. Εσείς την κλείσατε μόνοι σας την
εθνική οδό, με απόφαση Χρυσοχοΐδη. Τι
ευφυής σύλληψη!», είπε με ειρωνικό
ύφος.

Την ίδια ώρα, άφησε να εννοηθεί ότι η
κυβέρνηση διέκοψε την κυκλοφορία προ-
κειμένου να μην πληρώσει πρόστιμο ο πα-
ραχωρησιούχος, όπως προβλέπει ο σχετι-
κός νόμος, που, πάντως, ψήφισε η Νέα
Δημοκρατία. «Τον Φεβρουάριο του 2020
ψηφίσατε νόμο που έλεγε ότι, αν διακοπεί
η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο, υπήρχε η
δυνατότητα ύστερα από σχετικό πόρισμα
να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από
5.000 έως 1 εκατ. ευρώ», είπε χαρακτηρι-
στικά. «Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους - άνθρωποι με νοσήματα που είχαν
την ανάγκη οξυγόνου, αποκλεισμένοι,
επειδή δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα συ-
νεργεία στα σπίτια τους», προσέθεσε ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση για το
νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας

ότι η μόνη έγνοια της είναι να προλάβει να
ψηφίσει τις αυξήσεις μισθών της διοίκησης
της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων και το νέο δώρο στους ιδιοκτήτες
τηλεοπτικών καναλιών. «Και ο τελευταίος
πολίτης στη χώρα έχει κατανοήσει πλήρως
το σχέδιο διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν
υπάρχει επιτελικό κράτος, αλλά επιτελική
προπαγάνδα», σημείωσε χαρακτηριστικά,
ανακοινώνοντας ότι το κόμμα του αποχω-
ρεί από την Ολομέλεια και την ψήφιση του
νομοσχεδίου του υφυπουργού Επικρατεί-
ας Θεόδωρου Λιβάνιου.

Έντονα παράπονα για τις κοινοβουλευτικές διαδικα-
σίες, κυρίως για τις ψηφοφορίες, έκανε ο Αλέξης Τσί-
πρας στον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, κατά τη διάρ-
κεια της χθεσινής τους συνάντησης. Ο επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε να μπει ένα τέλος
στη διεξαγωγή ονομαστικών ψηφοφοριών διά της μεθό-
δου της επιστολικής ψήφου και να αντικατασταθεί η δια-
δικασία με ονομαστική ψηφοφορία μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας Webex, για να του απαντήσει ο κ. Τάσου-

λας ότι η συγκεκριμένη λύση προσκρούει σε τεχνικά ζη-
τήματα. Την ίδια ώρα, ο Αλ. Τσίπρας αιτήθηκε να δρομο-
λογηθεί η διεξαγωγή της προ ημερησίας συζήτησης σε
επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που έχει ζητήσει ο ίδιος από
τις 23 Δεκεμβρίου, με αντικείμενο τη «συρρίκνωση της
δημοκρατίας», εξαιτίας της πανδημίας. Ο ΠτΒ σημείωσε
ότι όντως εκκρεμεί η συζήτηση, εντούτοις το τελευταίο
διάστημα ήδη έχουν διεξαχθεί τέσσερις διευρυμένες συ-
ζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με πρωτοβουλία

του πρωθυπουργού, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει απαντήσει σε έξι επίκαιρες ερωτήσεις της αν-
τιπολίτευσης. Ενώ, πάντως, ο κ. Τσίπρας έθετε αυτά τα ζη-
τήματα στον κ. Τασούλα, ο υφυπουργός Επικρατείας Θεό-
δωρος Λιβάνιος προειδοποίησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχεται η
στιγμή της διερεύνησης των καταγγελιών Καλογρίτσα για
το «ΣΥΡΙΖΑ Channel», αφήνοντας ορθάνοιχτο το παράθυ-
ρο της Προανακριτικής για τον Νίκο Παππά, λέγοντας ότι
«έρχεται η ώρα και γι’ αυτά». 

ΠΠαράπονα ΣΥΡΙΖΑ και... καμπανάκι από τον Λιβάνιο

Αλέξης Τσίπρας: 
«Το επιτελικό 
κράτος θάφτηκε
στο χιόνι»

Την ίδια ώρα, άφησε 
να εννοηθεί 
ότι η κυβέρνηση 
διέκοψε την 
κυκλοφορία προκειμένου 
να μην πληρώσει πρόστιμο 
ο παραχωρησιούχος
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Υ
πάρχουν βλάκες απλοί, υπάρχουν και
βλάκες προβοκάτορες… Το ξεκαθάρι-
σε ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος σε δήλωσή

του για το περίφημο ραβασάκι που είδε το
φως της δημοσιότητας και το οποίο έλεγε να
μην παίξουν πλάνα από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
σπίτι του Χριστόδουλου Στεφανάδη στην Ικα-
ρία (τα οποία, παρεμπιπτόντως, έπαιξαν κανο-
νικά σε όλα τα δελτία της ΕΡΤ). Εγώ έχω ένα
ερώτημα από την πρώτη μέρα που το θέμα
έλαβε πολιτικές διαστάσεις: Αυτός που φωτο-
γράφησε το ραβασάκι, γιατί δεν φωτογράφη-
σε και τον πίνακα ανακοινώσεων εις τον οποίο
-υποτίθεται- ότι είχε αναρτηθεί; Κομματάκι
περίεργο μου φαίνεται… Πάντως, οι πληρο-
φορίες μου επιμένουν ότι ήδη έχουν βρεθεί τα
ίχνη τουλάχιστον δύο ατόμων που ευθύνονται
για το όλο ζήτημα. Λέτε να πρόκειται για χρή-
σιμους ηλίθιους; Θα δούμε…

Η Κεραμέως άνοιξε 
τον δρόμο

Η κυβέρνηση ετοιμά-

ζει, ακούω, τροπολογία,

σύμφωνα με την οποία η

διεξαγωγή της εκλογι-

κής διαδικασίας στην

ΕΠΟ για τις αρχαιρε-

σίες αθλητικών σωμα-

τείων, ενώσεων και

ομοσπονδιών θα πραγ-

ματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονι-

κό τρόπο. Ποια, όμως, κατάφερε να περάσει

τέτοια τροπολογία πρώτη στην Ελλάδα; Θυ-

μίζω, για όσους έχουν ξεχάσει: η Νίκη Κε-

ραμέως. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, κα-

τάφερε να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά

την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη

εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το έκανε πριν

από μήνες στο πρώτο lockdown και τα κατά-

φερε, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των

συνδικαλιστών. Νομίζω πλέον ότι αυτό θα

γίνει πάγια τακτική σε όλους τους τομείς.

Τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ
Μαθαίνω ότι χθες, λόγω του χιονιά, κρά-
σαραν ορισμένοι servers του ΕΟΠΥΥ, με
αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα
στην πρόσβαση των υπαλλήλων του οργα-
νισμού στο σύστημα και να μην μπορούν
να εκτελούνται οι συνταγές από την άυλη
συνταγογράφηση. Οι ώρες περνούσαν, οι
ασθενείς προσέρχονταν στα φαρμακεία
του οργανισμού, προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν, παρά τον χιονιά, αλλά οι υπάλ-
ληλοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
Οι τεχνικές υπηρεσίες έσπευσαν στην
Πεύκη, προκειμένου να λύσουν το ζήτημα,
και το έλυσαν, εντέλει, γύρω στις 13.00.
Εξ ου και το ωράριο πολλών φαρμακείων
παρατάθηκε έως τις 18.00. 

Ψάχνει ψηφοδέλτιο
Κοιτάξτε να δείτε κάτι πράγματα τώρα. Η
Κατερίνα Μάρκου, η οποία ήρθε στη Ν.Δ.
από το Ποτάμι ως βουλευτής Β’ Θεσσα-
λονίκης και κατέβηκε μάλιστα και στις
ευρωεκλογές, χωρίς, βεβαίως, να κατα-
φέρει να εκλεγεί, έχει περάσει στο αν-
τάρτικο εναντίον της κυβέρνησης για μια
σειρά ζητημάτων, με τελευταίο την από-
φαση να κλείσει η εθνική Αθηνών - Λα-
μίας. Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω,
αλλά πάμε παρακάτω. Ρώτησα, όμως,
και έμαθα ότι η κυρία Μάρκου θέλει να
ξανακατέβει βουλευτής, μιας και κουβα-
λάει προίκα σταυρών στη Β’ Θεσσαλονί-
κης. Με τη Ν.Δ. αποκλείεται- σας το υπο-
γράφω. Με ποιον; Ο χρόνος θα δείξει. 

Ταξίδι για το Αννόβερο  
Δέχεται πυρά απ’ όλες
τις κατευθύνσεις, αλ-
λά στο τέλος κάνει τη
δουλειά που πρέπει να
κάνει. Το λέω για τον
υπουργό Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Νότη
Μηταράκη, ο οποίος
βρέθηκε χθες στη Λέ-
σβο. Χθες το πρωί
αναχώρησαν από το Αεροδρόμιο της
Μυτιλήνης, με πτήση τσάρτερ και προ-
ορισμό το Αννόβερο της Γερμανίας,
116 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, με-
ταξύ των οποίων 30 οικογένειες με
παιδιά. Οι εν λόγω πρόσφυγες προέρ-
χονται από το Αφγανιστάν, το Ιράν και
το Ιράκ. Τις εν λόγω αποχωρήσεις επέ-
βλεπε προ ανασχηματισμού ο Γιώργος
Κουμουτσάκος, οι αρμοδιότητες του
οποίου έχουν περάσει πλέον στον κ.
Μηταράκη. 

Νέος αριθμός με… κόφτη
Μαθαίνω ότι στα αρμόδια κυβερνητικά
επιτελεία ετοιμάζουν νέο SMS το οποίο θα
έχει κόφτη. Επειδή στο 13033 πρακτικά εί-
ναι αδύνατον να μπει περιορισμός στα μη-
νύματα, τώρα τα αρμόδια υπουργεία θα
δώσουν έναν νέο αριθμό, ο οποίος θα αφο-
ρά μόνο τη διαδικασία του click away και
τα ψώνια των πολιτών, όποτε γίνει άρση
του lockdown. Οι πολίτες θα στέλνουν τον
κωδικό στον νέο αριθμό, που θα είναι πα-
ρόμοιος με το 13033, και θα παίρνουν έγ-
κριση μόνο μία φορά την ημέρα και με χρο-
νικό περιορισμό. Δηλαδή, θα μπορούν να
βγουν για ψώνια μόνο για κάποιες ώρες
και μόνο μία φορά την ημέρα.
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ηλίθιοι…

Ο φωτογράφος
Η στήλη έλυσε… την απορία ποιος έβγαλε τη
γνωστή, πλέον, φωτογραφία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τη Χριστίνα Κοραή και τον Δημήτρη
Τάκη το πρωί της Τρίτης στο Κολωνάκι. Ήταν,
λοιπόν, ο γνωστός για τους θαμώνες του γνω-
στού «Da Capo» της πλατείας Παναγιώτης (για
τους φίλους Πάνος), ο άνθρωπος του Στάθη
Χριστοδουλόπουλου, του ιστορικού ιδιοκτήτη
του μαγαζιού, ο οποίος κάθε πρωί ανοίγει και
περιποιείται τους γνωστούς και μη πελάτες,
τους περισσότερους εκ των οποίων γνωρίζει
με τα μικρά τους. Και, βεβαίως, το πρωί της Τε-
τάρτης δέχθηκε και τη σχετική… καζούρα για
την έκταση που πήρε η φωτογραφία αλλά και
για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 

Η εφημερίδα «Αυγή»… ποινικοποιεί μέχρι και τον
καφέ του πρωθυπουργού. Το είδαμε κι αυτό. Βγήκε
με πρωτοσέλιδο ότι δήθεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του τόπου και
απλώς πίνει τον καφέ του στο Κολωνάκι. Και σαν να
μην έφτανε αυτό, «στοχοποίησε» και δύο έμπει-
ρους πολιτικούς συντάκτες που έτυχε να βρίσκον-
ται στην περιοχή, τον Δημήτρη Τάκη και τη Χριστίνα
Κοραή. Τους έβγαλε αδίκως στα μανταλάκια με
τρόπο αντισυναδελφικό. Αυτά συμβαίνουν όταν η
αντιπολιτευτική έπαρση αντικαθιστά την επαγγελ-
ματική αλληλεγγύη.



Ο παλαιός φιλελεύθερος Στέφανος Μάνος
Παρακολούθησα και εγώ τη σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, με ανάρτησή του, ο
πρώην υπουργός της Ν.Δ. Στέφανος Μάνος, ο οποίος έμεινε για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα και
χωρίς νερό στο σπίτι του και μίλησε για «γενική διάλυση». Δικαιολογημένη η οργή του, όπως
και χιλιάδων πολιτών που όλες αυτές τις ημέρες έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό στην Αττική.
Μόνο που ο κ. Μάνος ξέρει… ως παλαιός φιλελεύθερος. Ο κ. Μάνος έχει διατελέσει από το
1977 υπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Ενέργειας και υπουργός Περιβάλλοντος μέχρι το
1981 και ξανά υπουργός Περιβάλλοντος το 1990-1991, όταν, δηλαδή, στηνόταν το δίκτυο της
ΔΕΗ. Ξέρει, λοιπόν, από πρώτο χέρι γιατί ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο σοβαρής ανάπτυξης. Αλλιώς
τα καλώδια της ΔΕΗ θα ήταν υπόγεια και όχι υπέργεια.

Βρήκαν την ευκαιρία διάφοροι δή-
μαρχοι και βλαχοδήμαρχοι της Ατ-
τικής και της ελληνικής επαρχίας
και κρύφτηκαν πίσω από τις αστο-
χίες του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.
Διότι τα εκατοντάδες δένδρα που
έπεσαν έπρεπε να είχαν φροντίσει
οι τοπικοί άρχοντες να τα κόψουν
ή να τα κλαδέψουν όχι μόνο για τη
βαρυχειμωνιά, αλλά και για το εν-
δεχόμενο πυρκαγιών το καλοκαί-
ρι. Θυμίζω τι δεν είχε γίνει στο
Μάτι σε επίπεδο καθαρισμών και
πού φτάσαμε… Αλλά, βλέπετε, οι
βλαχοδήμαρχοι πάντα τη γλιτώ-
νουν και κρύβονται πίσω από τις
αόριστες ευθύνες του κρατικού
μηχανισμού. Προς όλους εσάς που
μείνατε χωρίς ρεύμα και νερό: Θα
σας επισκεφτούν πάλι στις δημο-
τικές εκλογές να σας δώσουν τα
ψηφοδέλτια… 

Ψάχνουν ραντεβού
Τις επόμενες μέ-

ρες θα γίνει, τελικά,
το ραντεβού της
Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Κατερί-
νας Σακελλαροπού-
λου με τον ευεργέτη,
βετεράνο του Β’

Παγκοσμίου Πολέμου και εφοπλιστή Ιά-
κωβο Τσούνη, ο οποίος δώρισε την περι-
ουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Με τον
χιονιά να επελαύνει, ήταν φυσικό ότι ο
97χρονος δεν θα μπορούσε να πάει στο
Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα που ο καιρός
ζεσταίνει πάλι και τα χιόνια θα λιώσουν, θα
βρεθεί ένα ραντεβού για να γίνει η παρα-
σημοφόρηση του ηλικιωμένου ευπατρίδη. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Στο σπίτι του
κρεμασμένου…

O
ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντα εμμονές
με την ΕΡΤ, από τότε που κυ-
βερνούσε. Το τελευταίο διά-

στημα, μετά το περιστατικό της Ικα-
ρίας, οι εμμονές του έχουν περάσει
σε άλλο επίπεδο και χρήζουν ψυ-
χιατρικής ανάλυσης. Διότι μιλάμε
για το κόμμα που διαχειρίστηκε τη
δημόσια τηλεόραση ως κρατική και
όχι ως δημόσια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επί των
ημερών του, επέβαλε καθεστώς
«Βόρειας Κορέας» στην ΕΡΤ, αφού
είχε ανοίξει μέτωπα εναντίον όλων
των ιδιωτικών καναλιών, κατ’ εντολή
του πολιτικού γίγαντα Νίκου Παππά.
Τα κομματικά ΜΜΕ της Κουμουν-
δούρου δεν ήταν ποτέ αρκετά για να
παίξει η τότε κυβέρνηση εναντίον
όλων των εκδοτών. Χρησιμοποίησε
την ΕΡΤ για να φτιάξει ένα στρατευ-
μένο Μέσο Ενημέρωσης κατά των
ιδιωτών. Τώρα εμφανίζεται τιμητής
της δημοκρατικής νομιμότητας. Δυ-
στυχώς, δεν πείθει - δεν έχει, όπως
λέμε, πρότερο έντιμο βίο. Καλύτερα
να μιλήσει κάποιος άλλος για πλου-
ραλισμό.

Ν
α ξέρετε ότι δεν θεωρώ άσχετα τα τηλεφωνήματα που έκανε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με διαφορά λίγων ημερών, με τον Γερμανό
υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας και με τον Ρώσο Σεργκέι Λαβρόφ,

χθες, με πρωτοβουλία του τελευταίου. Και αυτό γιατί οι Γερμανοί, με αφορμή την
υπόθεση Ναβάλνι, έχουν αρχίσει να ζητούν σκληρή γραμμή και από τους Ευρω-
παίους εταίρους με νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Η Μόσχα, από την άλλη,
στέλνει μήνυμα του στυλ «αν θέλετε, κοπιάστε». Η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση,
με δεδομένο ότι δεν θέλουμε να διαρρήξουμε πλήρως τις σχέσεις μας με τη Μό-
σχα και, από την άλλη, δεν έχουμε και λόγο να κάνουμε χάρες στους Γερμανούς
που σφύριξαν αδιάφορα για την Τουρκία. Ιδίως ο «λίγος» κ. Μάας. Η συνέχεια, στο
Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα. 

Το... Πρόσωπο

Τα τηλεφωνήματα του Δένδια

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια 
Γιατρός στην Κέρκυρα διαδίδει την είδηση ότι, μόλις έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου,
του κόπηκαν τα πόδια, είχε συμπτώματα παράλυσης, ζαλίστηκε και διάφορα άλλα τέτοια…
Η είδηση γίνεται viral παντού, τρομάζοντας βεβαίως τον κόσμο, αφού πάλι στην Κέρκυρα
μια 40χρονη νοσηλεύτρια πριν από λίγες μέρες εμφάνισε και αυτή συμπτώματα και μάλιστα
κάποιοι αποφάνθηκαν ότι έπασχε από το σύνδρομο Guillain-Barre. Κατά περίεργο τρόπο, ο
δημοσιογράφος που πρώτος δίνει την είδηση με τον γιατρό που παρέλυσαν τα πόδια του εί-
ναι αυτός ο οποίος έκανε το εμβόλιο κατά παρέκκλιση της σχετικής λίστας. Επίσης, κατά
περίεργο τρόπο, ο γιατρός που είπε ότι παρέλυσαν τα πόδια του μετά το εμβόλιο ήταν μέχρι
πρότινος ο επικεφαλής για τους εμβολιασμούς στο νησί της Κέρκυρας. Και, ως εκ θαύμα-
τος, αυτός ο γιατρός αυτές τις ημέρες είναι να περάσει ΕΔΕ, διότι κατηγορήθηκε πως έδινε
προτεραιότητα εμβολιασμού σε άτομα του δικού του περιβάλλοντος, όπως αποκάλυψε ο
καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ο γιατρός, βεβαίως, απειλεί με μηνύσεις όσους λένε
ότι... το παίζει θύμα του εμβολίου. Δικαίωμά του.  

LOCK
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Kαθώς η επερχόμενη οικονομική κρίση ακο-
νίζει τα δόντια της, προοιωνιζόμενη νέα

σκληρή λιτότητα, είναι φυσιολογικό ο πρωθυπουρ-
γός να έχει μετανιώσει για κάποιες ενέργειες ή επι-
λογές του. Φυσικά, μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη.
Μεταξύ των λαθών περιλαμβάνονται τα μικρότερης
σημασίας επικοινωνιακά -που τραυματίζουν προ-
σωρινά την εικόνα του- αλλά και λάθη επιλογής
προσώπων, τα οποία δεν είναι καθοριστικά, αρκεί
να μην έχουν οδηγήσει σε καταστάσεις μη ανατάξι-
μες.  Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, μάλλον έχει μετα-
νιώσει για τρεις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις του.
Οι δύο από αυτές αφορούν στο εκλογικό σύστημα
και τον χρόνο των εκλογών. Η κατάργηση της απλής
αναλογικής ήταν αναγκαία. Όμως, ήταν λάθος η μη
επαναφορά του παλαιού συστήματος με την πριμο-
δότηση των πενήντα εδρών. Για να αντιληφθούμε το
μέγεθος του λάθους, αρκεί να κάνουμε αναδρομή
στις εκλογές του 2012, όταν η χώρα βρέθηκε στο
χείλος της αβύσσου. Με το ισχύον τότε σύστημα η
Ν.Δ. έλαβε 129 έδρες και το ΠΑΣΟΚ 33. Δίχως ορι-
σμένα λάθη (π.χ., ΕΝΦΙΑ) θα είχαν ολοκληρωθεί η
θητεία της κυβέρνησης (τον Ιούνιο του 2016) και η
έξοδος από την κρίση, ενώ θα είχαμε αποφύγει και

την καταστροφική έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-
σία. Αντιθέτως, με το νέο σύστημα που ψηφίστηκε
το 2020, η Ν.Δ. θα ελάμβανε 113 έδρες και το ΠΑ-
ΣΟΚ 35. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση Σαμαρά θα
ήταν ευάλωτη, ενώ θα κατέρρεε μετά την αποχώρη-
ση Κουβέλη το 2013, με την καταστροφή να είναι
ανυπολόγιστη. 

Με το νέο σύστημα ακόμα και με ποσοστό 37% δεν
εξασφαλίζεται η αυτοδυναμία. Με πρόχειρη προ-
σέγγιση δίνει 99 έδρες αυξημένες κατά 5 από το
Επικρατείας και 44 από την πριμοδότηση, συνολικά
148. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό επ’ αυτού ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 με ποσοστό 36,34%,
αντί για τις 149 έδρες που κέρδισε, με το νέο σύστη-
μα θα είχε συγκεντρώσει 141. Το πρώτο πρόβλημα,
λοιπόν, είναι ο εκλογικός νόμος. Γιατί δεν αρκεί να
είσαι πρώτος, πρέπει να είσαι και δυνατός. Δηλαδή,
κατά προτίμηση τουλάχιστον αυτοδύναμος. 

