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Ο
λο και περισσότεροι διαπιστώνουν (επιτέ-
λους) ότι στην ευρύτερη περιοχή μας ένας
είναι ο «ταραξίας», ο «πειρατής», αυτός

που επιβουλεύεται, προκαλεί, παραβιάζει, κατέχει
παράνομα και αυθαιρετεί. Και δεν είναι άλλος από
τον Ρ.Τ. Ερντογάν και το σύστημα που έχει εγκαθι-
δρύσει στη γείτονα εδώ και σχεδόν δύ δεκαετίες,
προκαλώντας πρόβλημα τόσο στους γύρω του όσο
και στον ίδιο τον τουρκικό λαό. 

Στο πλάι των νέων αυστηρών προειδοποιήσεων
προς την Άγκυρα ως εισήγηση Μπορέλ στο Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης με
αφορμή και την πρόκληση στα Βαρώσια αλλά και
εν γένει την επιθετική τουρκική συμπεριφορά στην
Ανατολική Μεσόγειο, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα
που θέλουν την Τουρκία περιθωριοποιημένη και
εκτός συνεννόησης με τη Δύση τη δεδομένη στιγ-

μή. «Στη στρατηγικά σημαντική περιοχή της Μεσο-
γείου οι ΗΠΑ απομακρύνονται σταδιακά από την
Τουρκία με κερδισμένη την Ελλάδα», είναι ένα από
τα βασικά άρθρα της κυριακάτικης «Die Welt», που
τιτλοφορείται «Η Άγκυρα απομονωμένη, η Αθήνα
συνάπτει συμμαχίες».

Ο ελληνικός διπλωματικός καμβάς περικλείει τη
σύσφιξη των σχέσεων με ΗΠΑ και Γαλλία σε ένα
πλαίσιο ισχυρής αμυντικής στρατηγικής συμμα-
χίας, τις προοπτικές με το Βερολίνο, τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις συνεργασίες της Ανατολικής Με-
σογείου και την αναβάθμιση σε ό,τι αφορά το Λιβυ-
κό μετά και τη συμμετοχή μας στη διάσκεψη του
Παρισιού, και παράλληλα την αναθέρμανση των ελ-
ληνορωσικών σχέσεων, όπως αποδείχθηκε από το
πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού και τη συνάν-
τησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην προεδρική

ντάτσα στο Νόβι Σότσι. Παρούσα, λοιπόν, η ελληνι-
κή διπλωματία σε όλες τις προκλήσεις που ανα-
δύονται στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ευρασίας
και της Βορείου Αφρικής και ενεργητική σε ό,τι
αφορά τις ευκαιρίες για win win συνεργασίες. Σε
καμία περίπτωση, όμως, ευκαιριακή και τυχοδιω-
κτική, αντιθέτως συνεπής και αφοσιωμένη και, το
κυριότερο, πάντα εντός τους διεθνούς νομικού
πλαισίου. Την ίδια προσήλωση, την ίδια προσοχή
και μεθοδικότητα πρέπει να επιδείξουμε σε βρα-
χυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι
προκλήσεις συνεχίζονται στη γειτονιά μας, με τη
σπίθα έτοιμη να ξανανάψει τη φωτιά στα Δυτικά
Βαλκάνια, την ώρα που η αλλαγή σκυτάλης σε Σό-
φια και Σκόπια εγκυμονεί εξελίξεις. Καταστάσεις,
δηλαδή, που αναδεικνύουν τις υπεύθυνες και νη-
φάλιες δυνάμεις.
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Σ
ε νέα βάση μπαίνουν οι σχέσεις Πολι-
τείας - Εκκλησίας, καθώς η παρουσία
του πρωθυπουργού στη Διαρκή Ιερά
Σύνοδο έβαλε τα θεμέλια για μια

εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον σε μια
σειρά από κρίσιμα αλλά άλυτα ζητήματα που
απασχολούν τον Κλήρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
έστειλαν, με το βλέμμα στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων, κοινό μήνυμα για να επισπευσθεί
ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού με
έμφαση στις περιοχές όπου η εμβολιαστική
κάλυψη είναι χαμηλή και να υπάρξει καλύτερη
εποπτεία για την πιστή τήρηση των υγειονομι-
κών μέτρων στους ναούς.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που
πρωθυπουργός συμμετέχει σε συνεδρίαση του
ανώτατου οργάνου της ιεραρχίας. Οι σχέσεις
Μητσοτάκη - Ιερώνυμου είναι αλήθεια ότι είναι
κάτι παραπάνω από καλές και αυτό βοήθησε
στο να ανοίξουν διάπλατα οι πύλες της Μονής

Πετράκη τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στην
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Μήνυμα στους αρνητές
Το μήνυμα ήταν λιτό αλλά σαφές στην κοινή

ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου και της Εκ-
κλησίας, που εκδόθηκε μετά την ιστορική αυτή
στιγμή: «Πολιτεία και Εκκλησία της Ελλάδος,
πάντα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρ-
μοδιοτήτων τους, αντιμετωπίζουν όχι μόνο την
πανδημία, αλλά και όσους την εργαλειοποιούν,
αναζητώντας ή ακόμη και υποδαυλίζοντας εν-
τάσεις στις σχέσεις μεταξύ Πολιτείας και Εκ-
κλησίας».

Τι ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Ειδική αναφορά στη μεγάλη μεταρρύθμιση

της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης έκανε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ στο υπόμνημά
του προς τον πρωθυπουργό περιλαμβάνεται το
θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής πε-
ριουσίας, το οποίο κινείται σε δύο άξονες: α)
υποστήριξη φιλανθρωπικού έργου και συμβο-
λή στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης και β)
νομοθετικό εξορθολογισμό και επικαιροποί-
ηση του πλαισίου του 1945, που αφορά στους
κληρικούς στη χώρα μας. Ο Μακαριώτατος ξε-
καθάρισε ότι δεν ζητήθηκε καμία πρόσληψη
παραπάνω, πέρα από τις τακτικές του έτους,

αποσαφηνίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κανένα
πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, πέραν του
προγραμματισμένου.

Ανοιχτός δίαυλος
Σε τρεις άξονες θα στηριχθεί ο ανοιχτός διά-

λογος Πολιτείας - Εκκλησίας σύμφωνα με τον
πρωθυπουργό: κοινωνική συνοχή, δημοσιονο-
μική πειθαρχία και διαφάνεια. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μετά το τέλος των εργασιών της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου έκανε έναν απολογισμό,
μιλώντας για τις παρεμβάσεις της παρούσας
κυβέρνησης σε καίρια ζητήματα που ταλάνιζαν
εδώ και χρόνια την εκκλησία, όπως η διευθέ-
τηση του χρονίζοντος θέματος της διοικήσεως
και διαχειρίσεως των μη ενοριακών κοιμητη-
ριακών ναών και η ρύθμιση με νόμο των σπου-
δών των ιερέων-εφημερίων στα χωριά και τις
κωμοπόλεις.

Εμβόλια: Κοινό μέτωπο 
Πολιτείας - Εκκλησίας

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ικανοποίηση από
τους ιεράρχες 
Με ικανοποίηση υποδέχθη-
καν και στην Εκκλησία την
υψηλού συμβολισμού επί-
σκεψη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Μονή Πετράκη. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι η φυσική παρουσία του
πρωθυπουργού στη συνε-
δρίαση της Συνόδου σχολιά-
στηκε θετικά από εκκλησια-
στικούς κύκλους, καθώς δεί-
χνει τη διάθεσή του να
αφουγκραστεί τα ζητήματα
που απασχολούν χρόνια τώρα
την Εκκλησία, όπως μεταξύ
των άλλων το ακανθώδες ζή-
τημα της αξιοποίησης της εκ-
κλησιαστικής περιουσίας.
Πηγές που γνωρίζουν καλά τα
εκκλησιαστικά πράγματα αι-
σιοδοξούν ότι ο διάλογος αυ-
τός μπορεί να φέρει αποτελέ-
σματα από τη στιγμή που η
διάθεση της κυβέρνησης εί-
ναι ειλικρινής. Το δεύτερο
σημαντικό συμπέρασμα από
την επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στη συνεδρίαση της
ΔΙΣ είναι ότι από την πλευρά
της Εκκλησίας κατέστη για
μια ακόμα φορά ξεκάθαρη η
στήριξη στη μεγάλη προσπά-
θεια ανάσχεσης της πανδη-
μίας. Οι επόμενοι μήνες θα
δείξουν τους καρπούς αυτής
της νέας εποχής διαλόγου
ανάμεσα στην Πολιτεία και
την Εκκλησία.

Η παρουσία Μητσοτάκη
στη ΔΙΣ βάζει τα θεμέλια
για μια εποικοδομητική
συνεργασία σε μια σειρά
από κρίσιμα ζητήματα



Η
ταν λίγο πριν από τις 21.00 το
βράδυ της Κυριακής και ο Νίκος
Ανδρουλάκης είχε ξεκινήσει να
πανηγυρίζει με συγγενείς και φί-

λους του τη σαρωτική νίκη στον δεύτερο γύ-
ρο των εκλογών. Ένα άγνωστο νούμερο, από
τα πολλά, κάλεσε τον νέο πρόεδρο του ΚΙ-
ΝΑΛ και αυτός δεν απάντησε. Ενημερώθηκε
όμως αμέσως μετά από συνεργάτη του ότι
τον αναζητά ο πρωθυπουργός και κάλεσε ο
ίδιος τον κ. Μητσοτάκη μόλις... βρήκε το νού-
μερό του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υπήρξε καμία
έκπληξη για την εκλογή Ανδρουλάκη, ούτε
για το εύρος της διαφοράς από τον κ. Παπαν-
δρέου. Άλλωστε, έμπειροι περί τα εκλογικά
συνεργάτες του πρωθυπουργού περίμεναν
την ευρεία διαφορά. Η μη έκπληξη, παράλ-

ληλα, εκπορεύεται και από το γεγονός ότι
στην κυβέρνηση έχουν σταθμίσει τον παρά-
γοντα «Ανδρουλάκης», έστω και αν υπάρ-
χουν ακόμη αρκετοί άγνωστοι στην εξίσωση
του νέου ηγέτη του ΚΙΝΑΛ, ο οποίος είναι μεν
αρκετά άγνωστος εκτός του κόμματος, αλλά
αρκετά γνωστός σε μια μεγάλη δεξαμενή αν-
θρώπων που ψηφίζουν ή ψήφιζαν το κόμμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, στο Μέγαρο Μαξίμου
δεν θεωρούν ότι θα υπάρξουν το επόμενο
διάστημα σημαντικές μετακινήσεις κεντρο-
γενών ψηφοφόρων που στήριξαν τον κ. Μη-
τσοτάκη το 2019 και εξακολουθούν να απο-
τελούν μια κρίσιμη μάζα για την πολιτική κυ-
ριαρχία της κυβέρνησης έως και σήμερα. 

Eκτιμήσεις
Συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν

ότι οι λόγοι που έφεραν αυτούς τους ανθρώ-
πους στην κοίτη της ΝΔ είναι ακόμη εν ισχύι
και το νήμα που συνδέει τον κ. Μητσοτάκη με
αυτό το ακροατήριο ακόμη ισχυρό. Οι ίδιες
πηγές όμως εκτιμούν ότι το βασικό πρόβλη-
μα μετατοπίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
έπειτα από μεγάλο διάστημα παρατεταμένης

στασιμότητας και αδυναμίας κεφαλαιοποί-
ησης της όποιας φθοράς της κυβέρνησης
έχει «χλομιάσει» στα μάτια πασοκογενών
ψηφοφόρων.

Κληθείς να σχολιάσει την εκλογή Ανδρου-
λάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου υπογράμμισε ότι «προσδοκούμε
μια αντιπολίτευση δημιουργική, με προτάσεις.
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει τη δου-
λειά της, συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε μέρα
έως τις επόμενες εκλογές και να παράγει έργο
για να δυναμώνει την Ελλάδα σε κάθε επίπε-
δο». Σε ερώτηση για το κατά πόσον έχει ήδη
προγραμματιστεί ραντεβού του πρωθυπουρ-
γού με τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Οικο-
νόμου απάντησε πως θα προγραμματιστεί κά-

ποια επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες
το επόμενο χρονικό διάστημα, σχολιάζοντας
πως είναι απόλυτα φυσικό να συναντηθούν ο
πρωθυπουργός και ο νέος πρόεδρος του τρί-
του κοινοβουλευτικού κόμματος.

Στο Μαξίμου δεν θεωρούν 
ότι θα υπάρξουν σημαντικές
μετακινήσεις κεντρογενών
ψηφοφόρων που στήριξαν 
τον κ. Μητσοτάκη το 2019
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«Πρόβλημα» 
για τον ΣΥΡΙΖΑ 
ο Ανδρουλάκης

Σε θέσεις μάχης το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων
ενόψει της έναρξης της συζήτησης του κρατικού
προϋπολογισμού στις 6 το απόγευμα στην Ολομέ-
λεια της Βουλής, που αναμένεται να διεξαχθεί σε
τροχιά ολομέτωπης σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνη-
σης και αντιπολίτευσης. Πρόκειται για τον δεύτερο
προϋπολογισμό που συζητείται εν μέσω πανδημι-
κής κρίσης με σκοπό να ψηφιστεί το βράδυ του
Σαββάτου με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία ενέ-
χει παραδοσιακά χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση. Της ψηφοφορίας, που δεν αναμέ-
νεται να έχει εκπλήξεις, θα προηγηθεί οξύτατη αν-
τιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με το
πολιτικό ενδιαφέρον να στρέφεται εκ των πραγμά-

των στο πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει κοινοβου-
λευτικά το ΚΙΝΑΛ και τις ισορροπίες που θα τηρήσει
σε αυτήν τη συζήτηση ο νέος αρχηγός του. Τη μερί-
δα του λεόντος στη συζήτηση θα πάρουν η υγεία και
οι δαπάνες που προορίζονται να στηρίξουν το ΕΣΥ
στον καιρό της πανδημίας, ενώ δεν αποκλείεται ο
πρωθυπουργός να προβεί σε νέες ανακοινώσεις
ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.
Η αξιωματική αντιπολίτευση θα επικεντρώσει τα
βέλη της στις δαπάνες υγείας που, όπως υποστηρί-
ζει, είναι σαφώς μειωμένες, ενώ στο στόχαστρο θα
μπουν και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την
ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Γενικοί εισηγητές από
τα κόμματα έχουν οριστεί ο Θόδωρος Ρουσόπουλος

από τη ΝΔ, η Έφη Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώ-
στας Σκανδαλίδης, όπως έχει προαναγγελθεί από το
ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο
Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση και ο
Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
Ειδικοί εισηγητές έχουν οριστεί από τη ΝΔ οι Θόδω-
ρος Καράογλου, Μανώλης Κόνσολας, Διονύσης
Σταμενίτης και Ιάσων Φωτήλας, από τον ΣΥΡΙΖΑ οι
Ανδρέας Ξανθός, Αλέξης Χαρίτσης και Σωκράτης
Φάμελλος, από το ΚΙΝΑΛ οι Γιώργος Αρβανιτίδης
και Γιώργος Μουλκιώτης, από το ΚΚΕ η Διαμάντω
Μανωλάκου, από την Ελληνική Λύση ο Κώστας Χή-
τας και από το ΜέΡΑ25 ο Γιώργος Λογιάδης.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης 
στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή!

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Η
εβδομάδα ξεκίνησε βρίσκοντας
τον Νίκο Ανδρουλάκη νέο αρχηγό
του Κινήματος Αλλαγής και τον
ΣΥΡΙΖΑ να οργανώνει τις επόμε-

νες πολιτικές του κινήσεις, μη αφήνοντας τον
χρόνο να περνά άσκοπα, μιας και δεν υπάρ-
χει πια χρόνος για την αξιωματική αντιπολί-
τευση, εάν θέλει σοβαρά να διεκδικήσει την
εξουσία στις εθνικές εκλογές, οι οποίες τώ-
ρα διαφαίνονται ακόμη πιο κοντά. 

Ο Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στον Νίκο
Ανδρουλάκη για να τον συγχαρεί, εκδηλώ-
νοντας βέβαια και την πρόθεση για μια επι-
κείμενη συνάντηση.

Κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας του
ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το γεγονός της εκλο-
γής, εκτιμούν πως ο μόνος τρόπος για να
πράξει κάτι διαφορετικό ο Ανδρουλάκης και
να αφήσει ένα θετικό πρόσημο ως πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ, είναι να συνεργαστεί με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στο πλαίσιο μιας προοδευτικής διακυ-

βέρνησης. Ο δρόμος προς τη Δεξιά είναι βε-
βαίως ανοιχτός, αλλά θα είναι και το πολιτικό
του αδιέξοδο, αφού «άλλη μία από τα ίδια θα
κάνει» όπως οι προκάτοχοί του, δικαιώνον-
τας την ίδια ώρα και τον Γιώργο Παπανδρέου,
που μόνο ως φορέα ανανέωσης δεν τον θεω-
ρεί και το λέει ανοιχτά. 

«Δεν θα τον αφήσουν…»
Κύκλοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν πως

πίσω από τον Ανδρουλάκη υπάρχουν δυνά-
μεις που δεν θα τον αφήσουν να προσεγγίσει
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό κατέστη σαφές, από την
ώρα που ο Λοβέρδος δήλωσε ανοιχτά τη στή-
ριξή του στην υποψηφιότητά Ανδρουλάκη,
ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί καν ο δεύ-
τερος γύρος των εσωκομματικών εκλογών.
Παράλληλα, απαντούν και στο ερώτημα που
εμφανίζεται ως «επιθυμία κάποιων» όπως
αναφέρουν, αν υπάρχει ανησυχία μήπως το
«φρέσκο» ΚΙΝΑΛ «κόψει» ψήφους και πο-

σοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Αν κάποιος πρέπει
να ανησυχεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυ-
βέρνησή του. Όσο η φθορά του γιγαντώνεται,
τόσο οι κεντρώοι ψηφοφόροι που τον πίστε-
ψαν και εξαπατήθηκαν, θα του γυρνούν την
πλάτη, πιθανόν και προς το ΚΙΝΑΛ. Και όσο ο
ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και ο φιλοκυβερνητι-
κός Τύπος θα ξαναπαίζουν το έργο της δήθεν
δυναμικής του ΚΙΝΑΛ, τόσο θα του στέλνουν
ψηφοφόρους της ΝΔ», λένε.

Εκτιμήσεις στελεχών
της Κουμουνδούρου 
για τις επόμενες κινήσεις 
του Ανδρουλάκη και 
το τηλεφώνημα Τσίπρα
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Από τη ΝΔ θα
«κόψει» ψήφους
το νέο ΚΙΝΑΛ

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή
τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη που προβλέπει τη μετάταξη του προσωπικού
της Γ’ Υποδιεύθυνσης Ανάλυσης Πληροφοριών
της ΕΥΠ σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.
Το θέμα σήκωσε αντιπολιτευτικά ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω
του αρμόδιου τομεάρχη Χρήστου Σπίρτζη, που χα-
ρακτήρισε απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τη
ρύθμιση, καλώντας την κυβέρνηση να αναλογι-
στεί τι πληγές ανοίγει στην εθνική ασφάλεια με τη
μεταφορά στελεχών της ΕΥΠ σε άλλες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με την ίδια
τροπολογία η κυβέρνηση παρεμβαίνει στις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, καθιερώνοντας ενιαίο
ψηφοδέλτιο με διευρυμένη σταυροδοσία, θέλον-
τας -όπως είπε- να ισοπεδώσει κάθε φωνή δια-
μαρτυρίας ακόμη και συνδικαλιστών της ΕΥΠ. 
Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ακόμη ότι με άλλο άρθρο
της τροπολογίας η κυβέρνηση επιχειρεί να νομι-
μοποιήσει δαπάνες προς την εταιρεία του νυν δι-
οικητή της ΕΥΠ που αφορά τη σύμβαση για τα

«βραχιολάκια» των κρατουμένων, παρά την αρνη-
τική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους. 
Για μεθόδευση μίλησε ο Γιώργος Καμίνης από το
Κίνημα Αλλαγής, για κατάπτυστη τροπολογία έκα-
νε λόγο ο Μανώλης Συντυχάκης από το ΚΚΕ.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης
Οικονόμου τόνισε ότι με την τροπολογία αναβαθ-
μίζονται περισσότερο οι υπηρεσίες ασφαλείας
της ΕΛΑΣ, αποκτώντας έμπειρο και επιστημονικά
καταρτισμένο προσωπικό, που θα τις βοηθήσει να
αντιμετωπίσουν προκλήσεις και απειλές στο πε-
δίο της εσωτερικής ασφαλείας.
Σε ό,τι αφορά την καταγγελία Σπίρτζη, εξήγησε ότι
με την εξόφληση της δαπάνης της σύμβασης για
τα «βραχιολάκια» κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες
του παρελθόντος και προανήγγειλε ότι σύντομα θα
διεξαχθεί διεθνής διαγωνισμός, προκειμένου να
επιλεγεί νέος ανάδοχος για τον εναλλακτικό αυτό
τρόπο φύλαξης κρατουμένων. 

Κόντρες και μικροπολιτικά παιχνίδια πάνω στην ΕΥΠ 
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Τ
α... κλειδιά της Χαριλάου Τρι-
κούπη κρατά και επίσημα από
χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ως
νέος πρόεδρος του Κινήματος

Αλλαγής μετά τη σαρωτική νίκη επί του
Γιώργου Παπανδρέου με 67,8%. H ανά-
δειξη του 42χρονου πολιτικού στην ηγε-
σία του Κινήματος Αλλαγής δημιουργεί
νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Η
καθαρή νίκη, σε συνδυασμό με την εντυ-
πωσιακή συμμετοχή των πολιτών και
στους δύο γύρους της εσωκομματικής
διαδικασίας, του δίνει την ώθηση να αλ-
λάξει πραγματικά σελίδα και να περάσει
το κόμμα σε μια νέα εποχή. Η εκλογική

νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη αποκτά ακό-
μη μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι αναμε-
τρήθηκε με έναν Παπανδρέου. Το γεγο-
νός αυτό οδηγεί κάποιους στο να κάνουν
λόγο για μια νέα περίοδο που έχει να κά-
νει με την «αποπαπανδρεοποίηση» της
παράταξης. Δεν είναι λίγοι και αυτοί που
βλέπουν στο πρόσωπο του Νίκου Αν-
δρουλάκη έναν «αντιΤσίπρα» που θα κα-
ταφέρει να επαναπατρίσει ένα μεγάλο
τμήμα από τους ψηφοφόρους που πήγαν
προς την όχθη του ΣΥΡΙΖΑ.

Κοινοβουλευτική ομάδα
Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει η ΚΟ

του κόμματος, όπου θα «κλειδώσει» το
πρόσωπο που θα εκπροσωπεί το κόμμα
στη Βουλή. Ισχυρές πιθανότητες συγκεν-
τρώνουν ένας εκ των δύο κοινοβουλευτι-
κών εκπροσώπων Κώστα Σκανδαλίδη και
Μιχάλη Κατρίνη. Από τις πρώτες κουβέν-
τες που είχε χθες με τους δημοσιογρά-
φους, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε
ενωτικός: «Οι εκλογές τελείωσαν. Πάμε
ενωτικά». Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται
σήμερα να δείξει και το πρώτο δείγμα
γραφής, καθώς ακούγεται ότι σκοπεύει να
αξιοποιήσει τον Χάρη Καστανίδη είτε για
γραμματέα της ΚΟ είτε για κοινοβουλευτι-
κό εκπρόσωπο.

Στον τομέα της επικοινωνίας θα δώσει
έμφαση με δοκιμασμένα στελέχη όπως ο
Βαγγέλης Τσόγκας, o Παναγιώτης Βλά-
χος, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου τη
γραμματεία επικοινωνίας με αναβαθμι-
σμένο ρόλο, ο Νίκος Βοσδογάνης, στενός

συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, και ο
Βασίλης Πανάγου. Στα πρόσωπα που θα
αναλάβουν δράση στο κόμμα είναι μεταξύ
άλλων ο πρώην γραμματέας του ΚΙΝΑΛ
Στέφανος Ξεκαλάκης και ο Ανδρέας Σπυ-

ρόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού του κ.
Ανδρουλάκη. Η επίσημη παράδοση-πα-
ραλαβή έγινε χθες το πρωί στη Χαριλάου
Τρικούπη. Τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
υποδέχτηκε στην είσοδο του κτιρίου ο δι-
ευθυντής Νίκος Σαλαγιάννης μαζί με τον
γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη και
τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ.

«Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την πα-
ράταξη. Προχωράμε δυναμικά να ανασυγ-
κροτήσουμε την Κεντροαριστερά. Ο τόπος
έχει ανάγκη μία ισχυρή φωνή προόδου,
ρεαλισμού, μία ισχυρή σοσιαλδημοκρατι-
κή φωνή», δήλωσε προσερχόμενος στα
γραφεία του κόμματος και πρόσθεσε πως
«ο στόχος μου είναι αυτό να το προσφέ-
ρουν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παρά-
ταξη, διότι πρέπει και ο τόπος να αλλάξει
σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή όπου οι πο-
λίτες να θεωρούν ότι τα κόμματα δίνουν
λύσεις και όχι ότι είναι κλειστοί, πελατει-
ακοί μηχανισμοί, που διχάζουν και δεν
βοηθούν να πάει ο τόπος μπροστά. Οπότε
έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και
θα την ξεκινήσουμε από σήμερα, ώστε
όλα τα θέματα να τα απαντήσουμε σωστά
και με προοπτική».

