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O
λο το σκηνικό των εκλογών για την ανάδειξη
του επόμενου αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής
αποτελεί case study των πολιτικών επιστη-

μών διεθνώς, ασχέτως ποιος τελικά θα επικρατήσει
στη μονομαχία Ανδρουλάκη - Παπανδρέου. 

Κατ’ αρχάς μιλάμε για ένα κόμμα που δεν θυμίζει
σχεδόν σε τίποτα εκείνο που ένα εκατομμύριο πολί-
τες προσέτρεξαν στις κάλπες για να στηρίξουν με
την ψήφο τους τον ΓΑΠ στην πορεία προς την εξου-
σία, με τα γνωστά αποτελέσματα. Κι όμως, 250.000
πολίτες έδωσαν τρία ευρώ για να ψηφίσουν έναν
από τους έξι υποψηφίους, ανάμεσα στους οποίους
βρισκόταν ένας πρώην πρωθυπουργός που θέλει να
ξανακάνει τη… διαδρομή, και τρεις πρώην υπουρ-
γοί της κυβέρνησής του! Και, κακά τα ψέματα, δεν
μιλάμε πλέον για ένα κόμμα εξουσίας αλλά για ένα

κόμμα σε φάση παρατεταμένης παρακμής, «σκιά»
του ένδοξου παρελθόντος του, κυρίως σε ό,τι αφορά
την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, τη «χημεία»
που το έδενε με μια μεγάλη μερίδα πολιτών, και που
οφειλόταν εν πολλοίς στη «χρυσόσκονη» του ιδρυτή
του ακόμα και αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του.

Και το ερώτημα που έρχεται άμεσα στον παρατη-
ρητή -μετά το «ποιος θα βγει αρχηγός;»- είναι: Τι
σηματοδοτεί η αθρόα προσέλευση των πολιτών για
να ψηφίσουν αρχηγό στο ΚΙΝΑΛ; Δείχνει ότι γίνε-
ται… ΠΑΣΟΚ; Ξαναπιάνει το νήμα της σχέσης του με
την κοινωνία από εκεί που το είχε αφήσει; Δύσκολα
θα μπορούσαν να δοθούν ικανοποιητικές απαντή-
σεις στα παραπάνω.

Αυτό που θα μπορούσε να ειπωθεί με αρκετή δό-
ση σιγουριάς είναι ότι μέσω των εσωκομματικών

διαδικασιών στο ΚΙΝΑΛ αναδείχθηκε το ενδιαφέρον
κάποιων πολιτών για το μέλλον της Κεντροαριστε-
ράς. Ίσως και η αγωνία αυτής της μερίδας των συμ-
πολιτών μας που αυτοπροσδιορίζονται ως «προ-
οδευτικοί» ή «δημοκράτες» σε μια αναχρονιστικού
τύπου πολιτική κατηγοριοποίηση. Αυτοί που δεν αν-
τιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ προοιμίου «πο-
λύ μικρός» για να συμπεριλάβει -και να διαδεχθεί-
το «όλον ΠΑΣΟΚ». 

Ξεπερνώντας, όμως, τα στενά ιδεολογικά όρια, θα
διαπιστώσει κανείς ότι οι διεργασίες στο ΚΙΝΑΛ εν-
διαφέρουν όλους όσοι θεωρούν εαυτούς πολιτικο-
ποιημένους και «ψάχνουν» την επόμενη ημέρα στην
ελληνική Κεντροαριστερά, μέσα από το «φρεσκάρι-
σμα» θέσεων και προτάσεων, προσώπων και μηχα-
νισμών.
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e-άδειες 
οδήγησης και 
κυκλοφορίας 

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του
κράτους συνεχίζεται, καθώς δύο νέες
εφαρμογές μπαίνουν στην υπηρεσία
του πολίτη, βελτιώνοντας την καθημε-
ρινότητά του και «χτυπώντας» τις
εστίες μικροδιαφθοράς.

Πρόκειται για την ανανέωση των
αδειών οδήγησης αλλά και τη χορήγη-
ση αδειών κυκλοφορίας, πρωτοβου-
λίες που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή
και παρουσιάστηκαν στον πρωθυ-
πουργό σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μα-
ξίμου από τους αρμόδιους υπουργούς
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετα-
φορών.