Το δεύτερο λάθος είναι η μη αξιοποίηση της ευ-
νοϊκής συγκυρίας. Τον περασμένο Μάιο ο Μητσοτά-
κης ήταν αναμφισβήτητα κυρίαρχος. Η διεξαγωγή
εκλογών τότε θα ήταν και αποδεκτή, αφού το πρό-
βλημα της πανδημίας είχε αντιμετωπιστεί εξαιρετι-
κά. Έτσι θα είχε λυθεί το πρόβλημα της απλής ανα-
λογικής. Έκτοτε ο χρόνος τρέχει σε βάρος της κυ-

βέρνησης, αφού φυσιολογικά εκεί στρέφεται η δυ-
σανεξία της κοινωνίας, ανεξάρτητα από το αν αυτή
οφείλεται στα λάθη της κυβέρνησης ή όχι. Ίσως οι
δύο πιο πάνω λόγοι να περιλαμβάνονται στις αιτίες
που οδήγησαν στην απομάκρυνση Θεοδωρικάκου.
Δίχως να παραβλέπεται η φιλοδοξία και άλλων, μη
κοινοβουλευτικών, στελεχών να εκτεθούν στον Νό-
τιο Τομέα.  Το τρίτο λάθος του πρωθυπουργού ήταν
διπλό. Αφενός ο ευτελισμός του θεσμού της Προ-
εδρίας με το νέο σύστημα εκλογής, αφετέρου η εν-
τελώς απροσδόκητη -αλλά και ανεξήγητη και αδι-
καιολόγητη για την πλειοψηφία των πολιτών- επιλο-
γή της κυρίας Σακελλαροπούλου. Ίσως να ήταν αυ-
τός ένας από τους λόγους που οδήγησαν στη «δεξιά
στροφή», με την αξιοποίηση βουλευτών και την
προώθηση Βορίδη στο υπουργείο Εσωτερικών. Σε
κάθε περίπτωση, καθώς ο χρόνος αφήνει τα σημά-
δια του -όπως οι αμαρτίες στο «Πορτραίτο του Ντό-
ριαν Γκρέι»- φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει χάσει
την αρχική της αυτοπεποίθηση. Η νέα λιτότητα έρχε-
ται ανατρέποντας τα πολιτικά δεδομένα. Η κυβέρνη-
ση επείγεται να κάνει τις εκλογές προτού να είναι
αργά. Για αυτό το «φάντασμα» των εκλογών, καθώς
πλανάται ανήσυχο στις σκιές του Μαξίμου, αναζητά
εναγωνίως ένα εκλογικό «ξέφωτο» στην πανδημία.

Ημέρα μετά την πανδημία θα είναι διαφο-
ρετική. Οι αλλαγές που συντελούνται σε

διεθνές και εγχώριο επίπεδο με επιταχυντή την
υγειονομική κρίση απαιτούν την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη προσαρμογή της χώρας μας
στις νέες συνθήκες. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα
της κυβέρνησης καλείται πλέον να αντιμετωπίσει,
όχι μόνο τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού
κράτους, αλλά και τις επιταγές μιας νέας δομής
της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής λει-
τουργίας, που ήρθε για να μείνει.

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος,
που δύναται να εφοδιάζει τα νέα παιδιά με δεξιό-
τητες και επιλογές, προσαρμοσμένες στα νέα
ατομικά και κοινωνικά απαιτούμενα, δεν αποτε-
λεί πλέον ένα δημιουργικό πρόταγμα του μέλλον-
τος, αλλά μια απαραίτητη συνθήκη ευημερίας και
προόδου για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία
του παρόντος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί
πλέον πρόκληση του μέλλοντος, αλλά επιταγή του
παρόντος για την αναδιάρθρωση κάθε τομέα ευ-
θύνης του ελληνικού κράτους, καθώς και όρο
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας στο νέο διεθνές περιβάλλον. Η πράσι-
νη οικονομία δεν αποτελεί πλέον μια οραματική
κατεύθυνση του μέλλοντος, αλλά μια οικονομική
και κοινωνική αναγκαιότητα του παρόντος απέ-

ναντι σε προκλήσεις που επιβάλλουν πιεστικά
προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις
οποίες προκαλούν οι νέες συνθήκες παγκο-
σμίως, απαιτούν οι υπερεθνικοί οργανισμοί,
στους οποίους συμμετέχει και η χώρα μας, να
αναπροσαρμόσουν τους στρατηγικούς τους στό-
χους. 

Η Ε.Ε., για παράδειγμα, φάνηκε ότι θα πρέπει
να υπερβεί τις αγκυλώσεις των διαφορετικών
εθνικών θέσεων και να προχωρήσει με ταχύτερο
ρυθμό στη θεσμική ολοκλήρωσή της, αφού η
ρευστότητα του γεωπολιτικού πεδίου μπορεί να
την καταστήσει αδύναμη να προασπίσει αποτελε-
σματικά τα συμφέροντά της. 

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τη μέρα μετά
την πανδημία με ρεαλισμό και εθνική αυτοπεποί-
θηση. Πρέπει να απελευθερώσουμε τις παραγω-
γικές δυνατότητες της χώρας ώστε να πρωταγω-
νιστήσει στη νέα εποχή.

Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να τα κα-
ταφέρουμε και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να βελτιώσει το λειτουργικό πλαίσιο, ώστε να αν-
θήσουν η δημιουργικότητα και η αποτελεσματι-
κότητα των πολιτών. Σε αυτήν τη μάχη πάντα θα
υπάρχουν δυνάμεις προσκολλημένες σε πρακτι-
κές του παρελθόντος. Αλλά οι πραγματικά προ-
οδευτικές δυνάμεις είναι αυτές που προσαρμό-
ζονται στις ανάγκες τού σήμερα διαβλέποντας τις
αλλαγές τού αύριο.

της
Μαρίας Ελένης
Σούκουλη 
- Βιλιάλη

Αναπληρώτρια
κοινοβουλευτική
εκπρόσωπος Ν.Δ.,
βουλευτής 
Κορινθίας

Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Μαξίμου

Η μέρα μετά

του
Αντώνη 

Αντωνάκου
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τoυ
Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Επιθετικές πολιτικές ενέργειες για να τονωθεί η οικονομία

Ηπροχθεσινή σφοδρή κακοκαιρία έγινε για
μια ακόμα φορά αιτία πολιτικής αντιπαρά-

θεσης. Εκείνοι που κράτησαν ανοικτή την εθνική
οδό και «φυλάκισαν» επί 15 ώρες εκατοντάδες
αυτοκίνητα με χιλιάδες άτομα μέσα, κατηγορούν
τους σημερινούς, γιατί, λέει, την έκλεισαν. Ο
ΔΕΔΔΗΕ βγάζει κάτι περίεργες ανακοινώσεις,
όπου -δύο φορές, όχι μία- ούτε λίγο ούτε πολύ
κλαίγεται γιατί έχει μόλις 400 άτομα στην Αττική.
Αν δεν σας έφταναν, έπρεπε να έχετε ζητήσει και
άλλα. Και αν σας τα αρνούνταν, να διαχωρίζατε τη
θέση σας. Αυτό το κλαψούρισμα πάνω στο χυμέ-
νο γάλα κανέναν δεν ωφελεί. Και αδικεί όλο τον
οργανισμό και τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν, διοίκηση και εργαζόμενοι. 

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η δήλωση του
αρχηγού της αντιπολίτευσης ότι «λόγω ιδιωτικο-
ποίησης άφησαν τον ΔΕΔΔΗΕ με ανεπαρκές
προσωπικό». Δηλαδή, με πόσο προσωπικό τον
παρέδωσε τον ΔΕΔΔΗΕ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝ.ΕΛ.; Γιατί προσλήψεις «μόνιμων», όπως συ-

νεχώς ζητά τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση,
δεν είχε κάνει ως κυβέρνηση. Και οι προσλήψεις
εποχικών λίγες ήταν (περίπου 160, αν θυμάμαι,
σε όλη την Ελλάδα το 2018). Αυτή η αναφορά περί
ιδιωτικοποιήσεων του κ. Τσίπρα έρχεται μόλις λί-
γες μέρες μετά την παρόμοια μομφή κατά της
κυβέρνησης, που «ευνοεί τους ιδιώτες στον χώ-
ρο των κολεγίων», όπως είπε στο νομοσχέδιο για
την Παιδεία. 

Δεν ξέρω, ειλικρινά, ποιοι παρατρεχάμενοι
τραβούν τον Αλέξη Τσίπρα προς τα κάτω, στην ξύ-
λινη γλώσσα του παλιού, καλού, μικρού και πολι-
τικά ακίνδυνου ΣΥΡΙΖΑ. Τι νόημα έχει όλη αυτή η
φιλολογία περί ιδιωτικοποιήσεων από ένα κόμμα
και έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος ως πρωθυ-
πουργός έκανε ένα σωρό ιδιωτικοποιήσεις; 

Διότι αμνήμονες δεν είμαστε. Την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο
Τσίπρας την ιδιωτικοποίησε. Τα λιμάνια του Πει-
ραιά και της Θεσσαλονίκης, το ίδιο. Το Ελληνικό,
το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και
14 περιφερειακά αεροδρόμια, τη ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕ-
ΠΑ, την Εγνατία οδό, τα ΕΛ.ΠΕ., την ΕΥΔΑΠ και

την ΕΥΑΘ, όλα αυτά και κάμποσα ακόμα η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ με το «ΟΚ» του τότε πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα βγήκαν στο σφυρί. Και
ξαφνικά σήμερα, λες και τίποτα δεν θυμόμαστε, ο
ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ξαναθυμάται τα ένδοξα
χρόνια του αριστερού ριζοσπαστισμού και του 3%,
όταν καταδίκαζε σαν ξεπουλήματα τις ιδιωτικο-
ποιήσεις των άλλων. Οι δικές του ήταν μια χαρά,
των άλλων είναι ξεπουλήματα. 

Η πολιτική και κοινωνική βάση της ελληνικής
Σοσιαλδημοκρατίας, την οποία τόσο πολύ επιθυ-
μεί ο Αλέξης Τσίπρας να εκφράσει πολιτικά και να
αλώσει εκλογικά, έχει αποδεχτεί την αναγκαιότη-
τα των αποκρατικοποιήσεων, παράλληλα με την
ύπαρξη αποτελεσματικών δημόσιων επιχειρήσε-
ων και υπηρεσιών. Επίσης, απεχθάνεται τη διπλή
γλώσσα: άλλη ως κυβέρνηση και άλλη ως αντιπο-
λίτευση. Αν πράγματι τους θέλει ο Τσίπρας, πρέ-
πει επειγόντως να απενεργοποιήσει όσους ήταν
και παραμένουν κολλημένοι στα τσιτάτα του 3%.
Και ο ίδιος να απαρνηθεί αυτήν τη γλώσσα και αυ-
τά τα χρεοκοπημένα στερεότυπα. 

Ποιοι τραβούν τον Τσίπρα πίσω στο 3%;

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Iσχυρές πιέσεις ασκούνται από πολλά κράτη-
μέλη της Ε.Ε. για να τρέξουν πιο γρήγορα οι

διαδικασίες εμβολιασμού των πολιτών. Οι οικο-
νομίες έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα και η τουρι-
στική περίοδος δείχνει να είναι και φέτος προ-
βληματική. Οι ηγέτες της Ε.Ε. μπορούν να πάρουν
μαθήματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιν-
τεν και να επιδιώξουν ισχυρά μέτρα δημοσιονομι-
κής στήριξης. Γιατί η στιγμή της ανάκαμψης μπο-
ρεί να αποδειχτεί μεγάλη παγίδα.

Οι ισχυροί των Βρυξελλών περιμένουν ότι η
Ε.Ε. θα συνεχίσει να πλήττεται οικονομικά από
την πανδημία για αρκετό διάστημα, αφού πρώτα
διασφαλιστεί η υγεία και αρθούν τα lockdowns.
Οι πολιτικοί ηγέτες δεν θα πρέπει να το αφήσουν
αυτό να συμβεί. Αντιθέτως, πρέπει να στοχεύσουν
να υπεραποδώσουν των προβλέψεων με πιο επι-
θετικές πολιτικές ενέργειες από αυτές που προ-
βλέπονται τώρα.

Αυτό σημαίνει, πάνω απ’ όλα, να δώσουν στην
ανάκαμψη όσο το δυνατόν περισσότερη δημοσιο-
νομική στήριξη. Οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό
έχουν κάνει καλή δουλειά για να στηρίξουν τις οι-
κονομίες τους μέχρι τώρα. Το επικίνδυνο σημείο
θα έρθει, καθώς θα παίρνει ώθηση η ανάπτυξη
από τα μέσα του έτους, όταν τα προγράμματα εμ-
βολιασμού θα έχουν ολοκληρωθεί επαρκώς ώστε
να αρθούν οι περισσότεροι περιορισμοί στις δρα-
στηριότητες.

Σε εκείνο το σημείο οι ηγέτες των κρατών-με-
λών θα αρχίσουν να περιορίζουν σταδιακά τα πα-

κέτα εισοδηματικής στήριξης που έχουν βοηθή-
σει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να στηριχ-
θούν. Ο κίνδυνος είναι πως αυτό θα αποσύρει
υπερβολικά μεγάλη ζήτηση από την οικονομία
και θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Σύμφωνα
με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, πολλές οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένων της γερμανικής, της
ισπανικής και της ολλανδικής, ετοιμάζονται φέ-
τος για τεράστιες διαρθρωτικές δημοσιονομικές
συσφίξεις.

Η Ευρώπη θα μπορούσε να μάθει από τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε ότι ο κίνδυ-
νος να γίνουν υπερβολικά λίγα υπερέχει του κιν-
δύνου να γίνουν υπερβολικά πολλά. Στην πραγ-
ματικότητα, η υπερθέρμανση και απίθανη θα
ήταν, αλλά και ένα καλό πρόβλημα. Η «υπερβολι-
κή» ανάπτυξη θα περιόριζε αυτομάτως την προ-
τεινόμενη δημοσιονομική απάντηση - μέρος της

οποίας παίρνει τη μορφή παρατεταμένων επιδο-
μάτων ανεργίας. Και τα τελευταία προ πανδημίας
χρόνια απέδειξαν ότι η συνεχιζόμενη πίεση της
υψηλής ζήτησης, εκτός του ότι προκαλεί πληθω-
ρισμό, θα μπορούσε να αντιστρέψει τη μεγάλη
πτώση της συμμετοχής του αμερικανικού εργατι-
κού δυναμικού.

Η Ε.Ε. χρειάζεται μια ισχυρή δημοσιονομική
τόνωση. Θα ενισχυθούν οι οικονομίες των κρα-
τών-μελών έως και κατά 2% του ΑΕΠ περίπου. Η
απαραίτητη επιπλέον ενίσχυση πρέπει να προέλ-
θει από την απελευθέρωση της ευρύτερης δημο-
σιονομικής ισχύος των κυβερνήσεων. 

Οι κρίσεις να αποτελούν οδηγό για το μέλλον
και όχι να φοβίζουν τις ηγεσίες. Είναι η στιγμή
που πρέπει να απελευθερωθούν υγιείς δυνάμεις
και να σωθούν οι κοινωνίες. Η Ευρώπη να δείξει
ισχυρά ανακλαστικά. 
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ΝΤΕΝΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Αντιπρόεδρος των Παγκόσμιων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

της Lockheed Martin Aeronautics/International

Η ΕΑΒ θα κερδίσει
από τη συμμετοχή
της Ελλάδας
στο πρόγραμμα F-35

Τ
ο ελληνικό επιχειρησια-
κό πεδίο, που περιλαμ-
βάνει τα νησιά και την
Κύπρο, απαιτεί γρήγο-
ρες και έξυπνες δυνά-

μεις και αυτές μπορεί να τις προ-
σφέρει η Αεροπορία, επισημαίνει
ο Ντένης Πλέσσας, αντιπρό-
εδρος των Παγκόσμιων Επιχει-
ρηματικών Δραστηριοτήτων της
Lockheed Martin
Aeronautics/International, στη
συνέντευξη που παραχώρησε
στην «Political» για την αναβάθ-
μιση των F-16, την επόμενη μέρα
της ΕΑΒ και το ελληνικό 
ενδιαφέρον για την απόκτηση
τουλάχιστον μίας Μοίρας F-35. 
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Η Αθήνα, διά στόματος και του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσοδό
της στην 5η γενιά μαχητικών. Πόσο σύν-
τομα πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να αποκτήσει αεροσκάφη F-35;
Η απόκτηση των μαχητικών 5ης γενιάς F-

35 υλοποιείται αποκλειστικά μέσω διακρατι-
κών συμφωνιών (διαδικασίες FMS). Η Ελλά-
δα έχει εκδηλώσει το πρώτο βήμα με την
αποστολή, από το 2017, αίτησης για παροχή
τιμών και διαθεσιμότητας (price & availability
data). Το επόμενο βήμα είναι η αποστολή
προς την αμερικανική κυβέρνηση επιστολής
letter of Offer & Acceptance (LOR for LOA),
κάτι το οποίο βρίσκεται στη διακριτική ευχέ-
ρεια της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά
στο πότε θα συμβεί. Η αμερικανική αεροπο-
ρία έχει πει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα με-
ταχειρισμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα χρει-
άζεται να κινηθεί γρήγορα, για να μπει στη
σειρά των χωρών που θα πάρουν F-35. Η σει-
ρά αυτή είναι πολύ μεγάλη. Πρόσφατα είχαμε
την παραγγελία 50 αεροσκαφών από τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα. Ακούσαμε ότι το Ισ-
ραήλ θέλει να πάρει και τρίτη Μοίρα 25 αερο-
σκαφών. Έχουμε αυξημένες παραγγελίες
από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Έχουμε
σε εξέλιξη διαγωνισμούς με την Ελβετία, τη
Φινλανδία και με τον Καναδά. Αυτά όλα είναι
προγράμματα για δεκάδες αεροσκάφη τα
οποία, αν υλοποιηθούν, θα μπουν μπροστά
από εμάς. Άρα, για να αποκτήσουμε τα επι-
χειρησιακά πλεονεκτήματα του F-35, η Ελλά-
δα πρέπει να στείλει την επιστολή (LOR for
LOA) το ταχύτερο δυνατόν. 

Η αγορά F-35 θα μπορούσε να συνδυα-
στεί με την είσοδο της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα συμπαραγωγής, ώστε να προ-
κύψουν οφέλη για την αμυντική βιομη-
χανία; 
Το πρόγραμμα συμμετοχής στην παραγω-

γή έχει προσδιοριστεί πολλά χρόνια πριν με-
ταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Δυστυχώς,
η Ελλάδα, αν και προσκλήθηκε τρεις φορές
επισήμως για τη συμμετοχή της, ουδέποτε
απάντησε, χάνοντας, έτσι, μια μεγάλη ευκαι-
ρία για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της.
Οι συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα
απέκτησαν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες,
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδί-
κευσης, ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών
ικανοτήτων και πολλά άλλα.

Παρ’ όλα αυτά, η Lockheed Martin δίνει τη
δυνατότητα στους νέους FMS χρήστες να
αποκτήσουν κι αυτοί πρόσβαση σε πολλά από
τα προαναφερθέντα, όχι όμως σε τόσο ση-
μαντικό βαθμό όσο οι συμμετέχουσες χώρες.
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα κερδίσει
πολλαπλά οφέλη από τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στο πρόγραμμα F-35. Άλλωστε, η
Lockheed Martin έχει αποδείξει μέχρι σήμε-
ρα ότι ο στόχος της είναι μια μακρόχρονη
στρατηγική συνεργασία με τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις και την αμυντική βιομηχανία. Είναι η
μόνη εταιρεία αεροναυπηγικής που στηρίζει

την ΕΑΒ με μεγάλα συμβόλαια συμπαραγω-
γής τόσο για το F-16 όσο και για το C-130j. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι άνω του 60% του τζί-
ρου της ΕΑΒ είναι τα συγκεκριμένα συμβό-
λαια και είναι μάλιστα κερδοφόρα αρκετά για
να κρατούν την εταιρεία ζωντανή. Η Ελλάδα
θα μπορούσε να συμμετάσχει σε προγράμ-
ματα υποστήριξης γιατί θα υπάρχουν περί τα
2.000 F-35 στην περιοχή και επομένως η
υποστήριξη του αεροπλάνου και η ικανότητα
να κάνεις γενικές επισκευές είναι σημαντι-
κές. Και πιστεύω ότι η ΕΑΒ θα μπορεί να υπο-
στεί έναν τεράστιο εκσυγχρονισμό ως αποτέ-
λεσμα της εισόδου του F-35 στην Ελλάδα. 

Τι σημαίνουν για την αποτρεπτική ισχύ
της χώρας η προσθήκη των F-16 VIPER
και η δυνητική απόκτηση F-35;
Το F-16V, αναβαθμισμένο με παρόμοιες

τεχνολογίες όπως αυτές που ενσωματώ-
νονται στα μαχητικά 5ης γενιάς, επιτυγχάνει
την εξοικείωση των Ελλήνων χειριστών με
αυτές τις ικανότητες και, κατ’ επέκταση την
ανάπτυξη νέων τακτικών μάχης. Η προσθή-
κη νέων ή/και βελτιωμένων λειτουργιών,
όπως η ανίχνευση και η παρακολούθηση
κινουμένων στόχων σε επιφάνεια, η χαρτο-
γράφηση του εδάφους, καθώς και η βελ-
τίωση αναζήτησης και ανίχνευσης στόχων
αέρος - αέρος (AA), παρέχει μια σημαντική
βελτίωση στην ανίχνευση και τον εγκλωβι-
σμό στόχων. Η βελτιωμένη εμβέλεια ανί-
χνευσης αλλά και η αυξημένη ηλεκτρονική
προστασία από παρεμβολές επιτρέπουν στο
F-16V την ανίχνευση και την παρακολούθη-
ση ακόμα και των μικρότερων στόχων σε
ένα περιβάλλον παρεμβολών. Όταν η Ελλά-
δα αποκτήσει τα F-35, τα F-16 θα πρέπει να
επιχειρούν μαζί με τα F-35 με τέτοιον τρόπο
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μια πλατφόρμα
συμπληρώνει την άλλη. Σε αυτό το ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο, τα αναβαθμισμένα F-16V

και τα F-35 θα πολλαπλασιάσουν τη συνολι-
κή αποτελεσματικότητα της Π.Α.