Αμέσως μετά έγινε και η πρώτη συνε-
δρίαση με τους στενούς συνεργάτες του,
στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχαν οι
Βαγγέλης Τσόγκας, Ανδρέας Σπυρόπου-
λος, Παναγιώτης Βλάχος, Βασίλης Πανά-
γου και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Νωρίτερα, σε μια κίνηση υψηλού συμβο-
λισμού, ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε

στο Α’ Νεκροταφείο και άφησε ένα λου-
λούδι στους τάφους της Φώφης Γεννημα-
τά και του Ανδρέα Παπανδρέου.

Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας Κωνσταντι-
νόπουλος, βουλευτής και εκ των κορυ-
φαίων στελεχών της ομάδας του νέου
προέδρου, μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα έδινε το στίγμα των προθέσεων
για την επόμενη μέρα. «Είμαστε έτοιμοι να
μιλήσουμε σε όλους τους ψηφοφόρους,
οι ψηφοφόροι δεν ανήκουν σε κανέναν.
Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους με
τους οποίους έχουμε κοινά χαρακτηριστι-
κά και θέλουν να προχωρήσει μπροστά η
χώρα», ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τό-
νους ότι «για αυτούς που τους ανέδειξε η
παράταξη, οι οποίοι έφυγαν και πήραν κα-
ρέκλες είτε στη ΝΔ είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, η
πόρτα του ΚΙΝΑΛ θα είναι κλειστή… Είναι
θέμα ηθικό και αξιακό, αυτά τα έχουμε
λύσει και ό,τι είπαμε προεκλογικά θα τα
τηρήσουμε, γιατί ο κόσμος μάς παρακο-
λουθεί. Ερχόμαστε με όρους να γίνουμε
πρωταγωνιστές, δεν έχουμε αλαζονεία,
έχουμε όμως την πεποίθηση ότι μπορού-
με να τα καταφέρουμε».

Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου

Οι κινήσεις του Νίκου
Ανδρουλάκη μετά τη μεγάλη
νίκη του στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
και τα «κλειδιά» της Χαριλάου
Τρικούπη στα χέρια του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Τι θα κάνει 
ο Γιώργος
Την ώρα που ο απόηχος του
γλεντιού της νίκης που στήθηκε το
βράδυ της Κυριακής έξω από τα
γραφεία του ΠΑΣΟΚ ακόμη δεν έχει
κοπάσει, οι πιο έμπειροι επιχειρούν
να μαντέψουν τις επόμενες
κινήσεις του Γιώργου Παπανδρέου.
Μετά την αναγνώριση της ήττας του
ο κ. Παπανδρέου σε μια
επικοινωνιακή διαχείριση της
στιγμής ανέβασε βίντεο να χορεύει
το «ζεϊμπέκικο… της ήττας» σε
ουζερί όπου βρέθηκε με τους
στενούς του συνεργάτες μετά την
ανακοίνωση των εκλογικών
αποτελεσμάτων.
Πρόσωπα που ξέρουν το σκεπτικό
του θεωρούν ότι στην παρούσα
περίοδο δεν πρόκειται να δώσει
καμία αφορμή για σχόλια. Αυτό δεν
σημαίνει το ίδιο όμως και για
κάποιους συνεργάτες του, καθώς
πληθαίνουν οι φήμες για
ορισμένους που ήδη ψάχνουν την
πόρτα εξόδου από το Κίνημα.



O χορτοφάγος ΟΥΚάς 
δικηγόρος εφοπλιστή

Ο πατέρας του είχε νευραλγικό πόστο στην κυβέρνηση
Σαμαρά, αλλά ο τότε πρωθυπουργός αναγκάστηκε να του
το πάρει, μετά την αποκάλυψη υπόγειων σχέσεων με τη
Χρυσή Αυγή. Ο γιος του, σκληρός χορτοφάγος και ακόμα
πιο σκληρός ΟΥΚάς του Ναυτικού, ορκιζόταν ότι αποστολή
του στη ζωή είναι να υπηρετεί την πατρίδα και μόνον αυτή.
Πρόσφατα, όμως, βρήκε νέα αποστολή, στο πλευρό μεγά-
λου εφοπλιστή, ως δικηγόρος. Όπως και ο πατέρας του,
άλλωστε. Ποιος είναι; 

Οι δύο επικρατέστεροι 
για την ηγεσία της ΕΛΑΣ 

Μπορεί οι δημοτικές εκλογές να απέχουν, ωστόσο κάποιοι αρχίζουν
να προσανατολίζουν το μέλλον τους με στόχο την Αυτοδιοίκηση. Επί
παραδείγματι ο νυν αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης ακούγε-
ται ότι μετά την αποστράτευσή του στις επικείμενες κρίσεις (έχει ήδη
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο) σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμε-
νο να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στο Ηράκλειο Κρήτης, ως υπερ-
κομματικός υποψήφιος. Τώρα για τη θέση του στην ηγεσία της ΕΛΑΣ
ακούγονται πολλά ονόματα. Κρατήστε δύο: των υποστρατήγων Κων-
σταντίνου Σκούμα και Σπύρου Σκλάβου. 

Μ
πορεί να έχει κατηγορηθεί περισσότερο
από όλους τους Έλληνες πολιτικούς
για απόλυτη άγνοια της ελληνικής

πραγματικότητας, αλλά το βράδυ της βα-
ριάς εκλογικής του ήττας (διασυρμός λέ-
γεται αυτό, όταν πρόκειται για έναν
πρώην πρωθυπουργό που κουβαλάει
στις πλάτες του ένα ιστορικό επώνυμο) ο
Γιώργος Παπανδρέου απέδειξε ότι όχι
μόνο γνωρίζει τα έθιμα της πατρίδας μας
αλλά τα τιμάει κιόλας. 

Αφού, λοιπόν, συνεχάρη τον μεγάλο νικη-
τή των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη,
πήρε τους φίλους του και τους έκανε το τραπέζι σε
γνωστή ψαροταβέρνα του κέντρου της Αθήνας. Μια
αχνιστή ψαρόσουπα μαλακώνει τον λαιμό από το κλάμα. Για αυ-

τό και συνηθίζεται ύστερα από κηδείες και μνημό-
συνα. Πάντως, οι πληροφορίες που θέλουν τον

πρώην πρωθυπουργό να εύχεται να τους κά-
τσει στον λαιμό κανένα ψαροκόκαλο στους

Μιχάλη Καρχιμάκη, Δημήτρη Ρέππα,
Γιώργο Ελενόπουλο και το υπόλοιπο πα-
ρεάκι που επέμειναν να μείνει στη μάχη
μέχρι τελικής πτώσεως (κυριολεκτικά,
όπως αποδείχθηκε) δεν είναι δυνατόν να

επιβεβαιωθούν. Αυτό που σίγουρα μπο-
ρούμε να διαβεβαιώσουμε είναι ότι ο ΓΑΠ

«ξέσκισε» και το αγαπημένο ζεϊμπέκικο του
πατέρα του, τη «Συννεφιασμένη Κυριακή». Τον

φαντάζομαι να χοροπηδάει σε αργή κίνηση, μπας
και αποκτήσει λίγη από την απαραίτητη μαγκιά. Μάταια,

νομίζω…

Η ψαρόσουπα της παρηγοριάς 
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Τρανταχτά ονόματα από τον χώρο των
επιχειρήσεων και της ελληνικής
showbiz περιλαμβάνονται στη λίστα
με τους Έλληνες των Pandora Pa-
pers. Πληροφορούμαι ότι τουλάχιστον
τέσσερις εφοπλιστές, χρηματιστές,
τραγουδιστές κ.ά. βρίσκονται ήδη στο
μικροσκόπιο της Αρχής για την Κατα-
πολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και
πολύ σύντομα θα βρεθούν στην «τσιμ-
πίδα» της. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται
σε εξέλιξη δύο παράλληλες έρευνες:
μία από την Αρχή και μία από τους φο-
ροελεγκτικούς μηχανισμούς του
υπουργείου Οικονομικών. Ήδη, δύο
κλιμάκια της Αρχής έχουν πάρει εντολή να διερευνήσουν αν έχουν δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές οι εται-
ρείες που εμφανίζονται στα Pandora Papers. H συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον, καθώς από μόνη της η κατοχή μιας εται-
ρείας σε φορολογικό παράδεισο δεν συνιστά αδίκημα, ούτε συνεπάγεται αυτομάτως ότι εμπίπτει στο αδίκημα της παρά-
βασης στη φορολογική νομοθεσία.

Ποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες θα πιαστούν
οσονούπω στην «τσιμπίδα» των Αρχών

Νορβηγοί επενδυτές
βάζουν πλώρη για τις
ελληνικές θάλασσες 

Μαθαίνω ότι έγινε μια πολύ ενδιαφέρου-
σα επιχειρηματικά συνάντηση στη νορβηγι-
κή πρεσβεία στην Αθήνα, μεταξύ του στενού
συνεργάτη του πρωθυπουργού Αλ. Πατέλη
και εκπροσώπων της Norwegian Offshore
Wind Cluster, που εκπροσωπεί 327 εταιρεί-
ες και θεωρείται πρωτοπόρος στα πλωτά αι-
ολικά πάρκα. Στη συνάντηση, στην οποία,
σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι των εταιρειών ΤΕΡ-
ΝΑ, Motor Oil , ΕΛΠΕ, Όμιλος Κοπελούζου,
ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Intrakat, Ελλάκτωρ, ΕΝ-
ΤΕΚΑ, Eunice, Jasper Wind, RF Energy και
Resinvest, έγινε ανταλλαγή απόψεων και
επιχειρηματικών σχεδίων για την ενεργει-
ακή αξιοποίηση των ελληνικών θαλασσών,
που προσφέρονται ιδιαίτερα για τέτοιες
επενδύσεις. Ένα από αυτά ήταν η δημιουρ-
γία logistic hub στην Αττική, που προφανώς
θα λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα για τη χώρα μας.

Ο κακός χαμός 
στον ΣΥΡΙΖΑ 

Ήταν κακό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ και απέ-
γινε με την ανοιχτή επίθεση του διευθυντή
της «Αυγής» Άγγελου Τσέκερη στον Νίκο Φί-
λη, γιατί τόλμησε να διαφοροποιηθεί από τη
γραμμή και να πει το αυτονόητο: ότι δεν βοη-
θάει η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα των
θανάτων. Το περιστατικό δεν είναι μεμονω-
μένο, ούτε άνευ σημασίας. Όπως επιμένει η
«κουτσομπόλα» της Κουμουνδούρου (πολύ
φίλη μου), είναι απολύτως ενδεικτική της
σφαγής που ετοιμάζεται μεταξύ προεδρικών
και κομματικών ενόψει του συνεδρίου, το
οποίο, πάντως, θα δούμε πότε θα γίνει…

Το φροντιστήριο
Κοντοζαμάνη 
στον «μικρό»

Μπορεί ο Βασίλης Κοντοζαμάνης να μην
είναι πλέον σε υπουργικό θώκο, αλλά από
ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να βρίσκεται εν-
τός συστήματος Μαξίμου, καθώς τον έχουμε
εντοπίσει ουκ ολίγες φορές να μπαινοβγαί-
νει από την πλαϊνή πόρτα της Βασιλέως Γε-
ωργίου. Άλλωστε είναι από τα πρόσωπα τα
οποία όλοι λένε ότι θα επαναχρησιμοποι-
ήσει ο κ. Μητσοτάκης και η απομάκρυνσή
του από την κυβέρνηση είναι προσωρινή.
Προς το παρόν αυτό που λέγεται ότι έκανε
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι το
«φροντιστήριο» στον «μικρό», όπως χαρα-
κτηριστικά αποκαλούν τον Θάνο Πλεύρη…



ΞΞαναχτύπησε ο Μπογδάνος
Αν και νόμιζα ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος
είχε ηρεμήσει, τελικά έπεσα έξω… Επανήλθε
με νέα ανάρτηση κατά της ΝΔ. Σε ανάρτησή του
στα social media έγραψε: «Οφείλω να πω πως
ο @GiorgosKyrtsos μου έχει βάλει τα γυαλιά,
αποδεικνύοντας καθημερινά ότι δεν διαγρά-
φεσαι από τη @neademokratia αν επικρίνεις
τη ΝΔ. Από τη ΝΔ διαγράφεσαι αν επιτίθεσαι
κοινοβουλευτικά στο ΚΚΕ, την ώρα που ο δελ-
φίνος αναζητά ευκαιρία να καπελώσει τον
πρωθυπουργό». 

Συναγερμός 
στον Ασπρόπυργο…

Συναγερμός έχει σημάνει με τις επενδύ-
σεις στον Ασπρόπυργο. Η HIG τρέχει τις διαδι-
κασίες προκειμένου να κατασκευάσει το lo-
gistic center και στο υπουργείο Ανάπτυξης
κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα προκειμέ-
νου να τρέξουν γρήγορα η αδειοδότηση και
όλο το project. Δεν είναι καιρός να χάνουμε
επενδύσεις. Επίσημα η διαδικασία για τις με-
ταβιβάσεις ξεκινά τον Ιανουάριο, όπου θα συ-
ζητηθεί η αίτηση εξυγίανσης που έχει κατατε-
θεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείου, με τη Χαλυ-
βουργία να χρωστά κάτι παραπάνω από 350
εκατ. ευρώ. Η HIG θα πάρει μέρος της έκτασης
της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, αυτό που
έχει λιμενικές υποδομές, προκειμένου να
ενισχύσει τη δραστηριότητα του logistic cen-
ter που δρομολογεί στην περιοχή.

Ο Προκοπίου 
και ο Σκαραμαγκάς

Κάποιοι φαγωθήκατε με τα ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά και με την επισκευή ή την κατασκευή
πολεμικών πλοίων κ.λπ. Δεν είναι μόνο αυτά.
Στην πιάτσα κυκλοφορεί ευρέως ότι ο εφοπλι-
στής Προκοπίου ετοιμάζει και άλλα projects
εντός του ναυπηγείου. Πλάνα που έχουν να κά-
νουν με μονάδα υγροποιημένου αερίου, με πα-
ραγωγή ρεύματος ή ακόμη και με logistics, που
είναι και της μόδας.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης σε άρθρο του εμφανίστηκε ιδιαίτε-
ρα αισιόδοξος για τους δείκτες απασχόλη-
σης. «Η Τράπεζα της Ελλάδος μελέτησε όν-
τως το “Ελλάδα 2.0” και με οικονομετρική
ανάλυση προβλέπει ότι το πρόγραμμα θα δη-
μιουργήσει 180.000 νέες θέσεις εργασίας
και θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ ύψους 7
μονάδων μέχρι το 2026. Προϋπόθεση επί-
τευξης των στόχων αυτών προφανώς είναι η
πιστή εφαρμογή των 175 έργων και μεταρ-
ρυθμίσεων. Άλλωστε, το ΑΕΠ μακροπρόθε-
σμα αυξάνεται κυρίως μέσω των μεταρρυθ-
μίσεων». Από το στόμα του και στου Θεού τ’
αυτί.

Ο Νίκος θέλει 
τη Σαράφογλου

Δ
εν ξέρω αν θα κλειδώσει η δουλειά, αλλά
οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο νέος πρό-
εδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης θέ-

λει ένα νέο και δημοφιλές πρόσωπο, γένους θη-
λυκού, στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Κι-
νήματος. Ακούγεται έντονα το όνομα της δημο-
σιογράφου του ΑΝΤ1 Μαρίας Σαράφογλου να
αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι η
Μαρία Σαράφογλου είναι κόρη του επί 20ετία
(1978-1994 και 2002-2006) πρώην δημάρχου Κε-
ρατσινίου και γενικού γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ
επί υπουργίας Κώστα Λαλιώτη Δημήτρη Σαράφο-
γλου, αρχικά στελέχους του ΚΚΕ και στη συνέχεια
του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι του λένε να μην προχωρήσει
σε αυτό το βήμα. 

Ακούγεται εντόνως ότι ξένες
τράπεζες που είχαν εξαφανι-
στεί από την Ελλάδα λόγω της
κρίσης επιστρέφουν. Gold-

man Sachs, Nomura και Bank
of America σχεδιάζουν την κάθο-

δό τους στην Αθήνα το 2022, όπως και η βουλγαρι-
κή ΤΒΙ Bank, ενώ JP Morgan και Deutsche Bank
προετοιμάζονται για μεγαλύτερη είσοδο. Κακό
πάντως δεν το λες να ανοίξει η αγορά... 
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Το Μαξίμου στη… Λέσβο
Την άμεση ανταπόκριση του Μεγάρου Μαξίμου

είχε επιστολή που έφτασε στο πρωθυπουργικό
γραφείο από το Γυμνάσιο Καλλονής της Λέσβου,
ζητώντας τη συνδρομή υλικοτεχνικής υποδομής
για το σχολείο, προκειμένου να καταστεί καλύτερη
η διδασκαλία των παιδιών. Η είδηση έγινε γνωστή
έπειτα από δημοσίευση των ευχαριστιών του διευ-
θυντή του γυμνασίου Βασιλείου Γιώργου προς το
πρωθυπουργικό γραφείο. «Ο διευθυντής κος Βασι-
λείου Γεώργιος,
ο Σύλλογος Δι-
δασκόντων, ο
Σύλλογος Γονέ-
ων και Κηδεμό-
νων, καθώς και
οι μαθητές του
Παναρέτε ιου
Γυμνασίου Καλ-
λονής εκφρά-
ζουμε εκ βαθέων τις θερμότερες των ευχαριστιών
μας στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για
την αμέριστη αρωγή του στην προσπάθεια αναβάθ-
μισης της υλικοτεχνικής υποδομής του γυμνασίου
μας», σημειώνει. Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαρι-
στίες προς τον διευθυντή του πρωθυπουργού Γρη-
γόρη Δημητριάδη, ο οποίος μαζί με τον σύμβουλο
του πρωθυπουργού Ιάσονα Πιπίνη φρόντισε να
ολοκληρωθούν άμεσα οι ενέργειες με την αποστο-
λή του υλικού.

Ο Πατέλης βλέπει 180.000
νέες θέσεις εργασίας
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Ο ΓΑΠ και τα ορφανά του… 

Μ
πορεί κανείς να πιστέψει ότι ο Γιώργος θα συστρατευτεί πίσω από
τον νέο αρχηγό; Αδυνατώ να το πιστέψω. Ο Γιώργος Παπανδρέου
έχει υποστεί και στο παρελθόν συντριπτική ήττα και, παρ’ όλα αυτά,

αντί να φροντίσει να εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό, προτίμησε να γυ-
ρίζει στα ξένα πανεπιστήμια και να διδάσκει επί χρήμασι «αρχές διακυβέρ-
νησης». Από όλα όσα έγιναν το μόνο που βρήκε να πει μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων είναι ότι θα αγωνίζεται «για τις ιδέες και τις αξίες του».
Δεν είπε τίποτα για συστράτευση, τίποτα για κοινή μάχη… Νομίζω, γίνεται
σαφές ποιες είναι οι προθέσεις του και με δεδομένο το γεγονός ότι μέσα του
κοιμάται και ξυπνάει με τον μύχιο πόθο ότι κάποια στιγμή κάποιος θα τον
προτείνει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα! Όσο για το στενό του περιβάλ-
λον, το οποίο τον παγίδευσε σε αυτό τον πολιτικό διασυρμό των δύο εβδομά-
δων, αυτοί θα βρουν αλλού στέγη. Για την ακρίβεια, θα τους στείλει ο Γιώρ-
γος. Άλλωστε, πολλοί από αυτούς εδώ και πολύ καιρό είναι με το ένα πόδι
έξω από το ΚΙΝΑΛ και με το άλλο να πατάει στην Κουμουνδούρου. Τώρα ο
δρόμος είναι ορθάνοικτος για τα «ορφανά» του ΓΑΠ.

Και οι δύο -και ο Κατρίνης και ο Σκανδαλίδης- έχουν πολύ
στενές σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η εκτίμηση των
περισσοτέρων είναι ότι τον Νίκο Ανδρουλάκη θα τον ανα-
πληρώνει εντός της Βουλής -εκτός απροόπτου- ο Μιχάλης
Κατρίνης. Βεβαίως, προς αυτή την κατεύθυνση θα χρειαστεί
η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να τηρη-
θούν οι κανονισμοί του κόμματος αλλά και να μην υπάρχουν
και γκρίνιες από το εσωτερικό του κόμματος. Για αυτούς
τους λόγους ο Ανδρουλάκης θα επιδιώξει συναίνεση ως
προς αυτό το ζήτημα.
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Οι άνθρωποι 
της επόμενης μέρας
στο ΠΑΣΟΚ
Ισχυρό ρόλο στην επόμενη μέρα του Νίκου
Ανδρουλάκη φαίνεται ότι θα έχουν πρόσω-
πα νεαρής ηλικίας. Μεταξύ των ανθρώπων
που εμπιστεύεται ο Ανδρουλάκης είναι ο
Παναγιώτης Βλάχος, ο Βαγγέλης Τσόγκας,
η δημοσιογράφος Ειρήνη Κωστάκη, ο Βα-
σίλης Πανάγου, που είναι και αυτός στενός
συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ εδώ και χρόνια, παρά το νεαρό της
ηλικίας του, αλλά και ο Στέφανος Ξεκαλά-
κης. Πρόκειται για τον άνθρωπο που δια-
δέχθηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη στη θέση
του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ το 2014, όταν
εξελέγη ευρωβουλευτής. Πιστός «στρα-
τιώτης» στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη
είναι και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ,
υπεύθυνος των Τομέων Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, Περιφερειακού Σχε-
διασμού. Επίσης, ο Σπυρόπουλος προαλεί-
φεται για γραμματέας του κόμματος…

Για να ξέρετε: Μετά τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ολλανδός CEO
της Reggeborgh Χένρι Χόλτερμαν είδε
και τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με τον
πρόεδρο Αλέξη μαντέψτε ποιος ήταν;
Ο εργολάβος κ. Κωνσταντίνος Τούμ-
πουρος, στενός φίλος του κ. Τσίπρα
και μέλος του ΔΣ της Άκτωρ. 

Το ΙΑΣΩ αγόρασε 
την κλινική ΓΑΙΑ

Στον χώρο της υγείας γίνονται και διά-
φορα deals, τα οποία όμως υπερκαλύ-
πτονται από την ειδησεογραφία της παν-
δημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαι-
ευτική - γυναικολογική κλινική ΓΑΙΑ πω-
λήθηκε στον όμιλο του ΙΑΣΩ. Δεν το λες
και μικρό deal. Αναφορικά με το προσωπι-
κό, οι πληροφορίες αναφέρουν θα παρα-
μείνει προσωπικό ασφαλείας μέχρι να πά-
ρουν εξιτήριο και τα τελευταία περιστατι-
κά, απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες, στις
16/12. Οι μαίες και οι γυναικολόγοι από το
ΓΑΙΑ θα συνεχίσουν στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ,
οι υπόλοιποι επαγγελματίες όμως θα συ-
νεχίσουν μόνοι τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
γυναικολόγοι υπέγραψαν να συνεχίσουν
για τρία χρόνια στο ΙΑΣΩ. Κατά πάσα πιθα-
νότητα, οι υφιστάμενοι χώροι του ΓΑΙΑ θα
αντικατασταθούν με κλινικές ΩΡΛ και γε-
νικά χειρουργεία.

Κατρίνης ή Σκανδαλίδης;
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Ο Νομός  Έβρου εξελίσσεται σε συγκοινωνιακό, 
ενεργειακό και γεωστρατηγικό κόμβο

Η
Αλεξανδρούπολη και ο Νομός Έβρου βρέθηκαν
την Παρασκευή 3/12 στο φως της επικαιρότητας
και στο επίκεντρο των διεθνών περιφερειακών

εξελίξεων. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα
η υψηλού συμβολισμού εκδήλωση της Ημέρας Διακεκρι-
μένων Επισκεπτών στο πλαίσιο της παροχής Υποστήριξης
Φιλοξενούντος Έθνους, κατά την αναδίπλωση και ανάπτυ-
ξη δυνάμεων της Αμερικής για την επιχείρηση «Atlantic
Resolve 21».

Για πρώτη φορά οι συμμαχικές δυνάμεις σφραγίζουν
την παρουσία τους στα βορειοανατολικά σύνορα της χώ-
ρας, γεγονός σπουδαίας στρατηγικής σημασίας στην πε-
ριοχή. Η χώρα μας έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και
έχει καταστεί ένας ισχυρός «παίκτης» στη γεωπολιτική και
γεωστρατηγική σκακιέρα. Ο στρατηγικός και σταθεροποι-
ητικός ρόλος της πατρίδος μας επιβεβαιώνεται από την
υπερατλαντική σύμμαχό μας Αμερική.