«Μιλάμε για μια διαλειτουργικότητα
που πατάει πάνω στην απλοποίηση
των διαδικασιών, απόδειξη ότι δεν έχει
νόημα απλώς να επαναλάβουμε ψη-
φιακά την έγχαρτη γραφειοκρατία, αλ-
λά να εξετάσουμε και το πώς αυτά τα
δύο μπορούν να καταργηθούν», επι-
σήμανε ο πρωθυπουργός.

Η ηλεκτρονική αναθεώρηση αδειών
οδήγησης αφορά την ανανέωση των
εξής κατηγοριών: Επαγγελματικές
άδειες οδήγησης που ανανεώνονται
ανά πενταετία και λοιπές άδειες οδή-
γησης, που ανανεώνονται ανά τριετία
εφόσον ο κάτοχος είναι άνω των 65
ετών. Μετά την εκτύπωση της άδειας
οδήγησης από την αστυνομία, ο πολί-
της εφόσον το επιθυμεί θα δηλώσει
εάν θέλει να του σταλεί η άδεια οδήγη-
σης στην οικία του με courier με αντι-
καταβολή. 

Έρχεται και το Car Wallet
Στα πρότυπα της εφαρμογής τύπου

wallet για το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού Covid-19, σχεδιάζεται και η
εφαρμογή Car Wallet, που θα περι-
λαμβάνει:
• Δίπλωμα οδήγησης
•  Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
•  Τέλη κυκλοφορίας
•  Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ
•  Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαί-
ου οχήματος
•  Ιστορικό συντήρησης οχήματος, κλπ.

Έτσι, κάθε οδηγός θα έχει σε ένα
«ψηφιακό πορτοφόλι» στο κινητό του
τηλέφωνο όλα τα έγγραφα σε ηλεκτρο-
νική μορφή και θα τα επιδεικνύει στις
αρμόδιες Αρχές όταν αυτό ζητείται.

Φ
ρένο στην επέ-
κταση της υπο-
χρεωτικότητας
των εμβολια-

σμών βάζει προς το παρόν η
κυβέρνηση. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «P», παρά το γε-
γονός ότι δεν θα υπήρχε δι-
σταγμός να επεκταθεί ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός και
σε άλλες ηλικιακές ομάδες και
όχι σε άλλες ομάδες πολιτών,
π.χ. εργαζόμενους στην εστία-
ση ή στα σώματα ασφαλείας,
τελικά αυτό προς το παρόν
«παγώνει».

Σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, ο αυξημένος ρυθ-
μός με τον οποίο κλείνονται
ραντεβού για εμβολιασμούς,
τόσο με την πρώτη όσο και με
την αναμνηστική δόση, δεί-
χνει ότι προς το παρόν και όσο
υπάρχει προθυμία από τους
πολίτες να θωρακιστούν απέ-
ναντι στην Covid-19, δεν
υπάρχει λόγος για νέες πα-
ρεμβάσεις.

Η απειλή του προστίμου των
100 ευρώ αλλά και το ότι θα

πάψει να ισχύει το πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού από τις 13
Δεκεμβρίου για όσους πολίτες
άνω των 60 ετών δεν έχουν
κάνει την αναμνηστική δόση,
λειτούργησαν και ώθησαν
τους 60άρηδες να σπεύσουν
να κλείσουν ραντεβού.

Η στρατηγική 
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η

στρατηγική που ακολουθεί
αυτή τη στιγμή, στη μάχη που
δίνει με τον κορονοϊό, φαίνε-
ται να αποδίδει καρπούς. Τα
όπλα της, ενόψει και των Χρι-
στουγέννων, είναι τόσο τα self
tests που διανέμονται ήδη σε
όλο τον ενήλικο πληθυσμό της
χώρας, όσο και βεβαίως η ενί-
σχυση της εμβολιαστικής κά-
λυψης. Αποκλείει οποιοδήπο-
τε άλλο μέτρο και βλέποντας
τα ραντεβού να κλείνονται κα-

τά χιλιάδες αλλά και καθημε-
ρινά οι εμβολιασμοί να ξεπερ-
νούν τις 90.000, αισθάνεται ότι
οι πολίτες δεν μπορούν να αν-
τέξουν κι άλλες πιέσεις.