Το πρώτο ελληνικό F-16 VIPER βρίσκε-
ται ήδη στο Τέξας και το δεύτερο στην
ΕΑΒ. Είστε ικανοποιημένος από την πο-
ρεία του προγράμματος; 
Το πρόγραμμα αναβάθμισης των 84 F-16

σε διαμόρφωση VIPER υλοποιείται εντός των
χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί
μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η ΕΑΒ, όπως είπατε, ολοκλήρωσε ήδη τις
εργασίες αναβάθμισης του πρωτότυπου αε-
ροσκάφους F-16C, καθώς και τους απαραίτη-
τους ελέγχους και το αεροσκάφος αναχώρη-
σε από την ΕΑΒ την 4η Φεβρουαρίου για τις
ΗΠΑ, για την εκτέλεση πτητικών δοκιμών από
τη USAF και τη Lockheed Martin. Στην Αμερι-
κή θα υποστεί όλες τις δοκιμές και τους ελέγ-
χους αέρος και εδάφους, θα περάσει από
προσομοιώσεις απειλών, αυτοπροστασίας
κ.λπ., ώστε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το
λογισμικό και η σχεδίαση δίνουν στα συστή-
ματα τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ
τους, με το έδαφος και με άλλα αεροσκάφη. Η
διαδικασία θα πάρει αρκετούς μήνες.  Πρέπει,
όμως, να τονίσω ότι απαιτείται συνεχής εγρή-
γορση για την περαιτέρω απρόσκοπτη υλο-
ποίηση του προγράμματος. Η ΕΑΒ πρέπει να
τροποποιεί και να αναβαθμίζει 12 αεροσκάφη
ταυτόχρονα. Αν δεν μπουν στην Τανάγρα 12 ή
14 αεροσκάφη ταυτόχρονα, το πρόγραμμα
μπορεί να διαρκέσει και 20 χρόνια. Το εγχεί-
ρημα είναι το πιο πολυσύνθετο που έχει γίνει
ποτέ. Η ΕΑΒ πρέπει άμεσα να ολοκληρώσει
τις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού, ει-
δάλλως θα υπάρξουν καθυστερήσεις, κάτι
που θα αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα για τις
διαθεσιμότητες των μαχητικών της Π.Α. 

Η αναβάθμιση των F-16 θα μπορούσε
να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΑΒ να
αναλάβει αντίστοιχα προγράμματα για
άλλες χώρες; 
Φυσικά θα μπορούσε και αυτό είναι το ζη-

τούμενο από πλευράς ΕΑΒ. Να σας θυμίσω
εδώ ότι το 2009 η ΕΑΒ με τη βοήθεια και την
τεχνική υποστήριξη της Lockheed Martin εί-
χε αναλάβει και ολοκλήρωσε επιτυχώς την

αναβάθμιση 99 F-16 της USAFE (πρόγραμμα
CCIP). Το πόσο ανταγωνιστική θα είναι η ΕΑΒ
είναι υπόθεση πολλών παραμέτρων. Η ΕΑΒ
ανήκει στην ευρύτερη κυβέρνηση ως μια ΔΕ-
ΚΟ - δεν είναι ανταγωνιστική. Δεν έχει την
ευελιξία που έχει μια εταιρεία του ιδιωτικού
τομέα. Οφείλει να ακολουθεί διαδικασίες του
ελληνικού Δημοσίου στην αγορά οποιουδή-
ποτε αντικειμένου. Η ΕΑΒ θα πρέπει με κά-
ποιον τρόπο να απαγκιστρωθεί από κάποιες
μη ανταγωνιστικές, μη παραγωγικές διαδι-
κασίες. Δεν μπορεί να χρειάζεται εννιά μήνες
για να προσλάβει 10 ανθρώπους. Διότι στους
εννιά μήνες η ανάγκη έχει ήδη εκλείψει. Δεν
μπορεί να χρειάζεται 12 μήνες για να αγορά-
σει κάποια πρώτη ύλη. Μπορεί, λοιπόν, να γί-
νει ανταγωνιστική; Βεβαίως και μπορεί.
Έχουμε καλούς τεχνικούς; Έχουμε. Έχει κα-
λή ποιότητα; Βεβαίως. Είμαι απολύτως πε-
πεισμένος ότι η ΕΑΒ μπορεί να γίνει πρώτης
τάξεως παραγωγική αεροναυτική μονάδα.
Αλλά πρέπει να λειτουργήσει κάτω από δια-
φορετικό πλαίσιο. 

Σε τι φάση βρίσκεται η συντήρηση των
C-130 και πότε θα δούμε αύξηση στις
διαθεσιμότητές τους;
Είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η ΕΑΒ δεν

έχει τον κόσμο και τον χώρο, σε υπόστεγα,
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες
των μεταγωγικών αεροσκαφών. Και αυτό γί-
νεται παρά το γεγονός ότι η ΕΑΒ αποτελεί
«εξουσιοδοτημένο συνεργείο» για C-130. Θα
έπρεπε να είναι πόλος έλξης για τρίτες χώρες
για τη συντήρηση και την υποστήριξη των C-
130. Και όχι να βρισκόμαστε με τόσο χαμηλές
διαθεσιμότητες στο αεροπλάνο αυτό, που εί-
ναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί αποτε-
λεί τη ραχοκοκαλιά των Logistics των Ενό-
πλων Δυνάμεών μας. Οι μάχες κερδίζονται
και με αεροπλάνα πρώτης γραμμής αλλά και
με αεροπλάνα υποστήριξης. Εμείς, ως Lock-
heed Martin, μέσω των αντισταθμιστικών
προγραμμάτων, θα δώσουμε 20 εκατομμύρια
σε ανταλλακτικά που θα υποστηρίξουν τις
επισκευές των C-130, για να μπορέσουν να
«σταθούν στα πόδια τους». 

«
Το ελληνικό επιχειρησιακό
πεδίο, που περιλαμβάνει
τα νησιά και την Κύπρο,
απαιτεί γρήγορες και 
έξυπνες δυνάμεις και 
αυτές μπορεί να τις 
προσφέρει η Αεροπορία

stavros.ion@gmail.com

στον 
Σταύρο Ιωαννίδη



Σ την ελληνική μυθολογία η Μήδεια είναι η
κόρη του βασιλιά της Κολχίδας που έμαθε

από τη θεία της, την Κίρκη, την τέχνη της μα-
γείας, την οποία χρησιμοποιούσε σε όλη τη
ζωή της. Όταν ο Ιάσονας, αρχηγός της αργο-
ναυτικής εκστρατείας, έφτασε στην Κολχίδα, η
Μήδεια τον ερωτεύτηκε και έθεσε στη διάθεσή
του όλα τα μέσα της τέχνης της, ώσπου να απο-
κτήσει το χρυσόμαλλο δέρας. 
Στην Ιωλκό αργότερα ο Ιάσονας την παρακάλε-
σε να εκδικηθεί τον Πελία, φονιά του πατέρα
και του αδερφού του. Η Μήδεια τότε έπεισε τις
κόρες του Πελία να τεμαχίσουν το σώμα του
πατέρα τους. Η κορυφαία στιγμή της φρίκης -
πάντα σύμφωνα με τη μυθολογία- ήταν όταν
σκότωσε τα δύο της παιδιά, Φέρητα και Μέρμε-
ρο, τα οποία είχε αποκτήσει με τον Ιάσονα, ανέ-
βηκε μετά σε ένα άρμα και έφτασε στην Αθήνα,
όπου ενώθηκε με τον Αιγέα και απέκτησε τον
Μήδο. Προσπάθησε, όμως, να δηλητηριάσει
τον Θησέα και έτσι ο Αιγέας την έδιωξε και
εκείνη κατέφυγε στην Ασία, στη χώρα που από
το όνομά της ονομάστηκε Μηδία.
Δυστυχώς αυτοί που ονόμασαν την τελευταία
κακοκαιρία με το κωδικό όνομα «Μήδεια»
έφεραν στην επιφάνεια όλη την αποτρόπαιη
ιστορία. Για να έρθουμε στη σημερινή πραγμα-
τικότητα, η ιστορία της Μήδειας, που προκαλεί
οργή και αποτροπιασμό, σχετίζεται με την τα-
λαιπωρία χιλιάδων νοικοκυριών που έμειναν
για πάρα πολλές ώρες χωρίς νερό και ρεύμα. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τελευταία κακο-
καιρία ήταν ιστορική. Όπως και δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η ζωή θα συνεχιστεί και όλα θα
ξεχαστούν σε λίγο καιρό. Αυτό που πρέπει να
προσέξουν, πάντως, οι αρμόδιοι είναι να υπάρ-
χει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, πιο εξειδι-
κευμένο, για αυτές τις περιπτώσεις. Η κλιματι-
κή αλλαγή μπορεί να επιφυλάσσει και άλλες
εκπλήξεις για το μέλλον. 
Και κάτι τελευταίο. Οι υπεύθυνοι που δίνουν τα
ονόματα στις θεομηνίες ας φρεσκάρουν τις
γνώσεις τους στη μυθολογία πριν... Τι θα έχα-
ναν αν την έλεγαν «Ποσειδώνα». Με το «Μή-
δεια» το παιχνίδι συνειρμικά ήταν χαμένο από
χέρι…

Προς εμπάργκο στο μέλλον
Η αίσθηση ότι η Κουμουνδούρου είναι πολύ κοντά

στην επιβολή στο άμεσο μέλλον «εμπάργκο» σε βάρος
της δημόσιας τηλεόρασης απηχεί έμμεσα την πραγματι-
κότητα. Συγκεκριμένα, στην αξιωματική αντιπολίτευση
σκέφτονται πολύ σοβαρά, αφού δεν υπάρχει απάντηση
στην πρόταση Τσίπρα για διορισμό διακομματικής διοί-
κησης κατόπιν διαβουλεύσεων από την Επιτροπή Θε-
σμών και Διαφάνειας, να αποσύρουν όλα τα στελέχη τους
από την ΕΡΤ. Μάλιστα, τις σκέψεις αυτές επιβεβαίωσε
και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπου-
λος. Την άλλη εβδομάδα, πάντως, ο πρόεδρος της ΕΡΤ θα
πάει στην Επιτροπή Θεσμών. 

#MeToo και στην Κύπρο
Καταγγελία κατά γνωστού Κύπριου πολιτικού
για σεξουαλική παρενόχληση κατέθεσε στις
Αρχές μια 32χρονη γυναίκα. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι το περιστατικό καταγγέλλεται ότι συ-
νέβη το 2014, όταν ο πολιτικός κάλεσε τη γυναί-
κα στο διαμέρισμά του, όπου και προέβη σε
άσεμνες πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες,
πρόκειται για άτομο που διετέλεσε στο Ευρω-
κοινοβούλιο αλλά και στο κυπριακό Κοινοβού-
λιο. Μέχρι πρότινος οι Αρχές στην Κύπρο είχαν
στα χέρια τους επτά καταγγελίες, όλες από τον
χώρο του αθλητισμού.

Εξαιρετικό κλίμα
Συνομιλίες είχε ο Άντονι Μπλίνκεν διαδοχικά
με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας
Νίκο Δένδια και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Η επικοινωνία με τον κ. Δένδια πή-
γε εξαιρετικά, η αντίστοιχη όμως με τον κ. Τσα-
βούσογλου ήταν, όπως αναμενόταν, αρκετά δύ-
σκολη, καθώς όχι μόνο υπάρχουν αγεφύρωτες
διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, αλλά συνέ-
πεσε και η συγκυρία της εκτέλεσης των 13
Τούρκων ομήρων στο Ιράκ από Κούρδους. Ση-
μαντική, πάντως, είναι η πρωτοβουλία που ανα-
πτύσσεται μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και
του Ισραήλ με την αιγίδα των Ηνωμένων Πολι-
τειών.

Εργάστηκαν  
Πρωτιά σημείωσε στη Βουλή το Κίνημα Αλλαγής,
αφού, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου, ξεπέρασε όλα τα υπόλοιπα
κόμματα σε κατατεθειμένες επίκαιρες ερωτήσεις
προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς του από
τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Σε σχετική ανάρ-
τησή του στο Διαδίκτυο, μάλιστα, ο διευθυντής της
Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος χα-
ρακτηρίζει «πρωταθλήτρια» κοινοβουλευτικού
ελέγχου την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, σημει-
ώνοντας ότι «σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης
το Κίνημα κατατάσσεται πρώτο σε κατατεθειμένες
επίκαιρες ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό και
τους υπουργούς».

Η ζοφερή πρόβλεψη για την οικονομία

Ο
ι εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για
την ανάπτυξη του 2021 δεν έχουν αλλάξει, πα-
ρά την αλλαγή επί τα χείρω των συνθηκών που

επικρατούν στη χώρα λόγω της πανδημίας. Αυτό σε
καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα
σοβαρές προσδοκίες ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στό-
χος για ανάπτυξη 4,8% το 2021, όπως τουλάχιστον
προβλέπεται στον Προϋπολογισμό.

Ο λόγος που δεν γίνεται καμία αλλαγή επί του πα-
ρόντος είναι ότι θέλουν στο υπουργείο Οικονομικών

να κυλήσει ο χρόνος προκειμένου να υπάρχει μια πιο
σαφής εικόνα για το πού πηγαίνει το πράγμα από
πλευράς της πανδημίας. 

Ένας ακόμα λόγος που η ύφεση το α’ τρίμηνο θα εί-
ναι ιδιαίτερα μεγάλη είναι ότι η κρίση στην Ελλάδα
άργησε να φτάσει. Ήταν από τις ελάχιστες χώρες
στην Ευρώπη που πέρυσι το α’ τρίμηνο η ελληνική οι-
κονομία σημείωσε ανάπτυξη, έστω και οριακή. Κατά
συνέπεια η βάση σύγκρισης είναι υψηλή σε σχέση με
τις άλλες χώρες.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η Μήδεια 
και η ζημιά 

anetnews24@gmail.com 
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Σ
τον άμεσο επαναπρογραμματι-
σμό των εμβολιασμών που
αναβλήθηκαν την Τρίτη, λόγω
της σφοδρής κακοκαιρίας,

προχωρά το υπουργείο Υγείας. Χθες εμ-
βολιάστηκαν συνολικά 25.137 πολίτες, με
την προσέλευση να ξεπερνά το 89%, ενώ
το σχέδιο «Ελευθερία» μετρά πλέον
600.000 εμβολιασμούς, με ποσοστό κά-
λυψης 5,71%. 

Σχετικά με τους εμβολιασμούς που
αναβλήθηκαν εξαιτίας της «Μήδειας», ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας του υπουργείου Υγείας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι
ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης
ανάγκης, ώστε να μη χαθεί καμία δόση
εμβολίου.

Όλα τα ραντεβού που δεν πραγματο-
ποιήθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν
τις αμέσως επόμενες ημέρες και όλοι οι
πολίτες θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στο
κινητό τους -τρεις μέρες νωρίτερα- για
την ώρα και την ημέρα εμβολιασμού
τους. Πιο συγκεκριμένα, για την ηλικιακή
ομάδα 60-64 τα ραντεβού θα πραγματο-
ποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, Δευτέ-
ρα - Παρασκευή, στα ίδια εμβολιαστικά
κέντρα του αρχικού ραντεβού. Οι πολίτες
που είχαν ραντεβού στο μεγάλο εμβολια-
στικό κέντρο στο Μαρούσι θα μεταβούν
στο ίδιο σημείο την επόμενη εβδομάδα,
Δευτέρα με Παρασκευή, με τον ίδιο τρό-
πο. Σε ό,τι αφορά την τρίτη κατηγορία των
75 και άνω καθώς και άλλων κατηγοριών
πολιτών που τα ραντεβού τους αναβλήθη-
καν την Τρίτη, οι εμβολιασμοί θα γίνουν
την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
έκανε γνωστό στην ενημέρωση για την

πανδημία χθες ότι με την αναβολή των εμ-
βολιασμών λόγω κακοκαιρίας «τέθηκε θέ-
μα για τον κίνδυνο απώλειας πολλών δόσε-
ων του εμβολίου της Pfizer. Έτσι, καταφέ-
ραμε να εμβολιάσουμε συμπολίτες μας με
τη συντριπτική πλειονότητα των δόσεων
που θα χάνονταν. Οργανώθηκε ένα πρό-
γραμμα εμβολιασμού πάνω από 450 τροφί-
μων στις Φυλακές Κορυδαλλού και στην
Αμυγδαλέζα. Οι εμβολιασμοί γίνονταν μέ-
χρι τις 3 τα ξημερώματα, ώστε να μη χά-
σουμε δόσεις. Εμβολιάστηκαν επίσης έν-
στολοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί». 

Η επιδημιολογική κατάσταση σε αρκε-
τές περιφερειακές ενότητες δείχνει αυ-

ξητική εικόνα των κρουσμάτων, ωστόσο
το παρήγορο είναι ότι στις μεγάλες περι-
φέρειες υπάρχει μια σταθεροποίηση,
ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας
πως τα μέτρα αρχίζουν να αποδίδουν. 

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα
το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε 755,
σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 13
θάνατοι, με τον αριθμό των νεκρών από
την εμφάνιση της πανδημίας να φτάνει
τους 6.194. 

Παράλληλα, σε 313 ανέρχονται οι δια-
σωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ.

«Η χώρα μας βρίσκεται στην καλύτερη

επιδημιολογική κατάσταση από ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. Έχουμε δώσει ανάσες
στους πολίτες, περισσότερο απ’ ό,τι έγινε
σε άλλες χώρες, και οι πολίτες έχουν κα-
ταλάβει πως πρέπει να προστατευθεί η
ανθρώπινη ζωή και γι’ αυτό είναι μαζί
μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Το σχέδιο για τα ρραντεβού που χάθηκαν
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«Τα μέτρα αρχίζουν 
να αποδίδουν», 
δήλωσε ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας

Νέες συμφωνίες με τις εταιρείες Moderna και
Pfizer - BioNTech για την προμήθεια επιπλέον
δόσεων εμβολίου ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. συμφώνησε με
τη Moderna για την προμήθεια 150 εκατ. επιπλέ-
ον δόσεων του εμβολίου κατά του κορονοϊού, δι-
πλασιάζοντας σχεδόν τον αριθμό των δόσεων
που έχει εξασφαλίσει για το 2021, ενώ Pfizer και
BioNTech ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμ-
φωνία με την Κομισιόν για την προμήθεια άλλων
200 εκατ. δόσεων εμβολίου κατά του Covid-19
στα κράτη-μέλη. Η νέα συμφωνία αφορά σε 200

εκατ. δόσεις που θα παραδοθούν μέσα στο τρέ-
χον έτος, εκ των οποίων 75 εκατ. το δεύτερο τρί-
μηνο, και δεν σχετίζεται με την προϋπάρχουσα
συμφωνία των 300 εκατ. δόσεων οι οποίες έχουν
ήδη δεσμευτεί από την Ε.Ε. για το 2021. Την ίδια
ώρα, όπως έγινε γνωστό, η Επιτροπή έχει την
επιλογή να ζητήσει άλλες 100 εκατ. δόσεις στη
συνέχεια. Έτσι, η συνολική ποσότητα από τις δύο
νέες συμφωνίες, η οποία θα παραδοθεί στα κρά-
τη-μέλη μέχρι το τέλος του 2021, φτάνει πλέον
τις 500 εκατ. δόσεις, με την επιλογή να αυξηθούν
σε 600 εκατομμύρια. Υπενθυμίζεται ότι την πε-

ρασμένη Τρίτη και η εταιρεία Johnson & John-
son υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων για υπό όρους αδειοδότηση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, σε δηλώσεις της, τόνισε
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τα συμβόλαιά
της για τα εμβόλια κατά του Covid-19 να είναι
ευέλικτα σχετικά με τις παραλλαγές του ιού.
Αναφερόμενη, δε, στο ρωσικό εμβόλιο Sputnik V
αναρωτήθηκε για ποιον λόγο η Ρωσία το προ-
σφέρει σε άλλες χώρες ενώ ο πληθυσμός της
δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη.

Ε.Ε.: Συμφωνίες για επιπλέον 350 εκατ. δόσεις εμβολίων 
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Α
ποχωρεί η σφοδρή κακο-
καιρία «Μήδεια», η οποία
σάρωσε τα πάντα στο πέρα-
σμά της. Σύμφωνα με τις

προβλέψεις των μετεωρολόγων, από
σήμερα ο υδράργυρος αρχίζει να
παίρνει την ανιούσα, με αποκορύφωμα
το Σαββατοκύριακο. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως, σύμφωνα με τα ιστορικά
στοιχεία που παρουσίασε η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία, η χιονό-
πτωση των τελευταίων ημερών ήταν
μία από τις εντονότερες των τελευταί-
ων 40 ετών στην Περιφέρεια Αττικής
και στην Αθήνα. Η συνολική διάρκεια
των χιονοπτώσεων στην Αττική κατά το
δεύτερο κύμα της «Μήδειας» ήταν 36
ώρες, με τις μεγάλες εντάσεις να κατα-
γράφονται στο κέντρο της Αθήνας επί
24 ώρες και να συνοδεύονται από
ύψος χιονιού περί τα 20-25 εκατοστά.

Ο ισχυρός παγετός που θα επικρατεί
σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες

στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά
καθώς και στις ορεινές και τις ημιορει-
νές περιοχές της χώρας θα είναι και το
«αντίο» της κακοκαιρίας, καθώς στη
συνέχεια της ημέρας θα παρατηρηθεί
αύξηση της θερμοκρασίας στις περισ-
σότερες περιοχές της χώρας. Μάλιστα,
σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομέ-
να του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών / meteo.gr, η άνοδος σε Μακεδο-
νία, Θράκη, Θεσσαλία και Κρήτη ανα-
μένεται να φτάσει κατά τόπους τους 6
έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ περαιτέ-
ρω άνοδος αναμένεται σε όλη τη χώρα
το Σαββατοκύριακο. 

Άνοδος θερμοκρασίας
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί

αναμένονται χιονοπτώσεις σε Θράκη
και Βόρειο Αιγαίο, άνοδος της θερμο-
κρασίας αλλά και παγετός κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι σε Θερ-
μαϊκό και Σποράδες θα φτάνουν τα 6

και τοπικά τα 7 Μποφόρ. Πρόσκαιρες
τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν
από το μεσημέρι στα ορεινά της Κρή-
της. 

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδο-
νία θα κυμανθεί από -10 έως 5 βαθ-
μούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και
στη Θράκη από -4 έως 12, στη Θεσσα-
λία από -2 έως 12, στην Ήπειρο από -3
έως 13, στην Ανατολική Στερεά από -4
έως 12, στη Δυτική Στερεά από 0 έως
13, στην Πελοπόννησο από 1 έως 14,
στα νησιά του Ιονίου από 1 έως 13, στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου από -4 έως
10, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
από -1 έως 10, στις Κυκλάδες από 1
έως 13, στα Δωδεκάνησα από 2 έως 11
και στην Κρήτη από 2 έως 14 βαθμούς
Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις
έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν
από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3
Μποφόρ και από το πρωί έως το από-

γευμα 2 έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρα-
σία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμαν-
θεί από 3 έως 12 βαθμούς. Στη Θεσσα-
λονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις έως
το πρωί, ενώ η θερμοκρασία στο κέν-
τρο της πόλης θα κυμανθεί από 1 έως
11 βαθμούς.