«Σφραγίδα» της οποίας αποτελεί η πρόσφατη πενταε-
τής αμυντική συμμαχία μεταξύ των δυο χωρών. Αποτελεί
έμπρακτη απόδειξη ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας
με την υπερατλαντική σύμμαχο παραμένει συνεχής, ακέ-
ραια και δυναμική. Ταυτόχρονα αποτελεί μια ηχηρή ψήφο
εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας ως πυλώνα σταθερότη-
τας και ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή μας. Οι ΗΠΑ
ενισχύουν το στρατηγικό τους αποτύπωμα σε εθνικά ευαί-

σθητες περιοχές, όπως ο Έβρος, που είναι η πατρίδα μου,
η εκλογική μου περιφέρεια και ταυτόχρονα η ωραιότερη
ανάμνηση της μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η επι-
λογή της πρωτεύουσας του Έβρου, της Αλεξανδρούπο-
λης, υποδηλώνει μεταξύ άλλων την αμερικανική βούληση
ενίσχυσης της ασφάλειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική της θέση, η οποία με-
τεξελίσσεται γοργά σε τρίτη μητρόπολη της χώρας. Ο τοπι-
κός λιμένας αναβαθμίζεται πολλαπλά και μετατρέπεται σε
«νέα Σούδα». Ταυτόχρονα εξελίσσεται σε κόμβο ενέργει-
ας, μεταφορών και συγκοινωνιών.

Χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση ήδη δρομολογεί τη
συγκοινωνιακή θωράκιση του νομού με τον εκσυγχρονι-
σμό και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής
(διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση, ευθυγράμμιση) Αλεξαν-
δρούπολη - Ορμένιο. Και ενισχύει τη διασυνοριακή σι-
δηροδρομική σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με
την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ολοκλήρωση
της ανατολικής περιφερειακής οδού και η κατασκευή
εγκάρσιας σιδηροδρομικής γραμμής στον προβλήτα του
τοπικού λιμένα δίδουν προσθετική αξία σε αυτό. Την ίδια
στιγμή στον Έβρο και στη Θράκη συντελείται μια ενερ-
γειακή κοσμογονία, με ενεργειακούς αγωγούς που δια-
σταυρώνονται στην περιοχή μας και διακλαδώνονται
προς τη Δύση. Η παρουσία των συμμάχων στην Αλεξαν-

δρούπολη είναι ηχηρή. Όπως υπογράμμισα και στο πρό-
σφατο σημαντικό συνέδριο του Energizing Greece, πα-
ρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, οι στρα-
τιωτικές σχολές διαχρονικά διδάσκουν ότι η κρίσιμη
γραμμή άμυνας/επίθεσης βρίσκεται στο
Διδυμότειχο/Ορμένιο/Καστανιές. Εκεί εδράζονται τα
«τείχη» της Αλεξανδρούπολης, εκεί κρίνονται η άμυνα
και οι αντοχές της. Η «αχίλλειος πτέρνα» του Έβρου και
της χώρας είναι το Τρίγωνο με τα 17 πονεμένα χωριά και
η νήσος της Σαμοθράκης με τη Ζουράφα.

Όλος ο Νομός Έβρου, από το Ορμένιο μέχρι τη Σαμο-
θράκη, δεν αποτελεί μόνο το ανατολικό χερσαίο σύνορο
με την Τουρκία. Ούτε μόνο το ανατολικό σύνορο της Ευρώ-
πης. Αποτελεί διαχρονικά την ασπίδα της Δύσης απέναντι
στον σκοταδισμό και την τρομοκρατία. Αναχαιτίζει με κό-
στος και αγώνες επιθέσεις μισαλλοδοξίας, τυφλού εξτρε-
μισμού και υβριδικών απειλών. Διαφυλάττει το αξιακό σύ-
στημα των δυτικών κοινωνιών, τον πολιτισμό, τον ανθρω-
πισμό, τη δημοκρατία. Το Ενιαίο Δόγμα Ασφάλειας και
Άμυνας που κράτησε όρθια τα σύνορά μας στις Καστανιές
τον Μάρτιο του ‘20, αποτελεί παράδειγμα και οδηγό δρά-
σης για άλλα κράτη που σήμερα αντιμετωπίζουν παρόμοι-
ες απειλές. Τα περιθώρια συνεργασίας με τους συμμά-
χους μας είναι πολλά και το πεδίο δόξης λαμπρό… με
γνώμονα πάντα την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή.

του
Αναστάσιου 
Δημοσχάκη

Βουλευτής
Έβρου με τη ΝΔ

Ποιοι είναι οι πραγματικοί αποδέκτες 
των διεργασιών στις ηγεσίες των κομμάτων; 

Δ
ιεργασίες που εξελίσσονται στις ηγεσίες των κομ-
μάτων, παρά την προσπάθεια επικοινωνιακής
«χειραγώγησης», παρέχουν την ευκαιρία κοινωνι-

κής αντίδρασης, προκειμένου η αντιπαράθεση να μετα-
φερθεί από τις συστημικές επιδιώξεις σε θέματα και προ-
τάσεις που απασχολούν την κοινωνική και παραγωγική
βάση της χώρας 

1. Στους πολίτες το δίλημμα καθημερινά θα γίνεται και
πιο πιεστικό:
� Ή θα γίνεται ανεκτή με τη σιωπή ή την ανοχή η συνέχιση

των πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που απρο-
κάλυπτα πλέον κάνει δώρο μερίδια αγοράς της εγχώ-
ριας παραγωγικής βάσης στις συστημικές δυνάμεις,
που χωρίς κανόνες κερδοσκοπούν.

�Ή θα γίνει διακριτή η διεκδίκηση προοδευτικής διακυ-
βέρνησης για να ξεδιπλωθούν πολιτικές αλλαγής του
παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου. Για να στηριχ-
θεί η εγχώρια παραγωγική βάση και οι συντελεστές που
τη διαμορφώνουν.
Έχει σημασία, λοιπόν, και ενώπιον της κοινωνίας οι

ηγεσίες των κομμάτων να προσδιορίσουν αν επιλέγουν τις
προοδευτικές πολιτικές που θα άρουν τις κοινωνικές και
γεωγραφικές ανισότητες που όξυναν οι νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της ΝΔ και των παρακολουθημάτων της!

Ποια, δηλαδή, κυβέρνηση μεταξύ των άλλων θα καθο-
ρίσει τους όρους πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά, την
πράσινη μετάβαση και τις νέες τεχνολογίες.

Αν, για παράδειγμα, οι συστημικές τράπεζες θα συνεχί-
σουν να υψώνουν τείχη προσπέλασης στον πρωτογενή το-
μέα, τη μεσαία τάξη, τη νέα γενιά κ.λπ.

2. Αποτελεί κοινή διαπίστωση κάθε καλοπροαίρετου,
αλλά και καταγραφή όλων των δημοσκοπικών ευρημά-
των, ότι η κοινωνία αποστασιοποιείται από τις ασκούμενες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ.

Και το γεγονός αυτό επισπεύδει πρωτοβουλίες των
συστημικών κέντρων και της ΝΔ να στήσουν ή να ενθαρ-
ρύνουν «πολιτικά αναχώματα» που με διαφορά τεχνά-
σματα θα επιχειρούν την ακύρωση στη διαμόρφωση
πλειοψηφιών για προοδευτική διέξοδο σε προγραμμα-
τική βάση. 

3. Οι ηγεσίες των πολιτικών δυνάμεων του προοδευτι-
κού χώρου είναι φυσικό να έχουν τις δικές τους φιλοδο-
ξίες η καθεμία.

Οφείλουν όμως να στοχεύουν, με την κοινωνία ενεργή,
την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης καθιστώντας
εμφανή τον μονομέτωπο αγώνα και τον ιδεολογικό, πολι-
τικό άρα και κυβερνητικό αντίπαλο. 

Η αυτοτέλεια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
χώρου είναι ανάγκη να καθιστούν ανταγωνιστικά διακριτό
το πλαίσιο διακυβέρνησης που θα καταστήσει αντιπολί-
τευση τη ΝΔ.

4. Βιώνουμε μια περίοδο που η κυβέρνηση της ΝΔ επι-
ταχύνει εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν επιδιώ-
ξεις των συστημικών κέντρων. Εκχωρεί μερίδια αγοράς

που συρρικνώνουν την εγχώρια παραγωγική βάση, διευ-
ρύνουν ένα καθεστώς αχαλίνωτης αγοράς με θύματα τις
δυνάμεις της επισφαλούς εργασίας, τα μεσαία στρώματα,
τον πρωτογενή τομέα κ.λπ.

Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες μεγεθύνον-
ται, η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά της υγείας, της παι-
δείας, της ασφάλισης εμπορευματοποιούνται, γίνονται
δώρα κερδοσκοπίας σε λίγους και ισχυρούς.

Το χειρότερο είναι πως με το σχέδιο της κυβέρνησης η
εναπομείνασα παραγωγική βάση της χώρας αποκλείεται
από την πρόσβαση στα προγράμματα πράσινης μετάβα-
σης, ψηφιακού μετασχηματισμού και περιφερειακής
ανάπτυξης. Το κόστος για τη χώρα και τους πολίτες ήδη
εκδηλώνεται.

Η ακρίβεια, η ανεργία, το χρέος, η ανασφάλεια και η
πανδημία γίνονται ολέθριοι προπομποί περιθωριοποί-
ησης όχι μόνο της χώρας αλλά και της κοινωνικής βάσης.

5. Οι πολίτες δεν φτάνει πια να εκδηλώνουν τη δυσαρέ-
σκειά τους για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη.

Είναι η ώρα τώρα να αποφασίσουν αν οι επιδιώξεις τους
είναι συμβατές με εκείνες της οικονομικής ολιγαρχίας.

Οι διεργασίες που ήδη άνοιξαν και εξελίσσονται σε όλα
τα κόμματα παρέχουν πολλές δυνατότητες, ώστε να δια-
μηνυθεί στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων πως αποτε-
λεί απαίτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας η προοδευτική
διέξοδος!

του
Χάρη 

Τσιόκα

Πρώην 
βουλευτής 

ΠΑΣΟΚ 



Σ
το πολιτικό μας σύστημα υπάρχει πλέον ένας
νέος πολιτικός ηγέτης. Μάλιστα για να αναρρι-
χηθεί και να αναγνωριστεί ως τέτοιος δεν χρει-

άστηκε καν να υπάρξει στο κόμμα του, στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ, όπως ο ίδιος εναγώνια ζητούσε ως νεαρός το
2008, ένας «άλλος Αλαβάνος». Σημαίνει, όμως, άραγε
αυτό -αυτή η ανάδειξη νέου αρχηγού με ποσοστό συν-
τριπτικό, που ουσιαστικά εξόντωσε τον τελευταίο γόνο
μιας δυναστείας- πως το πολιτικό μας σύστημα γύρισε
σελίδα;  Το βέβαιο είναι πως ο Κρητικός πολιτικός δια-
θέτει σήμερα μια σειρά πλεονεκτημάτων, συγκριτικών
ή/απόλυτων, τα οποία τον τοποθετούν σε προνομιακή
θέση, τουλάχιστον έναντι του βασικού αντιπάλου του
στον πέραν της ΝΔ πολιτικό χώρο. Ειδικότερα…

Πρώτον, αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης, όσο και αν
φαίνεται απίστευτο, διαθέτει μεγαλύτερη ενδοκομμα-
τική νομιμοποίηση (δεν θυμάμαι να έχει ξαναϋπάρξει
τέτοια πλειοψηφία -σχεδόν «σοβιετικού τύπου»- σε
εσωκομματική διαδικασία) από τον Τσίπρα! 

Πράγματι ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ -ενός κόμματος εκτός
μόδας πλέον, που έχει καταφανώς χάσει την «ωστική
δύναμη», η οποία το εκτίναξε προ ετών στην εξουσία,
και που τώρα αντιμετωπίζει όσο ποτέ άλλοτε έντονα και
μη επιδεκτικά απόκρυψης εσωκομματικά προβλήμα-
τα, τριγμούς και ζητήματα ταυτότητας- έχει και ως πρό-
σωπο μια δημόσια εικόνα πολλαπλώς φθαρμένη: Δεν
είναι απλώς αυτός που κυβέρνησε - άλλοτε με τους
σταλινικούς και τον Γιάνη, άλλοτε με τα Μνημόνια και-
σχεδόν πάντα με τον «κεντροδεξιό» Καμμένο. Είναι αυ-
τός που κυβέρνησε δίνοντας πολύ γρήγορα δείγματα
πώρωσης αλλά και κατάχρησης ή οικειοποίησης της
εξουσίας… (Κυρίως της τρίτης και της τέταρτης Εξου-
σίας, δηλαδή των θεσμοθετημένων για να λειτουργούν
ως αντίβαρα, αφού τις δύο πρώτες τις κατείχε με βάση
τη λαϊκή ψήφο και τους κοινοβουλευτικούς συσχετι-
σμούς…) Πολύ περισσότερο, όμως, είναι ο «πρώτη φο-
ρά αριστερός» κυβερνήτης της χώρας που εθίστηκε

εξαιρετικά γρήγορα στις ηδονές της εξουσίας: κότερα,
πούρα κ.ο.κ.… Που (ανα)κάλυψε νομική διαδικασία για
την άνευ αξιολογήσεως εκτίναξη της συντρόφου του σε
καθηγητική θέση… Που… Που…

Δεύτερον, ο νεοεκλεγείς αρχηγός ηγείται σε ένα
ιστορικό κόμμα με βαθιές κοινωνικές ρίζες, όχι ένα
κόμμα που υπήρξε δημιούργημα της συγκυρίας και
της αγανάκτησης μιας κοινωνίας κακομαθημένης και -
τότε- κακοπαθημένης. Σήμερα, δε, το κόμμα του αντι-
μετωπίζεται από την πλειονότητα των πολιτών ως ο
αδικημένος της τελευταίας δεκαετίας, αφού στην
πραγματικότητα μόνο στις δικές του πλάτες έπεσε το
κοινωνικό και λαϊκό ανάθεμα για ό,τι κακό μας συνέβη
(για την επέλευση του οποίου, ωστόσο, και πολλοί άλ-
λοι συνέβαλαν). Είναι, δε, ιστορικά γνωστό πως συνή-
θως οι λαοί -έχουν την τάση να- αποκαθιστούν τους
αδικημένους. 

Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ -έχοντας αρχικά ιππεύσει επί του
άρματος της λαϊκής αγανάκτησης- ήταν διαρκώς με
υψωμένο το δάκτυλο της κατάκρισης: «εξυγιαντής»,
εθνικοαπελευθερωτής, ανατροπέας. Ως τέτοιος κάλ-
πασε ασταμάτητος προς την εξουσία, μια εξουσία της
οποίας υποσχόταν να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από
απλός διαχειριστής. Σήμερα όμως απλώς καταγράφε-
ται ως ο -αποτυχημένος μάλιστα- διαχειριστής μιας
κραυγαλέας ιστορικής αδικίας.

Τρίτον, ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όπως μάλλον
θα ξαναονομαστεί, δεν είναι ευάλωτος σε επιχειρή-
ματα της Αριστεράς που μπορούν να πλήξουν τον
Μητσοτάκη στα μάτια κάποιων κοινωνικών ομάδων
–π.χ. το αφορολόγητο των μεγάλων γονικών παρο-
χών, το κατασταλτικό κράτος, τη στάση στις Πρέσπες
κ.λπ.- ή θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμη και τον Λο-
βέρδο… 

Τέταρτον, και μόνο λόγω της ταυτότητάς του, κοινω-
νικής και ηλικιακής -και παρά τον ξύλινο κομματικό,
σε κάποιες περιπτώσεις, λόγο του- ο Ανδρουλάκης εί-

ναι πιθανότατο έως βέβαιο πως θα κάνει το κόμμα του
να αποκτήσει ξανά πρόσβαση σε δύο εκλογικά κοινά
τα τελευταία χρόνια απόλυτα κυριαρχούμενα από τον
ΣΥΡΙΖΑ: Τους νέους, ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν
λόγους να θεωρούν πως το μέλλον τους θα είναι στρω-
μένο με ροδοπέταλα και ταυτίζονται εύκολα με τον αυ-
τοδημιούργητο νεαρό ηγέτη… Και τη λαϊκή Ελλάδα της
περιφέρειας και της υπαίθρου. Πιθανή μάλιστα είναι η
ανάπτυξη εξαιρετικά προνομιακών σχέσεων του «αν-
δρουλάκειου ΠΑΣΟΚ» με αυτά τα δύο κοινά, κάτι που
εκτός από ψήφους θα αφαιρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ και
πολιτικοκοινωνική δυναμική. 

Συμπέρασμα και διερώτηση:
Σημαίνουν όλα αυτά πως, με την ανάδειξή του στην

ηγεσία του κόμματος που δημιούργησε ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου, οδήγησε, δε, σε παρακμή ο Γιώργος Πα-
πανδρέου (εν πολλοίς, είναι αλήθεια, πληρώνοντας τα
χρέη που είχε συνάψει ο πατέρας του), ο νεαρός Κρη-
τικός ηγέτης δρομολογεί την εκ νέου ριζική αλλαγή
συσχετισμών δυνάμεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ;
Στην πολιτική βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Και το μέλ-
λον δεν είναι εύκολα προβλέψιμο. Ωστόσο…

Οι εκλεκτοί συνάδελφοί μου, τόσο πανεπιστημιακοί
καθηγητές όσο εκτός πανεπιστημίων πολιτικοί επιστή-
μονες, οι οποίοι το πρώτο βράδυ των εσωκομματικών
αρχαιρεσιών και στη δημόσια τηλεόραση και στον
ΣΚΑΪ έσπευσαν να αποκλείσουν κατηγορηματικά και
απόλυτα το ενδεχόμενο να απειλήσει το ΠΑΣΟΚ (ως
«πολιτικό φαινόμενο του χθες») τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
αδύνατον να νιώσουν στο εγγύς μέλλον την ανάγκη να
δαγκώσουν τη γλώσσα τους…

ΥΓ.: Ας μου επιτραπεί να ευλογήσω μια φορά τα γένια
μου. Σε ανάρτησή μου, πολύ νωρίς το πρωί της ημέρας
της ψηφοφορίας, προέβλεψα ποσοστό Ανδρουλάκη
67%. Το έκανα πιθανολογώντας τον προσανατολισμό
της ψήφου των υποστηρικτών των έξι υποψηφίων της
πρώτης Κυριακής, με βάση την ιδεολογικοπολιτική
στάση τους προς τους δύο φιναλίστ.
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Ησημερινή εποχή απαιτεί ταχύτητα και ποιότητα.
Ιδιαίτερα στον χώρο της πολιτικής. Οι αλλαγές
που έχει φέρει η τεχνολογία καθώς και η ανάγκη

του πολίτη να είναι «always connected», πάντα συνδε-
δεμένος, στην καθημερινότητά του, είναι πολλές. Ο
σύγχρονος πολιτικός επιδιώκει να είναι πάντα επίκαι-
ρος και να ακολουθεί τις τάσεις της σύγχρονης πολιτι-
κής επικοινωνίας. Ειδικά στα Do’s και Don’ts στην επι-
κοινωνία του με τους πολίτες, τους δημοσιογράφους,
τους ανταγωνιστές του, βγαίνοντας πάντα στην κορυφή
της προτίμησης όλων. Μια τέτοια επικοινωνιακή ανάγκη
έρχονται να καλύψουν τα Tips της πολιτικής επικοινω-
νίας που σας συντροφεύουν κάθε Τρίτη, εδώ και περισ-
σότερο από έναν χρόνο. Προσαρμοσμένα σε κάθε πιθα-
νή επικοινωνιακή ανάγκη του πολιτικού. Μιλάνε στη
σύγχρονη γλώσσα των πολιτών, με έξυπνο τρόπο και
πολύ συχνά γίνονται talk of the town. Προκαλούν δημι-
ουργικά και βελτιώνουν την εικόνα του πολιτικού.

Έχουν λογική εξήγηση και ξαφνιάζουν με την πρωτοτυ-
πία τους. Tips κάθε Τρίτη. Κρατήστε τα. Θα σας χρει-
αστούν.
1. Η στρατηγική του πετροπόλεμου, της διαμαρτυρίας,

των καταγγελιών και των αντεγκλήσεων κενού περιε-
χομένου, δείχνουν αδυναμία παραγωγής πολιτικού
λόγου και έλλειψη σύγχρονου αφηγήματος.

2. Στην πολιτική, δεν θα μάθετε ποτέ τίποτα, αν μιλάτε
μόνο εσείς και δεν ακούτε τον άλλον. Ακολουθήστε τη
μέθοδο της ενεργητικής ακοής!

3. Όταν τα ποντίκια πληθαίνουν, μαζί με το ευχέλαιο
πάρτε και μια γάτα.

4. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ό,τι κάνουμε πολύ
καιρό δεν σημαίνει ότι το κάνουμε και καλά, και δεν εί-
ναι απλώς πρόβλημα, μπορεί να εξελιχθεί σε κίνδυνο.

5. Όταν ο αντιπολιτευτικός λόγος ορθώνεται, κατά κύριο
λόγο, στη λογική της αποδόμησης, δεν ευνοεί τη σύν-
θεση.

6. Κανένας πολιτικός στην ηλικία των εξήντα (60) και
άνω δεν παίρνει σύνταξη, απλώς κάνει restart! 

7. Όταν ένας πολιτικός επικαλείται τον κίνδυνο του «πο-
λιτικού» θανάτου του, το κάνει για να θυμίσει σε πολ-
λούς ότι ζει!

8. Όταν τα Δελτία Τύπου των πολιτικών αντί να πάνε για
πολτοποίηση, γίνονται είδηση και τίτλοι πρώτης σελί-
δας, τότε αναζητήστε τη διαπλοκή.

9. Για έναν πολιτικό αξίζει περισσότερο από το να τον
χειροκροτούν οι πολίτες, να κάνουν τον σταυρό τους,
ευχαριστώντας τον Θεό που τους τον έστειλε.

10. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, οι συσκέψεις είναι
για όσους «δεν θέλουν να ζυμώσουν και όλη μέρα
κοσκινίζουν», όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός. Αντί
για συσκέψεις, σηκώστε τα μανίκια.

11. Όταν δεν μπορούμε να αποδείξουμε το μη αληθές
μιας δημοσκόπησης, τότε τη διαγράφουμε.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ένα νέο -«ανδρουλάκειο»- πολιτικό τοπίο;

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Η
αντίδραση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απέναντι στις παράνο-
μες και προκλητικές ενέργειες
της Τουρκίας σε βάρος της

Αθήνας και της Λευκωσίας τέθηκε επί τά-
πητος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλω-
ματίας Ζοζέπ Μπορέλ παρουσίασε στους
υπουργούς Εξωτερικών τον κατάλογο με
τις προτάσεις του για την επιβολή κυρώσε-
ων σε βάρος της Άγκυρας. «Στο Συμβούλιο
θα συζητήσουμε τον κατάλογο προτάσεων
σχετικά με τις επιλογές μας για επιβολή
κυρώσεων στην Τουρκία εξαιτίας της πα-
ραβατικότητας στα Βαρώσια. Δηλαδή,
εξαιτίας του γεγονότος ότι αγνοεί το Διε-
θνές Δίκαιο και το πλαίσιο που θέτουν οι
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ», τόνισε ο Νίκος Δένδιας προσερχό-
μενος στην αίθουσα του Συμβουλίου.

Στην έκθεση του κ. Μπορέλ περιγράφε-
ται αναλυτικά η συμπεριφορά της Τουρκίας
και διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί να πα-
ραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, συ-
νεχίζοντας τις παράνομες και μονομερείς
ενέργειες στα Βαρώσια. Η έκθεση «καίει»
την Τουρκία για το άνοιγμα μέρους της πό-
λης και για τις εργασίες που βρίσκονται σε
εξέλιξη στο παραλιακό κομμάτι, όπου
έχουν εγκατασταθεί αναψυκτήρια και ομ-
πρέλες. Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά
στην επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στα Κατεχόμενα και στις ανακοινώσεις του
μαζί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερ-
σίν Τατάρ σχετικά με το άνοιγμα μεγαλύτε-
ρου μέρους της περίκλειστης πόλης αλλά
και για την εγκατάσταση οπλισμένων dro-
nes στον Λευκόνοικο. Ακόμη, στο μικρο-
σκόπιο της Ένωσης μπήκαν οι απειλές της
Άγκυρας για μπαράζ γεωτρήσεων στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, οι επιθετικές δηλώσεις σε βά-
ρος της Ελλάδας, οι υπερπτήσεις και οι πα-
ραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα, η εμπρη-
στική ρητορική Τούρκων αξιωματούχων
αλλά και του ίδιου του Ερντογάν και γενι-
κότερα ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι
παρεμβάσεις που επιχειρεί στο εσωτερικό
των κρατών της περιοχής. Οι υπουργοί
Εξωτερικών συζήτησαν τις προτάσεις του
Ζοζέπ Μπορέλ, παραπέμποντας για τις τε-
λικές αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής που
συνέρχεται την Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Οι
ηγέτες θα κρίνουν αν θα συνεχιστεί η
εφαρμογή των κυρώσεων που επιβλήθη-
καν πέρυσι κατά φυσικών και νομικών

προσώπων που εμπλέκονται με τις παρά-
νομες γεωτρήσεις και αν θα επιβληθούν
νέες για τις παραβιάσεις στα Βαρώσια.