Ο ίδιος ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος έδειξε το φρένο
στην επέκταση της υποχρεω-
τικότητας, όταν απαντώντας
στο ερώτημα από τι θα εξαρτη-
θεί η ενδεχόμενη επέκταση
είπε: «Έχουμε συγκεκριμένη
πολιτική. Εστιάζουμε στην αύ-
ξηση της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης, κυρίως στους ευάλωτους
συμπολίτες μας που είναι 60
ετών και άνω. Βλέπουμε ότι οι
συμπολίτες μας ανταποκρί-
νονται. Εξελίσσεται γρήγορα
και ο εμβολιασμός της τρίτης
δόσης και της πρώτης για τους
ανεμβολίαστους. Παρακολου-
θούμε τα μεγέθη και δίνουμε
έμφαση με όλους τους τρό-

πους, ώστε να αυξηθεί η εμ-
βολιαστική κάλυψη».

Πάντως, όπως τόνιζαν κυ-
βερνητικές πηγές στην «P»,
«αν την ώρα που παρακολου-
θούμε λεπτό προς λεπτό την
πορεία εφαρμογής των μέ-
τρων διαπιστώσουμε ότι δημι-
ουργείται μια νέα ρωγμή στο
τείχος ανοσίας που χτίζουμε
δεν θα διστάσουμε να πάρου-
με οποιοδήποτε μέτρο».

Γιατί «πάγωσε» 
η επέκταση της 
υποχρεωτικότητας 

Ικανοποίηση
στο Μαξίμου με 
τον αυξημένο ρυθμό
ραντεβού 
για εμβολιασμούς 
με την πρώτη και 
την αναμνηστική δόση

Γράφει 
η Γεωργία
Αθ. Σκιτζή



Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στον 2ο
γύρο, Νίκος Ανδρουλάκης και
Γιώργος Παπανδρέου «σηκώ-
νουν τα μανίκια τους» και ετοι-

μάζονται για την τελική αναμέτρηση της
επόμενης Κυριακής, από την οποία θα ανα-
δειχτεί ο νέος πρόεδρος του Κινήματος Αλ-
λαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποκωδικοποι-
ώντας τη διαφορά των 9 μονάδων που έχει
από τον πρώην πρωθυπουργό, κάνει λόγο
για ισχυρή εντολή ανανέωσης και ετοιμάζε-
ται με προσεκτικά βήματα. Στο επιτελείο του
μπορεί τα χαμόγελα να περισσεύουν, ωστό-
σο όλοι διατηρούν χαμηλό προφίλ, αποφεύ-
γοντας υπερβολές και μεγαλοστομίες. Εκτι-
μούν ότι η διαφορά με τον Γ. Παπανδρέου
δεν μπορεί να ανατραπεί, αλλά αυτό δεν δη-
μιουργεί προϋποθέσεις εφησυχασμού.

Αιφνιδιασμός
Στο περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέ-

ου τις πρώτες ώρες που είχε ξεκαθαρίσει το
τοπίο δεν έκρυβαν τον αιφνιδιασμό τους
από το εκλογικό αποτέλεσμα. Μετά την
πρώτη ψυχρολουσία, έπεσε στο τραπέζι και
πρόταση απόσυρσης της υποψηφιότητάς
του από τον 2ο γύρο. Στην πορεία όμως και
σε μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση του αποτε-
λέσματος αποφασίστηκε η συνέχεια του
αγώνα μέχρι τέλους. Πρόσωπα που πρό-
σκεινται στο περιβάλλον του θεωρούν ότι η
ανατροπή είναι απολύτως εφικτή και υπεν-
θύμιζαν με νόημα την περίπτωση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη που τερμάτισε στη δεύ-
τερη θέση με 11 μονάδες πίσω από τον
Ευάγγελο Μεϊμαράκη και στον β’ γύρο εξε-
λέγη πρόεδρος της ΝΔ.