«Χαμογελά» ο καιρός 
μετά τη σφοδρή κακοκαιρία 

Σύμφωνα με τα ιστορικά 
στοιχεία της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η
χιονόπτωση των τελευταίων
ημερών ήταν μία από τις 
εντονότερες των τελευταίων
40 ετών στην Περιφέρεια 
Αττικής και στην Αθήνα…
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Σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και βιοτικές συνέ-
πειες έχει η μεγάλης διάρκειας αναστολή της διά ζώσης εκπαί-
δευσης και η αντικατάστασή της με την τηλεκπαίδευση, σύμφω-
να με έρευνα του Κέντρου Μελέτης και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ)
της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), το
διάστημα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020. Βασισμένη σε εκτιμή-
σεις διεθνών Οργανισμών, όπως η UNICEF, η έρευνα αποκαλύ-
πτει πως εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
οξύνει τους αποκλεισμούς από την εκπαιδευτική διαδικασία
παιδιών που προέρχονται κυρίως από τις ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες, απουσία τεχνολογικού εξοπλισμού, και παρεμποδίζει
την ομαλή ψυχολογική εξέλιξη και την κοινωνική ωρίμανση του
παιδιού λόγω της απουσίας του σχετίζεσθαι με ομάδες συνομη-
λίκων.  Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεκπαίδευση δεν
μπορεί να υποκαταστήσει, σε καμία περίπτωση, τη διά ζώσης δι-
δασκαλία, καθώς αμβλύνει την ικανότητα συγκέντρωσης σε παι-
διά και εφήβους και υστερεί στη δημιουργία ευεργετικού παιδα-
γωγικού κλίματος. Ως εκ τούτου, η ΟΛΜΕ χαρακτηρίζει επιτακτι-
κή την ανάγκη επαναλειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων
και προτείνει την αποσυμφόρηση των τμημάτων, ειδικά σε πε-

ριοχές με υψηλή διασπορά του ιού, με την αξιοποίηση των κε-
νών σχολικών αιθουσών που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις σχο-
λικές μονάδες. Μάλιστα, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι, υιοθε-
τώντας την πρακτική αυτήν, μπορεί να μειωθεί κατά 41% ο αριθ-
μός των μαθητών στα υπεράριθμα τμήματα. Επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με την έρευνα που υλοποίησε το ΚΕΜΕΤΕ, το 34% των
μαθητών πανελλαδικά φοιτούν σε τμήματα των 16-21 παιδιών,
με το αντίστοιχο ποσοστό στην Αττική να ανέρχεται σε 32. Το 63%
των μαθητών πανελλαδικά φοιτούν σε τμήματα των 22-27 μαθη-
τών με το αντίστοιχο ποσοστό στην Αττική να είναι 67%. 

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος

Ε
υθείες βολές δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ, τόσο από τους αγανακτι-
σμένους πολίτες των βορείων προαστίων -πολλοί εκ των
οποίων παραμένουν για περισσότερες από 48 ώρες χωρίς
ρεύμα- όσο και από την Περιφέρεια Αττικής, με τον Γιώρ-

γο Πατούλη να εξαπολύει επίθεση στη διοίκηση, κάνοντας λόγο για
απόπειρα αποποίησης ευθυνών. 

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας ανέφερε χθες
πως ο αριθμός των πληττόμενων νοικοκυριών είναι περίπου 70.000,
σημειώνοντας σε δική του ανακοίνωση ότι το μεσημέρι της 17ης Φε-
βρουαρίου συνεχίζονταν οι εργασίες σε 22 γραμμές Μέσης Τάσης.
«Οι γραμμές αυτές ηλεκτροδοτούν περίπου 40.000 νοικοκυριά σε
τμήματα των περιοχών Διόνυσος, Άγ. Στέφανος, Μαρούσι, Νέα Ιω-
νία, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπάγου, Πετρούπολη,
Κεφαλάρι, Πολιτεία, Πεύκη, Βριλήσσια, Γλυκά Νερά, Κάτω Κηφισιά,
Εκάλη και Νέα Ερυθραία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΔΕΔΔΗΕ,
ζητώντας την κατανόηση των πολιτών. Μέχρι το απόγευμα χθες είχαν
αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περίπου 38.000
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  Σε κάθε περίπτωση, οι αντοχές του
συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας δοκιμάζονται, με τα συνερ-

γεία να κάνουν αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στο
δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης. Είναι, πάντως, δεδομένο ότι ακόμη
και το πρωί της Πέμπτης πολλά νοικοκυριά στο βόρεια προάστια δεν
θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται την ώρα που οι
θερμοκρασίες παραμένουν πέριξ του μηδέν! Αξίζει να σημειώσου-
με ότι μέχρι και χθες υπήρχε κίνδυνος γενικευμένου μπλακάουτ, γι’
αυτό και ζητήθηκε άτυπα από τις μεγάλες και ενεργοβόρες βιομηχα-
νίες να περιορίσουν την κατανάλωση. Ο ΑΔΜΗΕ, πάντως, παραμένει
σε ετοιμότητα για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, ξεκινώντας από
τη διακοπή των βιομηχανικών ηλεκτρικών φορτίων.

Στη «μάχη» και ο Στρατός
Στη «μάχη» για τη διάνοιξη των δρόμων όπου υπάρχουν χιόνια και

δέντρα που κατέρρευσαν ρίχτηκαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, με μη-
χανήματα έργου και εκατοντάδες στελέχη. Στόχος, να απομακρύ-
νουν γρήγορα τα κομμένα δέντρα και να συμβάλουν στη διάνοιξη
των δρόμων, ώστε να μπορέσουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προ-
σεγγίσουν πυλώνες οι οποίοι κατέρρευσαν και μονάδες μέσης τά-
σης που τέθηκαν εκτός λειτουργίας.  Τέλος, αργά το μεσημέρι της
Τετάρτης επανήλθε πλήρως η υδροδότηση στα βόρεια προάστια, με
εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις!

Οι σοβαρές συνέπειες της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές

Μετρά τις
πληγές της
η Εύβοια
Τις πληγές της μετρά η Εύβοια
μετά το σαρωτικό πέρασμα της
«Μήδειας», με τους κατοίκους
στο Μαντούδι να κάνουν λόγο για
τη σφοδρότερη χιονόπτωση από
το 1991 και έπειτα. Υπό αντίξοες
συνθήκες τα συνεργεία του ΔΕΔ-
ΔΗΕ και των δήμων επιχειρούν
να επαναφέρουν την ηλεκτροδό-
τηση και στο τελευταίο χωριό. 
Χαρακτηριστικό της κατάστασης
που διαμορφώθηκε είναι ότι πε-
ρισσότερα από 15 χωριά και του-
λάχιστον 4.000 κάτοικοι έμειναν
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πε-
ρισσότερες από 24 ώρες, με τους
Παπάδες, την Κερασιά και τους
Αμέλαντες να έχουν υποστεί τις
περισσότερες ζημιές. Μεγάλο
πλήγμα υπέστησαν και οι καλ-
λιέργειες στη Βόρεια Εύβοια
(σ.σ.: υπάρχουν σπορές που κα-
ταστράφηκαν ολοσχερώς από την
έντονη χιονόπτωση), ενώ συνεχί-
ζονται εργασίες και για την απο-
κατάσταση του οδικού δικτύου
που σε πολλά σημεία είχε κλεί-
σει, καθώς έπεσαν εκατοντάδες
δέντρα. Προβλήματα ηλεκτροδό-
τησης αντιμετωπίζουν και άλλες
περιοχές της περιφέρειας και
συγκεκριμένα το κεντρικό και το
ανατολικό τμήμα του Ζαγορίου,
τμήμα του Δήμου Τζουμέρκων
και ο Μεσόπυργος Άρτας, ενώ
σημαντικές ζημιές έχει υποστεί
το δίκτυο ηλεκτροδότησης και
στις Σποράδες.

Μάχη με τον χρόνο για
την ηλεκτροδότηση 



Νέα «βόμβα» για βιασμό
στον χώρο του θεάτρου 

ΕΕμβολιασμοί
στα Ειδικά Σχολεία  
Στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των εκ-
παιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, του βοηθητικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού και των μαθητών άνω των
16 ετών, που απασχολούνται και φοιτούν
στα Ειδικά Σχολεία, ζητά το υπουργείο
Παιδείας, προκειμένου να ξεκινήσει ο εμ-
βολιασμός τους κατά του κορονοϊού. Υπεν-
θυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας ανα-
κοίνωσε, προσφάτως, πως εκπαιδευτικοί
και μαθητές της Ειδικής Εκπαίδευσης θα
εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, ενώ
σχετικό αίτημα είχε καταθέσει και η Ομο-
σπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευ-
σης. Πιο συγκεκριμένα, οι διευθυντές των
Ειδικών Σχολείων της χώρας θα πρέπει να
καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση με τα
ονοματεπώνυμα και τους Αριθμούς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όσων ανή-
κουν στις παραπάνω κατηγορίες και επι-
θυμούν να εμβολιαστούν. Τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συμπληρωθούν σε συγκεκριμέ-
νη ψηφιακή μορφή και να αποσταλούν,
έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
emvolio.easchools@moh.gov.gr του
υπουργείου Υγείας. Πέρα των στοιχείων
αυτών, για όσους μαθητές επιθυμούν να
εμβολιαστούν, θα πρέπει οι κηδεμόνες
τους να δηλώσουν ρητώς (είτε μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ή με υπεύθυνη
δήλωση) ότι συναινούν στην αποστολή των
απαραίτητων στοιχείων στο υπουργείο
Υγείας.

Προσφυγή των 
δικηγόρων στο ΣτΕ  
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυ-
γαν χθες οι δικηγόροι κατά της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή
λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικότερα
των εισαγγελιών, των υποθηκοφυλακείων
και των κτηματολογικών γραφείων όλης
της χώρας. Η σχετική απόφαση είχε λη-
φθεί έπειτα από απόφαση που έλαβε η
Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Στην αίτηση ακύρωσης, την οποία υπογρά-
φουν 13 πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων,
προβάλλεται ότι η νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση πλήττει ουσιωδώς το συνταγμα-
τικό δικαίωμα στην απονομή Δικαιοσύνης,
ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών σε δι-
καστική προστασία, ενώ παραβιάζει τις
αρχές της διάκρισης των εξουσιών, της
απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας
των δημόσιων υπηρεσιών και δη αυτών
που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της πο-
λιτειακής λειτουργίας, όπως είναι τα δικα-
στήρια, της αναλογικότητας και της χρη-
στής διοίκησης. 

Τ
ριγμούς στον χώρο του θεά-
τρου και του θεάματος εξακο-
λουθούν να προκαλούν οι κα-
ταγγελίες που βλέπουν το φως

της δημοσιότητας, για σεξουαλική, λε-
κτική και εργασιακή κακοποίηση. 

Στο επίκεντρο της προσοχής τα τε-
λευταία 24ωρα βρίσκεται η μήνυση για
βιασμό σε βάρος γνωστού ηθοποιού,
που κατατέθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθήνας. Το θύμα, ο 38χρονος Δημή-
τρης Ανθής, που δεν έχει σχέση με τον
καλλιτεχνικό χώρο, κατήγγειλε τον
40χρονο σήμερα δημοφιλή καλλιτέχνη
για σεξουαλική κακοποίηση που συνέ-
βη το 2006 και ως εκ τούτου, όπως ανα-
φέρει η πλευρά του μηνυτή, το αδίκημα
δεν έχει παραγραφεί.

Ο Δημήτρης Ανθής προηγουμένως εί-
χε εμφανισθεί στην εκπομπή «Έλα Χα-
μογέλα», όπου περιέγραψε με τρόμο
όσα έζησε: «Δεν θυμάμαι πώς βρέθηκα
σπίτι του. Πρέπει να ήμασταν για κάποια
γιορτή και τον περίμενα να φύγουμε μα-
ζί. Μου επιτέθηκε. Σάστισα, τρόμαξα και
απλώς θυμάμαι, μη μπορώντας να κάνω
κάτι, βρέθηκα ακινητοποιημένος και κα-
κοποιημένος σεξουαλικά. Προσπάθησα
να αντισταθώ όσο μπορούσα, αλλά δεν τα

κατάφερα. Δεν έβρισκα δύναμη να κάνω
κάτι. Στάθηκα τυχερός, γιατί χτύπησε το
τηλέφωνό του και έτσι σηκώθηκε από το
κρεβάτι. Γλίτωσα από τα χειρότερα»,
αποκάλυψε.

Στο κείμενο της μήνυσής του κατέθεσε
επίσης ότι ο ηθοποιός ήταν τότε σπουδα-
στής της Δραματικής Σχολής του Εθνι-
κού Θεάτρου. Και οι δύο ήταν 22 ετών,
ενώ το τραγικό συμβάν συνέβη σε διαμέ-
ρισμα στην ευρύτερη περιοχή του Μετα-
ξουργείου. Ο ηθοποιός, κοντά στα 40 σή-
μερα, είναι απόφοιτος της Δραματικής
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, με συμμε-
τοχές σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές
σκηνοθετών πρώτης γραμμής, στην Ελ-
λάδα και στην Κύπρο, σύμφωνα με το
«Πρώτο Θέμα». Παράλληλα -στο ίδιο ρε-
πορτάζ- ο φερόμενος ως θύτης φέρεται
να συνδέεται στενά, σε επαγγελματικό
αλλά και προσωπικό επίπεδο, με γνωστό
ηθοποιό-σκηνοθέτη το όνομα του οποί-
ου έχει επίσης απασχολήσει προσφάτως
τη δημοσιότητα με σωρεία καταγγελιών
για σεξουαλική κακοποίηση - παρενό-
χληση, η οποία έχει συνταράξει τις τε-
λευταίες εβδομάδες το ελληνικό θέατρο
και όχι μόνο. 

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Δημή-
τρης Ανθής, πρόκειται για το τρίτο άτομο

που ήταν παρών, λίγους μήνες νωρίτερα,
στη βάναυση σεξουαλική κακοποίηση
από γνωστό ηθοποιό - σκηνοθέτη του
Νίκου Σ., ο οποίος σόκαρε με τη συνέν-
τευξή του στην ιστοσελίδα 2020mag.gr. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δεκάδες
καταγγελίες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας προστέθηκε στις αρχές
της εβδομάδας και αυτή του 35χρονου
λογοθεραπευτή Χρήστου Πέρρου, ο
οποίος ισχυρίζεται ότι στην τρυφερή ηλι-
κία των εφηβικών του χρόνων τον πλη-
σίασε σε έναν κινηματογράφο γνωστός
ηθοποιός και του ζήτησε να πάνε μαζί
στο σπίτι του.
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Στο επίκεντρο της προσοχής
βρίσκεται η μήνυση για βιασμό
σε βάρος γνωστού ηθοποιού,
που κατατέθηκε την περασμένη
εβδομάδα στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθήνας
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Τεχνικά προβλήματα σε
εμβολιαστικό κέντρο 
Τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν μόνο
στο εμβολιαστικό κέντρο του Δήμου Αμπελο-
κήπων - Μενεμένης, που σχετίζονται με το
ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης. Συγκε-
κριμένα, παρατηρήθηκαν μεταβολές στο κα-
ταγραφικό που παρακολουθεί τις θερμοκρα-
σίες, εκεί όπου φυλάσσονται τα εμβόλια. Οι
υπεύθυνοι της 3ης ΥΠΕ, πάντως, εγγυώνται ότι
δεν πρόκειται να χαθεί κανένα εμβόλιο και
κανένα ραντεβού. 

Επιστροφή στα θρανία
και στο Ωραιόκαστρο

Στα διά ζώσης μαθήματα επέστρεψαν από την
Πέμπτη και οι μαθητές των Δήμων Ωραιοκά-
στρου, Λαγκαδά και Βόλβης μετά την υποχώρη-
ση της κακοκαιρίας «Μήδεια» από τη Βόρεια
Ελλάδα. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυ-
μνάσια των τριών δήμων λειτούργησαν κανονι-
κά, όπως επίσης οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί
σταθμοί αλλά και το Ειδικό Σχολείο Λοφίσκου
στον Λαγκαδά.

Στα μαχαίρια ο Λάζαρος Κυρίζογλου
με τη διοίκηση της λαχαναγοράς
Πυρ και μανία με τη διοίκηση της

Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
(ΚΑΘ) είναι ο δήμαρχος Αμπελοκήπων
- Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου για
το ζήτημα της αποκομιδής των απορ-
ριμμάτων από τη λαχαναγορά. Η αντι-
παράθεση έχει φτάσει στα άκρα και κο-
ρυφώνεται την Παρασκευή, οπότε είναι
να συζητηθούν οι αιτήσεις ασφαλιστι-
κών μέτρων που έχουν καταθέσει οι
δύο πλευρές. 

Όλα ξεκίνησαν όταν η διοίκηση της
λαχαναγοράς αποφάσισε να κάνει δια-

λογή των απορριμμάτων στην πηγή, δη-
λαδή τα οργανικά και τα ανακυκλώσι-
μα. Τα μικτά απέμειναν να συγκεντρώ-
νονται από τις υπηρεσίες του δήμου.
Όμως, οι υπάλληλοι έβλεπαν ότι δεν
υπήρχε διαλογή, καθώς όλα απορρί-
πτονταν στους ίδιους κάδους, όπως εί-
παν. Η ΚΑΘ, από την πλευρά της, κατη-
γόρησε τον δήμο ότι για τις 430.000 ευ-
ρώ που εισπράττει ετησίως από τα αν-
ταποδοτικά ουσιαστικά δεν κάνει απο-
κομιδή. Η δημοτική Αρχή ανταπαντά ότι
τα ανταποδοτικά τέλη έχουν μειωθεί

κατά 40% και ότι οι επιπλέον παροχές
για τους 17 εργαζόμενους του δήμου
είναι πολύ πιο κοστοβόρες από τα χρή-
ματα που πληρώνουν οι έμποροι της
λαχαναγοράς για 800 τόνους των ημε-
ρήσιων απορριμμάτων. 

Τα δικαστήρια καλούνται να λύσουν την
αντιπαράθεση. Αυτό που διαφαίνεται,
πάντως, είναι η αποχώρηση του δήμου
από τον χώρο. «Να αναλάβουν εταιρείες
όπως στου Ρέντη και στις ιχθυόσκαλες,
είναι ιδιωτικός χώρος», απαντάει ο δή-
μαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης. 

Στην προκήρυξη διαγωνισμού, ύψους 2,18 εκατ. ευ-
ρώ, με σκοπό εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης
και επισκευής στη Νέα Παραλία προχωρά ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλέ-
πεται η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κήπους
της Νέας Παραλίας, που αναπτύσσονται σε μια έκταση
περίπου 62,5 στρεμμάτων, με στόχο την αναβάθμιση στα
υφιστάμενα πάρκα τόσο περιβαλλοντικά όσο και αισθη-

τικά. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
Εφραίμ Κυριζίδης, το έργο συντήρησης της Νέας Παρα-
λίας θα καλύψει χρονικά μια περίοδο δύο ετών και αφο-
ρά κατά κύριο λόγο σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων, τα οποία έχουν προκύψει
από φθορές αλλά και βανδαλισμούς που σημειώθηκαν
κατά καιρούς στη Νέα Παραλία, όπως και σε εργασίες
για την αναβάθμιση του πρασίνου.

Παρεμβάσεις ύψους 2,18 εκατ. ευρώ στη Νέα Παραλία 

Αψήφησαν το κρύο 
και εμβολιάστηκαν 

Το τσουχτερό κρύο δεν εμπόδισε τους Θεσσα-
λονικείς να επισκεφτούν το μεγαλύτερο εμβο-
λιαστικό κέντρο της χώρας εντός των εγκαταστά-
σεων της ΔΕΘ. Την πρώτη μέρα λειτουργίας εμ-
βολιάστηκαν 720 άτομα, αριθμός που σημαίνει
το 100% των κλεισμένων ραντεβού. Τη δεύτερη
μέρα τα ραντεβού ήταν 600, ενώ όταν φτάσει το
κέντρο στην πλήρη ανάπτυξή του στα μέσα Μαρ-
τίου, θα έχει δυνατότητα για πάνω από 5.000 εμ-
βολιασμούς τη μέρα, σύμφωνα με τον γενικό
γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριο Θεμιστοκλέους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μελέτη με στόχο 
την οδική ασφάλεια 
Μελέτη οδικής ασφάλειας πρό-
κειται να εκπονηθεί το επόμενο
χρονικό διάστημα για πρώτη φο-
ρά στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας προκειμένου να εν-
τοπιστούν τα προβλήματα του οδι-
κού δικτύου. Σύμφωνα με τον αν-
τιπεριφερειάρχη Υποδομών και
Δικτύων Πάρι Μπίλλια, η μελέτη
θα αφορά στις εθνικές οδούς
Θεσσαλονίκης - Μουδανιών,
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, Θεσσα-
λονίκης - Πολυγύρου - Αρναίας
και Θεσσαλονίκης - Καβάλας, κα-
θώς και στην παλαιά εθνική οδό
Θεσσαλονίκης - Κιλκίς.

34 νέα μηχανήματα 
στο Γ.Ν. Κατερίνης 
Συνεχίζει να βάζει «πλάτη» στην
αναβάθμιση των νοσοκομείων η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Έπειτα από απόφαση του
περιφερειάρχη Αποστόλου Τζι-
τζικώστα, το Γενικό Νοσοκομείο
Κατερίνης εξοπλίζεται με σύγ-
χρονα μηχανήματα. Το νοσοκο-
μείο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες
ολόκληρης της Πιερίας, μέσα από
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πό-
ρων εκσυγχρονίζεται με εξοπλι-
σμό που περιλαμβάνει συνολικά
34 μηχανήματα, καλύπτοντας
ανάγκες διαφόρων κλινικών.

Αλλαγές
στον δήμο 
ετοιμάζει ο Ζέρβας 
Αλλαγές προσώπων σε νευραλγι-
κές θέσεις της διοίκησης σκέφτε-
ται να κάνει ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τη
συμπλήρωση δύο ετών από την
ανάληψη των καθηκόντων του. Ο
κ. Ζέρβας έχει διαπιστώσει τους
τομείς στους οποίους εντοπίζον-
ται κενά και σχεδιάζει να κάνει
αλλαγές άμεσα ώστε να μπορέσει
με τα νέα πρόσωπα να τρέξει και
στην τελική ευθεία πριν από τις
επόμενες εκλογές.

Ευθυμίου: «Αναγκαία 
η στήριξη των ΜΜΕ»
Στην ανάγκη στήριξης του κλάδου των ΜΜΕ ανα-
φέρθηκε εκτενώς η βουλευτής Άννα Ευθυμίου κα-
τά την ομιλία της στη Βουλή για το νομοσχέδιο για
τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, η βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης της Ν.Δ. επισήμανε την ανάγ-
κη στήριξης του κλάδου των ΜΜΕ,
καθότι έχει υποστεί ζημίες λόγω
πανδημίας κατά 50%. Με τη στήρι-
ξη του κλάδου εξασφαλίζονται και
οι θέσεις εργασίας, ενώ στο νομοσχέ-
διο προβλέπονται και η ενίσχυση του περιφερει-
ακού Τύπου, η προστασία ανηλίκων από το επιβλα-
βές περιεχόμενο του Διαδικτύου και η ενίσχυση
της παραγωγής και προαγωγής του πολιτισμού μέ-
σω του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου.



ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ  

24 επενδυτικά για Μαγνησία 
και Σποράδες 

Είκοσι τέσσερις νέες ιδιωτικές επενδύσεις στη Μαγνησία
και τις Σποράδες εντάσσονται στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσα-
λίας 2014-2020, με χρηματοδότηση 1.863.650 ευρώ.

Πρόκειται για νέα επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην
εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήρι-
ξη της αγροτικής παραγωγής, στον εκσυγχρονισμό τουριστι-
κών καταλυμάτων σε αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έβαλε το χέρι στην τσέπη
Το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, με δριμύ ψύχος,

ο δήμος φιλοξένησε μεγάλο αριθμό αστέγων. Ο δήμος, για
μια μικρή ομάδα που περίσσεψε, ζήτησε τη συνδρομή της
Περιφέρειας. Ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτι-
κής Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης Ασλανίδης έδωσε
άμεσα τη λύση. Αφού η περιφέρεια δεν διαθέτει χώρους
φιλοξενίας, πλήρωσε από την τσέπη του τη διαμονή των
αστέγων σε ξενοδοχείο.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ζητούν προστασία 
από τους εργολάβους

Οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει έργα σε δημοτικές δο-
μές του Δήμου Κομοτηνής καταγγέλλονται ότι «εκμεταλ-
λεύονται» τους εργαζομένους στον δήμο. Συγκεκριμένα,
όπως καταγγέλλεται, ζητούν επιστροφή στον εργολάβο
«ενός πολύ μεγάλου μέρους του μισθού τους», ενώ «εργά-
ζονται με απουσία στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμά-
των». Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής, ΕΝΙΔΥΚ,
γνωστοποιεί τις καταγγελίες αυτές και καλεί τη δημοτική
Αρχή να «δώσει διευκρινίσεις» και να «πράξει τα δέοντα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου
απέρριψε, με ψήφους 29 κατά και
13 υπέρ, την πρόταση του δημάρ-

χου για δημιουργία νέας δομής
υποδοχής και ταυτοποίησης προ-
σφύγων και μεταναστών στο νη-

σί. Η πρόταση για κατασκευή νέου
ΚΥΤ στην περιοχή Μπαμπακιές

του Αίπους συνάντησε την αντί-
δραση σύσσωμης της αντιπολί-

τευσης αλλά και τοπικών κοινο-
τήτων. Ο δήμαρχος Σταμάτης

Κάρμαντζης υποστήριξε πως το
Χαλκειός και τα Καμπόχωρα δεν
μπορούν να σηκώνουν το βάρος
όλης της Χίου, γι’ αυτό και πρό-

τεινε δημιουργία νέου ΚΥΤ.

Ο γνωστός συγγραφέας είναι Καβαλιώ-
της στην καταγωγή. Ο Δήμος Καβάλας,
προς τιμήν του, έχει δώσει το όνομά του
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Όμως οι δηλώσεις του κ. Βασιλικού υπέρ
του Δημήτρη Κουφοντίνα «άναψαν» τα
αίματα πολλών, μεταξύ των οποίων και
δύο δημοτικών συμβούλων εκλεγέντων
με τον πολιτικό φορέα του Αρτέμη Σώρ-
ρα και την «Ελληνική Αυγή για την Καβά-
λα». Οι εν λόγω ζήτησαν την αλλαγή ονο-
μασίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και
έκλεισε το θέμα, με τον δήμαρχο να λέει
ότι «δεν τίθεται θέμα μετονομασίας»…

!Λήξαν το θέμα 
με τον Βασίλη 
Βασιλικό

ΔHΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ακατανόητη η απόφαση της ΕΠΟ
Το ολιγότερο «ακατανόητη» θεωρεί ο δήμος την απόφαση

της ΕΠΟ να μεταφέρει την έδρα για τη διεξαγωγή του αγώνα
Κυπέλλου του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, θεωρεί ότι «προκαλεί τη φίλαθλη κοινή γνώμη
της περιοχής, αδικεί την ομάδα της πόλης, μία από τις ιστο-
ρικές της χώρας, και αναδεικνύει τις παθογένειες του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου».

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΤΑΚΟΥΣΤΗΣΩ18

«Όχι» σε νέο ΚΥΤ στο νησί

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Π
ολλοί ήταν
αυτοί που θυ-
μήθηκαν τις

τελευταίες μέρες, λό-
γω της κακοκαιρίας
και της ταυτόχρονης
ανάγκης να συνεχι-
στεί ο εμβολιασμός
κατά του κορονοϊού,
ότι υπάρχει το Βοή-
θεια στο Σπίτι και
αναρωτήθηκαν γιατί δεν βοηθά σε αυτήν την
προσπάθεια… Μιλάμε, βέβαια, για το γνωστό
πρόγραμμα του οποίου όλοι αναγνωρίζουν την
αναγκαιότητα αλλά είναι υποστελεχομένο έως
εκεί που δεν παίρνει, με εργαζόμενους-ομή-
ρους για ολόκληρες δεκαετίες σε ολιγόμηνες
συμβάσεις και με ελάχιστα μέσα για να κάνουν
τη δουλειά τους. Αναμενόμενη, λοιπόν, και η
απάντηση από το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όρ-
γανο Συλλόγων και Σωματείων Βοήθεια στο
Σπίτι, που παρουσιάζει τους λόγους για τους
οποίους είναι πρακτικά αδύνατον να εμπλα-

κούν οι εργαζόμενοι
σε αυτές τις δομές στο
εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, μεταφέρον-
τας ηλικιωμένους στα
εμβολιαστικά κέν-
τρα… Γιατί «δεν υπάρ-
χουν τα απαιτούμενα
και κατάλληλα οχήμα-
τα, αλλά και αυτά που
υπάρχουν δεν επαρ-

κούν καλά - καλά για τις ανάγκες των ωφελου-
μένων του Βοήθεια στο Σπίτι»… Γιατί «δεν
υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός τέτοιου
εγχειρήματος, καθώς η μεταφορά προϋποθέτει
και συνοδεία»… Γιατί «δεν υπάρχουν αρκετοί
επαγγελματίες οδηγοί ώστε να αναλάβουν και
την ευθύνη μιας τέτοιας ενέργειας, όπως της
μεταφοράς των πολιτών». Και ακολουθούν
πολλά ακόμα «γιατί», αλλά ποιος θα απαντήσει
«γιατί» παραμένει παρατημένη μια τόσο χρήσι-
μη υπηρεσία… 

Γκρίνια για 
την Εφορία
Μεγάλη αναταραχή έχει προ-
καλέσει η απόφαση του
υπουργείου Οικονομικών να
εξυπηρετούνται οι πολίτες
τριών (μεγάλων) δήμων από
μία μόνο Εφορία. Όπως έγινε
γνωστό, μετά τους κατοίκους
της Αγίας Παρασκευής και οι
πολίτες του Χαλανδρίου θα
καλύπτονται από την Εφορία
Χολαργού. Πάντως, η εξέλιξη
έχει ήδη προκαλέσει αντιδρά-
σεις στους κατοίκους και τη
δημοτική Αρχή του Χαλανδρί-
ου, οι οποίοι αναρωτιούνται
πώς οι ανάγκες ενός δήμου
περίπου 100.000 κατοίκων θα
εξυπηρετούνται από μία υπη-
ρεσία που απέχει σχεδόν τέσ-
σερα χιλιόμετρα από την πόλη,
ενώ η Εφορία του Χολαργού
ήδη σηκώνει το «βάρος» των
υποχρεώσεων της Αγίας Πα-
ρασκευής από το 2013. 

Οι ευθύνες 
έγιναν… μπαλάκι  

Η «Μήδεια» έκανε ζημιά στις σχέσεις
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη με αρκετούς δημάρχους,
που δεν άκουσαν με μεγάλο ενθου-
σιασμό να τους ρίχνει μέρος της ευ-
θύνης (το υπόλοιπο χρεώθηκε ο
ΔΕΔΔΗΕ) για το μεγάλο χρονικό διά-
στημα που χρειάστηκε για να αποκα-
τασταθούν οι βλάβες στην ηλεκτρο-
δότηση μεγάλου μέρους των βορεί-
ων, κυρίως, προαστίων. Ο περιφε-
ρειάρχης, τόσο στη σύσκεψη με τους
κυβερνητικούς εκπροσώπους όσο
και σε αρκετές συνεντεύξεις του,
απαντώντας σχετικά με αναφορές
που καταλόγιζαν στην περιφέρεια ευ-
θύνες για τη μη εξασφάλιση πρόσβα-
σης στα σημεία όπου υπάρχουν βλά-
βες του δικτύου της ΔΕΗ, δήλωνε ότι
«οι δήμοι και οι αρμόδιοι φορείς
οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες
που τους αναλογούν και να εξασφα-
λίσουν την προσβασιμότητα στο δί-
κτυό τους. Την ώρα αυτή δεν θα δεχ-
θούμε καμία μετάθεση ευθύνης…». Η
συγκεκριμένη «αποποίηση ευθυ-
νών», όπως τη χαρακτηρίζουν κάποι-
οι δήμαρχοι, έχει προκαλέσει ρήγμα
στο πολύ καλό κλίμα που υπήρχε ανά-
μεσα στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκη-
σης τον τελευταίο χρόνο… 

Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει
το Βοήθεια στο Σπίτι;

Διαδραστική 
Αυτοδιοίκηση    
Συνεχίζει με μεγάλη επιτυ-
χία τη λειτουργία της πλατ-
φόρμας επικοινωνίας, κατα-
γραφής και παρακολούθη-
σης αιτημάτων καθημερινό-
τητας δημοτών και διάδρα-
σης δήμου - δημότη ο Δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης, παρέχοντας τόσο στις
δημοτικές υπηρεσίες του
όσο και στους δημότες ένα
ισχυρό όπλο στην εργαλει-
οθήκη της αντιμετώπισης
των προβλημάτων καθημε-
ρινότητας. Σύμφωνα με τα
καταγεγραμμένα στοιχεία
της πλατφόρμας Novoville,
που αφορούν στο διάστημα
μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31
Δεκεμβρίου 2020, καταγρά-
φηκαν 15.000 αιτήματα πο-
λιτών προς τον δήμο, από τα
οποία έχουν επιλυθεί
14.214, δηλαδή το 95%. Τα
υπόλοιπα αιτήματα βρίσκον-
ται σε εξέλιξη και έχουν ήδη
δρομολογηθεί από τις αρμό-
διες δημοτικές υπηρεσίες,
ενώ κανένα αίτημα δεν βρί-
σκεται σε εκκρεμότητα.

Πού είναι η αλήθεια   
Στο έλεος του χιονιά
φαίνεται ότι βρέθηκαν
και κάποιες από τις
γειτονιές του Αμαρου-
σίου, γεγονός που έβα-
λε στο στόχαστρο τον
δήμαρχο της πόλης
Θόδωρο Αμπατζόγλου.
Η αντιπολίτευση έβαλ-
λε κατά της δημοτικής
Αρχής, υποστηρίζον-
τας μεταξύ άλλων ότι «η “Μήδεια” βρήκε τα
μέλη της διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου
και τον δήμαρχο Αμπατζόγλου απροετοίμα-
στους, μολονότι εξαιρετικά δραστήριους κυ-
ρίως στο facebook», παραθέτοντας μια σειρά
από προβλήματα τα οποία είχαν διαπιστώσει
σε δρόμους της πόλης. Ο δήμαρχος, από την
πλευρά του, πέρασε στην αντεπίθεση πολύ
γρήγορα, δηλώνοντας με στόμφο ότι «δίνου-
με μάχη με τον χιονιά» και υποστηρίζοντας
πως ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου ήταν στο πόδι, κατα-
φέρνοντας να κρατήσει τους δρόμους ανοι-
χτούς… Ύστερα από αυτά, μόνο οι Μαρου-
σιώτες ξέρουν πού βρίσκεται η αλήθεια!  

Επανέρχονται
τα αποθεματικά  
Νέος κύκλος αντιπαράθεσης
αναμένεται να ανοίξει για τα
αποθεματικά των δήμων, κα-
θώς το υπουργείο Οικονομι-
κών με υπουργική απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Θεόδωρου Σκυ-
λακάκη καθορίζονται νέοι και
αυστηρότεροι όροι για τη δια-
χείριση των ταμειακών διαθε-
σίμων των φορέων της γενι-
κής κυβέρνησης, συμπερι-
λαμβανομένων των δήμων
και των περιφερειών. Βέβαια,
οι περισσότεροι δήμοι από
αυτούς που έχουν κάποια
αποθεματικά, ύστερα από
τους δύο μεγάλους κύκλους
αντιπαράθεσης με τη νυν και
την προηγούμενη κυβέρνηση
και υπό την απειλή της μη κα-
ταβολής των ΚΑΠ, έχουν προ-
χωρήσει στην «παραχώρηση»
των αποθεματικών. Τώρα να
δούμε τι θα γίνει με αυτούς
που δεν προχώρησαν, αλλά
και τι σημαίνουν οι πιο «αυ-
στηροί όροι». 

Ποια δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας (ε,
δεν είναι και πολλές) κατηγο-
ρείται από την αντιπολίτευσή
της ότι δεν προνόησε πριν από
την έλευση της «Μήδειας» να
προμηθευθεί αλάτι για τους
δρόμους της πόλης και εκ των
υστέρων έψαχνε εναγωνίως
και ματαίως να «δανειστεί»
από τους γειτονικούς δήμους;
Μάλιστα, κάποιοι δεν έχασαν
την ευκαιρία να τη χλευάσουν
διαδικτυακά, προσκαλώντας
τη να εισαγάγει αλάτι Ιμαλαΐ-
ων για να λύσει το πρόβλημα
της πόλης… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος



Ε
υθεία επίθεση εναντίον
του Έλληνα πρωθυ-
πουργού εξαπέλυσε ο
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αρ-

χηγός των «Γκρίζων Λύκων» στην
Τουρκία και κυβερνητικός εταίρος
του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν. Ο Μπαχτσελί, σε ένα κρε-
σέντο υβρεολογίου, αποκάλεσε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πιόνι
εχθρικών κύκλων» προς την
Τουρκία, ενώ τον συνέδεσε με
τους άλλους… εχθρούς της χώ-
ρας του που αντιτίθενται στη νέα
αλλαγή του Συντάγματος εκ μέ-
ρους του Ερντογάν, δηλαδή της
προσπάθειας να αναλάβει ακόμα
περισσότερες εξουσίες από αυτές
τις οποίες ήδη έχει.

Η ανοίκεια για δημόσιους άν-
δρες της Ευρώπης αλλά εξαιρετι-
κά συχνή για πολιτικούς τύπου
Μπαχτσελί επίθεση είναι ενδεικτι-
κή της αμηχανίας στην οποία
έχουν περιέλθει η τουρκική
Ακροδεξιά αλλά και η πολιτική
ηγεσία της γείτονος από τις δι-
πλωματικές κινήσεις της Ελλά-
δας. Ο ηγέτης του Κόμματος Εθνι-
κιστικής Δράσης πήρε αφορμή
από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για

το Κυπριακό, ότι, δηλαδή, σκοπός
είναι να τερματιστεί η τουρκική
κατοχή στο νησί, για να ισχυριστεί
ότι «ο πρωθυπουργός της Ελλά-
δας που δηλώνει πως “στρατηγι-
κός μας στόχος είναι να τερματί-
σουμε την τουρκική κατοχή στο
νησί”, όπως και αυτοί που ανοί-
γουν θέμα για τα τέσσερα πρώτα
άρθρα του συντάγματος, είναι πιό-
νια των ίδιων εχθρικών κύκλων».

Στην ίδια ομιλία, ο Μπαχτσελί
τάχθηκε φανατικά υπέρ των ενερ-
γειών της τουρκικής κυβέρνησης
στο Βόρειο Ιράκ, οι οποίες κατέ-
ληξαν σε φιάσκο, με τον θάνατο 13
στρατιωτικών και πρακτόρων της
ΜΙΤ, που είχαν απαχθεί από το
κουρδικό κίνημα PKK.

Ο αρχηγός του κόμματος MHP,
μάλιστα, ζήτησε από τον Ερντογάν
μαζική στρατιωτική επιχείρηση
εναντίον του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ.
«Η ένδοξη τουρκική σημαία θα

πρέπει να υψωθεί στο Καντίλ και
οι ηγέτες της “τρομοκρατίας” θα
πρέπει να θάβονται στις σπηλιές
τους», είπε ανερυθρίαστα ο Μπα-
χτσελί, σε ομιλία του προς τους
βουλευτές του κόμματός του.

Η επίθεση του Ακροδεξιού
εθνικιστή και αρχηγού των «Γκρί-

ζων Λύκων» εναντίον της Ελλάδας
δεν είναι, φυσικά, η πρώτη. Πριν
από λίγους μήνες είχε επαναλάβει
ότι πιθανή επέκταση της κυριαρ-
χίας της χώρας μας στα 12 μίλια
συνιστά «αιτία πολέμου» για την
Τουρκία, ενώ, χλευάζοντας τη
Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα

Μέρκελ, όταν εκείνη είχε ζητήσει
από την Ε.Ε. να ταχθεί στο πλευρό
της Ελλάδας απέναντι στις προ-
κλήσεις του «Ορούτς Ρέις», ο
Μπαχτσελί είχε πει ότι η Μέρκελ
δήθεν καλεί τους Ευρωπαίους «σε
σταυροφορία» εναντίον της χώ-
ρας του.
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Υπό τον τίτλο «Στρασβούργο: Πώς ο Ερντογάν κινεί τα
νήματα της τουρκικής κοινότητας», η γνωστή γαλλική
εφημερίδα «Le Parisien» αποκαλύπτει τον τρόπο με τον
οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δράση της
μυστικής υπηρεσίας της Τουρκίας ΜΙΤ στην «καρδιά» της
Ευρώπης, το Στρασβούργο, έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και πόλη-σύμβολο της γαλλογερμανικής φιλίας
και συνεργασίας.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει με ποιον τρόπο ο Ερντο-
γάν επιχειρεί, μέσα από δύο αμφιλεγόμενα τουρκικά

ιδρύματα, να «φυτέψει» μυστικούς πράκτορες στην τουρ-
κική κοινότητα της περιοχής, που αριθμεί περίπου στα
30.000 άτομα. Πρόκειται για τα «Ditib» και «Milli Görüs»,
τα οποία εμφανίζονται να λειτουργούν ως οι «φωνές» του
τουρκικού καθεστώτος, δηλαδή το «μακρύ χέρι» του Ερν-
τογάν στην προσπάθειά του να ποδηγετήσει την τουρκική
κοινότητα στο Στρασβούργο και σε όλη τη Γαλλία.

Αυτή η επιχείρηση διείσδυσης, λέει ο Σαμίν Ανογ-
κούλ, επικεφαλής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ξεκίνησε από την

αρχή της πολιτικής επικράτησης του Ταγίπ Ερντογάν στα
πολιτικά πράγματα της Τουρκίας. Τότε άλλαξε ριζικά η
πολιτική της Τουρκίας, που μέχρι τότε ήταν η αποχή των
Τούρκων της περιοχής από τις υποθέσεις άλλων χωρών.
Ο Ερντογάν επέβαλε στροφή 180 μοιρών με δημιουργία
λόμπι, άτυπων διαμεσολαβητών και μυστικών σχεδίων.
Τώρα εκεί υπάρχουν ένα μεγάλο τέμενος και το μεγαλύ-
τερο τζαμί της Ευρώπης. Και όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος
Μακρόν έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον του πολιτι-
κού Ισλάμ.

«Le Parisien»: Οι μυστικές υπηρεσίες του Ερντογάν «αλωνίζουν» στην Ευρώπη

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ξεκίνησε τις δοκιμές το τουρκικό drone
Κάθε φρεγάτα και drone, κάθε κορβέτα και σύστημα παρακολούθησης. Αυτός είναι ο (ευσε-
βής) πόθος της Τουρκίας, γι’ αυτό προσπαθεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με μη
επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις σχετικές δοκιμές. Δύο εται-
ρείες έχουν αναλάβει το σχετικό project, η Meteksan Defence και η Ares Shipyard, που
σχεδιάζουν τα νέα τουρκικά drones ώστε να διαθέτουν αισθητήρες με δυνατότητα παρεμβο-
λής, ενώ ο έλεγχος των σκαφών αυτών θα μπορεί να γίνει είτε από την ξηρά είτε από ένα
πλοίο. Το μήκος τους είναι 11 μέτρα και μπορούν να επιτύχουν μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιομέ-
τρων την ώρα, ενώ η μέγιστη εμβέλειά τους είναι περίπου 400 χιλιόμετρα. 

«Πιόνι εχθρικών
κύκλων είναι
ο Μητσοτάκης»!

ΝΤΕΒΛΕΤ ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ
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Γράφει ο Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η
βραδυφλεγής βόμβα με την
ονομασία «Ντόναλντ Τραμπ»,
που έχει μπει εδώ και καιρό στα

θεμέλια του αμερικανικού Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος, συνεχίζει να προ-
καλεί τεκτονικούς τριγμούς. Αφού το
κόμμα διαιρέθηκε στα δύο, αφότου
στην τελευταία ψηφοφορία είδε επτά
γερουσιαστές του να ψηφίζουν υπέρ
της παραπομπής του -η οποία τελικά
δεν επετεύχθη- και αφότου άκουσε τον

πανίσχυρο ηγέτη του στη Γερουσία Μιτς
ΜακΚόνελ να λέει ότι ο πρώην πρό-
εδρος έχει ευθύνη για τα γεγονότα του
Καπιτωλίου, τώρα ο Τραμπ εξαπολύει
σφοδρή επίθεση εναντίον του. «Ο Μιτς
είναι ένας κατηφής, σκυθρωπός, αγέ-
λαστος πολιτικάντης και, αν οι Ρεπουμ-
πλικάνοι γερουσιαστές μείνουν μαζί
του, δεν θα κερδίσουν ποτέ ξανά», είπε
ο Τραμπ, για να προσθέσει αμέσως ότι
«το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν μπο-
ρεί ποτέ να γίνει σεβαστό ή ισχυρό
έχοντας στα ηνία πολιτικούς ηγέτες

όπως ο Μιτς ΜακΚόνελ». Όλοι, πλέον,
περιμένουν το επόμενο επεισόδιο του
σίριαλ «εμφύλιος τους Ρεπουμπλικα-
νούς των ΗΠΑ»…

Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν ξεδιπλώνει τις πολιτικές του
στη χώρα και τον κόσμο. Την ώρα που εί-
ναι έτοιμος να άρει τον εμπορικό πόλεμο
με τις κυρώσεις του προκατόχου του
προς την Ευρώπη, σκέπτεται την επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση που προχωρή-
σει ο αγωγός Nord Stream 2, τον οποίο
χαρακτηρίζει ως «μια κακή συμφωνία

για την Ευρώπη». Οι πιθανές κυρώσεις
αποσκοπούν στο να σταματήσει το έργο
του αγωγού που ξεκινάει από τη Ρωσία
και καταλήγει στη Γερμανία, όπως δήλω-
σε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου,
Τζεν Ψάκι. Η προειδοποίηση Μπάιντεν
απευθύνεται στη Γερμανία, η οποία θέλει
τον αγωγό, καθώς υπολογίζει ότι το πρό-
σθετο φυσικό αέριο που αυτός θα μετα-
φέρει στην Ευρώπη είναι απαραίτητο για
τη μετέπειτα κατάργηση της πυρηνικής
ενέργειας αλλά και της ενέργειας η
οποία βασίζεται στον άνθρακα.