Το Συμβούλιο απασχόλησαν ακόμη οι
εξελίξεις στη Λευκορωσία και η απόπειρα
χωρών να εργαλειοποιήσουν το Μετανα-
στευτικό για να ασκήσουν πίεση στην Ευ-
ρώπη, ζήτημα που τέθηκε και στο τετ α τετ
που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Γάλλο
υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν, με
τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο των
εργασιών.

Τον χαβά της η Τουρκία
Ωστόσο, παρά τις αυστηρές προειδοποι-

ήσεις, η Άγκυρα επιμένει να κρατά την έν-
ταση στο κόκκινο τόσο σε ρητορικό επίπε-
δο όσο και επί του πεδίου. Ο Χουλουσί
Ακάρ κατηγόρησε την Αθήνα ότι ασκεί επι-
θετική πολιτική και παραβιάζει τη Συνθήκη
της Λωζάννης. «Οι πάσης φύσεως άδικες
και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας
απαντώνται στο τραπέζι αλλά και στο πε-
δίο», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας. Λίγες ώρες μετά τις προκλητικές
του δηλώσεις, δύο τουρκικά F-16 πραγμα-
τοποίησαν υπερπτήση πάνω από ελληνικό
έδαφος και συγκεκριμένα πάνω από τη νή-
σο Καλόγεροι.

Ο Ακάρ τα έβαλε και με τους Αμερικα-
νούς για τα «εμπόδια», όπως είπε χαρακτη-
ριστικά, στην πώληση F-35 και νέων F-16,
φανερώνοντας τον εκνευρισμό της Άγκυ-
ρας για τις αμυντικές συμφωνίες της Ελλά-
δας. «Σε περίπτωση αρνητικής στάσης των
ΗΠΑ, θα αναγκαστούμε να εξετάσουμε άλ-
λες εναλλακτικές», υποστήριξε «φωτογρα-
φίζοντας» τη ρωσική αγορά εξοπλισμών.

Στην Αθήνα για εξηγήσεις
Συνάντηση με τον Ισπανό υπουργό Εξω-

τερικών θα έχει σήμερα ο Νίκος Δένδιας,
στον απόηχο της αμυντικής συμφωνίας
που υπέγραψαν Άγκυρα και Μαδρίτη, η
οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατα-
σκευή δεύτερου αεροπλανοφόρου και πο-
λεμικών πλοίων για την Τουρκία, καθώς
και τη συμπαραγωγή υποβρυχίων. Ο
υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχτεί τον
ομόλογό του το απόγευμα και θα ακολου-
θήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Εκτός
από τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια,
οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν για τη
Λευκορωσία και το Μεταναστευτικό.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Μπορέλ καίει
την Τουρκία για
τις ενέργειές της
στα Βαρώσια

Παρουσίασε στους υπουργούς
Εξωτερικών τον κατάλογο με τις
προτάσεις του για την επιβολή
κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας



E
πεσαν οι πρώτες υπογραφές ανά-
μεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία
για τις υπερσύγχρονες φρεγάτες
Belharra. Το απόγευμα της περα-

σμένης Παρασκευής, εν μέσω της «αναστά-
τωσης» που προκάλεσε η απάντηση του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο ελληνικό αίτημα για
νέες φρεγάτες, οι δύο πλευρές συναντήθη-
καν στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξο-
πλισμών και Επενδύσεων, με την Αθήνα και
το Παρίσι να δίνουν τα χέρια υπογράφοντας
το προσύμφωνο για τις Belharra.

Η σύμβαση αυτή, η οποία δεν είναι η τελι-
κή, περιλαμβάνει την κατασκευή τριών φρε-
γατών FDI HN (Belharra), τον οπλισμό και
την εν συνεχεία υποστήριξή τους για τρία
έτη, με το κόστος να φτάνει τα 3,05 δισ. ευ-
ρώ. Προκύπτει δηλαδή πως η τιμή για κάθε
πλοίο είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που
αρχικά υπολόγιζε η ελληνική πλευρά, αφού
διαμορφώνεται σχεδόν στο 1 δισ. με πλήρη
φόρτο αλλά και υποστήριξη. 

Αρμόδιες πηγές εξηγούν στην «Politi-
cal» ότι απομένουν ακόμη κάποιες λεπτο-
μέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε
να κλείσουν όλα τα κεφάλαια και το κείμε-
νο να πάρει την τελική του μορφή. Οι δύο
πλευρές πρόκειται να επισημοποιήσουν το
μεγάλο deal σε μια ειδική τελετή που θα
λάβει χώρα τον Ιανουάριο στις εγκαταστά-
σεις της Group Naval στη γαλλική πόλη
Λοριάντ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
κοπεί το πρώτο κομμάτι χάλυβα της ελλη-
νικής φρεγάτας Belharra. Εκτός από τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιω-
τόπουλο και τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλο-
ράνς Παρλί, παρόντες αναμένεται να είναι
ο Νίκος Δένδιας και ο Γάλλος υπουργός
Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεντριάν.

Πριν όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για την κατάρτιση των τελικών
συμβάσεων. «Στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα οι συμβάσεις θα τεθούν ενώπιον
των αρμόδιων οργάνων της Βουλής προς
ψήφιση», διαμηνύουν πηγές του υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας και διευκρινίζουν ότι «η
απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
στην προμήθεια τριών γαλλικών φρεγατών
τύπου Belharra είναι ειλημμένη», απαντών-
τας έτσι στις φήμες περί αμερικανικής
«σφήνας» στο πρόγραμμα.

Η αναστάτωση που προκάλεσε η ανακοί-
νωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη δυνητική
πώληση φρεγατών MMSC στην Ελλάδα
ενεργοποίησε τα ανακλαστικά του Παρισιού
και στη συνέχεια και της Αθήνας, που
έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι συμφωνία
ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι σε ισχύ. Άλ-
λωστε, η αμερικανική ανακοίνωση δεν είναι
τίποτε άλλο από μια μεταχρονολογημένη
απάντηση στο ελληνικό αίτημα που είχε στα-
λεί πριν από περίπου έναν χρόνο στις ΗΠΑ
και με το οποίο η Αθήνα ζητούσε να ενημε-
ρωθεί για τις επιλογές που προσφέρει η
αμερικανική αγορά. Η Lockheed Martin μά-
λιστα έσπευσε να διευκρινίσει ότι η προ-
σφορά που αναφέρεται στο έγγραφο για
τέσσερις φρεγάτες με τον εξοπλισμό τους
έναντι 6,9 δισ. ευρώ δεν είναι ανταγωνιστική
προς τη Γαλλία.

Αναβάθμιση ΜΕΚΟ
Ωστόσο, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρ-

τμεντ περιείχε και ενδιαφέρουσες λεπτομέ-
ρειες για την αναβάθμιση των ελληνικών
φρεγατών ΜΕΚΟ. Το εκτιμώμενο κόστος εί-
ναι 2,5 δισ., με πηγές της εταιρείας να διευ-
κρινίζουν ότι η τιμή θα μειωθεί αρκετά,
αφού στην αρχική πρόβλεψη συμπεριλαμ-
βάνονται όλες οι πιθανές αναβαθμίσεις, τις

οποίες προσφέρει η Ουάσιγκτον. Και ενώ το
θέμα των φρεγατών δείχνει τελειωμένο, οι
Αμερικανοί δείχνουν διατεθειμένοι να κά-
νουν τη ρελάνς στις κορβέτες. 

Πηγές της Lockheed Martin υπογραμμί-
ζουν ότι το έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
περιλαμβάνει και συνδυασμούς για τέσσε-
ρα πλοία με διαμόρφωση κορβέτας, που θα
μπορούσαν να τεθούν υπόψη της ελληνι-
κής πλευράς που βρίσκεται σε διαδικασία
αναζήτησης ενός τέτοιου πλοίου, ενώ περι-
λαμβάνει και προτάσεις για ενδιάμεση λύ-
ση που απαντούν στην ανάγκη άμεσης ενί-
σχυσης του Πολεμικού Ναυτικού με αξιό-
μαχα πλοία. Οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν
ότι έρχεται άλλη μια σκληρή «ναυμαχία» με
έπαθλο το συμβόλαιο για τις ελληνικές
κορβέτες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές
ανάμεσα στην Ελλάδα και τη
Γαλλία για τις υπερσύγχρονες
φρεγάτες Belharra
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Λεπτομέρειες πριν 
από το μεγάλο deal



Η
Όμικρον κινείται μες στην κοινότη-
τα σε παγκόσμιο επίπεδο και βλέ-
πουμε ήδη πολλά κρούσματα αυ-
τής της παραλλαγής στη Δανία, τη

Νορβηγία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Οι επιστήμονες την παρακολουθούν στενά και
τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως μοιάζει
ηπιότερη σε σχέση με τη Δέλτα και με λιγότε-
ρες μέρες νοσηλείας, όμως τα άτομα είναι
έως τώρα νέα, ενώ δεν έχουμε ακόμη νοσή-
σεις σε άτομα με διαβήτη ή παχύσαρκα.

Στη χώρα μας ωστόσο υπάρχει μια αυξημέ-
νη επαγρύπνηση μετά και τα δύο νέα κρού-
σματα της Όμικρον που ανιχνεύτηκαν στην
Κρήτη από το εργαστήριο στην ιατρική σχολή
του νησιού που εκτελεί και πλήρη γονιδιωμα-
τική ανάλυση. Πρόκειται για δύο φίλες που εί-
χαν ταξιδέψει στη Γαλλία και είχαν επιστρέψει
από εκεί στη Σητεία. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως εξετάζονται και άλλα ορφανά κρού-
σματα, χωρίς ακόμη όμως να υπάρχει ανησυ-
χία. Το πρόβλημα θα υπάρξει, όπως λένε οι ει-
δικοί στην «Political», όταν πλέον θα έχουμε
διασπορά στην κοινότητα χωρίς προέλευση
από ταξίδι. 

Πάντως, λίγο πριν από τις γιορτές και η εμ-
βολιαστική κάλυψη στη χώρα μας φτάνει το
69,1% στον γενικό πληθυσμό και στο 79% στον

ενήλικο πληθυσμό με μια δόση, ενώ έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του το 64,7%
του γενικού πληθυσμού και το 74,2% του ενή-
λικου. Όλες οι ηλικιακές ομάδες παρουσιά-
ζουν μια μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη με έμ-
φαση στους 75-79 ετών, που αγγίζουν το 91,7%
του εμβολιασμού. Σε ό,τι αφορά τους νέους,
έχει εμβολιαστεί το 51% των παιδιών 15-17, το
35,3% των παιδιών 12-14, ενώ έχουν ήδη κλει-
στεί 29.000 ραντεβού για τον εμβολιασμό των
παιδιών 5-11. Για τους άνω των 60 ετών που εί-
χαν και το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμού
μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας
προγραμματίστηκαν 100.500 ραντεβού α’ δό-
σης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 86,4%. Το 85%
από αυτούς είναι άνω των 60 και το 53,6% από
αυτούς είναι κάτω των 60 ετών.

Περίπου 163.000 άτομα άνω των 60 ετών
δεν έχουν κάνει τη γ’ δόση, όμως σύμφωνα με

τον γεν. γραμματέα ΠΦΥ Μάριο Θεμιστοκλέ-
ους έχουν ήδη κλείσει ραντεβού 90.000, οι
45.000 από αυτούς μάλιστα στις επόμενες 5
μέρες, άρα απομένουν σχεδόν 73.000 άτομα
που θα πρέπει να σπεύσουν να κλείσουν!

Αυξάνονται και οι κατ’ οίκον
Αύξηση παρουσιάζουν και οι εμβολιασμοί

κατ’ οίκον αλλά και οι εμβολιασμοί από ιδιώ-
τες γιατρούς. Πάντως, σε αυτήν τη φάση η
ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου θε-
ωρεί πως η απορία του κόσμου για την 4η δό-
ση είναι μόνο μια εικασία που θα μπορούσε να
συμβεί και να αποτελέσει μια ικανοποιητική
λύση, με ένα ετήσιο εμβόλιο όπως και με της
γρίπης. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά 5-11 ετών πα-
ραλήφθηκαν 60.000 παρτίδες παιδικών εμ-
βολίων. Οι γονείς δεν θα πρέπει να ξεχνούν να
έχουν μαζί τους στο εμβολιαστικό κέντρο το

βιβλιάριο των παιδιών τους, ενώ στη χθεσινή
ενημέρωση έγινε σύσταση από την κυρία Θε-
οδωρίδου στους γονείς να μην αναβάλουν την
κανονική ροή των υποχρεωτικών εμβολίων
των παιδιών τους λόγω του εμβολίου για τον
κορονοϊό. Μάλιστα, η καθηγήτρια τόνισε πως
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα μελετή-
σει εκτενώς τα δεδομένα για το ενδεχόμενο
τρίτης δόσης σε υγιή παιδιά 16-17 μετά το
«πράσινο φως» που έδωσε στις 9/12 ο FDA
και θα απαντήσει σύντομα. Ωστόσο, σε ό,τι
αφορά το παιδικό εμβόλιο της Pfizer, είναι το
1/3 της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα είναι
2 εμβόλια με απόσταση 21 ημερών. Για τα παι-
διά που έχουν ήδη νοσήσει η πρώτη δόση γί-
νεται τρεις μήνες μετά.

Στους 96 οι χθεσινοί θάνατοι
Στα 3.841 τα νέα κρούσματα που εντοπίστη-

καν στη χώρα τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε
και νέο μαύρο ρεκόρ με 96 θανάτους. 709 εί-
ναι οι διασωληνωμένοι, οι 571 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Στην Αθήνα καταγράφηκαν τα
1.009 με τα περισσότερα στο κέντρο της πό-
λης, 559 στη Θεσσαλονίκη, 151 στο Ηράκλειο,
115 στην Κοζάνη και 102 στη Μαγνησία.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Ακίνδυνα τα εισαγόμενα
κρούσματα της Όμικρον

Πέθανε από κορονοϊό η αδελφή 
του Μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά
Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό η αδελφή του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Κοσμά, που είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση μετά από νόσησή της από την Co-
vid-19. H 75χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 2 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο του
Αγρινίου, μια μέρα μετά τον αδελφό της. Ήταν ανεμβολίαστη και με σοβαρά υποκείμε-
να νοσήματα και διέμενε μαζί με τον σεβασμιώτατο στην οικία τους στο Αγρίνιο. Η κα-
τάσταση της αδελφής του Μητροπολίτη είχε παρουσιάσει επιδείνωση, αλλά επειδή
ήταν εξαιρετικά ασταθής οι ιατροί δεν συνιστούσαν τη μεταφορά της σε ΜΕΘ Covid
όμορου νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ. Ο Μητροπολίτης
Αιτωλίας και Ακαρνανίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη
ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Συνδέθηκε σε 
μηχάνημα τεχνητού
νεφρού ο Τράγκας
Σε βαριά κατάσταση παραμένει ο
Γιώργος Τράγκας, ο οποίος νοσηλεύε-
ται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ στο νο-
σοκομείο «Σωτηρία» νοσώντας από
κορονοϊό. Ο γνωστός δημοσιογράφος
παράλληλα, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, μπήκε τη Δευτέρα και στο μη-
χάνημα τεχνητού νεφρού, καθώς επι-
δεινώθηκε και η νεφρική του λειτουρ-
γία. Ο κ. Τράγκας είχε μια καρδιακή
επιπλοκή, η οποία οδήγησε και στη
διασωλήνωση και προκάλεσε πνευ-
μονικό οίδημα με αποτέλεσμα να
χρειαστεί τοποθέτηση στεντ. Κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη
έμφραγμα και ακολούθησε πνευμονι-
κό οίδημα με το οξυγόνο του να πέφτει
στο 84, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στο
88-89. Αυτό που ανησυχεί τους για-
τρούς είναι τυχόν υποτροπή ισχαιμίας
των στεφανιαίων.

Οι ειδικοί φοβούνται 
τι θα συμβεί όταν υπάρξει 
διασπορά χωρίς προέλευση
από ταξίδι 



του Ηλία Παλιαλέξη

«Σ
ημαντικές μελέτες έπειτα από
πολλά χρόνια ολοκληρώνονται.
Έτσι βάζουμε ένα τέλος στα
προβλήματα που ταλαιπωρούν

την ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας». Αυτό
δήλωσε, μιλώντας για την εξέλιξη των οδικών
έργων στη Νότια Πελοπόννησο, ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καρα-
μανλής, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, αι-
σθητή θα είναι η αλλαγή της εικόνας του οδι-
κού δικτύου χάρη στη βελτίωση της υφιστά-
μενης εθνικής οδού Σπάρτη - Γύθειο. Πρόκει-
ται για έναν δρόμο μήκους περίπου 24,3 χλμ.,
εκ των οποίων περίπου τα 10,4 χλμ. αφορούν
σε νέα χάραξη. Τα προβλεπόμενα έργα της
μελέτης, όπως πχ αρτηρία, ισόπεδοι κόμβοι,
κάθετο και παράπλευρο οδικό δίκτυο, σε συν-
δυασμό με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, που
αξιοποιείται όπου είναι εφικτό, εξασφαλίζουν
επαρκώς τη σύνδεση της εθνικής με τους γει-
τονικούς οικισμούς.

Τι έγινε από το 2014 έως το 2019
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι σε πολύ

μεγάλο βαθμό οι αναγκαίες μελέτες είχαν
ολοκληρωθεί το 2014 και έθεσε το ρητορικό
ερώτημα τι έγινε από το 2014 έως το 2019. «Η
απάντηση είναι πολύ απλή. Όπως και στα πε-
ρισσότερα μεγάλα δημόσια έργα, σχεδόν τί-
ποτα», τόνισε ασκώντας κριτική στην τότε κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.  Σύμφωνα με τον
υπουργό, αντί να γίνουν συμπληρωματικές
συμβάσεις, οι οποίες θα δημιουργούσαν τε-
ράστια προβλήματα και επιπλέον καθυστερή-
σεις, η κυβέρνηση ενέκρινε στις 25 Οκτωβρί-
ου τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και επομένως τα-
κτοποιήθηκε το τεχνικό αντικείμενο της Σύμ-
βασης: «Στόχος είναι να ολοκληρωθεί μια με-
λέτη που εκκρεμεί εδώ και δέκα χρόνια ώστε
να παραδοθεί στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, που είναι και η αναθέτουσα αρχή, ώστε
να δημοπρατήσει το έργο».

Μάλιστα, για να «τρέξουν» οι διαδικασίες,
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
έδωσε εντολή στον παραχωρησιούχο, τη Μο-

ρέας ΑΕ, για την εκτέλεση κάποιων συμπλη-
ρωματικών αντιπλημμυρικών έργων. Με τα
νέα δεδομένα ο παραχωρησιούχος είναι υπο-
χρεωμένος να δώσει και κάποιες επιπλέον

μελέτες για αντισταθμιστικά έργα, μέσα στις
οποίες εντάσσεται και η εκπόνηση των υπο-
λειπόμενων μελετών για το Σπάρτη - Γύθειο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστεί ακόμη

ένα έτος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
μελέτες και να παραδοθούν στην περιφέρεια.

Σχετικά με το έργο της παράκαμψης της
Σκάλας - Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα, ο κ.
Καραμανλής ανέφερε ότι στις αρχές του 2019
ναυάγησε η προσπάθεια να εκπονηθούν από
την Κοινοπραξία Μορέας οι προκαταρκτικές
μελέτες της παράκαμψης αυτής χωρίς δαπά-
νη για το Δημόσιο.
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Συνεχίζεται η κακοκαιρία - Νεκρή 55χρονη στην Κατερίνη
Οι βροχές θα μας... πνίξουν και σήμερα, αφού η κακο-

καιρία συνεχίζεται και όσοι κυκλοφορούν και βρίσκον-
ται στη Στερεά, τη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία,
την Εύβοια, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδε-
κάνησα θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους ομπρέλα, αφού
προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε ένα συννεφια-
σμένο τοπίο.

Στα λευκά οι ορεινές περιοχές σε Κεντρική και Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, αφού μετά τη χθεσινή χιονό-

πτωση και σήμερα ο καιρός και η θερμοκρασία σε ορι-
σμένες περιοχές θα θυμίζουν και πάλι… Άλπεις. Η θερ-
μοκρασία στα βόρεια θα είναι στους 6 με 8 βαθμούς Κελ-
σίου, στα κεντρικά 9 με 11, ενώ στα δυτικά και στην ανατο-
λική νησιωτική χώρα 12 με 14. Στα κεντρικά και βόρεια
ηπειρωτικά θα… παγώσουμε απόψε, αφού θα σημειωθεί
παγετός τοπικά, με τα τζάκια και τα καλοριφέρ να έχουν
αρχίσει ήδη να ζεσταίνονται.

Η κακοκαιρία που χτύπησε το μεγαλύτερο μέρος της

Ελλάδας τις προηγούμενες μέρες, εκτός των προβλη-
μάτων που προκάλεσε στις υποδομές με το κλείσιμο
δρόμων, δυστυχώς άφησε πίσω της και μια νεκρή. Συγ-
κεκριμένα, στην Κατερίνη μια 55χρονη γυναίκα η
οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της και παρασύρθηκε
από τα ορμητικά νερά. Η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν
παιδίατρος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από
την Πυροσβεστική 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το αυτο-
κίνητό της.

Ολοκληρώνονται έπειτα 
από χρόνια οι μελέτες 
στη Λακωνία - «Τέλος 
στα οδικά προβλήματα», 
υπόσχεται ο Κ. Καραμανλής

Μέσω του gov.gr η ανανέωση
της άδειας οδήγησης
Διαθέσιμες είναι πλέον και για τις 13 περιφέρειες της χώρας οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και τη χορήγηση αντιγράφου
άδειας κυκλοφορίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).
Πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, με την ψηφιοποίηση των συγκεκριμένων
διαδικασιών, αποσυμφορούνται από διοικητικά βάρη 59 διευθύνσεις μεταφο-
ρών που απασχολούν περισσότερους από 700 υπαλλήλους στις 13 περιφέρειες
της χώρας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εργατοώρες προς όφελος
των πολιτών αλλά και του δημόσιου τομέα. 

Αλλάζει ο οδικός χάρτης
στη Νότια Πελοπόννησο



Κοινός στόχος Πανεπιστημίου Κρήτης 
και περιφέρειας η ανάπτυξη του νησιού
Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και των λοιπών ερευνη-
τικών ιδρυμάτων, στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού ήταν το κεν-
τρικό θέμα στη συνάντηση εργασίας που είχαν ο οικείος περιφερειάρ-
χης Σταύρος Αρνα-
ουτάκης και ο πρύ-
τανης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης,
καθηγητής Γεώρ-
γιος Κοντάκης. Οι
δύο άνδρες αντάλ-
λαξαν απόψεις για
μια ευρύτερη συ-
νεργασία, ανάμεσα
στην περιφέρεια
και το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης και σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αγορά ερ-
γασίας. Εκτενής αναφορά έγινε σε εξελισσόμενες επενδύσεις στην
έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, καθώς και στον σχεδιασμό
για την περαιτέρω ανάπτυξη δομών και δράσεων. Μετά το τέλος της
συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν και τεχνοκρατικοί παράγοντες,
περιφερειάρχης και πρύτανης εξέφρασαν «την κοινή βούλησή τους
για συνεργασία και κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης».

Πελοπόννησος

Αναβάλλεται η έναρξη της προσωρινής
διαχείρισης απορριμμάτων

Αναβάλλεται η έναρξη της προσωρινής διαχείρισης των απορριμ-
μάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία σύμφωνα με τον
αρχικό προγραμματισμό προβλεπόταν για την 1η Δεκεμβρίου.
Ωστόσο, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας εμφανίζεται ψύχραι-
μος και δηλώνει πως, για τυπικούς λόγους, «φαίνεται πιθανό να πά-
με είκοσι ημέρες πίσω, αλλά αυτό δεν είναι θέμα άξιο λόγου», συν-
δέει, δε, την αναβολή με τις συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, η τελευταία από τις οποίες είναι προγραμματισμένη για τις 18
Δεκεμβρίου. 

Επίτιμος δημότης της Αλεξανδρούπολης ανακηρύχτηκε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε πανηγυρική εκδήλωση στο Δημοτικό
Θέατρο, παρουσία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, του Τοποτη-
ρητή Μουφτή Διδυμοτείχου, του αναπληρωτή Μητροπολίτη της Αρμένι-
κης Εκκλησίας, βουλευτών, του περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και
Θράκης, δημάρχων του νομού Έβρου, εκπροσώπων στρατιωτικών Αρ-
χών και Σωμάτων Ασφαλείας, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων
και εκπροσώπων θεσμικών φορέων. Η απόφαση ελήφθη από το δημοτι-
κό συμβούλιο του οικείου δήμου, «ως ελάχιστη τιμή και επιβράβευση
των προσπαθειών του και του αγώνα που δίνει σε διπλωματικό επίπεδο
για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας μας», δήλωσε ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Κολιός.