Στις ρωσικές φυλακές θα παραμείνει ο
ιστορικός Γιούρι Ντμίτριεφ, που έγινε ευ-
ρύτερα γνωστός για τις έρευνές του στην
περίοδο κατά την οποία ηγέτης της Σοβιετι-
κής Ένωσης ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν. Ο Ντμί-
τριεφ είχε αποκαλύψει εγκλήματα της επο-
χής εκείνης, όπως τον εξοστρακισμό των
διαφωνούντων στα στρατόπεδα συγκέν-

τρωσης, τα περίφημα γκουλάγκ, που είχαν
γεμίσει την περίοδο 1937-1938 και είχαν
οδηγήσει στον θάνατο περίπου 700.000
άτομα. Ο Ντμίτριεφ ανακάλυψε μετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έναν
μαζικό τάφο στον οποίο είχαν ταφεί χιλιά-
δες άνθρωποι που είχαν πεθάνει στα γκου-
λάγκ. Οι αποκαλύψεις Ντμίτριεφ δεν είναι

συμβατές με την εικόνα ενός «ρωμαλέου
έθνους» που είχε κτιστεί ήδη από εκείνη
την εποχή, την οποία φιλοτεχνεί το καθε-
στώς Πούτιν.

Ο γνωστός ιστορικός άκουσε το δικαστή-
ριο να απορρίπτει την έφεση που υπέβαλε
και τώρα θα πρέπει να εκτίσει την ποινή κά-
θειρξης 13 ετών η οποία του επιβλήθηκε

τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με
πολλούς από τους οπαδούς του, η απόφαση
του δικαστηρίου βασίσθηκε σε χαλκευμέ-
να στοιχεία. Ο Ντμίτριεφ, 65 ετών σήμερα,
είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο Ιούλιο
με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενό-
χλησης της θετής του κόρης - κατηγορία
την οποία ο ίδιος αρνείται.

Ρωσία: Παραμένει φυλακισμένος ο ιστορικός των γκουλάγκ

Μπουρλότο στο κόμμα του βάζει ο Τραμπ

Αιχμάλωτη στην έπαυλη του σεΐχη πατέρα της 
η πριγκίπισσα Λατίφα του Ντουμπάι 

«Είμαι όμηρος σε μια έπαυλη που για μένα μετατράπηκε σε φυλακή». Η ομολογία ανή-
κει στην πριγκίπισσα Λατίφα, κόρη του εμίρη του Ντουμπάι, και αποτυπώνεται σε ένα βίν-
τεο το οποίο έχει στην κατοχή του το BBC. Η Λετίσια είχε προσπαθήσει να διαφύγει από το
Εμιράτο το 2018. Την αποκάλυψη έκανε η 35χρονη πριγκίπισσα σε βίντεο μέσω κινητού
τηλεφώνου, μέσα σε τουαλέτα, επειδή «αυτό είναι το μοναδικό δωμάτιο με πόρτα που
μπορώ να κλείσω…». «Όλα τα παράθυρα είναι σφραγισμένα… Υπάρχουν πέντε αστυνομι-
κοί έξω και δύο μέσα», πρόσθεσε η κόρη του Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ.

Στο 90’ ο Τζεφ Μπέζος πήρε τα ηνία από τον
Μασκ και ξανάγινε Νο1 κροίσος του πλανήτη

Μπέζος ή Μασκ; Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, σύμφωνα με τη
λίστα του περιοδικού «Forbes»; Η απάντηση δίνεται ανάλογα με την πορεία των μετο-
χών των εταιρειών τις οποίες καθοδηγούν οι δύο πολυσυζητημένοι μάνατζερ. Σύμφωνα
με τα χθεσινά στοιχεία, ο Μπέζος δείχνει να επιστρέφει στην πρώτη θέση με περιουσία
που φτάνει τα 190,3 δισ. δολάρια, έναντι 173,4 δισ. δολάρια του Μασκ. Σύμφωνα με το
CNET, στην 4η θέση είναι ο «μίστερ Microsoft» Μπιλ Γκέιτς, με περιουσία 123,9 δισ. δο-
λάρια και ακολουθεί ο «μίστερ Facebook» Μαρκ Ζάκερμπεργκ με 100 δισ. δολάρια.
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Σ
αρωτικό είναι το χτύπημα της πανδη-
μίας στην οικονομία. Όπως προκύ-
πτει από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το σύνολο των
επιχειρήσεων και των δραστηριοτή-

των της οικονομίας έχασε 41,6 δισ. ευρώ το
2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το
2020 ανήλθε σε 266,083 δισ. ευρώ, σημειώνον-
τας μείωση 13,5% σε σχέση με το 2019, όταν είχε
ανέλθει σε 307,704 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών
κατά 53,4% μεταξύ των ετών 2020 και 2019 πα-
ρουσίασαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον
τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, ενώ τη
μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά
2,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν
στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμά-
των, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότη-
τες Εξυγίανσης. Tη μεγαλύτερη αύξηση στον
κύκλο εργασιών κατά 3,1% μεταξύ των ετών
2020 και 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
στον τομέα Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία.

Σχεδόν 11 δισ. ευρώ έχασαν οι επιχειρήσεις
σε αναστολή, ενώ βουτιά 36,4% σημείωσε το
2020 ο τζίρος των 205.984 επιχειρήσεων που
τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο
του 2020. Ο κύκλος εργασιών τους το 2020
ανήλθε σε 18,789 δισ. ευρώ από 29,564 δισ. ευ-
ρώ το 2019.

Το δ’ τρίμηνο
Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δρα-

στηριοτήτων της οικονομίας ο κύκλος εργασιών
το δ’ τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 72,243 δισ. ευ-
ρώ, σημειώνοντας μείωση 8,6% σε σχέση με το
δ’ τρίμηνο του 2019, όταν είχε ανέλθει σε 79,017
δισ. ευρώ. Tη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών κατά 7,1% μεταξύ του δ’ τριμήνου του
2020 και του δ’ τριμήνου του 2019 παρουσίασαν
οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα Δρα-
στηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία
και την Κοινωνική Μέριμνα. Τη μεγαλύτερη μεί-
ωση στον κύκλο εργασιών κατά 47,9% μεταξύ
του δ’ τριμήνου του 2020 και του δ’ τριμήνου του
2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν
στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παρο-
χής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης.

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε
αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του 2020 ο
κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2020 ανήλθε
σε 4,295 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 37,8%
σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2019, όταν είχε
ανέλθει σε 6,909 δισ. ευρώ. Αύξηση στον κύκλο
εργασιών κατά 20,7% μεταξύ του δ’ τριμήνου του
2020 και του δ’ τριμήνου του 2019 παρουσίασαν

οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Αθλη-
τικές Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Δια-
σκέδασης και Ψυχαγωγίας. Τη μεγαλύτερη μεί-
ωση στον κύκλο εργασιών κατά 88,5% μεταξύ
του δ’ τριμήνου του 2020 και του δ’ τριμήνου του
2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις που ανήκουν
στον κλάδο Παραγωγή Κινηματογραφικών Ται-
νιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών Προγραμμάτων,
Ηχογραφήσεις και Μουσικές Εκδόσεις.

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστο-
λή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο του 2020
ανήλθε σε 728,476 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 53,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του
2019, όταν είχε ανέλθει σε 1,58 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών
κατά 35,6% τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκρι-
ση με τον Δεκέμβριο του 2019 παρουσίασαν οι
επιχειρήσεις του κλάδου Δημιουργικές Δρα-
στηριότητες, Τέχνες και Διασκέδαση. Τη μεγα-
λύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 92%
τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Δε-
κέμβριο του 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις
που ανήκουν στον κλάδο Τυχερά Παιχνίδια και
Στοιχήματα, ενώ τη μικρότερη μείωση στον κύ-
κλο εργασιών κατά 13,4% κατέγραψαν οι επιχει-
ρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Αρχιτεκτονικές
Δραστηριότητες και Δραστηριότητες Μηχανι-
κών, Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις.

Μεγάλωσε η λίστα 
Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθηκαν

σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του 2020,
τον Νοέμβριο του 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα
σε αναστολή λειτουργίας 41 επιχειρήσεις που
ανήκουν στον κλάδο Δραστηριότητες Ταξιδιωτι-
κών Πρακτορείων, Γραφείων Οργανωμένων Τα-
ξιδιών και Υπηρεσιών Κρατήσεων και Συναφείς
Δραστηριότητες, καθώς και 73 επιχειρήσεις
που ανήκουν στον κλάδο Δραστηριότητες Αν-
θρώπινης Υγείας.

Επιχειρήσεις:
Η πανδημία το ’20
«εξαφάνισε» 
τζίρο €41,6 δισ. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Πάνω από 50% οι απώλειες
για τον κλάδο της εστίασης.
Σχεδόν 11 δισ. ευρώ έχασαν
οι επιχειρήσεις σε αναστολή



Μειώθηκαν 
οι συνταξιούχοι, 
αυξήθηκε 
η μέση σύνταξη

Κατά 3.900 μειώθηκε ο συνολικός
αριθμός των συνταξιούχων που έλαβαν το
ποσό της σύνταξης του Φεβρουαρίου, ενώ
αυξήθηκε το μέσο ποσό της κύριας και
επικουρικής σύνταξης που έλαβαν οι δι-
καιούχοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συ-
στήματος «Ήλιος», για τις συντάξεις Φε-
βρουαρίου διατέθηκε το ποσό των 2,272
δισ. ευρώ έναντι 2,271 δισ. για τις συντά-
ξεις του Ιανουαρίου. Ο συνολικός αριθμός
των συνταξιούχων τον πρώτο μήνα του
έτους διαμορφώθηκε σε 2.470.088 έναντι
2.473.988 τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, το μέσο εισόδημα από σύνταξη
αυξήθηκε τον Φεβρουάριο στα 869,02 ευ-
ρώ έναντι 864,31 ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ
η διάμεση σύνταξη αυξήθηκε στα 739,8
ευρώ από 736,30 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος,
η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα
734,27 ευρώ και η μέση επικουρική στα
194,39 ευρώ.

Εκτός αποζημίωσης
ενοικίων χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων «πετιούν-
ται» εκτός του συστήματος της ΑΑΔΕ, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην πάρουν
τις αποζημιώσεις ενοικίων για το δίμηνο
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα σχετίζεται με την αδυναμία κατά-
θεσης των ποσών της αποζημίωσης στους
τραπεζικούς λογαριασμούς. Όπως επιση-
μαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, για να
εισπράξουν οι εκμισθωτές τις αποζημιώσεις
των ενοικίων πρέπει να συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
1. Κάθε δικαιούχος είσπραξης πρέπει να

δηλώσει έστω και καθυστερημένα στην
πλατφόρμα τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λο-
γαριασμού. 

2. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού δεν
κατατίθενται τα χρήματα όταν υπάρχουν
πάνω από δύο δικαιούχοι. 

3. Το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να είναι
πρώτο ή δεύτερο στον τραπεζικό λογα-
ριασμό. 

4. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να εί-
ναι ανοιγμένος σε οποιαδήποτε ελληνική
τράπεζα με το διακριτικό GR. 

5. Ο δηλωμένος λογαριασμός δεν πρέπει να
είναι «αδρανής» τους τελευταίους 24 μή-
νες.

Σ
ε προληπτικό... lockdown θέτει
το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους τα διαθέσιμα των φορέων
του Δημοσίου, προκειμένου να

έχει επιπλέον καύσιμα για να αντιμετω-
πίσει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά
τους επόμενους μήνες λόγω της πανδη-
μίας. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης. Να σημειωθεί
εδώ ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε
ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων το α’
εξάμηνο του 2015, όταν η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. είχε λάβει ανάλογη
απόφαση. Έτσι, όλοι τραπεζικοί λογα-
ριασμοί των φορέων του Δημοσίου, που
έχουν μείνει εκτός του λογαριασμού που
τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα
της Ελλάδος και εκτός του ταμειακού
προγραμματισμού, εντάσσονται σε λογα-
ριασμό στην κεντρική τράπεζα. Επιπλέ-
ον, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις
στους φορείς που δεν θα συμμορφω-
θούν, φτάνοντας ακόμα και στην καθαί-
ρεση των διοικητικών συμβουλίων. Η κί-
νηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεί-
χνουν ότι τον Ιανουάριο η ταμειακή «τρύ-
πα» του Προϋπολογισμού διαμορφώνε-
ται στα 1,726 δισ. έναντι 1,161 δισ. ευρώ
τον αντίστοιχο μήνα του 2020 λόγω της
υστέρησης των εσόδων κατά 680 εκατ.
ευρώ. Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης
ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, εφόσον δεν διαθέτουν. 

2Οι φορείς υποχρεούνται να μεταφέ-
ρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά δια-

θέσιμα, που τηρούν στις τράπεζες, στον
λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της

Τράπεζας της Ελλάδος. 

3Οι φορείς μπορούν να διατηρούν λο-
γαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε

τράπεζες μόνο για τη διευκόλυνση των
τρεχουσών συναλλαγών τους, ενώ κα-
λούνται να κλείσουν τους «αδρανείς λο-
γαριασμούς» με χαμηλά ή μηδενικά
υπόλοιπα. 

4 Οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού καταβάλλονται υπο-

χρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού
ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι
φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

5Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα
διαχειρίζεται για λογαριασμό του

υπουργείου Οικονομικών το ενιαίο τα-
μειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρα-
κολούθηση της συνολικής ρευστότητας
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

6Επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις
λόγω μη συμμόρφωσης των διοική-

σεων των φορέων. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον

κεντρικό ταμειακό προγραμματισμό θα
υπαχθούν πιλοτικά έξι περιφέρειες της
χώρας. 

Τουλάχιστον 150.000 αιτήσεις
έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής
στην πλατφόρμα της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής 6, αλλά τα χρή-
ματα που θα δοθούν στις επιχει-
ρήσεις θα είναι λιγότερα, με εξαί-
ρεση τον κλάδο της εστίασης. Ως
γνωστόν, η ημερομηνία εκπνέει τη
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και
εκτιμάται ότι θα κατατεθούν περί
τις 500.000 αιτήσεις, με το διανε-
μόμενο ποσό να φτάνει στα 500
εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι
το ελάχιστο ποσό θα μειωθεί στα
500 από 1.000 ευρώ πριν. Οι επι-
χειρήσεις εστίασης αναμένεται να
πάρουν τη μερίδα του λέοντος και
σε κάθε περίπτωση υψηλότερα
ποσά από πληττόμενες επιχειρή-
σεις άλλων κλάδων. Το ελάχιστο
ποσό θα είναι 1.000 ευρώ για επι-
χειρήσεις χωρίς εργαζομένους,
2.000 ευρώ για 1-5 εργαζομένους,
4.000 ευρώ για 6-20 εργαζομέ-
νους και 8.000 ευρώ για άνω των
20 εργαζομένων. Το 50% του ποσού
δεν θα επιστραφεί, ενώ τίθεται και
ως προϋπόθεση η διατήρηση του
ίδιου αριθμού εργαζομένων έως
τις 31 Ιουλίου.

Επιστρεπτέα 6:
Περισσότερα
λεφτά 
στον κλάδο 
της εστίασης

Το ΥΠ.ΟΙΚ. επιθυμεί  να έχει
επιπλέον «καύσιμα» για 
να αντιμετωπίσει τους 
επόμενους μήνες τις πιέσεις
στα δημόσια οικονομικά 

Lockdown στα… 
διαθέσιμα φορέων 
του Δημοσίου
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Λουκάς Γεωργιάδης



Η
Revolut, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική
πλατφόρμα με περισσότερους από 15 εκα-
τομμύρια πελάτες παγκοσμίως, θέτει σε

λειτουργία στην Ελλάδα την εξειδικευμένη ευρω-
παϊκή τραπεζική άδειά της. Πλέον, οι πελάτες της
εταιρείας στη χώρα που θα αναβαθμίσουν τους λο-
γαριασμούς τους σε Revolut Bank για επιπλέον
υπηρεσίες θα απολαμβάνουν προστασία στις κατα-
θέσεις τους, μέσω του συστήματος εγγύησης κατα-
θέσεων.

Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν ήδη να ανα-
βαθμίσουν τον λογαριασμό τους σε Revolut Bank
εντός της εφαρμογής, σε μια διαδικασία που παίρ-
νει μόλις λίγα λεπτά.

Έως σήμερα, η Revolut έχει προσελκύσει περισ-
σότερους από 270.000 πελάτες στην Ελλάδα και η
ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία fintech είναι σί-
γουρη πως οι καταθετικοί λογαριασμοί, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της, θα προσφέρουν στους πε-
λάτες της στην Ελλάδα μεγαλύτερο έλεγχο, αξία και ασφάλεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τράπεζες. 

«Η Revolut αποτελεί πλέον την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία fintech στην Ευρώπη και αυτό επετεύχθη επειδή βάζουμε
πάντα τους πελάτες στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Ο σχεδιασμός των προϊόντων μας είναι ασυναγώνιστος, δεν
υπάρχουν κρυφές χρεώσεις και συνεχώς δημιουργούμε νέα και καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα», δήλωσε ο κ. Virgilijus
Mirks, διευθύνων σύμβουλος της Revolut Bank.

35η στον Παγκόσμιο Δείκτη 
Συνδεσιμότητας η Ελλάδα

Στο μέσον της παγκόσμιας κατάταξης και
συγκεκριμένα στην 35η θέση ανάμεσα σε 79
χώρες βρίσκεται η Ελλάδα στον Παγκόσμιο
Δείκτη Συνδεσιμότητας για το 2020. Η Ελλά-
δα κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία των
χωρών, τους λεγόμενους «adopters», με τις
καλύτερες επιδόσεις να έχουν οι «frontrun-
ners» και τις χειρότερες οι αποκαλούμενοι
«starters». Το Global Connectivity Index 2020
-που αποτελεί την έβδομη ετήσια έκθεση της
Huawei και παρουσιάζει ο ΣΕΠΕ- αποδίδει
στην Ελλάδα βαθμολογία 52 (στην κλίμακα
του 120). Μεταξύ άλλων, ο δείκτης μετρά τις
επιδόσεις σε τέσσερις τομείς μείζονος σημα-
σίας (Technology Enablers): ευρυζωνικότη-
τα, cloud, τεχνητή νοημοσύνη, ΙοΤ. Η Ελλάδα
σκοράρει 69 στην ευρυζωνικότητα, όταν ο
παγκόσμιος μέσος όρος είναι 62. Συγκεντρώ-
νει 39 βαθμούς -με μέσο όρο το 42- στο
cloud, έχει σκορ 24 με μέσο όρο το 30 στην
τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βρίσκεται πάνω από
τον μέσο όρο του 40, συγκεντρώνοντας 48
βαθμούς, στο ΙοΤ.

Alpha Bank: Χρηματοδότηση 
86 εκατ. ευρώ στο ΣΔΙΤ 
Απορριμμάτων 
της Πελοποννήσου 

Ξεκίνησε το χρονοδιάγραμμα για τη μεγα-
λύτερη ΣΔΙΤ, στον τομέα των Απορριμμάτων,
στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 152 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για
την κατασκευή τριών μονάδων διαχείρισης
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, που θα
καλύψουν Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία,
Μεσσηνία, Λακωνία. Το έργο το οποίο θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 10 μήνες
υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά από την Al-
pha Bank, η οποία ήταν αποκλειστικός χρη-
ματοοικονομικός σύμβουλος του ιδιωτικού
φορέα, Τέρνα Ενεργειακή, και αποκλειστι-
κός συντονιστής κύριος ανάδοχος δομημέ-
νης χρηματοδότησης ύψους 86 εκατ. ευρώ.
Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον από την επένδυ-
ση αυτήν είναι μεγάλα, καθώς η Πελοπόννη-
σος θεωρείται μία εκ των λιγότερο αναπτυγ-
μένων περιφερειών στην Ε.Ε. ως προς τη
διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή η επέν-
δυση θα της προσδώσει ένα μεγάλο άλμα
στη σχετική κατάταξη μέσω αυξημένης δι-
είσδυσης της ανακύκλωσης και της ελαχι-
στοποίησης των υπολειμμάτων για ταφή.

Με μία ακόμα ενέργεια εμπλουτίζει η
«l’artigiano» τη συνεργασία της με τη
Wind, προσφέροντας προνομιακές τιμές
στους χρήστες της εφαρμογής Flames
F2Go. Η «l’artigiano» προσφέρει στη
Wind και για όσους χρήστες της είναι εγ-
γεγραμμένοι στο πρόγραμμα Flames την
ευκαιρία να γευτούν τις μοναδικές, ολό-
φρεσκες πίτσες της στην απολαυστική τι-
μή των 11 ευρώ! Η προσφορά αφορά σε

δύο (2) πίτσες Classica οκτώ (8) κομμα-
τιών και ο κάθε χρήστης της εφαρμογής
μπορεί να επιλέξει την αγαπημένη του
γεύση πίτσας με την υπογραφή της
«l’artigiano»! Ο χρήστης μπορεί να επω-
φεληθεί από την προσφορά συμμετέ-
χοντας σε έναν Instant διαγωνισμό της
Wind, όπου δεν θα υπάρχει κλήρωση,
για να απολαύσει απευθείας τις πίτσες
«l’artigiano»!