Με πόρισμα-καταπέλτη, ύστερα από προ-
συμβατικό έλεγχο, που διενήργησε το ΣΤ’
κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τινά-
ζεται στον αέρα το πρόγραμμα «Φιλόδημος
ΙΙ», που είχε καταθέσει προς χρηματοδότη-
ση η Δημοτική Αρχή. Με την υπ’ αριθμ. 438
απόφαση στις 15/11/2021, επισημαίνει, με-
ταξύ άλλων, τα εξής: 
� Έλλειψη τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας
προμήθειας μηχανημάτων.
�Παραβάσεις στον διαγωνισμό με ανάρτη-
ση άλλων όρων στη δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο και διαφορετικών όρων στη δημο-
σίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
� Έλλειψη αιτιολόγησης της βαθμολογίας
των προσφορών.
� Παραβίαση του άρθρου 75 του
ν.4412/2016 για τους οικονομικούς όρους
του διαγωνισμού.
� Άνιση μεταχείριση των διαγωνιζομένων
με επιλογή εταιρειών χωρίς να πληρούν ού-
τε καν τις τυπικές προϋποθέσεις και τους
όρους της προκήρυξης.
�Αποκλεισμός μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων στην προσπάθεια να ευνοηθεί «φωτο-
γραφικά» συγκεκριμένη μεγάλη εμπορική
επιχείρηση.

!Κέρκυρα

Στον αέρα τινάζει 
το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» 
το Ελεγκτικό Συνέδριο

Επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης
ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Εργαζόμενοι ΚΕΠ

Υπάρχει συνωστισμός, ζητούν
προσωπικό και εξοπλισμό

Παρά την προ μηνός αυστη-
ρή επιστολή του υφυπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γιώργου Γεωργαντά στα ΚΕΠ
όλης της χώρας, συνωστίζον-
ται πολίτες, σε περίοδο που η
πανδημία καλπάζει και ο συ-
νωστισμός προκαλεί εξάπλω-
ση του κορονοϊού. Ο υφυ-
πουργός ζητούσε από τους
δημάρχους να διαθέσουν
υπαλλήλους για αποφυγή συ-
νωστισμού και μέσα για τον

έλεγχο εγκυρότητας των πιστοποιητικών εισόδου στα
ΚΕΠ. Παρά ταύτα, «η εικόνα είναι απογοητευτική»,
τονίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετική ανακοίνωσή
τους, καθώς «σε 114 ΚΕΠ το ποσοστό έλλειψης υπαλ-
λήλου στην είσοδο αγγίζει το 67% (77 λειτουργούν
χωρίς εντεταλμένο υπάλληλο). Στα περισσότερα, δεν
έχει διατεθεί τεχνολογικός εξοπλισμός και μόνο σε
26 ΚΕΠ υπάρχει προσωπικό αλλά χωρίς να διαθέτουν
όλα εξοπλισμό». Οι εργαζόμενοι επιρρίπτουν βασι-
κές ευθύνες στους δημάρχους.

Εορδαία 

Υπεγράφησαν συμβάσεις 
για έργα υποδομής

Τις συμβάσεις εκτέλεσης των έργων «Συντήρηση
πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμο-
διότητας ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης» και «Κατασκευή άνω δια-
βάσεων στο ρέμα Καστανοδάσος στο ΔΔ Εμπορίου»,
υπέγραψε ο οικείος περιφερειάρχης Γιώργος Κασα-
πίδης. Το πρώτο έργο είναι συνολικού προϋπολογι-
σμού 2.943.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το δεύτερο έργο έχει
προϋπολογισμό 69.600 ευρώ (με ΦΠΑ).
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Μ
ε ικανοποίηση υποδέχθηκαν οι δή-
μαρχοι την ανταπόκριση του υπουρ-
γείου Εσωτερικών στο αίτημά τους

για παράταση των συμβάσεων των εργαζομέ-
νων που απασχολούνται στις υπηρεσίες που
έχουν προκύψει από τις ανάγκες της πανδη-
μίας. Με αφορμή την πληροφόρηση από τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ότι, στο
προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών για την προστασία του εθελοντι-
σμού, πρόκειται να κατατεθεί τροπολογία για
την παράταση ισχύος των συμβάσεων προσω-
πικού ΙΔΟΧ ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ΝΠ αυτών, για
την Covid-19, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου είπε ότι «η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή
της για την αποδοχή του αιτήματός μας από την
κυβέρνηση, ώστε να παραταθούν εκ νέου και
για τρεις μήνες οι συμβάσεις του προσωπικού
που απασχολούνταν στους ΟΤΑ με σκοπό την

αποτροπή της διάδοσης της Covid-19 και τον
περιορισμό των συνεπειών της στις τοπικές
μας κοινωνίες». Όπως επισήμανε, η συμβολή
των συγκεκριμένων εργαζομένων στην προ-
σπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα ήταν απολύ-
τως θετική και εφόσον η πανδημία εξακολου-
θεί να είναι εδώ, ήταν επιβεβλημένη η εκ νέου
παράταση των συμβάσεών τους, με δεδομένη
και την καθυστέρηση των νέων προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας. 

«Το αίτημα των δήμων για κάλυψη των
υπαρχόντων κενών στις υπηρεσίες μας με μό-
νιμο προσωπικό, με προτεραιότητα στις κοι-
νωνικές και τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς
και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δη-
μιουργεί η υποστελέχωση στην καθημερινή
λειτουργία των δήμων μας, εξακολουθούν να
παραμένουν ως ζητήματα ψηλά στην ατζέντα
των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ», τόνισε ο κ. Πα-
παστεργίου. 

Το Πάρκο Τρίτση «ντύνεται» γιορτινά! 
Με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερα

γιορτινό τρόπο, στις 16 Δεκεμβρίου
θα ανοίξει η αυλαία των χριστου-
γεννιάτικων εκδηλώσεων στο Πάρ-
κο Τρίτση, από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη. Ειδικότε-
ρα θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους
τους πολίτες να κάνουν, δωρεάν,
βαρκάδα στη μεγαλύτερη λίμνη του
πάρκου, όπου θα είναι στημένο το
μοναδικό πλωτό εορταστικό χωριό
της Αττικής. Οι επισκέπτες του πάρκου θα μπορούν να απολαύσουν τις ομορφιές του πάρ-
κου σε άκρως εορταστικό κλίμα και σε ένα λαμπερό περιβάλλον, γιατί όπως σημειώνει ο
περιφερειάρχης: «Σταδιακά το πάρκο αλλάζει όψη, εκσυγχρονίζεται και μετατρέπεται σε
έναν χώρο ψυχαγωγίας, αθλητισμού αλλά και εκπαίδευσης. Θα συνεχίσουμε με τους ίδι-
ους ρυθμούς μέχρι το όραμά μας να μετατραπεί το πάρκο σε μια μητροπολιτική όαση πρα-
σίνου να γίνει πραγματικότητα». 

Σύγχρονος
ηλεκτρονικός
εξοπλισμός 
στα σχολεία 

Με 200 ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και 30 προτζέκτορες προβολής εξό-
πλισε τις σχολικές μονάδες του ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου μέσω χρη-
ματοδότησης, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και του
Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
που αποδίδεται διά των Σχολικών
Επιτροπών.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Φω-
στηρόπουλος: «Παρά τη δυσμενή οι-
κονομική συγκυρία, ως Δημοτική Αρ-
χή εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες
και προχωράμε στην ενίσχυση των
ψηφιακών υποδομών των σχολικών
μας μονάδων, υποστηρίζοντας τη
χρήση της τεχνολογίας στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση και επενδύοντας στη γνώση,
την εξέλιξη και τη μάθηση των παι-
διών μας, με σύγχρονους τρόπους δι-
δασκαλίας».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
παράταξη της αντιπολίτευσης
καταγγέλλει τον δήμαρχο για
την απόφαση του «παγώμα-
τος» των ανταποδοτικών τελών
τόσο για την ουσία όσο και για
τη… διαδικασία. Από τη μια
τον κατηγορούν ότι «κρατάει»
τις μειώσεις για την προεκλο-
γική χρονιά και από την άλλη
ότι «εκμεταλλεύτηκε» τις αλ-
λαγές περί κυβερνησιμότητας
που συνεχώς καταγγέλλει για
να πάρει την απόφαση. Προ-
φανώς δεν γνωρίζουν ότι θα
μπορούσαν να έχουν καταθέ-
σει αντιπρόταση!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Τοπική ανάπτυξη και
επιχειρηματικότητα 
Για πρώτη φορά ο Δήμος Νέας Φιλα-
δέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας σε συ-
νεργασία με το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Αθηνών πραγματοποιεί έρευ-
να με σκοπό να αποτυπώσει την παρού-
σα κατάσταση, να καταγράψει αδυνα-
μίες και να προβάλει ευκαιρίες με στό-
χο την ουσιαστική εμπορική και επι-
χειρηματική αναβάθμιση της πόλης.
Για τον λόγο αυτό καλεί πολίτες και
επαγγελματίες να συμμετάσχουν στην
έρευνα συμπληρώνοντας ένα από τα
πολύ εύκολα και απλά ερωτηματολόγια
(ένα για πολίτες - ένα για επιχειρημα-
τίες) που βρίσκουν στην ιστοσελίδα
του δήμου. Όπως τονίζει η Δημοτική
Αρχή: «Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέ-
σιμο εργαλείο προς την κατεύθυνση
της τοπικής ανάπτυξης και τη στήριξη
της αγοράς. Σε αυτή την προσπάθεια
θέλουμε συμμέτοχο τον επαγγελματία
της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας
Χαλκηδόνας».

Να προχωρήσουν
άμεσα τα έργα 

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι εργα-
σίες της Α’ φάσης της ανάπλασης του
παραλιακού μετώπου και να δημοπρα-
τηθούν οι εργασίες της Β’ φάσης ζήτη-
σε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο
Μοσχάτου-Ταύρου, σε πρόσφατη συ-
νεδρίασή του. Παράλληλα το συμβού-
λιο ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Αν-
δρέα Ευθυμίου για την αυθαίρετη με-
ταφορά μπαζών από άλλες περιοχές
στον χώρο του εργοταξίου της παρα-
λίας, καθώς και τις ενέργειες στις
οποίες προβαίνει η νομική υπηρεσία
του δήμου, προκειμένου να σταματήσει
αυτή η αυθαιρεσία. Το δημοτικό συμ-
βούλιο ομόφωνα ενέκρινε τις ενέργει-
ες του δημάρχου για το θέμα και έκανε
σαφές ότι θα βρίσκεται σε εγρήγορση
για την πραγματοποίηση κινητοποι-
ήσεων άμεσα, με στόχο την υλοποίηση
των παραπάνω διεκδικήσεων.
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ΚΕΔΕ
Ικανοποίηση για την παράταση
των συμβάσεων 



Σ
το «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης
μπαίνει η αυτοαποκαλούμενη
ομάδα «Θεματοφύλακες του Συν-
τάγματος», καθώς άνοιξε διπλή

έρευνα σε βάρος της σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη έπειτα από δημοσιεύματα του ηλε-
κτρονικού και έντυπου Τύπου, που κάνουν
λόγο για οργάνωση με στρατιωτικά χαρα-
κτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϊστάμε-
νος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος έδωσε
εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας
προκαταρκτικής έρευνας, στο πλαίσιο της
οποίας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης
και της κακουργηματικής οπλοφορίας. Την
ίδια στιγμή, άμεση ήταν και η παρέμβαση
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, που
έπειτα από εντολή της προϊσταμένης Σωτη-
ρίας Παπαγεωργακοπούλου ξεκίνησε μεγά-
λη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
η συγκεκριμένη ομάδα έχει θύλακες και
ανάλογη δράση και σε σημεία του Νομού
Αττικής. Ο εισαγγελέας στον οποίο ανατέθη-
κε η σχετική έρευνα στην Αθήνα, θα διερευ-
νήσει τη διάπραξη αδικημάτων όπως αυτά
της διέγερσης σε ανυπακοή, της αντιποί-
ησης αρχής, της εγκληματικής οργάνωσης,
της παράνομης πληροφορίας και της οπλο-
κατοχής. Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμα
εφημερίδας παρουσιάστηκαν φωτογραφίες
της ομάδας αρνητών που αποκαλούνται
«Θεματοφύλακες του Συντάγματος», οι
οποίοι φέρεται να έχουν οργανώσει ακόμα

και στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις με
όπλα. 

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται,
απεικονίζονται συνολικά δέκα άτομα, οκτώ
άνδρες και δύο γυναίκες, ντυμένα ομοι-
όμορφα με στρατιωτική παραλλαγή να κρα-
τούν όπλα. Μάλιστα, πρόκειται για πολεμικά
όπλα, όπως αυτόματα Μ16 με οπλοβομβίδα,
το στρατιωτικό τυφέκιο G3, ένα πολεμικό πι-
στόλι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγ-
κεκριμένες φωτογραφίες ελήφθησαν σε
απομακρυσμένη περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονίας, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν
πως έχει ξεκινήσει έρευνα από τις ειδικές
υπηρεσίες της ΕΛΑΣ. Στο μεταξύ, μέχρι χθες
αργά το απόγευμα απολογούνταν στον ανα-
κριτή Κατερίνης οι έντεκα συλληφθέντες,
μέλη της ίδια ομάδας που κατηγορούνται για
την αρπαγή του διευθυντή Γυμνασίου του
Αιγινίου Πιερίας. Ωστόσο, ο εισαγγελέας
Πρωτοδικών Κατερίνης άσκησε σε βάρος
τους ποινική δίωξη κατά περίπτωση για το
κακούργημα της αρπαγής από κοινού, αλλά

και για τα πλημμελήματα της συμμορίας, της
διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, της πα-
ραβίασης των μέτρων για την αποτροπή μο-
λυσματικών ασθενειών, της απλής σωματι-
κής βλάβης, της παραβίασης προσωπικών
δεδομένων και της διασποράς ψευδών ει-
δήσεων. 

Σε ανοιχτή γραμμή Εισαγγελία-σχολεία
Να ενημερώνουν τις κατά τόπους Ει-

σαγγελίες για τυχόν ανάλογα περιστατικά
με αυτό που συνέβη στην Πιερία προτρέ-
πει τους διευθυντές των σχολείων ο γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας
Αλέξανδρος Κόπτσης. Συγκεκριμένα, το
υπουργείο καλεί τους διευθυντές των
σχολείων να απευθύνονται στις εισαγγελι-
κές Αρχές, είτε διαπιστώσουν οχλήσεις
προς τη σχολική κοινότητα από άτομα που
αντιδρούν στην εφαρμογή των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων ή σε περιπτώσεις αρ-
νητών της πανδημίας που κρατούν τα παι-
διά τους στο σπίτι. 
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Γυναικοκτόνος στο κίνημα των αρνητών;
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα των αντιεμβολιαστών φέρεται να έχει και ένας
άνδρας που πριν από εννέα χρόνια δολοφόνησε τη σύζυγό του στο Πυργί. Σύμφω-
να με την ιστοσελίδα «Στο Νησί», o Γ.Κ. είχε σκοτώσει τη γυναίκα του στο σπίτι που
διέμεναν, με δέκα μαχαιριές σε θώρακα, κοιλιά και καρωτίδα, χρησιμοποιώντας
κουζινομάχαιρο. Μάλιστα, σε πρώτο βαθμό φέρεται να καταδικάστηκε σε ισόβια
κάθειρξη, αλλά στον δεύτερο βαθμό κατάφερε να λάβει το ελαφρυντικό της ψυχι-
κής ορμής κατά την τέλεση της πράξης, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια
και να βρεθεί εκτός φυλακής.

Νέα προφυλάκιση 
στον «ψευτογιατρό»

Νέα προφυλάκιση επιβλήθηκε στον
«ψευτογιατρό» που απολογήθηκε για
δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά
νομιμοποίηση εσόδων από εγκλημα-
τική δραστηριότητα. Ο «Dr Kontos»,
πλέον, δεν θα αποφυλακιστεί στις 16
Δεκεμβρίου, όπως αναμενόταν οπότε
έληγε το 18μηνο της προσωρινής κρά-
τησης, που του είχε επιβληθεί για το
βασικό σκέλος της υπόθεσης που εκ-
δικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο της Αθήνας. Ο 48χρονος απο-
λογήθηκε για ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος για ποσό κοντά στα 10 εκατομ-
μύρια ευρώ και θα μείνει στη φυλακή
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη.

Αμετανόητος ο 51χρονος
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την
απολογία του ο 51χρονος που
σκότωσε τον 66χρονο σύντροφο της
μητέρας του την περασμένη
εβδομάδα στη Γλυφάδα. «Λυπάμαι
που δεν το έκανα νωρίτερα. Στα 31
μου χρόνια αυτός ο άνθρωπος μου
κατέστρεψε τη ζωή», φέρεται να
είπε κατά την απολογία του ενώπιον
της ανακρίτριας, δηλώνοντας
αμετανόητος για την πράξη του. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην
κατάθεσή της η μητέρα του δράστη
και σύντροφος του θύματος
ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι ο γιος
της βρίσκεται στην Ελλάδα.

Μέχρι αύριο οι αιτήσεις
για τις πανελλαδικές

Παρατείνεται, λόγω των έντονων
καιρικών φαινομένων, έως και αύριο
η προθεσμία υποβολής της αίτησης-
Δήλωσης για τους υποψηφίους που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις των γενικών και
επαγγελματικών λυκείων. Στο διάστη-
μα αυτό, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει
να έχουν υποβάλει την αίτηση-δήλω-
σή τους στα κατά τόπους λύκεια, μέχρι
τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας. 

Εν τω μεταξύ, από σήμερα και έως
τις 21 Δεκεμβρίου θα υποβληθούν οι
αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών-
μετακινήσεων. Οι δικαιούχοι φοιτητές
καλούνται να υποβάλουν αποκλειστι-
κά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
εφαρμογή https://transfer.it.mine-
du.gov.gr τις αιτήσεις με τα δικαιολο-
γητικά.

Για δύο κακουργήματα 
τους θεματοφύλακες

Η Δικαιοσύνη
εξετάζει 
την εμπλοκή
τους σε
αδικήματα
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Στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής βρίσκεται το
«γάζωμα» ενός σπιτιού στην οδό Φυλής
στα Άνω Λιόσια, από δύο άτομα που επέ-
βαιναν σε ένα μικρό λευκό ΙΧ αυτοκίνητο.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις
07.30 το πρωί της Δευτέρας, με τις κινή-
σεις των πιστολέρο να έχουν καταγραφεί
από κάμερες ασφαλείας. Αστυνομικές
πηγές αναφέρουν ότι στο ισόγειο του κτι-
ρίου που έγινε στόχος βρίσκεται ένα

κλειστό καφενείο, ωστόσο, στον πρώτο
όροφο διαμένει γνωστή οικογένεια Ρομά
- η οποία πιθανότατα ήταν ο στόχος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στο σημείο των
πυροβολισμών βρέθηκαν σχεδόν 30 κά-
λυκες από τουλάχιστον δύο διαφορετικά
πιστόλια των 9mm, με την πρόθεση των
δραστών να είναι ο εκφοβισμός («μήνυ-
μα» από αντίπαλη οικογένεια ή ομάδα
Ρομά) και όχι να σκοτώσουν ή έστω να
τραυματίσουν κάποιον.

«Γάζωσαν» σπίτι στα Άνω Λιόσια
Αναστάτωση, στην ήσυχη γειτονιά της

οδού Καραολή στο Μενίδι, προκάλεσε τα
ξημερώματα της Δευτέρας ένας 50χρο-
νος άνδρας σε κατάσταση αμόκ και οπλι-
σμένος με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε να
σκοτώσει την 84χρονη μητέρα του. Πα-
ράλληλα, βρίζοντας θεούς και δαίμονες,
αποσυνέδεσε μια φιάλη υγραερίου από
σόμπα και απειλούσε με αυτή να ανατινά-
ξει την πολυκατοικία στον αέρα, με την
ΕΛΑΣ να απομακρύνει άρον άρον τους

ενοίκους από τα διαμερίσματά τους. Χάρη
στις ενέργειες του ειδικού διαπραγματευ-
τή αστυνομικού, ο 50χρονος πείστηκε να
αφήσει ελεύθερη την ηλικιωμένη μητέρα
του, ωστόσο κατά τη διάρκεια της σύλλη-
ψής του αντιστάθηκε και με το μαχαίρι
τραυμάτισε έναν αξιωματικό της ΕΛΑΣ
που επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Ο αστυ-
νομικός διεκομίσθη στο 401 ΓΣΝΑ, όπου
αναρρώνει χωρίς να εκφράζεται κίνδυνος
για τη ζωή του.

Αμόκ 50χρονου, μαχαίρωσε αστυνομικό 

Χ
ρυσές δουλειές για περισσότερα
από πέντε χρόνια έκαναν τα μέλη
του κυκλώματος που εξέδιδε κα-
τευθυνόμενες και ψευδείς συντα-

γές φαρμάκων -σε βάρος του ΕΟΠΥΥ- και
«ξήλωσαν» οι Εσωτερικές Υποθέσεις, σχη-
ματίζοντας μια δικογραφία-φωτιά για του-
λάχιστον 186 άτομα, ανάμεσά τους γιατρούς,
φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες και
στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας με έδρα
τα βόρεια προάστια της Αττικής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στους

13 συλληφθέντες βρίσκονταν ο 47χρονος

πρόεδρος, ο 46χρονος διευθυντής πωλήσε-

ων και 10 ιατρικοί επισκέπτες της φαρμα-

κευτικής εταιρείας, ενώ η 13η σύλληψη εί-

ναι 46χρονης ιδιοκτήτριας ιατρικού κέντρου

στη Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλεί το γε-

γονός ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εί-

ναι και 113 γιατροί (τόσο από δημόσια νοσο-

κομεία όσο και από τον ιδιωτικό τομέα), οι

οποίοι φέρονται να συνταγογραφούσαν

συγκεκριμένα γενόσημα φάρμακα συμφε-

ρόντων εταιρειών από τις οποίες λάμβαναν

χρήματα. 
Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να

ξετυλίγεται όταν στις 18 Σεπτεμβρίου του
2020 συνελήφθη στα Ιωάννινα ένας γιατρός
ο οποίος -με βάση τη δικογραφία που απο-
καλύπτει η «Political»- κατηγορήθηκε ότι
«από το έτος 2015, ο (...) φαίνεται να συνερ-
γάζεται με άτομα τα οποία είναι εκπρόσωποι
φαρμακευτικών εταιρειών ώστε να συντα-
γογραφεί συγκεκριμένα γενόσημα φάρμα-
κα συμφερόντων των εταιρειών αυτών, λαμ-
βάνοντας ο ίδιος αθέμιτο χρηματικό ωφέλη-
μα-αντίτιμο για το καθένα από αυτά». Ο ίδιος
ανέφερε στους «Αδιάφθορους» τα ονόματα

τριών φαρμακευτικών εταιρειών με τις
οποίες… συνεργαζόταν, μεταξύ των οποίων
και αυτής που συνελήφθη ο πρόεδρός της.

Από την άρση του απορρήτου των επικοι-
νωνιών και την ανάλυση νέων στοιχείων,
επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό όσα είχε
αναφέρει ο γιατρός που συνελήφθη, με τις
Εσωτερικές Υποθέσεις να αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά: «Υπάλληλοι (ιατρικοί επισκέ-
πτες) των φαρμακευτικών εταιρειών (...), κα-
τά περίπτωση, έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο
συνεργαζόμενων ιατρών, τόσο του Δημοσί-
ου όσο και ιδιωτών, σε ορισμένες, δε, περι-
πτώσεις και φαρμακοποιών, πραγματοποι-
ώντας κατευθυνόμενες και ψευδείς συντα-
γογραφήσεις σκευασμάτων των εταιρειών
τους, με τους ιατρούς να λαμβάνουν αντί-
στοιχα “ανταποδοτικά” χρηματικά ποσά -
αθέμιτα ωφελήματα, τις εταιρείες να αποκο-
μίζουν κέρδος από τις πωλήσεις των σκευα-
σμάτων τους και τους φαρμακοποιούς να

αποκομίζουν κέρδος από την εκτέλεση των
συνταγών στα φαρμακεία τους, επιβαρύνον-
τας τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ζημιώνοντας τοι-
ουτοτρόπως το Ελληνικό Δημόσιο».

Συνομιλίες-φωτιά
Η «Political» παραθέτει χαρακτηριστικά

έναν διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικο-
γραφία, ανάμεσα σε δύο ιατρικούς επισκέ-
πτες (συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ) που
δείχνει το μέγεθος της κομπίνας. 

«Α) Εν τω μεταξύ κάνεις (...) Com... και τέ-
τοια, με φάρμακα. Τα Com... τα ξεκολλάνε,
που τα εκτελούνε ρε. Αυτά τα δίνουν μετά, τα
πουλάνε στους γύφτους, στη λιανική. 

Β) (ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ Ανδρέας): Τι γίνεται, η
πρώτη φορά που θα το γράψεις θα φανεί.
Δείχνει το σύστημα ότι έχει άυλη... Άρα πρέ-
πει να είναι βλάκας να το συνεχίσει αν πέ-
σουν σε τέτοιο ΑΜΚΑ. Γιατί άμα γράψει, άμα

γράψει άυλη και δουν άυλη το ακυρώνεις
απευθείας εκείνη την ώρα... Εχθές, εχθές
ήταν ένα ΑΜΚΑ από Γλυφάδα, έβγαινε Γλυ-
φάδα ο ασθενής, ένα έβγαινε Αμαλιάδα, το
άλλο έβγαινε Πάτρα δεν ξέρω πού διάολο
έβγαινε». 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η οικονομική
ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνούσε τις 30.000
μηνιαίως και τις 700.000 ευρώ τα τελευταία
δύο χρόνια. 