Εξαιρετικά θετικοί προς την ηλεκτροκίνηση είναι οι Έλληνες
οδηγοί, στην ετήσια έκθεση Mobility Insights Report που δημο-
σίευσε η LeasePlan, μαζί με την κορυφαία εταιρεία ερευνών Ip-
sos. Η έκθεση δείχνει μια εντυπωσιακή στροφή στην προσέγγι-
ση των Ελλήνων οδηγών προς την ηλεκτροκίνηση, με το 84% των
ερωτηθέντων να δηλώνει ότι «βλέπει» θετικά τα ηλεκτρικά οχή-
ματα, στάση που έχει μεταβληθεί προς το θετικότερο κατά 55%
την τελευταία τριετία. Πρόκειται για ένα ποσοστό που καθιστά τη
χώρα μας την τρίτη πιο «φιλική» χώρα προς την ηλεκτροκίνηση,
σε ό,τι αφορά τη στάση των ίδιων των οδηγών. Ως προς την πρόθε-
ση χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος, το 80% φαίνεται να είναι
θετικό προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

ΣΕΠΕ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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«l’artigiano» με Flames F2Go της Wind

Η Revolut Bank στην Ελλάδα, προσφέροντας
λογαριασμούς με προστασία καταθέσεων

LeasePlan: Το 84% των Ελλήνων οδηγών 
βλέπει θετικά την ηλεκτροκίνηση



Σ
ε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες
της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες
από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αττική,

όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα,
αρκετές περιπτώσεις διακοπών υδροδότησης σε περιο-
χές με μεγάλο υψόμετρο οφείλονται στη διακοπή ηλε-
κτροδότησης, με συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας ορι-
σμένων αντλιοστασίων. Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ επιχει-
ρούν κανονικά, ώστε άμεσα να αποκατασταθεί η λει-
τουργία τους μέσω γεννητριών. Με δεδομένο το ότι οι
καιρικές συνθήκες προβλέπονται ιδιαίτερα δύσκολες
τις επόμενες ώρες, συμβουλεύουμε τους πολίτες να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση του νερού σε εξω-
τερικούς χώρους και την προστασία των υδραυλικών
τους εγκαταστάσεων.

Υπηρεσίες αερομεταφοράς στον Δήμο
Σκύρου από την Interamerican

Νέος διευθύνων σύμβουλος 
στην Intracom Telecom

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλε-
πικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοί-
νωσε ότι ο κ. Kartlos Edilashvili αναλαμβάνει κα-
θήκοντα acting Managing Director (CEO) του
Ομίλου Intracom Telecom, διαδεχόμενος τον κ.
Mohamed Ahmed, ο οποίος αποχώρησε για
προσωπικούς λόγους. Ο κ. Edilashvili εντάχθηκε
στον Όμιλο Intracom Telecom το 2013, διατε-
λώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Internal Audit Director. Διαθέτει πολύχρονη εμ-
πειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις διεθνών
οργανισμών καθώς και προϋπηρεσία σε διπλω-
ματικές υπηρεσίες της Γεωργίας.

Μία ακόμη σημαντική συμφωνία για ανάγκες
άμεσης υγειονομικής αερομεταφοράς από τη
νησιωτική Ελλάδα πρόσθεσε στις συνεργασίες
της η Interamerican. Η εταιρεία θα καλύπτει με
συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης για παροχή των
σχετικών υπηρεσιών τον Δήμο Σκύρου, ύστερα
από πρωτοβουλία του δημάρχου Νίκου Μαυρί-
κου και με τη χορηγική συνδρομή της ναυτιλια-
κής εταιρείας «Σκύρος». Κατά την τελευταία
πενταετία έχει υπάρξει ανάγκη πραγματοποί-
ησης υγειονομικής αερομεταφοράς σε 30 περι-
πτώσεις από το νησί και αυτός ήταν ο σημαντι-
κός λόγος για τη σύναψη της συμφωνίας. 

Η Wolt σταμάτησε προληπτικά 
τις παραδόσεις στην Αθήνα 
για λόγους ασφαλείας

«Χειρόφρενο τράβηξε» η Wolt σε παραγγελίες και
παραδόσεις στην Αθήνα, για την προστασία των συ-
νεργατών διανομέων της από τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την
εταιρεία, το μέτρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδια-
κά από το πρωί της Δευτέρας για τις περιοχές των βό-
ρειων προαστίων και μετά τη συνεχή επιδείνωση των
καιρικών συνθηκών επεκτάθηκε σε όλες τις περιο-
χές της Αθήνας. Η λειτουργία των παραγγελιών στην
πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει
εκ νέου όταν οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την
ασφαλή μετακίνηση των συνεργατών διανομέων.

Καινοτόμο έργο ηλιακού φωτισμού
στους Λειψούς από τη Signify

Η Signify (Euronext: LIGHT), παγκόσμιος ηγέτης
στον φωτισμό, εγκατέστησε 28 αυτόνομα ηλιακά
φωτιστικά στους Λειψούς, Philips SunStay solar lu-
minaires, σε σημεία όπου δεν υπήρχε επαρκής κά-
λυψη του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και στην παιδι-
κή χαρά του νησιού. Αυτή η αειφόρος λύση φωτι-
σμού υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Λει-
ψών και έρχεται να ενισχύσει την ενεργειακή από-
δοση αλλά και ασφάλεια του νησιού, μειώνοντας το
αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα και συμ-
βάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανά-
πτυξή του, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Σήμερα αναμένεται 
η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ

Η ηλεκτροδότηση του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη
Λάρυμνα αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα και
θα ακολουθήσει άμεσα η επανεκκίνηση του εργοστα-
σίου, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Ειδικός Διαχειρι-
στής της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της χιο-
νόπτωσης, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στο εργοστά-
σιο αλλά και στους οικισμούς της περιοχής, ενώ κα-
τέρρευσε τμήμα της στέγης. «Με την πτώση της σκε-
πής δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός προσω-
πικού και δεν επηρεάστηκε η λειτουργία της παραγω-
γής. Όμως, λόγω της περιορισμένης ηλεκτροδότησης
αλλά κυρίως για την ασφάλεια των εργαζομένων,
αποφασίστηκαν η διακοπή της παραγωγής και το
προσωρινό κλείσιμο του εργοστασίου μέχρι την απο-
κατάσταση της πλήρους ηλεκτροδότησης». 

ΕΥΔΑΠ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

25
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

ΕΛ.ΤΑ.: Καθυστερήσεις στις παραδόσεις
λόγω «Μήδειας»

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενημερώνουν τους πελά-
τες τους για καθυστερήσεις στην ταχυδρομική εξυπη-
ρέτηση λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας «Μήδεια»,
που πλήττει τη χώρα. Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο
της χώρας, οι απαγορεύσεις απόπλου από τα λιμάνια
και οι ακυρώσεις πτήσεων δυσχεραίνουν περαιτέρω
το ταχυδρομικό έργο. Εκ μέρους των ΕΛ.ΤΑ., καταβάλ-
λεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση
της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης.

Με γεννήτριες 
θα λειτουργήσουν 
τα αντλιοστάσια
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Ο
Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε

(19.55) την ολλανδική Αϊντχόφεν στο

«Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πρώτο

ματς της νοκ άουτ φάσης των 32 του

Europa League. Πέραν της πρόκρισης αλλά και

των οικονομικών ωφελειών, υπάρχει μια άλλη πα-

ράμετρος, πιο σημαντική, την οποία φέρνει κατ’

αποκλειστικότητα η «Political». Πιθανή πρόκριση

των «ερυθρολεύκων» στους 16 αλλά και καλή πο-

ρεία στο Champions League ή στο Europa League

τις επόμενες δύο σεζόν θα του αποφέρουν ένα γε-

ρό μπόνους απευθείας πρόκρισης στους ομίλους

του νεοσύστατου θεσμού Super Champions της

UEFA, που θα τεθεί σε ισχύ από την περίοδο 2023-

24. Αν, φυσικά, εκείνη την περίοδο είναι πρωτα-

θλητής. 

Να το αναλύσουμε: H UEFA, στην προσπάθειά της

να αποτρέψει τη δημιουργία μιας αυτόνομης κλει-

στής λίγκας, της European Super League, από τα

μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης (Ρεάλ, Μάντσεστερ,

Λίβερπουλ, Γιουβέντους κ.λπ.) που θέλουν από-

σχιση, επινόησε το Super Champions, που θα αντι-

καταστήσει τη σημερινή μορφή του Champions

League. Στους ομίλους του Super Champions θα

συμμετέχουν 36 ομάδες από τις 32 που είναι σήμε-

ρα. Οι τέσσερις επιπλέον θέσεις θα καλυφθούν

από δύο ομάδες που θα προέρχονται από το Europa

League, μία επιπλέον θέση που θα πάρει η Γαλλία,

ενώ η τελευταία θα δοθεί σε μια πρωταθλήτρια

ομάδα από χώρες που βρίσκονται εκτός ομίλων και

η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους

βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA (UEFA

ranking) τις τρεις περιόδους 2020-21, 2021-22 και

2022-23. Άρα, κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Πάντα

υπό την προϋπόθεση ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ανα-

δειχτεί πρωταθλητής τότε. 

Κόντρα στην Αϊντχόφεν απόψε ο Ολυμπιακός θα

αντιμετωπίσει πρόβλημα, αν δεν παίξει τελικά ο

τραυματίας Εμβιλά, παίκτης που μορφοποιεί την

αμυντική και την επιθετική λειτουργία. Έλειψε στο

ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός

έχασε 2-1 στη Λεωφόρο την περασμένη αγωνιστι-

κή. Με τους «ερυθρόλευκους» δεν θα παίξει και ο

τιμωρημένος Σεμέδο, τον οποίο θα αντικαταστήσει

ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. 

Φυσικά, το δίλημμα Φορτούνης ή Βαλμπουενά

παραμένει και σε αυτό το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί, οι

οποίοι έχασαν 4-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ το

περασμένο καλοκαίρι στους ομίλους του Europa

League, δεν έχουν καμία σχέση με την τότε ομάδα.

Στη Θεσσαλονίκη έπαιξαν χωρίς οκτώ βασικούς, οι

οποίοι ήταν τραυματίες ή είχαν προσβληθεί από

κορονοϊό. Στο δεύτερο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ

στην Ολλανδία κέρδισαν 3-2, παρότι έχαναν 2-0. 

Παίζει και για το... Super
Champions o Ολυμπιακός
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Τ
ην ανατροπή του αιώνα πέτυχε ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, καθώς, παρότι έχανε με 2-0 σετ,
κατάφερε και το γύρισε σε 3-2 με αντίπαλο

τον Ράφα Ναδάλ, έναν από τους δυο τρεις καλύτε-
ρους τενίστες στον κόσμο όλων των εποχών! Το μέ-
γα γεγονός συνέβη στο Australian Open της Μελ-
βούρνης και με αυτή του τη νίκη ο Στέφανος προ-
κρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης για δεύ-
τερη φορά στην καριέρα του. Ήταν η δεύτερη νίκη
του Στέφανου σε βάρος του Ισπανού, από τον οποίο
έχει χάσει έξι φορές έως τώρα. 

Ο Τσιτσιπάς πάλεψε στο πρώτο σετ, έχασε πανεύ-
κολα στο δεύτερο και μετά άρχισε η αντεπίθεση.
Στο δε πέμπτο και καθοριστικό σετ πίστεψε ότι θα
μπορούσε να καταβάλει τον Ναδάλ. Παρότι πήγαι-
ναν πόντο πόντο και όλα έδειχναν ότι η πρόκριση
στα ημιτελικά θα κριθεί στο τάι μπρέικ, ο Στέφανος πίεσε τον Ναδάλ και τον οδήγησε σε λάθη. Προηγήθηκε με μπρέικ 6-
5. Προτού σερβίρει το τελικό 7-5, είχε σβήσει ένα μπρέικ πόιντ του Ισπανού. Τα σετ (3-6, 2-6, 7-6 [4], 6-4, 7-5).

Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο είναι ο Ντανιήλ Μεντβέντεφ, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά. Ο Τσιτσιπάς επιθυ-
μεί να πάρει εκδίκηση από τον Μεντβέντεφ για τις ήττες που έχει υποστεί στο παρελθόν.

Ο Νίκος Κωστένογλου είναι ο βασικός υποψήφιος για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της
Εθνικής Κύπρου μετά την απόλυση του Βέλγου Γιόαν Βάλεμ. Ο Κωστένογλου, στρατιώτης
της ΑΕΚ επί σειρά ετών, υπήρξε προπονητής του «δικεφάλου» μέχρι τον Δεκέμβριο του
2019, όταν αντικαταστάθηκε από τον Μάσιμο Καρέρα. Είχε αντικαταστήσει τον Μιγκέλ
Καρντόσο τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. 

Άθλος Τσιτσιπά, άφησε εκτός τον Ναδάλ Έλαμψε ο Εμπαπέ
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο νέος σταρ του ποδοσφαί-

ρου, πέτυχε χατ τρικ και η Παρί Σεν Ζερμέν διέ-
συρε 4-1 την Μπαρτσελόνα του άκεφου Μέσι
στο Καμπ Νου της Βαρκελώνης, στο πρώτο
ματς της νοκ άουτ φάσης των 16 του Champi-
ons League. «Βασιλιάς ο Κιλιάν» ήταν ο τίτλος
της «Marca». Τον περασμένο μήνα η Παρί δέ-
χτηκε πρόταση ανταλλαγής του Εμπαπέ με τον
Μέσι, η οποία, όμως, δεν καρποφόρησε. 

Ο Λούπου έχει επέτειο…
Σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, συνελήφθη

από την Αστυνομία ως επικεφαλής σπείρας
διαρρηκτών, ενώ φορούσε ακόμα τη φανέλα του
Παναθηναϊκού. Προφυλακίστηκε για δυόμισι
μήνες, ενώ συνέχισε την καριέρα του στην Κό-
ρινθο, όπου επιτέθηκε σε φίλαθλο, και στον
ΟΦΗ. Είχε ξανασυλληφθεί στα σύνορα των Σκο-
πίων γιατί κυκλοφορούσε με κλεμμένο αυτοκί-
νητο και είχε πάνω του αδήλωτα χρήματα. 

Ντοκιμαντέρ 
για τον σερ Άλεξ
«Never give in» (ποτέ μην υποχωρείς) είναι ο
τίτλος του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την κα-
ριέρα του σερ Άλεξ Φέργκιουσον, το οποίο
θα προβληθεί τον Μάιο με μια συνεργασία
της Amazon και της Universal Pictures.
Σκηνοθέτης είναι ο γιος του, Τζέισον. Ο
Φέργκιουσον έκανε τώρα αυτό το ντοκιμαν-
τέρ, γιατί, όπως είπε, φοβήθηκε ότι θα έχει
απώλεια μνήμης μετά την εγκεφαλική αι-

μορραγία το 2018.

Βραδιά γεμάτη Europa League
Πολύ σημαντικά παιχνίδια, πέραν εκείνου του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», περι-

λαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των πρώτων αγώνων της νοκ άουτ φάσης των 32 του Europa League. Ξεχωρίζει η αναμέ-
τρηση της Μπενφίκα με την Άρσεναλ που θα γίνει στη Ρώμη (ο επαναληπτικός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), όπως και αυτή
της Λιλ κόντρα στον Άγιαξ, αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Σαν Σεμπαστιάν. Το πρόγραμμα:
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν, Βόλφσμπεργκερ - Τότεναμ, Ντιναμό Κιέβου - Μπριζ, Σοσιεδάδ - Μάντσεστερ Γ., Μπενφίκα - Άρσε-
ναλ, Ερυθρός Αστέρας - Μίλαν, Αντβέρπ - Ρέιντζερς, Σλάβια Πράγας - Λέστερ, Σάλτσμπουργκ - Βιγιαρεάλ, Μπράγκα - Ρόμα,
Κράσνονταρ  - Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Γιουνγκ Μπόις - Λεβερκούζεν, Μόλντε - Χοφενχάιμ, Γρανάδα - Νάπολι, Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Σαχτάρ, Λιλ - Άγιαξ. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν την επόμενη Πέμπτη.

Φαβορί 
για την 

Εθνική Κύπρου 
ο Κωστένογλου

Στο Αγρίνιο 
το ΠΑΣ - ΠΑΟ 

Στο Αγρίνιο θα γίνει σήμερα ο πρώτος
προημιτελικός του Κυπέλλου ανάμεσα

στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναθηναϊκό.
Αυτό αποφάσισε η ΕΠΟ, ως διοργανώτρια
αρχή, χωρίς να λάβει υπόψη τις διαβεβαι-
ώσεις της ηπειρωτικής ΠΑΕ ότι το γήπεδο
στους «Ζωσιμάδες» μπορεί να φιλοξενήσει
το παιχνίδι. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιώρ-
γος Χριστοβασίλης επιτέθηκε στον πρόεδρο
της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο.



Α
σπρη μέρα ξέξασπρη και απ’ τον ήλιο ξε-
ξασπρότερη! Ηθοποιοί και τραγουδιστές
με παιδιά και σκυλιά ξεχύθηκαν στις χιο-
νισμένες αθηναϊκές γειτονιές ουρλιάζον-

τας από χαρά. Με σκουφιά και χοντρά πανωφόρια
φωτογραφήθηκαν σύσσωμοι με φόντο τα λευκά
πάρκα αλλά και τους χιονάνθρωπους, με τον ανταγω-
νισμό για το ποιος έφτιαξε τον καλύτερο να είναι έν-
τονος. Η Μαρία Μπεκατώρου πήρε τον σκυλάκο της
και βγήκε βόλτα στον Χολαργό, με την οικοδέσποινα
του ΑΝΤ1 να ποζάρει χαμογελαστή με λευκό χοντρό
πουπουλένιο πανωφόρι και ροζ κασκόλ. Η Ηρώ Λού-
πη με την τετράποδη φίλη της Ρούλα απόλαυσε τη
χιονοκαταιγίδα βολτάροντας στον αποκλεισμένο
δρόμο του σπιτιού της στα βόρεια προάστια. «Λευκή
νύχτα», έγραψε η Ευγενία Δημητροπούλου, ενώ η
Πηνελόπη Πλάκα έκανε λόγο για την απόλυτη ευτυ-
χία: «Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Έξω στους δρόμους
μικροί και μεγάλοι. Χαμογελαστά μάτια, παιδικές
φωνές και γέλια. Τι ωραίο πράγμα να μας δίνει χαρά
το πιο απλό́... λίγο ήπολύ χιόνι. Ευτυχία».

Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφήθηκε δίπλα στον
τεράστιο χιονάνθρωπο που έφτιαξε με τα παιδιά της,
Λυδία και Νικήτα, και, φυσικά, με τη συμβολή του
συζύγου της Μάνου Παπαγιάννη. «Μα τι ομορφιά εί-
ναι αυτή́που ζούμε σήμερα... Έχω να φτιάξω χιονάν-
θρωπο έξω από ́ το σπίτι από τότε που ήμουν παιδί»,
έγραψε με ενθουσιασμό στο Instagram. 

«Αγάπη παντός καιρού» στους χιλιάδες followers
της από την Άλκηστι Πρωτοψάλτη και τον μικροσκο-
πικό αλλά γλυκύτατο χιονάνθρωπο που έφτιαξε με τα
χεράκια της. «Άσπρη μέρα. Και ο μικρός χιονάνθρω-
πος απέξω με καλεί να παίξω! Γιατί κατά βάθος μέ-
νουμε πάντα παιδιά. Σας στέλνω την αγάπη μου», ση-
μείωσε στη λεζάντα της φωτογραφίας της. 

Ο Μιχάλης Μαρίνος αναρωτήθηκε αν βρίσκεται
στο κέντρο της Αθήνας ή στον Βόρειο Πόλο, ενώ ο
Γιώργος Γεροντιδάκης με πολύ χιούμορ δημιούργη-
σε έναν χιονάνθρωπο-αντιγραφή του ρόλου του ως
μονόφθαλμου Μελέτη στις «Άγριες μέλισσες». Στον

κατάλευκο κήπο του σπιτιού τους βγήκε οικογενει-
ακώς η Ελένη Χατζίδου. «Χαιρόμαστε σαν μικρά παι-
διά και η Μελίτα σαστισμένη προσπαθεί να καταλά-
βει τι συμβαίνει», ήταν το μήνυμα της τραγουδί-
στριας, την ίδια ώρα που η Κατερίνα Παπουτσάκη,
ντυμένη σαν κρεμμύδι, έπαιζε χιονοπόλεμο με τα
παιδιά της. Με καρότο για μύτη, φέτες αγγουράκια
για μάτια και σετ κασκόλ-σκούφο, η Θεοφανία Πα-
παθωμά ανέδειξε από μόνη της τον χιονάνθρωπό της
ως τον ωραιότερο όλων.

Με τις νιφάδες να πέφτουν στα μάτια τους, η Μαρία
Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης, η κόρη τους Ισμήνη
αλλά και ο φύλακάς τους, το μεγαλόσωμο μπόξερ,
έπαιξαν μέχρι εξαντλήσεως στα χιόνια.

P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

Π
Ε

Μ
Π

ΤΗ
1

8
 Φ

Ε
Β

Ρ
Ο

Υ
Α

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

28

Στα λευκά η showbiz!

• Ο Χρήστος Χωμενίδης
απάντησε στα όσα του κατα-
λόγισε δημοσίως ο Αντώνης
Καφετζόπουλος στο μακρο-
σκελές κείμενό του με τίτλο
«Το πλυντήριο ξαναχτυπά» με
αφορμή τις καταγγελίες στη
showbiz. Ο γνωστός συγγρα-
φέας πέρασε στην αντεπίθε-
ση, δηλώνοντας, μεταξύ άλ-
λων, στη σελίδα του στο Face-
book: «Το να αποδίδεις δό-
λιες προθέσεις σε εκείνους
που δεν κρύφτηκαν, που δεν
σφύριξαν αδιάφορα, που
ανέλαβαν παλαιότερα και θα
αναλάβουν ξανά, αν χρει-
αστεί, το κόστος αντιδημοφι-
λών θέσεων είναι αστείο. Το
να τους χαρακτηρίζεις “πλυν-
τήρια” είναι ιταμό».

• Κουκουλωμένος με το μπουφάν
του έξω από σουπερμάρκετ στάθη-
κε ο Κώστας Κρομμύδας, περιμέ-
νοντας τη σύζυγό του να τελειώσει
τα ψώνια της. Και εκεί βίωσε το
θαύμα και το μεγαλείο της ψυχής:
μία κυρία τον πέρασε για άστεγο και
έσπευσε να του δώσει ελεημοσύνη
δύο ευρώ. «Ειλικρινά, αν δεν είχα-
με το θέμα με τον κορονοϊό, θα την
είχα αγκαλιάσει για να την ευχαρι-
στήσω για αυτή την υπέροχη κίνηση
που έκανε», σχολίασε ο ηθοποιός.

• Ο Θοδωρής Αθερίδης με
δημόσια ανάρτησή του ζήτη-
σε από τον Δημήτρη Παπαδη-
μούλη να συμπεριληφθεί στο
ευρωψηφοδέλτιο η Ολυμπιο-
νίκης Σοφία Μπεκατώρου, η
οποία ηγήθηκε του κινήματος
#MeToo.

• Μετά τον Θέμη του «Big Brother»
ένας ακόμα Θέμης θα απασχολήσει
το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το
μουσικό ριάλιτι «House of Fame».
Ο παίκτης είναι γνωστός ως drag
queen με το όνομα Holly Grace.



Έφτασε «η ώρα
η καλή» στο Διαφάνι

«Σε αγαπώ από πάντα» 

Επέτειος γάμου για την Καλλιόπη Ευαγγελίδη
και τον σύζυγό της Φώτη Θεοδωρίδη. Η ηθο-
ποιός, την οποία γνωρίσαμε από την καθημερι-
νή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η λάμψη»
στον ρόλο της Τατιάνας, και ο Μακεδόνας επι-
χειρηματίας γιόρτασαν την επέτειο του γάμου
τους και την απόκτηση τριών υπέροχων παι-
διών. Η πρωταγωνίστρια δημοσίευσε μια κοι-
νή τους φωτογραφία, με την ίδια να κρατά στην
αγκαλιά της το πρώτο τους παιδάκι, γράφοντας
με τρυφερότητα στο Instagram: «Σε αγαπώ από
πάντα».

Σοκολατένιος πειρασμός 
για τον Σάκη Tανιμανίδη

Τέλος οι διατροφικές κραιπάλες για τον Σάκη
Τανιμανίδη! Λίγο πριν από την έναρξη των γυρι-
σμάτων για το ριάλιτι «Η φάρμα», το οποίο θα
προβληθεί στον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής αποφά-
σισε να κόψει τη ζάχαρη, τρώγοντας την τελευ-
ταία κρέπα με σοκολάτα. «Και χωρίς πολλή σκέ-
ψη το γλυκό της επιλογής μου για να επιβραβεύ-
σω τον εαυτό μου είναι μια κρέπα σοκολάτα...
μπόλικη. Και από αύριο επιστροφή στη σωστή
διατροφή (είμαι τυχερός γιατί η σωστή διατροφή
μού αρέσει περισσότερο από τα junk food».

Αποκαλύψεις Γεωργουσόπουλου
Για πρώτη φορά ο γνωστός κριτικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσό-
πουλος αποκάλυψε τον λόγο που δεν ανανέωσε τη σύμβαση του Δημή-
τρη Λιγνάδη ως καθηγητή του Εθνικού Θεάτρου, το διάστημα που ο
πρώτος ήταν πρόεδρος του Δ.Σ. «Δεν ανανέωσα τη σύμβασή του, γιατί
από τότε ακούγονταν διάφορα για τη συμπεριφορά του. Δεν ήταν η αρ-
μόζουσα απέναντι στους σπουδαστές», ανέφερε στο tanea.gr.

Κόντρα με όλους ο Τόνυ Δη-
μητρίου, ακόμα και με τον
χειμωνιάτικο καιρό και τα
χιόνια σε όλη την Ελλάδα. Με
το γνωστό χιούμορ του, ο
ηθοποιός έκανε τη διαφορά
και ανάρτησε στον προσωπι-
κό του λογαριασμό φωτογρα-
φία από τις καλοκαιρινές του
διακοπές, ποζάροντας με το
μαγιό στη θάλασσα, όταν όλοι
οι υπόλοιποι συνάδελφοί του
πόζαραν στα χιόνια. 

Καυτή... εν μέσω χιονιά 
Δεν φοβίζουν τα χιόνια την Ιωάννα Τού-
νη, η οποία βγήκε στο κρύο με τα εσώρου-
χα και παρέμεινε έτσι και μέσα στο σπίτι
της. Οι συμβουλές της μαμάς της «ζακέτα
να πάρεις» δεν υπάρχουν πια στη μνήμη
της σέξι Θεσσαλονικάς, η οποία πόζαρε
ημίγυμνη στα προσωπικά της social me-
dia, τρελαίνοντας τον αντρικό πληθυσμό
με τα πλούσια προσόντα της.

Σε άλλον πλανήτη…

Τ
ο γαμήλιο μυστήριο που περίμενε καρτερικά το τηλεοπτικό
κοινό της σειράς «Άγριες μέλισσες» ανάμεσα στη Λενιώ και
τον δάσκαλο του Διαφανίου τελέστηκε πριν από λίγες μέρες

στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του μητροπολιτικού πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» στους Αγίους Αναργύρους. Τα γυρίσματα ήταν
πολύωρα, όλοι όμως οι πρωταγωνιστές ήταν παρόντες και ενθου-
σιασμένοι με την όμορφη εξέλιξη. Η Μαρία Κίτσου εμφανίστηκε
εκθαμβωτική στο λευκό νυφικό εποχής, με το γαμήλιο φόρεμα να
είναι διακοσμημένο με δαντέλα, σατέν γοβάκια και τα μαλλιά της
μαζεμένα σε έναν χαμηλό κότσο. Η ηρωίδα της δραματικής σειράς
αντάλλαξε όρκους ζωής και αγάπης με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο,
ο οποίος ήταν κομψός στο σκουρόχρωμο κοστούμι του. Στο πλευ-
ρό του ζευγαριού οι αδελφές της νύφης, Δρόσω και Ασημίνα, η
Ουρανία με το «κλαρίνο» της Λάρισας Κυριάκο, η Ρίζω και ο ενω-
μοτάρχης.
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Π
ολύ συχνά κοιτάμε τα δόντια μας και
σκεφτόμαστε ότι καλό θα ήταν, όταν
ήμασταν παιδιά, να είχαμε φορέσει σι-
δεράκια για να έχουμε ένα τέλειο χαμό-

γελο. Μετά σκεφτόμαστε ότι μάλλον είναι αργά
πλέον για σιδεράκια. Όμως, με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας οι μέθοδοι θεραπείας γίνονται πιο αό-
ρατες, πιο σύντομες και λιγότερο επίπονες. 

Η δρ Ματίνα Ματούλα, ορθοδοντικός, μας εξηγεί
ότι, εκτός από τα κλασικά σιδεράκια, οι ειδικοί δια-
θέτουν και τη μέθοδο με τους διαφανείς νάρθηκες
που είναι αφαιρούμενοι, έχουν πολύ καλό αισθητι-
κό αποτέλεσμα και αποτελούν τη λύση επιλογής
για τους ενήλικες. «Οι νάρθηκες αλλάζουν διαδο-
χικά κάθε 7-10 μέρες και μετακινούν τα δόντια
σταδιακά μέχρι την τελική τους θέση. Φοριούνται
22 ώρες το 24ωρο και αφαιρούνται στο φαγητό. H
θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες (Invisalign) είναι
κατάλληλη για ενήλικες, αλλά μπορεί να εφαρμο-
στεί και στα παιδιά και σε εφήβους και σχεδόν σε
όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα. Η διάρκεια της
θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του
προβλήματος και κυμαίνεται από τρεις μήνες έως
ενάμιση με δύο χρόνια. Οι επισκέψεις είναι μία
φορά τον μήνα, όμως με τη νέα μέθοδο των διαφα-
νών ναρθήκων ο συνολικός αριθμός των επισκέ-
ψεων μπορεί να μειωθεί στο 60% και η συχνότητα
να είναι μία φορά το δίμηνο ή το τρίμηνο. Τα πλεο-
νεκτήματά της έναντι της κλασικής μεθόδου με σι-
δεράκια είναι το φοβερό αισθητικό αποτέλεσμα
γιατί είναι διάφανα, ο λιγότερος πόνος, ότι δεν

υπάρχουν καθόλου πληγές στα χείλη και στα μά-
γουλα, πως εξασφαλίζεται πολύ καλή στοματική
υγιεινή γιατί αφαιρούνται, ότι δεν υπάρχει περιο-
ρισμός στις τροφές, είναι μειωμένος ο χρόνος θε-
ραπείας έως και 50% και γίνονται λιγότερα ραντε-
βού στο ιατρείο (μπορεί να ολοκληρωθεί μια θερα-
πεία και με πέντε ραντεβού). Τα οφέλη είναι ση-
μαντικά και για τους εφήβους, καθώς δεν υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού στην ενασχόλησή τους με
τα σπορ και δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης με

πνευστά μουσικά όργανα (με τα σιδεράκια είναι
αδύνατον). Η θεραπεία ξεκινάει με τη λήψη ψη-
φιακών αποτυπωμάτων με τον ενδοστοματικό σα-
ρωτή Itero (scanner) μέσα σε πέντε λεπτά, τα
οποία αποστέλλονται στην Αμερική, και μετά γίνε-
ται ο ψηφιακός σχεδιασμός της θεραπείας στον
υπολογιστή από τον ορθοδοντικό μέσω της τρισ-
διάστατης τεχνολογίας (3D), η οποία προσομοι-
ώνει τις κινήσεις που θα εφαρμοστούν στα δόντια.
Ο ενδοστοματικός σαρωτής αποτελεί νέα καινοτο-
μία στον τομέα της ορθοδοντικής. Χωρίς την ταλαι-
πωρία των κλασικών αποτυπωμάτων, η χρήση του
σαρωτή εξασφαλίζει στον ασθενή ακόμα μία δυ-
νατότητα: μπορεί να δει το τελικό αποτέλεσμα της
θεραπείας από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Η επι-
λογή του γιατρού παίζει σημαντικό ρόλο για ένα
επιτυχημένο τελικό αποτέλεσμα. Για αυτό θα πρέ-
πει να είναι, πρώτα από όλα, ειδικός ορθοδοντικός
με επιπλέον εξειδίκευση στη θεραπεία με διαφα-
νείς νάρθηκες Invisalign». 
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Τέλειο χαμόγελο χωρίς… σιδεράκια

kpapakosto@yahoo.gr

Εκτός από τα κλασικά σιδεράκια, 
οι ειδικοί διαθέτουν και τη μέθοδο με
τους διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι είναι
αφαιρούμενοι, έχουν πολύ καλό 
αισθητικό αποτέλεσμα και αποτελούν
λύση για τους ενήλικες

Νέες τεχνολογίες 
και Ορθοδοντική
Η Ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της
Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διά-
γνωση και τη θεραπεία ανωμαλιών στη θέ-
ση των δοντιών (ίσιωμα δοντιών) και των
γνάθων. Στόχος είναι η αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας του στόματος (ομιλία,
μάσηση, κατάποση) και της αισθητικής.
Αποτελεί μακροχρόνια επένδυση υγείας,
καθώς διευκολύνοντας τη στοματική υγιει-
νή εξασφαλίζει λιγότερα μελλοντικά προ-
βλήματα στα δόντια (τερηδόνες) ή στα ούλα
(ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες). Ένα όμορφο
χαμόγελο ωφελεί ψυχολογικά και ενι-
σχύει την αυτοπεποίθηση.

Δρ Ματίνα Ματούλα, 
ορθοδοντικός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Κριός
Εντυπωσιάστηκες από την υψηλή του τε-

στοστερόνη και χάρηκες που υπάρχουν
ακόμη τέτοια αρσενικά στην εποχή μας;
Μάλλον μόλις ερωτεύτηκες ένα κάθαρμα
Κριό. Είναι εκείνος που περνά το βράδυ από
τη γειτονιά με τη μηχανή και ξυπνάει άπαν-
τες με την κομμένη εξάτμιση. Αυτός που θα
καλεί τους φίλους του σπίτι για να δουν πο-
δόσφαιρο και θα απαιτεί εσύ να μαγειρεύεις
και να σερβίρεις. Θα σου υποδεικνύει ψυχρά
όλα τα σημεία στα οποία έχεις κυτταρίτιδα,
ενώ, αν εσύ αφήνεις υπονοούμενα για τη δι-
κή του πεταχτή κοιλιά, οι λεπτές σου ειρω-
νείες θα χάνονται στη μετάφραση. Και θα
υποστηρίζει πως το σκάκι είναι παιχνίδι τύ-
χης και όχι ικανοτήτων, όταν τον κερδίζεις. 

Έχει χαμηλή νοημοσύνη, είναι ακαλλιέρ-
γητος, άξεστος, πρωτόγονος, σοβινιστής,
σεξομανής, άπιστος, μεγαλομανής και προ-
πάντων ανταγωνιστικός. Μήπως να ψάξεις
κάτι σε πιο μετροσέξουαλ; 

Ταύρος
Θέλει να γίνει το λιμανάκι σου. Ισχυρίζεται

πως μπήκε στη ζωή σου για να σε βοηθήσει
και να σε παρηγορήσει. Είναι ο μόνος άντρας
στο Σύμπαν που ξέρει τι είναι καλό για σένα.
Προσοχή! Και ο Χίτλερ τα ίδια έλεγε. Και
ήταν και κείνος ένας Ταύρος-κάθαρμα. 

Από τον πρώτο μήνα της γνωριμίας σας θα
κανονίσει τις διακοπές σας. Σε κάποιον οι-
κονομικό προορισμό, γιατί είναι τσιγκούνης.
Είναι και ξεροκέφαλος. Εσύ δεν επιτρέπεται
να έχεις γνώμη για ένα θέμα, ακόμη κι αν
κατέχεις διδακτορικό. Εσύ θα μείνεις σπίτι,
γιατί η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυ-
ρά. Θα σου επιτρέπει, όμως, να πηγαίνεις
έως το ψιλικατζίδικο της γωνίας, αν μπορεί
να σε βλέπει από το παράθυρο. Είναι, βέ-
βαια, πιστός. Όπως κάθε τρομερός τεμπέ-
λης!

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Πώς θα αναγνωρίσεις το 
κακό αρσενικό κάθε ζωδίου

Κριός
(21/3-20/4)
Επιτυχίες θα έχετε στην εξέλιξη
της δουλειάς σας. Θα νιώσετε την
πίεση των γεγονότων, αλλά θα
δώσετε και μάχες για να αμυνθείτε
σε επιθετικές συμπεριφορές τρί-
των. Η κινητικότητα δεν θα λείψει. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αποφύγετε αντιθέσεις με ισχυρότε-
ρους ανθρώπους από εσάς, απομα-
κρυνθείτε από δυσάρεστα πρόσω-
πα, μην πάρετε βιαστικές αποφά-
σεις, μην πιέσετε κάτι που δεν είναι
αναστρέψιμο και μην εθελοτυφλή-
σετε στη διαμόρφωση μιας πιο
σκληρής πραγματικότητας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι καθυστερήσεις που σας προκα-
λεί ο ανάδρομος Ερμής θα διατη-
ρήσουν το άγχος μέσα σας, καθώς
δεν θα μπορέσετε έγκαιρα να εξο-
φλήσετε τους λογαριασμούς που
θα έχετε. Κινηθείτε όσο μπορείτε
πιο διαλλακτικά, μαζί και προνοη-
τικά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις σκέ-
ψεις και τις γνωριμίες σας. Μην
επηρεάζεστε από τα φαινόμενα
και μην αφήνετε τα γεγονότα να
σας παρασύρουν. Μέσα σας ξέρε-
τε τι θέλετε και δεν θα είναι χρήσι-
μο να το ξεχάσετε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
επιδείξετε στον ερωτικό τομέα μέ-
χρι και το τέλος αυτού του μήνα. Κι-
νηθείτε με εξαιρετικά λεπτό και με-
θοδικό τρόπο, αποφύγετε αντιθέ-
σεις και κάντε τις απαραίτητες συν-
θηκολογήσεις που θα υπαγορεύ-
σουν οι περιστάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κρόνος και ανάδρομος Ερμής
κάνουν πιεστικά τα αιτήματα των
άλλων προς εσάς και συχνά η
έκλυση αυτής της ενέργειας σας
κάνει πιο επιθετικούς και λιγό-
τερο διαλλακτικούς. Καλό είναι,
όμως, να διατηρήσετε τις ισορ-
ροπίες. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη καλύπτει αρκετά
κάποιες προσωπικές σας υπο-
θέσεις ή εξυπηρετεί την ευόδω-
ση των συναισθηματικών σας
σκοπών, που δεν περιορίζονται
στο ερωτικό πλαίσιο. Επίσης,
μπορείτε να δημιουργήσετε νέες
προοπτικές για το μέλλον σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ζείτε ένα είδος κυνηγητού, αφού,
κατά έναν περίεργο τρόπο, συνω-
μοτούν οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων εκείνων που σχετίζονται οι-
κονομικά μαζί σας με τις συγκυ-
ρίες οι οποίες θα προκύψουν. Η
περίοδος θέλει ψυχραιμία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η ανασυγκρότηση σχεδίων, ο ανε-
φοδιασμός ενέργειας εκεί που έχει
καταναλωθεί ή η δημιουργία νέων
συμμαχιών ή ακόμα και το ξεκίνημα
νέων συνεργασιών είναι πιθανές
προοπτικές. Με δυο λόγια, περι-
φρουρήστε τα κεκτημένα σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αρκετοί θα ανακαλύψετε έναν και-
νούργιο σκοπό ή θα υιοθετήσετε
από εδώ και πέρα μια νέα τακτική,
ευθυγραμμιζόμενοι με τις ανάγκες
μιας καινούργιας εποχής, που επη-
ρεάζει όλον τον κόσμο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι περισσότεροι θα παλέψετε
για να διασφαλίσετε τα εργασια-
κά σας συμφέροντα. Όσοι έχετε
υποχρεώσεις προς τρίτους και
αν αυτές σχετίζονται με την
υγεία τους, δεν μπορείτε να τις
αποφύγετε ή να τις αγνοήσετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η περίοδος σας κάνει απρόσε-
κτους και γι’ αυτό θα πρέπει να
φροντίσετε καλύτερα την υγεία
σας. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε
κινδύνους, είτε στη δουλειά είτε
στις άλλες καθημερινές σας
ασχολίες. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Yπάρχουν καλά και κακά ζώδια; Όχι! Αλλά υπάρχουν καλοί 
και κακοί άντρες που ανήκουν σε ένα ζώδιο. Μπορείτε να
τους καταλάβετε και να... στρίψετε προτού τους ερωτευτείτε,
πριν να ξοδέψετε συναίσθημα και προπάντων χρόνο; 
Μπορείτε, πάντα με τη βοήθεια της Αστρολογίας 
και με μια μικρή δόση παρατηρητικότητας.
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Ο
χιονιάς και τα προβλήματα που προ-
κάλεσε έφεραν με μεγάλη ένταση στο
επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου την

αναποτελεσματικότητα του ελληνικού κρά-
τους. Πιθανώς επειδή αυτήν τη φορά τα φυσι-
κά φαινόμενα ήταν δριμύτερα από άλλες. Ή,
πιθανότερο, επειδή αφορούσαν στην εντός
των τειχών Ελλάδα: την Αθήνα και το Λεκανο-
πέδιο. Οι παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρι-
κού ρεύματος και νερού δεν ήταν η καλύτερη
εικόνα για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Ανα-
μενόμενο, λοιπόν, η αντιπολίτευση να ρίξει
πρώτη τον λίθον του αναθέματος. Με την ανα-
μενόμενη, επίσης, στόχευση: το «επιτελικό
κράτος» (που είναι «ανίκανο»), την κυβέρνη-
ση (η οποία «αντί να προλαμβάνει, απαγο-
ρεύει») και τον Μητσοτάκη (που ενώ η Ελλά-
δα στα διόδια των Αφιδνών αναστενάζει, αυ-
τός «πίνει καφέ στο Κολωνάκι»). Απλά πράγ-
ματα. Εύκολα και κατανοητά.

Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις η κυβέρνη-
ση είναι από χέρι χαμένη. Διότι αν επιτρέψει
στα αυτοκίνητα να αλωνίζουν στην εθνική
οδό, θα ακούσει on camera την γκρίνια όσων
αποκλειστούν για «το κράτος που τους άφησε
να παγώσουν μέσα στο χιόνι». Και αν απαγο-
ρεύσει την κυκλοφορία, θα τα ακούσει από
τον Ηλιόπουλο ότι ασκεί προληπτική πολιτική
διά των απαγορεύσεων. Η διαμαρτυρία,
όμως, του Στέφανου Μάνου έχει λογική.
Τριάντα έξι ώρες δίχως ηλεκτρικό και νερό

δεν τρώγονται. Είτε στην Εκάλη της Αττικής
βρίσκεσαι είτε παραέξω, στο Μαντούδι Ευ-
βοίας, μόνο οι εντυπώσεις είναι διαφορετι-
κές. Όχι η κατάσταση. 

Η μόνη λύση, που δεν μπορεί να δοθεί τώρα
αλλά σε βάθος χρόνου, είναι το αποτελεσμα-
τικότερο κράτος. Προσέξτε: όχι μεγαλύτερο.
Καλύτερο. Κράτος που στην Πυροσβεστική
θα σηκώνουν κάνα τηλέφωνο για να πληρο-
φορηθούν ότι στον τάδε δρόμο κλαριά δέν-
τρων αιωρούνται πάνω από ηλεκτροφόρα κα-
λώδια. Αλλά (για να συνεννοούμαστε) και
κράτος στο οποίο οι αστυνομικοί δεν θα τρέ-
χουν πίσω από τους πολίτες που δεν φορούν
μάσκα, αλλά θα κυνηγούν κάνα κλέφτη.
Εκτός, όμως, του αποτελεσματικού κράτους
χρειαζόμαστε και Αυτοδιοίκηση που θα κάνει
τη δουλειά της. Και δουλειά της, όπως δίδαξε
εσχάτως η «Μηδεία», είναι να κόβει -το καλο-
καίρι, όχι το καταχείμωνο- τα κλαριά που

κρέμονται πάνω από ηλεκτροφόρα καλώδια
και να καθαρίζει τα φρεάτια. Εξίσου, όμως,
απαραίτητη είναι η αλλαγή της νοοτροπίας
όσων περιμένουν από ένα «κράτος-πατερού-
λη» να τους λύσει όλα τα προβλήματα.

Πολλά χρόνια τώρα, τα κόμματα εξουσίας
υπόσχονται την «επανίδρυση του κράτους»
που θα προστατεύει τη ζωή και τις προσωπι-
κές ελευθερίες του πολίτη, τεχνολογικά εξο-
πλισμένου και στελεχωμένου με ικανό, αξιο-
κρατικά επιλεγμένο και ορθά κατανεμημένο
προσωπικό. Εκτός από κάποια δειλά βήματα,
δεν το έκαναν. Μας έμεινε, λοιπόν, αμανάτι
ένα κράτος διοικητικά αγκυλωμένο και λει-
τουργικά γραφειοκρατικό, το προσωπικό του
οποίου απεχθάνεται την αξιολόγηση όπως ο
διάβολος το λιβάνι.

Α
υτό το κράτος, στο οποίο δίνουμε υπε-
ρεξουσίες για να αντιμετωπίσει κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης, πολύ εύ-

κολα μπορεί να μεταβληθεί αύριο σε απρό-
σωπο μηχανισμό χειραγώγησης.

Ο εκσυγχρονισμός και όχι οι επιπλέον
εξουσίες είναι η απάντηση στην κατάσταση
που τείνει να επικρατήσει. Το κεφάλαιο «κρά-
τος, μια στοργική αγκαλιά για όλους και για
όλα» καλό είναι να περάσει στην Ιστορία. Και
να μείνει ήσυχο εκεί. Από την αναβίωσή του
έχουμε λιγότερα να ωφεληθούμε και περισ-
σότερα να διακινδυνεύσουμε. Ιδίως στην
εποχή μετά τον κορονοϊό. 

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερο
κρατικό μηχανισμό, ικανότερη 
Αυτοδιοίκηση αλλά και 
περισσότερη αυτοπεποίθηση. 
Ένα «κράτος-πατερούλης» 
θα δημιουργούσε σήμερα 
περισσότερα προβλήματα 
από όσα θα έλυνε...

Μια αγκαλιά που μπορεί να μας πνίξει 