Η δικογραφία «καίει» 168 άτομα
του κυκλώματος παράνομης 
συνταγογράφησης, μεταξύ 
των οποίων γιατρούς, 
φαρμακοποιούς 
και φαρμακευτικές 

Έτσι έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Α
ιματηρό επεισόδιο
χθες το πρωί στη Νέα
Μάδυτο, όταν μια

55χρονη γυναίκα που μπήκε
ως πελάτισσα σε ζαχαροπλα-
στείο της περιοχής πυροβο-
λήθηκε με κυνηγετικό όπλο
έξω από το κατάστημα από
άλλη γυναίκα και διακομί-
σθηκε σοβαρά τραυματισμέ-
νη στο νοσοκομείο Ιπποκρά-
τειο, όπου ύστερα από λίγη
ώρα κατέληξε. 

Η θύτης μετά το περιστατι-
κό τράπηκε σε φυγή, ενώ τα κίνητρα της δολοφονίας πα-
ραμένουν άγνωστα. Στο σημείο μετέβη συνεργείο της
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου
Ελλάδος για να ερευνήσει τον χώρο. Προανάκριση διε-

νεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων
κατά Ζωής και Προσωπικής
Ελευθερίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον αδελφό
του θύματος, Γιώργο Φουν-
τούνα, η αδερφή του πήγαινε
να πάρει ψωμί από το ζαχα-
ροπλαστείο-πρατήριο, όταν
ένα άτομο που κατέβηκε από
αυτοκίνητο πυροβόλησε
εναντίον της με καραμπίνα
τουλάχιστον τρεις φορές. Η
γυναίκα φέρεται να είχε κα-

ταγωγή από τα Τρίκαλα, ενώ τον τελευταίο περίπου ενά-
μιση μήνα ζούσε στη Νέα Μάδυτο στο σπίτι του αδελφού
της. Οι έρευνες στρέφονται στο οικογενειακό περιβάλλον
του πρώην συζύγου του θύματος. 

Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση φαίνεται πως βρίσκεται
ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης
Κούβελας. Παρέα με τους συνεργάτες του μετέφερε λίγη

από τη μαγεία των γιορτών, βάζοντας στολίδια και λαμ-
πάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο γραφείο του με
την ευχή «του χρόνου να έχουμε περισσότερη υγεία».

Ο Δημήτρης Κούβελας στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η «ήττα» Δανιηλίδη
και τα χαμόγελα 
από Σαουλίδη

Απόλυτος κυρίαρχος στις 65
κάλπες της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε
ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα,
στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών ο
Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 1.103
ψήφους και ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου μόλις 509 ψήφους. Αυτή ήταν η
δεύτερη φορά που η «γραμμή» Σί-
μου Δανιηλίδη στα 27 χρόνια που
είναι δήμαρχος δεν πέρασε. Αντί-
θετα, χαμογελάει ο αντιδήμαρχός
του Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος
στήριξε τον Ανδρουλάκη.

Ο Ιγνάτιος ξημέρωσε
στους χιονισμένους
δρόμους του Χορτιάτη

Μαθημένος ο δήμαρχος στα χιό-
νια... ξημέρωσε για μία ακόμη φορά
στους δρόμους ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
εξαιτίας της απότομης επιδείνωσης
του καιρού και των πρώτων νιφάδων
χιονιού που έπεσαν στον Χορτιάτη.
Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες
του αλλά και οι υπάλληλοι του Δήμου
Πυλαίας - Χορτιάτη ήταν στο πόδι
προκειμένου να μην παρουσιαστούν
προβλήματα στην κυκλοφορία. 

75 χρόνια UNICEF: 
Η Ράπτη έκλεψε 
τις εντυπώσεις 
Με ένα κομψό κόκκινο φόρεμα η
Έλενα Ράπτη παραβρέθηκε στην
επετειακή εκδήλωση για τον
εορτασμό των 75 ετών λειτουρ-
γίας της UNICEF. Σε μια όμορφη
εκδήλωση αφιερωμένη στα παι-
διά, παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας, η βουλευτής της
ΝΔ στη Α’ Θεσσαλονίκης έκλεψε
την παράσταση, αφού πολλοί φω-
τογράφοι έστρεψαν επάνω της
την κάμερα για να την απαθανατί-
σουν παρέα με τον Τάκη Ζαχαρά-
το και τον Μάριο Φραγκούλη.

«Έσβησε» η γυναίκα που πυροβολήθηκε
από άλλη γυναίκα σε ζαχαροπλαστείο

Ο γιορτινός σκούφος 
της Βούλας Πατουλίδου

Η Βούλα Πατουλίδου είναι από τους ανθρώ-
πους που, όπως φαίνεται, αγαπούν πολύ τα Χρι-
στούγεννα και μάλιστα μετρά αντίστροφα με ανυ-
πομονησία μέχρι την έλευση των γιορτών. Δεν δι-
στάζει η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης να
φωτογραφηθεί με πλατύ χαμόγελο με καθετί χρι-
στουγεννιάτικο, όπως, για παράδειγμα, έκανε τε-
λευταία φορώντας έναν σκούφο-χριστουγεννιά-
τικο δέντρο!

Καφές στην πλατεία 
για τους δημάρχους

Για καφέ στην πλατεία Επταλόφου βρέθηκαν οι
δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων -
Μενεμένης Κωνσταντίνος Ζέρβας και Λάζαρος
Κυρίζογλου, όπου τα είπαν... χαλαρά σε μια συ-
ζήτηση που είχε απ’ όλα. Θέματα αυτοδιοικητι-
κά αλλά και για τον «δικέφαλο του Βορρά», κα-
θώς στην παρέα ήταν και αρκετοί άλλοι δηλω-
μένοι ΠΑΟΚτσήδες. Μάλιστα, ο κ. Κυρίζογλου
προσέφερε ως οικοδεσπότης στον κ. Ζέρβα
επταλοφίτικο γλυκό σάμαλι!

Του έφερε γούρι 
η Δυτική Θεσσαλονίκη 

Για φαγητό στον Εύοσμο παρέα με φίλους και
στελέχη που τον στήριξαν από την πρώτη στιγμή
της υποψηφιότητάς του βρέθηκε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης λίγες ώρες πριν από τον β’ γύρο των
εκλογών του ΚΙΝΑΛ, που τον ανέδειξαν πρόεδρο
του Κινήματος. Φαίνεται ότι η Δυτική Θεσσαλονί-
κη τού έφερε γούρι!

Βλέπει στον ύπνο του 
ότι παίζει ποδόσφαιρο 

Στα εγκαίνια του γραφείου της Αστραπής Δεν-
δροπόταμου βρέθηκε ο Στράτος Σιμόπουλος.
Μάλιστα, ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης θυμήθηκε τα χρόνια που ο ίδιος έπαιζε ποδό-
σφαιρο στον Τρίτωνα Βόλβης, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Στον ύπνο μου καμία φορά βλέπω ότι
παίζω μπάλα. Εγώ μέχρι πρόσφατα, να πω την
αλήθεια είμαι λίγο πάνω από 60, πήγα να παίξω
πάλι επειδή το μυαλό ξέρει, το σώμα όμως δεν
ακολουθεί και τραυματίστηκα». 
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Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στη Βρετανία και τη Γερμα-
νία χρηματοδοτούν τις σπουδές τους με γυμνές φωτογρα-
φίες, βίντεο, πώληση χρησιμοποιημένων εσωρούχων, τη-
λεφωνικό σεξ ή ακόμη και εκπόρνευση.

Σφυγμομέτρηση της οικονομικής ιστοσελίδας Save the
Student δείχνει ότι το 3% των Βρετανών φοιτητών χρημα-
τοδοτεί τις σπουδές του εργαζόμενο στη βιομηχανία του
σεξ και ότι επιπλέον 9% των ερωτηθέντων σκέπτεται να το

πράξει για να μπορεί να πληρώσει τα δίδακτρα (φτάνουν
μέχρι και τις 11.000 ευρώ τον χρόνο) και τα υπέρογκα
ενοίκια. «Ήταν ο μόνος τρόπος να συνδυάσω εργασία και
σπουδές», λέει μια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κίνγκ-
στον του Λονδίνου. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκεί
υπολογίζουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 70.000
φοιτητές, οι περισσότερες γυναίκες, αντλούν εισοδήματα
από το εμπόριο του έρωτα. «Το να αγνοείς αυτή την πραγ-

ματικότητα είναι τραγικό λάθος και έχει επιπτώσεις στην
καθημερινότητα των φοιτητών», τονίζει ο Τζόνα Γκράχαμ
από τη φοιτητική οργάνωση του Πανεπιστημίου Ντέρχαμ.
Δημοσκοπήσεις στη Γερμανία δείχνουν την ίδια εικόνα,
με τον αριθμό των φοιτητών που εκδίδονται να αυξάνεται
συνεχώς. Συχνά γίνεται λόγος για φοιτητές οι οποίοι ακό-
μη και μετά το πτυχίο δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από
την ερωτική βιομηχανία.

Ο
οίκος αξιολόγησης Standard
and Poor’s υποβάθμισε από
σταθερή σε αρνητική την προ-
οπτική του αξιόχρεου του Δη-

μοσίου της Τουρκίας, οδηγώντας σε νέα
«βουτιά» την τουρκική λίρα.

Επικαλούμενος πολιτικές και οικονο-
μικές αβεβαιότητες, ο οίκος σημειώνει
ότι «μπορεί να υποβαθμίσουμε την
αξιολόγησή μας αν η οικονομική πολιτι-
κή της Τουρκίας υπονομεύσει περαιτέ-
ρω τη συναλλαγματική ισοτιμία της λί-
ρας και επιδεινώσει τις προοπτικές του
πληθωρισμού, αυξάνοντας το ρίσκο για
το τραπεζικό σύστημα με επιπτώσεις
στο χρέος του Δημοσίου».

Αψηφώντας την κλασική οικονομική
θεωρία, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν διατείνεται ότι η μείωση
των επιτοκίων τονώνει την παραγωγή
και τις εξαγωγές. Κατά την επιθυμία του
Ερντογάν, η τουρκική κεντρική τράπεζα
μείωσε τον Νοέμβριο το κατευθυντήριο
επιτόκιό της κατά άλλη μία μονάδα στο
15%, για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες.

Με δεδομένη την ενδεχόμενη περαι-
τέρω μείωση των επιτοκίων, πιθανόν
ακόμη και μέσα στον μήνα, άλλος ένας
οίκος αξιολόγησης, ο Fitch Ratings,
ανακοίνωσε επίσης την υποβάθμιση -
και αυτός από σταθερή σε αρνητική- του
αξιόχρεου του τουρκικού Δημοσίου.

Από την αρχή του χρόνου η αξία της
λίρας έχει μειωθεί κατά 45% έναντι του
δολαρίου. Μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα ο πληθωρισμός έφτασε σε νέο
υψηλό τριετίας, ξεπερνώντας το 21% σε
ετήσιο ρυθμό, ενώ ανεπίσημα θεωρείται
ότι κυμαίνεται κοντά στο 58%. Χαρακτη-
ριστικό είναι επίσης ότι ο βασικός μι-

σθός έχει πέσει από τα 415 στα 179 ευρώ
(2.825 λίρες), βυθίζοντας εκατομμύρια
Τούρκους στη φτώχεια.

Και ενώ ο Ερντογάν επιμένει στην κα-
ταστροφική οικονομική πολιτική του,
ακόμη και βουλευτές του κόμματός του
ομολογούν ότι το πρόβλημα είναι μεγά-
λο. «Μια σακούλα για βασικά αγαθά γέ-
μιζε με 250 λίρες και σήμερα πληρώ-
νουμε 600-700 λίρες. Υπάρχει πρόβλη-
μα στην αγορά. Όπως έλεγε και ο Ντεμι-
ρέλ, η κατσαρόλα ρίχνει κυβερνήσεις»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής

του AKP Μουράτ Μπαϊμπατούρ. Να ση-
μειωθεί ότι πριν από μερικές μέρες ο
Ερντογάν διεμήνυσε ότι «είναι αχάρι-
στοι όσοι λένε ότι ο λαός πεινάει».

ΜΜπάιντεν: 
«Σε κατάσταση 
μείζονος 
καταστροφής 
το Κεντάκι»

Τουλάχιστον 100 νεκρούς και ανυπο-
λόγιστες καταστροφές άφησαν πίσω
τους οι ανεμοστρόβιλοι που χτύπησαν
με μανία οκτώ πολιτείες στις κεντρικές
και νότιες ΗΠΑ. Άγνωστος παραμένει ο
αριθμός των αγνοουμένων, καθώς τα
σωστικά συνεργεία συνέχιζαν για τρί-
το 24ωρο να δίνουν μάχη για να απεγ-
κλωβίσουν εκατοντάδες παγιδευμέ-
νους πολίτες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιν-
τεν κήρυξε το Κεντάκι σε «κατάσταση
μείζονος καταστροφής», ανοίγοντας
τον δρόμο για να χορηγηθεί περαιτέρω
βοήθεια από το ομοσπονδιακό κράτος.
Εκτός από το Κεντάκι, 50 ανεμοστρόβι-
λοι σάρωσαν το Άρκανσο, το Ιλινόι, την
Ιντιάνα, το Μιζούρι, το Μισισίπι, το
Οχάιο και το Τενεσί.

Πούτιν: «Καθάρισα
όλους τους πράκτο-
ρες της CIA»

Πράκτορες της CIA εργάστηκαν στη
ρωσική κυβέρνηση τη δεκαετία του
1990, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ρω-
σίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Καθάρισα
τους πάντες στις αρχές του 2000», εί-
πε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από
τους πράκτορες αυτούς οδηγήθηκαν
στη δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολι-
τείες για παράβαση της αμερικανικής
νομοθεσίας, καθώς πλούτισαν παρα-
νόμως συμμετέχοντας σε ρωσικές
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πηγή του
πρακτορείου RIA Novosti, ο Πούτιν
αναφέρεται στους συμβούλους της
ρωσικής κυβέρνησης σε θέματα ιδιω-
τικοποιήσεων Τζόναθαν Χέι και Αντρέι
Σλάιφερ. 

Από την αρχή του έτους η αξία
του νομίσματος έχει μειωθεί
κατά 45% έναντι του δολαρίου

Φοιτητές βγαίνουν στην πορνεία για να πληρώσουν δίδακτρα 

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

«Βουτιά» της λίρας μετά 
την υποβάθμιση από S&P
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A
νοιξε χθες η ψηφιακή πλατ-
φόρμα υποβολής αιτήσεων
(https://exoikonomo2021.gov.
gr/) για το «Εξοικονομώ 2021»,

με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση πε-
ρισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη
τη χώρα. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων
θα παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διά-
στημα 50 ημερών, που σημαίνει ότι αιτή-
σεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31
Ιανουαρίου 2021.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του «Εξοι-
κονομώ 2021», σε σχέση με το παρελθόν,
αφορούν την κατάργηση της χρονικής
προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αι-
τήσεων, τη θέσπιση κοινωνικών κριτη-
ρίων αξιολόγησης και τη δημιουργία λί-
στας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά δημι-
ουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός
ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα
για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτε-
κνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το «Εξοι-
κονομώ 2021» θα συμβάλει στην ενεργει-
ακή αναβάθμιση 38% περισσότερων κα-

τοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύ-
κλο του προγράμματος.

Ως σημαντικότερο κριτήριο για τη βαθ-
μολόγηση των αιτήσεων ορίζεται η εκτι-
μώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας
βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμ-
βάσεων σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε πο-
σοστό 15%. Για νοικοκυριά με ατομικά ει-
σοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογε-
νειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η
επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Στα νοικο-
κυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκ-
δοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του
Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμ-
μετοχής.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβλη-
ματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτείται με 632
εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να
κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ.
ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση
να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της
συνολικής δαπάνης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, το «Εξοικονομώ 2021»
θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή
κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
πάνω από 30% για κάθε κατοικία. Οι κατοι-
κίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο
πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:

�Να υφίστανται νόμιμα.
�Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
� Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοι-
κίες.
�Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση
της Γ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ξεκίνησαν από χθες 
οι αιτήσεις - Το σύστημα 
θα παραμείνει ανοιχτό 
για 50 ημέρες

« Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ω  2 0 2 1 »  

Πώς θα πετύχετε
την... υψηλότερη
μοριοδότηση 

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι
πρώτες προσομοιώσεις υπολογισμού του νέου ΕΝΦΙΑ βάσει
των νέων αντικειμενικών αξιών που θα ισχύσουν από την 1η
Ιανουαρίου 2022. Από τις αλλαγές που σχεδιάζονται στους
συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αντι-
κειμενικές αξίες, εκτιμάται ότι περίπου το 15%-20% των ιδιο-
κτητών θα έχει μείωση του φόρου το 2022 σε σύγκριση με φέ-
τος, ενώ το 70% θα πληρώσει πάνω κάτω τα ίδια με το 2021. 

Από την άλλη, 10%-15% των ιδιοκτητών θα διαπιστώσει ση-

μαντική αύξηση του φόρου ακινήτων. Επίσης, αναμένεται να
γίνουν σημαντικές αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια βάσει
των οποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ, ενώ ο συμπληρωματικός
φόρος θα ενσωματωθεί στον κύριο φόρο αν πρόκειται για
ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και θα διατηρηθεί ως έχει για τα
νομικά. 

Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη πιθανότητα να εφαρμοστεί ένα εί-
δος αφορολογήτου για τον υπολογισμό του νέου ΕΝΦΙΑ, το
οποίο θα αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου η συνολική αντι-

κειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας ενός φορολογουμέ-
νου ξεπερνάει το σημερινό όριο επιβολής συμπληρωματικού
φόρου, δηλαδή τις 250.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο νέος φό-
ρος ακινήτων θα πληρώνεται σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την
πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου και την
τελευταία στα τέλη Δεκεμβρίου. 

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αρχές του έτους και τα εκκαθα-
ριστικά να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά έως τις αρχές Μαρτίου.

Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του ΕΝΦΙΑ βάσει των νέων αντικειμενικών

Σκρέκας: Κοινωνικά ευαίσθητο 
το νέο πρόγραμμα 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Ξεκινάει
το “Εξοικονομώ 2021”, το οποίο είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και
πιο αποδοτικό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Καταργούμε τη χρο-
νική ιεράρχηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων, δίνουμε προτεραιότητα σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες και διαθέτουμε 100 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για
τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο
βήμα του μεγάλου κύματος ενεργειακής αναβάθμισης που έχουμε προγραμμα-
τίσει για τα επόμενα έτη, προκειμένου να πετύχουμε τον εθνικό στόχο για το
2030 που προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση 600.000 κτιρίων».



Αξιοσημείωτη αύξηση των τιμών πώλησης και των ενοι-
κίων στα καταστήματα και τα γραφεία υψηλών προδιαγρα-
φών, αλλά και μεγάλη πτώση σε εμπορικούς χώρους που δεν
διαθέτουν πλεονεκτήματα ή βρίσκονται μακριά από κεντρι-
κές πιάτσες, παρατηρούνται στην αγορά. 

Από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι
οι τιμές πώλησης και τα μισθώματα των γραφείων με ποιοτι-
κές προδιαγραφές, το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσαν αύξη-
ση κατά 1,4% και 2,7% αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα. Ανάλογα, στα ποιοτικά καταστήματα κα-
ταγράφεται αύξηση των τιμών πώλησης κατά 1,1% και των
ενοικίων κατά 0,9%. Ωστόσο, η κατάσταση στον τομέα των
επαγγελματικών ακινήτων, οι προοπτικές των επόμενων μη-

νών δεν είναι και τόσο ευοίωνες, καθώς αυτήν την περίοδο η
αγορά βρίσκεται υπό πίεση. 

Όπως δηλώνει στην «Political» ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού
γραφείου Κτηματοδομή, Κωνσταντίνος Κουτσώνας, «αυξά-
νεται συνεχώς ο αριθμός των ξενοίκιαστων καταστημάτων τα

οποία δεν βρίσκονται και σε κεντρικές αγορές υψηλών προ-
διαγραφών, ενώ σημειώνεται κάθετη πτώση και στα ενοί-
κια». Σύμφωνα με τον κ. Κουτσώνα, για τους επόμενους μή-
νες προβλέπεται κλείσιμο πολλών καταστημάτων κυρίως
στον κλάδο της εστίασης, κάτι που σημαίνει ότι θα υποχωρή-
σουν σημαντικά τόσο οι τιμές πώλησης όσο και οι τιμές ενοι-
κίασης. Από την άλλη, σύμφωνα με τον έμπειρο μεσίτη, ανα-
μένεται και νέα αύξηση των τιμών πώλησης και των ενοικίων
σε περιοχές πρώτης προβολής, όπως είναι τα καλά σημεία
πέριξ της περιοχής Κολωνακίου, στην Πλάκα, στο Μοναστη-
ράκι, στο Γκάζι, σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, στο Χα-
λάνδρι, στο Μαρούσι και σε κεντρικούς δρόμους των μεγά-
λων δήμων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 
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Αύξηση τιμών πώλησης και ενοικίων στα ποιοτικά επαγγελματικά ακίνητα

H
επικείμενη αύξηση των τιμών
ζώνης και κυρίως η απογείωσή
τους σε τουριστικούς προορι-
σμούς και ακριβές περιοχές,

οδηγούν σε κατασκευαστικό οργασμό και
διπλασιασμό των νέων κτιρίων ως προς
τον όγκο. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε εντυπω-
σιακή αύξηση των νέων κτιρίων ως προς
τον όγκο, η οποία σε ποσοστιαία βάση δια-
μορφώθηκε στο 102,3%, σε σχέση με τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα. Κύριο χαρα-
κτηριστικό του οικοδομικού οργασμού εί-
ναι η κατασκευή μεγάλων, μεσαίων και μι-
κρών ξενοδοχειακών μονάδων σε τέσσε-
ρις περιφέρειες της χώρας, καθώς και η
ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών ή
μεμονωμένων κατοικιών και κυρίως στις
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των οικοδο-

μικών αδειών κατά τον φετινό Σεπτέμβριο
αυξήθηκε μόλις κατά 11,2%, ωστόσο, αντι-
στοιχούν σε κτίρια σχεδόν διπλάσιας επι-
φάνειας και όγκου. Συγκεκριμένα, με βά-
ση τις 1.982 άδειες που εξέδωσαν οι πολε-
οδομίες τον συγκεκριμένο μήνα, ξεκίνησε
η κατασκευή νέων κτιρίων επιφανείας
728.100 τετραγωνικών μέτρων που αντι-
στοιχούν σε όγκο 3.118.900 κυβικών μέ-
τρων. Έτσι, με βάση τις νέες οικοδομικές
άδειες που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο,
κατασκευάζονται 85,1% περισσότερα τε-
τραγωνικά και 102,3% περισσότερα κυβι-
κά μέτρα, καθώς οι 1.782 οικοδομικές
άδειες που είχαν εκδοθεί τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα, αντιστοιχούσαν σε
393.400 τετραγωνικά μέτρα και σε
1.541.200 κυβικά μέτρα. 

Όπως δηλώνει στην «Political» ο ιδιο-
κτήτης της εταιρείας μεσιτικών γραφείων
Κτηματοδομή, Κωνσταντίνος Κουτσώνας,
με ευρύ δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη
τη χώρα, «δεκάδες ξένα funds, κυρίως

από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ,
έχουν αποκτήσει εγκαταλελειμμένες του-
ριστικές μονάδες και εκδίδουν άδειες
επέκτασής τους, ενώ ταυτόχρονα κατα-
σκευάζονται οικιστικά συγκροτήματα για
ενοικίαση με τις σημερινές αντικειμενι-
κές αξίες, προκειμένου οι ιδιώτες να απο-
φύγουν υψηλότερες επιβαρύνσεις το νέο
έτος». 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής, οικοδομικός οργα-
σμός επικρατεί στην Περιφέρεια Κρήτης,
με αύξηση της επιφάνειας των νέων κτι-
ρίων κατά 314,1% και του όγκου κατά
294,6%. Στην Περιφέρεια Αττικής η αντί-
στοιχη αύξηση ήταν 82,6% και 125,2%. Στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κυ-
ρίως στους Νομούς Θεσσαλονίκης και
Χαλκιδικής) οι άδειες που εκδόθηκαν αν-
τιστοιχούν σε επιπλέον επιφάνεια 95,6%
και όγκο 131,2%. Στη Θεσσαλία σημειώθη-

κε αύξηση επιφάνειας 137,3% και όγκου
121%, λόγω κατασκευής νέων κατοικιών,
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταλυ-
μάτων και ξενοδοχείων κυρίως στους Νο-
μούς Λαρίσης και Μαγνησίας. Στα νησιά
του Ιονίου, η αύξηση στην επιφάνεια είναι
85,8% και του όγκου 130,7%, στην Πελο-
πόννησο 25,3% και 102,8% αντίστοιχα και,
τέλος, στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαί-
ου (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος
κ.λπ.) σημειώθηκε αύξηση της επιφάνει-
ας 109,8% και του όγκου 102,4%. 

Έκρηξη όγκου κατά 102,3% 
τον Σεπτέμβριο με βάση 
τις άδειες που εκδόθηκαν 
για ξενοδοχεία, logistics 
και ανέγερση συγκροτημάτων
κατοικιών

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οικοδομή: Άλμα
100% έφεραν οι  νέες
αντικειμενικές



Α
πομένουν 13 συνεδριά-
σεις για να ολοκληρωθεί
χρηματιστηριακά και το

2021, και το κυριότερο ενδιαφέ-
ρον δεν εστιάζεται στο αν ο Γενι-
κός Δείκτης θα βρεθεί υψηλό-
τερα ή χαμηλότερα από το όριο
των 900 μονάδων, καθώς εδώ
και πολύ καιρό οι αισιόδοξοι
έχουν εγκαταλείψει τα σενάρια
για άμεση κίνηση προς τις 1.000
μονάδες, αλλά αν το ελληνικό
χρηματιστήριο θα συνεχίσει να
ταλανίζεται από τη συναλλακτι-
κή απαξίωση, που δείχνει να
έχει εδραιωθεί στο ΧΑ εδώ και
πολλές συνεδριάσεις. Το κλείσι-
μο του ΓΔ υψηλότερα των 891 896 αφήνει περιθώρια κίνησης προς τις 900, 927, 930, 934 και 950 μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής
των πωλητών με κλείσιμο χαμηλότερα των 883-880 μονάδων (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο απλός ΚΜΟ 200
ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί η δοκιμασία των 868 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 830 και 802 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μη-
νών). Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετική ένδειξη όσο δίνει κλείσιμο υψηλότερα των 2.130, κάτι που αφήνει περιθώρια
αναρρίχησης προς τις 2.181 (gap), 2.231, 2.238 και 2.240 μονάδες (gap). 

Περαιτέρω επέκταση 
στο εξωτερικό σχεδιάζει 
η Μυτιληναίος 

Στην ανάληψη σημαντικών συμβολαίων και
κατ’ επέκταση στην υλοποίηση σημαντικών proj-
ects που θα ενισχύσουν την παρουσία της στο κα-
τασκευαστικό αντικείμενο και στις υποδομές
ποντάρει η Μυτιληναίος. Τομέας που στο γκρουπ
έχει τον κωδικό «Βιώσιμη Ανάπτυξη» και στο-
χεύοντας όχι και εκτός των στενών ορίων των πα-
ραδοσιακών έργων (π.χ. οδικά), δηλαδή σε μπίζ-
νες σε κλάδους όπως η κατασκευή ενεργειακών
σταθμών ή η ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμά-
των κ.ά. Πρόκειται για έργα τα οποία προωθούν
τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως έργα διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-
grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής ανα-
βάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of-kind
ενεργειακών έργων.

Coca-Cola 3Ε: Σχέδια για
επένδυση 1 δισ. δολ. στην Αίγυπτο

Στην αιγυπτιακή αγορά σχεδιάζει να επεκταθεί
δυναμικά η Coca-Cola Τρία Έψιλον, με μια μεγά-
λη επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων. Όπως ανα-
φέρει το δελτίο του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας
στο Κάιρο, «ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουστά-
φα Μαντμπούλι συζήτησε με τα μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον τα
σχέδια της εταιρείας για την πραγματοποίηση
επένδυσης ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολα-
ρίων στην αιγυπτιακή αγορά μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια, μετά την εξαγορά της Coca-Cola Αι-
γύπτου, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα».

SATO: Αύξηση πωλήσεων 
και EBITDA 

Αύξηση της τάξης του 12,01% σημείωσαν οι
πωλήσεις της «Sato Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών
Γραφείου και Σπιτιού» κατά το εννεάμηνο του
2021 και διαμορφώθηκαν στα 13,632 εκατ. ευρώ,
ενώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 είχαν
ανέλθει στα 12,170 εκατ., όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου το πρώτο
εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 5,802 εκατ. ευ-
ρώ έναντι 4,818 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εν-
νεάμηνου του 2020, με το μεικτό περιθώριο να
βρίσκεται στο 42,56% έναντι 39,59% του αντίστοι-
χου εννεάμηνου του 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στον αναπτυξιακό νόμο υπάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της Παπουτσά-
νης για την επέκταση του εργοστασίου της στην Αυλίδα. Πρόκειται
για επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4,5 εκατ. ευρώ
και η ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο θα δοθεί με τη μορφή φο-
ρολογικής απαλλαγής ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Η επέκταση της δυνα-
μικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σαπουνιών και γα-
λακτωμάτων της Παπουτσάνης έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία
έχει δει τον κύκλο εργασιών της να σημειώνει μεγάλη άνοδο. Ο κύ-
κλος εργασιών του Ομίλου Παπουτσάνης ανήλθε στα 38,2 εκατ. ευρώ
στο εννεάμηνο 2021, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020
(αύξηση κατά 24%). Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στην αύξηση του
κύκλου εργασιών ήταν οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε στις κα-

τηγορίες των επώνυμων προϊόντων, στην παραγωγή για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Οι εξαγωγές της εταιρείας Πα-
πουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021, ποσό που αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού κύκλου εργασιών,
καταγράφοντας αύξηση 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια λήψης των σχετι-
κών εποπτικών εγκρίσεων, η συγχώνευση της Direktna με τη
θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank Serbia, με
απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, έχει ολοκληρωθεί.
Η ενοποιημένη τράπεζα Eurobank Direktna, στην οποία η Eu-
robank ελέγχει το 70%, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και
ρευστότητα και με μερίδιο αγοράς 6,5%, κατατάσσεται στην
έβδομη θέση βάσει συνολικών δανείων. Στο πλαίσιο της συ-
ναλλαγής, η Eurobank Serbia θα διανείμει στον Όμιλο Eu-
robank μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ποσό
της τάξης των 232 εκατ. ευρώ. 

Η Eurobank Serbia απορρόφησε την Direktna Banka

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Παπουτσάνης 

Συναλλακτική απαξίωση στο ΧΑ
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Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, από τα μέσα Δεκεμ-
βρίου έως και τον Ιανουάριο 2022, η Lamda Develop-
ment θα κληθεί κατά πάσα πιθανότητα να αποφασίσει
για τους αναδόχους που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν
το πρώτο πακέτο των έργων στην έκταση του Ελληνικού,
τόσο σε επίπεδο των αρχικών υποδομών όσο και σε σχέ-
ση με την ανέγερση του εμβληματικού πύργου κατοι-
κιών «Marina Tower», συνολικού ύψους 400-500 εκατ.
ευρώ. Χθες κατατέθηκαν οι προσφορές, αναφορικά με
την πρώτη φάση των υποδομών, ύψους 250-300 εκατ.
ευρώ. Τα στελέχη των ισχυρών εγχώριων ομίλων, δηλα-
δή των ΑΚΤΩΡ (όμιλος Ελλάκτωρ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ,
Intrakat, Μυτιληναίου, ετοιμάζονται για την «πρώτη μά-
χη» του Ελληνικού, δηλαδή τις υποδομές της πρώτης
φάσης. Επιπρόσθετα, μάλλον από τον Ιανουάριο του
2022, η Lamda θα αποφασίσει και για το σχήμα που θα
αναλάβει την κατασκευή του πύργου κατοικιών «Marina
Tower», των 45 ορόφων, των 200 μέτρων ύψους και των
200 διαμερισμάτων, έργο συνολικού προϋπολογισμού
250 εκατ. ευρώ.

ΕΛΠΕ: Έκτακτο μέρισμα 
μετά την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Τη διανομή έκτακτου μερίσματος προς τους μετό-
χους των ΕΛΠΕ ανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας Ανδρέας Σιάμισιης, με αφορμή την
υπογραφή τής συμφωνίας πώλησης της ΔΕΠΑ Υπο-
δομών από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ. Η ΔΕΠΑ Υποδο-
μών πωλήθηκε στην Italgas αντί συνολικού τιμήμα-
τος ύψους 733 εκατ. ευρώ, με την αναλογία της συμ-
μετοχής της «Ελληνικά Πετρέλαια» (35%) να ανέρχε-
ται στα 256 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνουν τη συνεργασία τους ως
το 2028 EMA AE και Continental

Επέκταση της σύμβασης για τη μεταξύ τους συνεργα-
σία, μέχρι και το 2028, υπέγραψαν η ΕΜΑ ΑΕ και το
Group Continental, στις 30 Νοεμβρίου του 2021. Η συ-
νεργασία της ΕΜΑ ΑΕ με την Continental ξεκίνησε στα
τέλη του 1998 με την ανάθεση στην ΕΜΑ ΑΕ της εμπο-
ρίας και της διανομής των μαρκών Continental, Uniroy-
al, Barum, Viking και, αργότερα, της General Tire. Η
πρώτη σύμβαση συνεργασίας υπεγράφη τον Μάιο του
1999 και, έκτοτε, ανανεώνεται συνεχώς. Η παρούσα νέα
χρονική επέκταση της
συνεργασίας ΕΜΑ ΑΕ
- Continental αφενός
επιβεβαιώνει την
αποτελεσματικότητα
του έργου της ΕΜΑ
ΑΕ σε όλα της τα επί-
πεδα και αφετέρου
καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του Group Continental
στη διοίκηση, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εμπορι-
κή στρατηγική της ΕΜΑ ΑΕ, σημειώνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. H Continental αποτελεί έναν από τους βασικό-
τερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε συ-
στήματα πρώτης τοποθέτησης καθώς και ελαστικά, ενώ
στην Ευρώπη ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που
πωλούνται είναι εφοδιασμένα με ελαστικά Continental.

Συμμετοχή της ΕΥ Ελλάδος στο 32ο
Greek Economic Summit

Ως Platinum Sponsor συμμετείχε η EY Ελλάδος στο
32ο Greek Economic Summit, που διοργανώθηκε
μεταξύ 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2021, από το Ελληνοαμε-
ρικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Τη Δευτέρα 6 Δε-
κεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος
Παναγιώτης Παπάζογλου απηύθυνε σύντομο χαιρετι-
σμό πριν από την κεντρική ομιλία του σερ Χριστόφο-
ρου Πισσαρίδη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπάζογλου
αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ελ-
λάδα τα τελευταία δέκα χρόνια, τονίζοντας ότι η έκθε-
ση της Επιτροπής Πισσαρίδη αποτελεί έναν οδηγό για
όλα αυτά στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε για
να κάνουμε το άλμα προς τα εμπρός.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Τarget Instant
Payment Settlement

Σε λειτουργία τέθηκε από τις 10 Δεκεμβρίου
2021 το νέο μοντέλο διακανονισμού άμεσων πλη-
ρωμών στην ελληνική συνιστώσα του συστήματος
πληρωμών TARGET 2 που διαχειρίζεται η Τράπε-
ζα της Ελλάδος. Το νέο
μοντέλο άμεσων πλη-
ρωμών Τarget Instant
Payment Settlement
(TIPS) υποκαθιστά τα
διαφορετικά σχήματα
άμεσων πληρωμών που
είχαν υιοθετηθεί σε επιμέρους χώρες, δημιουρ-
γώντας ένα ενιαίο σχήμα με ενιαία χαρακτηριστι-
κά και πλήρη διαλειτουργικότητα σε όλη την Ευ-
ρωζώνη. Η μετάπτωση στο νέο σχήμα, με συμμε-
τοχή σε αυτό των περισσοτέρων ελληνικών πι-
στωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πλη-
ρωμών λιανικής ΔΙΑΣ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυ-
νατότητα πραγματοποίησης άμεσων πληρωμών
εγχώρια και διασυνοριακά με ενιαίους κανόνες
και διαδικασίες σε όλη την Ευρωζώνη. 

Luncheon Meat  Έβρου: 
Στόχος για αύξηση πωλήσεων 

Αύξηση της κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα,
παρά την οριακή μείωση του τζίρου, ήταν το βασι-
κό χαρακτηριστικό της περυσινής χρήσης για τη
Luncheon Meat Έβρου, η οποία ανήκει στον Όμι-
λο Υφαντή. Για φέτος, στόχος είναι η ενίσχυση του
κύκλου εργασιών, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες
που έχει δημιουργήσει η πανδημία της Covid-19.
Ειδικότερα, ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 56,4
εκατ. ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2019 (-
1,15%). Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των πωλήσεων
ανά γεωγραφική περιοχή, οι εξαγωγές αύξησαν
λίγο το μερίδιό τους σε σχέση με το 2019, καθώς
διαμορφώθηκε σε 8,33% επί του συνολικού κύ-
κλου εργασιών από 6,54% το 2019.

Premia: Αρχές 2022 
η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ

Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να λάβει την
έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Premia
Properties για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μετά την
αίτηση που υπέβαλε στις 18 Νοεμβρίου, όπως ανέφε-
ρε, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης, ο διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας Κώστας Μαρκάζος.
Η εκτίμηση είναι ότι επειδή η Premia είναι ήδη εισηγ-
μένη η άδεια θα δοθεί γρηγορότερα, πιθανότατα αρ-
χές του 2022. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον Νοέμβριο
η εταιρεία, που πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς
συνδυαστική ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιά-
ζει και την έκδοση ομολογιακού δανείου (περίπου 100
εκατ. ευρώ), αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την
αδειοδότηση ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
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Lamda - Ελληνικό:
Στις ράγες έργα 500 εκατ. 



Η
ιταλική Αταλάντα, που φέρνει μια πιο νέα ποδο-
σφαιρική πρόταση στην Ευρώπη όσον αφορά
την επίθεση, και η άσημη Μίντιλαντ από τη Δα-
νία είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού και του

ΠΑΟΚ στους νοκ άουτ αγώνες του Europa League και του
Conference League αντίστοιχα, με στόχο την είσοδο
στους «16». 

Η Αταλάντα είναι η χαρά του ποδοσφαίρου και ο εφιάλτης
των αντίπαλων γκολκίπερ. Παίζει φουλ επιθετικό ποδό-
σφαιρο και έχει μακράν την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία,
αναστρέφοντας ένα δόγμα αιώνων στη χώρα πως «η καλύ-

τερη επίθεση είναι η άμυνα». Η Αταλάντα το μετάλλαξε σε
«καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» και με αυτό είναι υπο-
ψήφια για τον τίτλο στο Καμπιονάτο στηριζόμενη στην επί-
θεσή της, αλλά η άμυνά της είναι ευάλωτη. 

Ως μέγεθος, σαφώς και είναι μεγαλύτερη από τον Ολυμ-
πιακό. «Αστέρια» της είναι οι Κολομβιανοί Ζαπάτα και Μου-
ριέλ, ο Γερμανός μπακ Γκόζενς, ο Σλοβένος Ίλισιτς, ο Κρο-
άτης Πάσαλιτς και ο Ελβετός Φρόιλερ. Προπονητής της ο
Τζιανπιέρο Γκασπερίνι, που έβαλε νέες ιδέες στο παιχνίδι
της τα δΎο τελευταία χρόνια. Το πρώτο ματς θα γίνει στο
Μπέργκαμο στις 17 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στο Καραϊ-

σκάκη μία βδομάδα αργότερα. Ο τελικός θα πραγματοποι-
ηθεί στη Σεβίλλη στις 18 Μαΐου.

Η Μίντιλαντ είναι μια τυπική δανέζικη ομάδα που δεν έχει
το ταλέντο, παρά μόνο τρεχαλατζήδες που τρέχουν ακατά-
παυστα και μπορεί να κουράσουν αυτόν τον ΠΑΟΚ, που έχει
και κάποια ηλικία. Με τις κατάλληλες προσθήκες τη μετα-
γραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ο «Δικέφαλος του Βορ-
ρά» δεν θα έχει πρόβλημα. Στους ομίλους ο ΠΑΟΚ είχε νι-
κήσει μέσα στην Κοπεγχάγη την ομώνυμη ομάδα 1-0 και
έχασε 2-1 στην Τούμπα. Τα παιχνίδια, επίσης 17, 24 Φε-
βρουαρίου και ο τελικός θα γίνει στις 25 Μαΐου στα Τίρανα. 
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Η Αταλάντα και
η… ατάλαντη 

Με τη σούπερ ιταλική ομάδα
ο Ολυμπιακός στο Europa
League, με τη συμπαθή
Μίντιλαντ από τη Δανία 
ο ΠΑΟΚ στο Conference

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γκάφα ολκής της UEFA στο Champions League, μπέρδεψε τα μπα-
λάκια και η κλήρωση επαναλήφθηκε! Οι άνθρωποι της UEFA δεν
αφαίρεσαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις υποψηφίους αντιπά-
λους της Βιγιαρεάλ, καθότι ήταν στον ίδιο όμιλο των προκριματι-
κών. Η UEFA έγινε παγκοσμίως ρεζίλι. Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μα-
δρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ -
Λίβερπουλ τα μεγάλα ματς. Οι πρώτοι αγώνες 15, 16, 22 και 23 Φε-
βρουαρίου και οι ρεβάνς 8, 9, 15, 16 Μαρτίου. Ο τελικός θα γίνει
στην Αγία Πετρούπολη στις 28 Μαΐου.

Μεγάλα ματς έβγαλε η μεγάλη… γκάφα Champions League «16»

Σάλτσμπουργκ - Μπάγερν

Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Σίτι

Μπενφίκα - Άγιαξ

Τσέλσι - Λιλ

Ατλέτικο Μαδρ. - Μάντσεστερ Γ. 

Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους

Ίντερ - Λίβερπουλ

Παρί Σ.Ζ. - Ρεάλ Μαδρίτης

Play off Europa League

Σεβίλλη - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Αταλάντα - Ολυμπιακός

Λειψία - Σοσιεδάδ

Μπαρτσελόνα - Νάπολι

Ζενίτ - Μπέτις

Ντόρτμουντ - Ρέιντζερς

Σέριφ Τιρασπόλ - Μπράγκα

Πόρτο - Λάτσιο

Play off Conference League

Μαρσέιγ - Καραμπάχ

Αϊντχόφεν - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας

Μίντιλαντ - ΠΑΟΚ

Λέστερ - Ράντερς

Σέλτικ - Μπόντο Γκλιμτ

Σπάρτα Πράγας - Παρτιζάν Βελιγρ.

Ραπίντ Βιέννης - Τότεναμ ή Φίτεσε



Ο
Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε τη-
λεοπτική εκπομπή ότι είναι έτοι-
μος να εκταμιεύσει το απαιτούμε-

νο ποσό, αν τα βρουν ΠΑΕ και Ερασιτέ-
χνης Παναθηναϊκός, προκειμένου να αρ-
χίσουν τα έργα για το νέο γήπεδο στον
Βοτανικό. Η γενική συνέλευση του Ερα-
σιτέχνη, ωστόσο, θα αποφασίσει τον προ-
σεχή Φεβρουάριο αν δέχεται να μετακο-
μίσει ο σύλλογος από την ιστορική Λεω-
φόρο. Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτή-
ρισε ως «έγκλημα» οποιαδήποτε απόφα-
ση των μελών του Ερασιτέχνη Παναθη-
ναϊκού να μη γίνει η «Διπλή Ανάπλαση»
και υποστήριξε ότι, αν δεν φύγει τώρα ο Παναθηναϊκός από τη Λεωφόρο με τη χρηματοδότηση και του Ταμείου Ανά-
καμψης, δεν θα φύγει ποτέ. Μέχρι τα Χριστούγεννα ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα έχει δώσει συνέντευξη Τύπου και
θα αναλύσει τα του γηπέδου στον Βοτανικό.

Όσον αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη «Νέα Τούμπα», τα μηνύματα είναι επίσης ενθαρρυντικά, καθότι ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι θα χρηματοδοτήσει το νέο project η περιφέρεια για
την υπογειοποίηση και τους όμορους χώρους κ.λπ. Το αυτό επανέλαβε και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

Στην τελική ευθεία Βοτανικός, Νέα Τούμπα Εμβόλιμη αγωνιστική 
Super League 1

Στην εμβόλιμη αγωνιστική (πρεμιέρα του 2ου
γύρου) της Super League 1, ο Αστέρας Τρίπολης
υποδέχεται σήμερα τον Παναιτωλικό (17.15 NO-
VA). Αύριο είναι το μεγάλο ματς ΠΑΣ Γιάννινα -
ΠΑΟΚ, καθώς επίσης θα παίξουν: Λαμία - Βόλος,
Απόλλων Σμ. - Παναθηναϊκός, Ατρόμητος -
Ολυμπιακός. Πέμπτη: ΟΦΗ - Άρης, Ιωνικός -
ΑΕΚ. Βαθμολογία: Ολυμπιακός 35, ΑΕΚ 27, ΠΑΣ
Γιάννινα 22, ΠΑΟΚ 22, Παναθηναϊκός 20, ΟΦΗ 18,
Άρης 17, Βόλος 14, Ιωνικός 14, Αστέρας Τρ. 14,
Παναιτωλικός 12, Λαμία 10, Ατρόμητος 9, Απόλ-
λων Σμ. 7.

«Έφυγε» ο Άγις του Γκάλη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο μέγας
μπασκετάνθρωπος Άγις Κυνηγόπουλος. Υπήρξε
διαιτητής, προπονητής (στον Ηρακλή), παράγον-
τας και δημοσιογράφος. Η σημαντικότερη προ-
σφορά του, ωστόσο, είναι το ότι έλυσε μια σειρά
από γραφειοκρατικά προβλήματα, προκειμένου

να πάρει ελληνικό διαβατήριο ο Νίκος Γκά-
λης, ο οποίος άλλαξε την ιστορία του αθλή-
ματος στη χώρα.

Λίπι θέλει η ΕΠΟ
Πρόταση στον 73χρονο Ιταλό τεχνικό Μαρσέλο

Λίπι έκανε η ΕΠΟ για την Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ολ-
λανδό Τζον Φαν τ’ Σιπ. Ο Λίπι, παγκόσμιος πρωτα-
θλητής με την Εθνική Ιταλίας το 2006, είχε δηλώ-
σει ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο πριν από
έναν χρόνο. Δύσκολο να επιστρέψει σε τέτοια
ηλικία. Μεγάλο κεφάλαιο του ποδοσφαίρου ο Λί-
πι, θεωρείται και μετρ της άμυνας. 

Μείωση μισθών 
σε Κλάτενμπεργκ και σία

Η UEFA είναι αποφασισμένη να διατηρήσει
τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ
στην Ελλάδα και πέραν της λήξης του συμβολαί-
ου του το προσεχές καλοκαίρι. Η ΕΠΟ από τη με-
ριά της ζήτησε να μειωθούν στο μισό τα χρήματα
που παίρνουν αυτός και η παρέα του, Ζοάο Κα-
πέλα, Στέφεν Μπένετ και Γιάκομπ Κόλιν. Όλοι
μαζί στοιχίζουν 900.000 ευρώ τον χρόνο. Οι
«Big-4» (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑ-
ΟΚ) αρνήθηκαν να συνεισφέρουν οικονομικά.

Πρωταθλητής ο Φερστάπεν
Στον πιο συγκλονιστικό αγώνα όλων των εποχών στη Φόρμουλα
1, o Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Honda προσπέρασε
τον Λούις Χάμιλτον (Mercedes) στον τελευταίο γύρο και κατέ-
κτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στον τελευταίο
αγώνα που έγινε στο Αμπού Ντάμπι. Οι δύο πιλότοι ήταν ισόβαθ-
μοι πριν από τον αγώνα. Η Mercedes έκανε δυο ενστάσεις ακυ-
ρότητας του αγώνα, οι οποίες απορρίφθηκαν.

Ατύχησε ο Ολυμπιακός 
με το Copa Africa

Ο Ολυμπιακός ατύχησε με το Copa Africa, καθότι ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται κι ο αριθ-
μός των παικτών για κάθε εθνική ομάδα από τους 23 στους 28. Ο Ολυμπιακός ήλπιζε ότι
δεν θα κληθεί στην εθνική Μαρόκου ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που δεν είναι βασικός. Οι άλλοι
διεθνείς του που θα φύγουν το διάστημα 9 Ιανουαρίου - 6 Φεβρουαρίου είναι: Μαντί 
Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Μπα, Σισέ, Κουντέ, Ροντρίγκεζ, Ονιεκούρου. 
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Συνέντευξη: 
Δήμητρα Δάρδα

Η
Μαλβίνα Κάραλη είχε δηλώσει πως
υπάρχουν άνθρωποι που αγαπήθηκαν και
άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν. Η Άννα
Αδριανού ανήκει στην ξεχωριστή κατηγο-

ρία που αγαπήθηκε κι αγάπησε βαδίζοντας σαν την
Αλίκη στη Χώρα των δικών της Θαυμάτων. Πολυτά-
λαντη, πνευματώδης, με μια χαρισματική ευγένεια
και σεμνότητα που τη χαρακτηρίζει στην επιτυχία,
πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ανθισμένες Μανό-
λιες» στο «Χυτήριο» στον ρόλο της Μάλιν που είχε
υποδυθεί η Ντάριλ Χάνα στην ομώνυμη βραβευμένη
κινηματογραφική ταινία.  

Ο ρόλος σας είναι μιας συζύγου με τρία παιδιά.
Σαν εικόνα την είχατε φανταστεί στα νεανικά σας
χρόνια;
Όχι. Είχα την τύχη να μεγαλώσω μέσα σε μια οικο-

γένεια «προχωρημένη» που δεν έβαλε στο μυαλό
μου τίποτα που να είναι κλισέ.

Μια επιτυχημένη γυναίκα με δύο διαζύγια απο-
φασίζει εύκολα τρίτο γάμο;
Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δεν έχω ανασφάλειες

και δεν φοβάμαι. Δεν είχα αποφασίσει να ξαναπαν-
τρευτώ, αλλά ούτε και με τρόμαζε κάτι τέτοιο. Είμαι
πάντα ανοιχτή στη ζωή και φυσικά στην αγάπη.

Με τον σύζυγό σας Γιάννη Μπότση τι σας έδεσε
τόσο πολύ;
Τα πάντα. Το ότι ήταν και είναι Αυτός και κανένας

άλλος. Το άλλο κομμάτι της ψυχής μου, το δέρμα και

το σώμα μου.
Παιδιά ηθοποιών δυσκολεύονται να κάνουν κα-
ριέρα λόγω της σύγκρισης με τους γονείς τους.
Συνέβη και σε εσάς ως κόρη του Νίκου Βασταρ-
δή;
Όχι, δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Η καριέρα μου δεν

ήταν ούτε πιο δύσκολη ούτε πιο εύκολη από οποιου-
δήποτε άλλου ηθοποιού. Άλλωστε είχα αλλάξει και
το επίθετό μου και στην αρχή δεν ήταν εμφανής η
συγγένεια με τον πατέρα μου.

Έχετε κρατήσει προσωπικά του αντικείμενα;
Το δερμάτινο μπουφάν του, που φορούσε για χρό-

νια και το αγαπούσε ιδιαίτερα, άπειρες φωτογρα-
φίες, βιβλία, προσωπικά μικροαντικείμενα, ακόμα
και το ψαλίδι που… κούρευε το μούσι του. Αλλά πά-
νω από όλα έχω κρατήσει τα σοφά του λόγια.

Οι τηλεοπτικές σας σειρές, ως σεναριογράφου,
άφησαν εποχή. Ωστόσο, σταματήσατε αιφνίδια.
Ένιωσα ότι είχα ολοκληρώσει έναν κύκλο. Άλλω-

στε, έπειτα από λίγο άρχισε η μόδα των καθημερινών
σειρών, που συγγραφικά δεν είναι το καλύτερό μου.
Παρότι βέβαια «Τα κλεμμένα όνειρα» ήταν μια δου-
λειά που τη χάρηκα πολύ, όπως και οι «Εννέα μή-
νες», με πιο αγαπημένες μου το «Όσο υπάρχει αγά-
πη» και την πρώτη μου μεγάλη επιτυχία, τις «Επιθυ-
μίες». Δεν είμαι εθισμένη στην επιτυχία. Μόνο στη
δημιουργία. Κι αυτή θέλει τον χρόνο της.

Κακοποιητικές συμπεριφορές επαγγελματικά

έχετε βιώσει;
Όχι. Είχα την τύχη και την ευλογία να έχω πάντα

εξαιρετικούς συνεργάτες που με στήριξαν, με σεβά-
στηκαν και με βοήθησαν να γίνω αυτό που είμαι.

Συνεχίζετε τη συγγραφή βιβλίων;
Ναι, και μάλιστα με μεγαλύτερη αγάπη. Στην κα-

ραντίνα έγραψα ένα καινούργιο μυθιστόρημα που
τώρα σχεδόν τελειώνει. Τα βιβλία είναι σαν τους
έρωτες, σε ξεσηκώνουν, σε ανανεώνουν, ανοίγουν
το μυαλό και την ψυχή σου!

Είστε και προστάτιδα των αδέσποτων με μεγάλο
αγώνα.
Το να αγαπάς τα ζώα (πλάσματα που ζουν παραγ-

κωνισμένα στον πλανήτη μας, κακομεταχειρισμένα
από εμάς, κακοποιημένα και στο απόλυτο έλεός μας)
είναι μια σοβαρή απόφαση, δύσκολη και σπουδαία.
Δουλεύω 25-30 χρόνια με φιλοζωικές και περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις και σωματεία. Γνώρισα πάρα
πολλούς ανθρώπους δοσμένους ολόψυχα για τα δι-
καιώματα των ζώων και είναι οι πιο άξιοι αγωνιστές!

Η γνωστή πρωταγωνίστρια μιλά 
για τη ζωή της, το θέατρο 
και τη συγγραφή βιβλίων  

«Είμαι τολμηρός
άνθρωπος  xωρίς 

ανασφάλειες»

Α Ν Ν Α  Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ



ΘΘετική στον κορονοϊό

Σε καραντίνα βρίσκεται η γνωστή δημοσιο-
γράφος του ιατρικού ρεπορτάζ της «Political»
Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Η newscaster του
Star και η κορούλα της διαγνώστηκαν θετικές
στον κορονοϊό κι όπως δήλωσε η παρουσιάστρια
στο «Happy Day», παραμένει ψύχραιμη. «Την
προπερασμένη εβδομάδα γύρισε η κόρη μου
(διπλά εμβολιασμένη) από το σχολείο με ένα συ-
νάχι. Προ Covid δεν θα του δίναμε καμία σημα-
σία, ωστόσο της έκανα κάθε μέρα self test για να
είμαι σίγουρη. Την Κυριακή βγήκε θετικό κι εκεί
σήμανε συναγερμός». 

Πρώτη φορά μαμά

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο
η Τζούλια Νόβα. Η παρουσιάστρια που γνωρί-
σαμε στον «Τροχό της Τύχης» γέννησε στο
σπίτι με τον σύζυγό της Μιχάλη Βιτζηλαίο πα-
ρόντα κατά τη διάρκεια του εξάωρου τοκετού.
Το μωράκι βάρους 3.100 γραμμαρίων σφράγι-
σε την οικογενειακή ευτυχία του αγαπημένου
ζευγαριού που δεν χορταίνει τις αγκαλιές στη
χαριτωμένη κορούλα του. Η γλυκιά μαμά είχε
φροντίσει λίγες ημέρες πριν να στολίσει το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε η άφιξη της
μικρής να γίνει σε εορταστικό κλίμα.

Η εισβολή της Υρώς Μανέ στη
σειρά «Η τούρτα της μαμάς» κα-
τέληξε σε ένα απίθανο reunion
για τους πρωταγωνιστές της θρυ-
λικής σειράς «Εγκλήματα», αφού
ξανασυναντήθηκε με τους Καίτη
Κωσταντίνου και Κώστα Κόκλα!
«Από τη σχολή μας στο Θέατρο
Τέχνης μέχρι και τώρα, δεν το λες
και μικρή διαδρομή», αποκάλυψε
η γκεστ σταρ για την αγαπημένη
της τηλεοπτική «Σωσώ»!

Reunion

Βόλτα στην Αθήνα

T
α χρυσά χρόνια της καριέρας της ως «βασίλισσας» των
πρωινάδικων θυμήθηκε η Ελένη Μενεγάκη. Η οικοδέσποινα
του Mega εμφανίσθηκε στην εκπομπή «Βινύλιο» του Αντώνη

Κανάκη και αποκάλυψε τη λαμπερή τηλεοπτική διαδρομή της:
«Εκείνα τα πρώτα χρόνια δεν τα έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου, μόνο
σε συναισθήματα. Όταν είπατε ότι τα πρωινά συνδύαζαν αστρολο-
γία, γυμναστική, μαγειρική, μπουζούκια, τώρα συνειδητοποιώ πό-
σο δίκιο έχετε. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να αλλάξω ζώνη, νομί-
ζω πως ήταν η κατάλληλη στιγμή». Και πρόσθεσε: «Όταν μπήκα στη
μεσημεριανή ζώνη, είπα “εδώ είμαι, πιο κάτω δεν πρόκειται να
πάω”. Το βράδυ αν μου ζητηθεί μόνο για μία φορά, αν υπάρχει λό-
γος, ναι, ένα concept θα το κάνω. Αλλά να αφήσω τη μέρα και να
πάω νύχτα; Πότε; Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά».

Κακός χαμός στο διαδίκτυο
Η εμφάνιση του Δημήτρη Λιγνάδη στην εκπομπή «Idols» να
μιλάει για τον Νίκο Κούρκουλο προκάλεσε σάλο στο Twitter. Η
συνέντευξη του προφυλακισμένου πρωταγωνιστή με τον Σάκη
Ρουβά, παρότι δεν προβλήθηκε στο επεισόδιο της Παρα-
σκευής, «ανέβηκε» ολόκληρη στο web του ΣΚΑΪ, με το κανάλι
να κάνει λόγο για μια εκ παραδρομής ανάρτηση του αμοντάρι-
στου υλικού και για ένα γύρισμα που πραγματοποιήθηκε πριν
από τρία χρόνια.

Τα κορίτσια ξενυχτάνε ένα ή δυο δυο, ενίοτε και
τρία! Βραδινή έξοδος στη χριστουγεννιάτικα
στολισμένη Αθήνα για τις τρεις κολλητές φίλες
Σμαράγδα Καρύδη, Μαρία Καβογιάννη και Βίκυ
Σταυροπούλου, που είχαν διάθεση για πειράγ-
ματα και αστείες πόζες. «Όταν δεν ξέρεις να
ποζάρεις, αλλά ξέρεις να διαλέγεις φίλες! Σας
αγαπώ γιατί είστε η μια πιο τρελή από την άλ-
λη», έγραψε η κριτής του «J2US».
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Αποκάλυψε τη λαμπερή
τηλεοπτική διαδρομή της



Τ
ο άνοιγμα της πλατφόρμας για τα παιδιά 5-
11 με το εμβόλιο κατά της Covid-19 σηματο-
δοτεί την έναρξη της προστασίας και για
αυτές τις ηλικίες με το ένα τρίτο της δόσης

των ενηλίκων.  Οι ειδικοί και οι παιδίατροι το συστή-
νουν στους γονείς, καθώς κρίθηκε από τις ρυθμιστι-
κές Αρχές ασφαλές και αποτελεσματικό. Ακόμα και
αν οι γονείς έχουν κάποιους δισταγμούς, οι ειδικοί
προσπαθούν να δώσουν χρήσιμες απαντήσεις που
αφορούν την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και
εφήβων.

Με τη βοήθεια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών υπάρχει πια απάντηση σε όλα τα ερωτήματα
των γονέων. Ένα από αυτά αφορά τον σύντομο χρόνο
παρασκευής τους. Η επιτροπή συμβουλεύει: «Τα εμ-
βόλια παρήχθησαν με ταχείς ρυθμούς χάρη στην
πρόοδο της τεχνολογίας, της παγκόσμιας συνεργα-
σίας των επιστημόνων, της ισχυρής χρηματοδότησης,
του μεγάλου αριθμού των εθελοντών και της μείωσης
των σταδίων της γραφειοκρατίας. Ο έλεγχος της απο-
τελεσματικότητας και της ασφάλειας τηρήθηκε αυ-
στηρά, χωρίς παρεκκλίσεις από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς». Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από
τους Διεθνείς Οργανισμούς Αξιολόγησης για τα παι-
διά ηλικίας >12 ετών είναι τα εμβόλια που έχουν πα-
ραχθεί με τη μεθοδολογία mRNA και είναι: το εμβό-
λιο Comirnaty της Pfizer/BioNTech και το εμβόλιο
Spikevax της Moderna. 

Πρόσφατα εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων η χορήγηση του εμβολίου Comirnaty

της Pfizer/BioNTech σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών σε
διαφορετική δόση (10 mcg). Οι γονείς αναρωτιούνται
γιατί να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αφού νοσούν
ήπια. «Για να προστατευτεί το ίδιο, για να μην παρεμ-
ποδίζεται η διαδικασία της εκπαίδευσης και των εξω-
σχολικών δραστηριοτήτων του και για να συμβάλει
στο τείχος ανοσίας που είναι τόσο σημαντικό για τη
συνολική επιστροφή μας στην καθημερινότητα. Κατά
κανόνα, ο κίνδυνος για σοβαρή λοίμωξη Covid-19 εί-
ναι μικρός, αλλά υπαρκτός. Σπάνια στα παιδιά εμφα-
νίζεται το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο
(MIS-C), που σχετίζεται με τη λοίμωξη Covid, ενώ ιδι-

αίτερα απασχολεί και η παραμονή συμπτωμάτων
ύστερα από νόσο, για πολλές εβδομάδες (long
Covid)». 

Υπάρχει η σκέψη στην κοινωνία πως εμβολιάζονται
τα παιδιά για να προστατευθούν οι ενήλικες. Η Επι-
τροπή όμως επισημαίνει: «Ο εμβολιασμός συστήνε-
ται: Πρωτίστως για την προστασία της ατομικής υγεί-
ας των ίδιων των παιδιών και των εφήβων, σωματικής
και ψυχικής. Για την ασφαλή συμμετοχή τους στις
σχολικές και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Για τη
μείωση της διασποράς του ιού στην οικογένεια. Ο εμ-
βολιασμός των παιδιών και εφήβων προστατεύει τα
ευάλωτα άτομα της οικογένειας που ενδεχομένως
δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητική ανοσία στον εμ-
βολιασμό. 

Η αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη μαθητών και
εκπαιδευτικών μειώνει τη διασπορά του ιού στα σχο-
λεία και συνεπώς τον αριθμό νέων κρουσμάτων στην
κοινότητα γενικότερα. Η μείωση της διασποράς του
ιού στην κοινότητα εμποδίζει την εμφάνιση νέων με-
ταλλάξεων».
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν - 
Οι ειδικοί προσπαθούν να δώσουν
χρήσιμες οδηγίες που αφορούν 
την υγεία και ασφάλειά τους

Οι αλλεργίες 
δεν είναι αντένδειξη
Τα παιδιά με αλλεργίες, σύμφωνα με την
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μπορούν να
εμβολιαστούν. Οι συνήθεις αλλεργίες σε τρο-
φές, φάρμακα, περιβαλλοντικά αλλεργιογό-
να, χρωστικές, νυγμούς εντόμων, δεν αποτε-
λούν αντενδείξεις. Ο εμβολιασμός αντενδεί-
κνυται σε σπάνιες περιπτώσεις αλλεργίας στα
συστατικά των mRNA εμβολίων (πολυαιθυλε-
νογλυκόλη Peg και το πολυσορβικό 80). Παι-
διά με ιστορικό αλλεργίας παραμένουν στο
εμβολιαστικό κέντρο για παρακολούθηση με-
τά τον εμβολιασμό για 30 λεπτά.
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Απαντήσεις στις απορίες
γονιών με παιδιά 5-11 ετών 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, κυρίως του τελευταίου
πενθημέρου, θα υπάρξουν ανανεωτικές κατα-
στάσεις που μάλλον δεν θα σας αφήσουν αδιά-
φορους. Προχωρώντας η Σελήνη στο δεύτερο
ηλιακό σας σπίτι, θα υπάρξει μια οικονομική
συμφωνία, αρκετά ικανοποιητική για εσάς. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη θα περάσει στο δικό σας ζώδιο από
το μεσημέρι. Μια θέση αρκετά καλή για να
αναπτύξει τα θετικά της στοιχεία, ιδίως σε
εσάς που βρίσκεστε στο πρώτο πενθήμερο
του ζωδίου σας. Η καλή όψη με τον Ερμή θα
ενεργοποιήσει τη σωστή σας κρίση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια έντονη περίοδος ξεκινά για εσάς του
πρώτου δεκαημέρου, όπου θα έχετε αρκετό
εκνευρισμό, ξεκαθαρίσματα σχέσεων και
γνωριμία με πρόσωπο που το διακρίνει η
δράση. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα ανα-
νεώσετε τις προσωπικές σας σχέσεις, ύστε-
ρα από μια δύσκολη περίοδο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα ανανεωθείτε μέσα από τις φιλίες σας και
θα νιώσετε ότι υπάρχει σταθερότητα σε αυτόν
τον τομέα. Η προσωπική σας ζωή αυτή την πε-
ρίοδο τα έχει όλα: πάθος, ζήλια, διεκδικήσεις,
χωρισμούς και επιστροφές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα κάτι ενεργοποιείται περισσότερο
στην επαγγελματική σας ζωή. Η Σελήνη ρυθ-
μίζει, από το ζώδιο του Ταύρου, μια σειρά από
προτάσεις, μηνύματα και ταξίδια, που αφο-
ρούν την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η μετακίνηση της Σελήνης στον Ταύρο και
του Ερμή στο ζώδιο του Αιγόκερου ενεργο-
ποιεί το πρώτο σας πενθήμερο αυτή την
εβδομάδα. Και φυσικά, μην ξεχνάτε την κού-
ραση των ημερών, γιατί είστε η ομάδα των
ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στα
αγαπημένα πρόσωπα φροντίδα, που κάποιες
φορές γίνεται υπερβολική. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια μέρα που τα οικονομικά σας θα σας
απασχολήσουν έντονα και θα προσπαθήσε-
τε να ευχαριστήσετε μέλη της οικογένειάς
σας. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι η
μεγάλη σας επιθυμία να επικοινωνήσετε και
να εκτεθείτε, καθώς μπορεί να προκαλέσε-
τε την αποστροφή κάποιων. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου, από το μεσημέ-
ρι, θα σας δώσει την επιθυμία να έρθετε πιο κον-
τά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η επικοινω-
νία σας με τους άλλους αποκτά ενδιαφέρον και
σίγουρα θα κερδίσετε την εύνοια κάποιου από το
επαγγελματικό σας περιβάλλον. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με τον Άρη πλέον στο δικό σας ζώδιο, καλό εί-
ναι να μη διασκορπίζετε την ενέργειά σας σε
πράγματα που πολλές φορές δεν έχουν ουσία.
Γενικότερα η εργασία σας σήμερα θα σας απα-
σχολήσει έντονα.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, η ενέργεια
θα είναι αρκετά έντονη, με τον Άρη να δεσπό-
ζει σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα σας. Προ-
σοχή σε θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης
και έντονου στρες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα περνά στο ζώδιο του Ταύ-
ρου, όπου και θα ασχοληθείτε με το σπίτι
σας, τη φροντίδα του και με καθετί που σας
δημιουργεί σταθερότητα. Η μετακίνηση του
Ερμή στο ζώδιο του Αιγόκερου σας κάνει
περισσότερο εργασιομανείς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα έχετε μεγάλη επιθυμία να επικοι-
νωνήσετε με το φιλικό σας περιβάλλον, τα
αγαπημένα σας πρόσωπα και να φτιάξετε κά-
ποιες σχέσεις σας που έχουν παγώσει λόγω
υποχρεώσεών σας.
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ΗΣελήνη σήμερα στο τελευταίο δεκαήμερο του
Κριού, δέχεται λίγο πριν αλλάξει ζώδιο και
περάσει στον Ταύρο τη δυσαρμονία του
Πλούτωνα. Μια όψη που βαραίνει την ψυχολογία

μας, κάνει μια αναδρομή σε θέματα που πρέπει να
περάσουν από ολικό θάνατο και αναγέννηση. Αν και η
μέρα αυτή δεν έχει ιδιαίτερες όψεις να μας δώσει,
είναι ένα σημαντικό πέρασμα από τη ζωή μας, και θα
πρέπει να αφουγκραστούμε το κάθε μήνυμα που
στέλνει το σύμπαν σε όλους μας. Πιο αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια… 



Ο
μολογώ ότι δεν γνωρίζω αν η παραγ-
γελιά που έδωσε ο Γιώργος Παπαν-
δρέου την Κυριακή το βράδυ συγκί-
νησε και τα πλήθη στην Κουμουνδού-

ρου. Ούτε αν το έριξαν κι εκεί στα ζεϊμπέκικα.
Συννεφιασμένη πάντως ήταν και η δική τους Κυ-
ριακή. Ίσως όμως να τους ταίριαζε καλύτερα
στον ΣΥΡΙΖΑ το ζεϊμπέκικο του Στέλιου Ρόκκου
«δεν είμαι αητός»: «Ένα ζεϊμπέκικο βαρύ, με την
καρδιά μου καθαρή, θα βγω στους δρόμους να
χορέψω. Σε ένα ζεϊμπέκικο αργό, ψάχνω τη δύ-
ναμη να βρω, τον χωρισμό μας για να αντέξω».

Είναι προφανές ότι με τη θριαμβευτική νίκη
του Νίκου Ανδρουλάκη και τη βαριά ήττα του
Γιώργου Παπανδρέου άνοιξε μια νέα εποχή για
το ΚΙΝΑΛ και ταυτόχρονα μπήκε «ταφόπλακα»
στα όνειρα του ηττημένου και των Συριζαίων για
προοδευτική διακυβέρνηση.

Η εντολή των ψηφοφόρων ήταν σαφής και δό-
θηκε δις για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο
παρερμηνείας από κανέναν. Ούτε από τον νέο
αρχηγό. «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ» και θέλει να πα-
ραμείνει εδώ. Χωρίς υπόγειες διασυνδέσεις με
τα δύο μεγάλα κόμματα, χωρίς εξάρτηση από τη
γοητεία της εξουσίας μέσω τρίτων, χωρίς προ-
επιλογές και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.

Αυτή ήταν η εντολή που παρέλαβε ο 42χρονος
νέος αρχηγός, όχι μόνο από τους παλαιούς, πα-
ραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος που

ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά κυρίως
από τις νεότερες γενιές που ψήφισαν με ένα βα-
σικό κριτήριο: να διατηρηθεί στη ζωή η Κεντροα-
ριστερά. Να μείνει όρθιο το «μαγαζί» και να ξα-
ναγίνει «γωνιακό».

Ως προς το πρώτο, ο αέρας της τόσο μαζικής
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία λογικά
θα διατηρήσει για αρκετό διάστημα ανοιχτά τα
πανιά για τον νέο αρχηγό. Ως προς το δεύτερο,
όλα θα εξαρτηθούν από τις ηγετικές ικανότητες
και το πολιτικό όραμα που θα εκπέμψει ο κ. Αν-
δρουλάκης.

Με τη συγκινησιακή φόρτιση της εντυπωσια-
κής νίκης του, μεταξύ ρακής και κρητικών εδε-
σμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε να δίνει τόπο
στην οργή των χτυπημάτων που του επεφύλαξε
στα τελευταία μέτρα ο αντίπαλός του Γιώργος
Παπανδρέου. «Δεν υπάρχουν νικητές και ηττη-
μένοι», είπε. Ακόμη και αν το πιστεύει βαθιά -
πράγμα δύσκολο για έναν πολιτικό που γνωρί-
ζει χρόνια τους μηχανισμούς και τις ισορρο-
πίες- εφεξής καλείται να «κοουτσάρει» μια
ομάδα πολλών και διαφορετικών «παικτών» με
προσωπικές στρατηγικές και διακριτές προ-
σωπικές πορείες. Θα το καταφέρει; Και μάλι-
στα από τις Βρυξέλλες, όπου παραμένει η έδρα
του; Θα δείξει.

Όπως θα δείξει και πώς θα επιλέξει να κινηθεί
-ή καλύτερα να ισορροπήσει- ανάμεσα στον Κ.

Μητσοτάκη και τον Αλ. Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός
ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έσπευσε
να τον συγχαρεί τηλεφωνικά και να τον προσκα-
λέσει σε συνάντηση γνωριμίας.

Από τις κινήσεις του αλλά και από τις συζητή-
σεις που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες
του Μεγάρου Μαξίμου είναι σαφές ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης δεν έχει αγχωθεί ιδιαίτερα από τις εξε-
λίξεις στο ΚΙΝΑΛ, καθώς εκτιμά -και ορθά- ότι
αυτός που έχει λόγο να μην κλείνει μάτι είναι ο
Αλ. Τσίπρας.

Η εκλογική βάση του ΚΙΝΑΛ είπε «όχι» στο σε-
νάριο της προοδευτικής διακυβέρνησης και σε
όσους το διακινούσαν όλο το προηγούμενο διά-
στημα. Ακόμη και όσοι μετακόμισαν για χρόνια
στην όχθη του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να επέστρεψαν
αποφασισμένοι να παραμείνουν στον μητρικό
τους χώρο για μια σειρά από λόγους και να του
μεταγγίσουν δύναμη για να παραμείνει σε αυτό-
νομη πορεία.

Παρά ταύτα, τα μαθηματικά είναι αμείλικτα. Οι
επόμενες κάλπες, όπως έχει ξεκαθαρίσει έγκαι-
ρα ο πρωθυπουργός, θα είναι διπλές και ο κ. Αν-
δρουλάκης θα πρέπει έγκαιρα να βρει τον βημα-
τισμό του κόμματος του οποίου ηγείται.

Η ευκαιρία δόθηκε απλόχερα στον κ. Ανδρου-
λάκη και είναι μεγάλη. Το πώς θα τη διαχειριστεί
θα αποδειχτεί. Μέχρι τότε παραμένει ο νέος
άγνωστος «Χ» της πολιτικής σκηνής.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η νίκη του Νίκου και 
το ζεϊμπέκικο του χωρισμού

Η εκλογική βάση
του ΚΙΝΑΛ είπε

«όχι» στο
σενάριο της

προοδευτικής
διακυβέρνησης
και σε όσους το

διακινούσαν όλο
το προηγούμενο

διάστημα
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