Στο διά ταύτα και οι δύο μονομάχοι επι-
χειρούν να κλείσουν τα στεγανά τους, επι-
διώκοντας συμμαχίες με τους υποψηφίους
που βγήκαν εκτός κούρσας διαδοχής. 

Τι θα κάνει ο Λοβέρδος
Σε πρώτο πλάνο ο Ανδρέας Λοβέρδος σή-

μερα θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ποια
υποψηφιότητα θα στηρίξει. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Παπανδρέου τα μεσάνυχτα
της Κυριακής είχε τηλεφωνική επικοινωνία
με τον Λοβέρδο σε μια προσπάθεια να ανι-
χνεύσει τις προθέσεις του, χωρίς όμως να
υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πάντως, ο
κ. Λοβέρδος, απ’ ό,τι άφησε να εννοηθεί μι-
λώντας χθες στην πρωινή εκπομπή του
ΣΚΑΪ, δύσκολα θα στηρίξει την υποψηφιό-
τητα Παπανδρέου. Στο ίδιο κλίμα φέρεται να

είναι και ο Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος
«κλείνει το μάτι» στην υποψηφιότητα Αν-
δρουλάκη. Ο Παύλος Γερουλάνος κρατά
κλειστά τα χαρτιά του και διατηρεί αποστά-
σεις ασφαλείας. Μιλώντας στο Πρώτο Πρό-
γραμμα, ερωτηθείς αν και ποιον υποψήφιο
θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο, είπε με νόη-
μα πως οι 7.000 ψηφοφόροι που υπέγρα-
ψαν τη δική του υποψηφιότητα δεν είναι άν-
θρωποι που περιμένουν από τον άνθρωπο
που ψήφισαν να τους υποδείξει τι θα κά-
νουν, συμπληρώνοντας με νόημα ότι «ο κό-
σμος έχει άποψη, ενημερώνεται, κρίνει και
είναι υποτιμητικό να σκεφτόμαστε με τέτοι-
ους όρους. Από κει και πέρα, ο καθένας
μπορεί να κάνει την τοποθέτησή του. Το
προβάδισμα είναι σαφέστατα μεγάλο, από
κει και πέρα έχουμε δει ανατροπές, αλλά πι-
στεύω ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας»,
σχολίασε ο κ. Γερουλάνος.

Ο σκληρός Χάρης
Σε πιο σκληρή γραμμή ο Χάρης Καστανί-

δης, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια υπο-
στήριξης των δύο υποψηφίων. Μάλιστα,
έδωσε το στίγμα του με μια τυπική ανάρτη-
ση στο Twitter. Αφού ευχαρίστησε όσους
στάθηκαν πλάι του στην προσπάθεια για την
εκλογή ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ, ευχήθηκε
στους συνυποψηφίους του που θα κριθούν
στον 2ο γύρο, ελπίζοντας στην καλή συνέ-
χεια της παράταξης.

Οι εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής και κυ-
ρίως η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στην
εκλογική διαδικασία μόνο απαρατήρητη δεν
πέρασε από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος σε μια θεσμική το-
ποθέτηση είπε με νόημα ότι «η δημοκρατία
αναδεικνύεται με την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών και όχι με την αποχή τους. Το
σημαντικό είναι να μη μένουν τα κόμματα
περίκλειστα. Είναι κάτι που κάνουν η ΝΔ και
το Κίνημα Αλλαγής».

Βολές Σκέρτσου
Ένα βήμα πιο μπροστά πήγε ο υπουργός

Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, που μιλώντας
στον Real FM περί ανανέωσης στην πολιτική
επιχείρησε να «πετάξει το μπαλάκι στο τε-
ρέν» του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το αίτημα αυ-
τό «δεν έχει ικανοποιηθεί έως σήμερα στον
χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστε-
ράς. Εκεί δηλαδή αντί για ανανέωση έχουμε
δει μέχρι πρότινος αναπαλαίωση. Αυτό
αφορά πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν
έχει αγκαλιάσει ανοιχτές διαδικασίες εκλο-
γής από τη βάση, δεν έχει κάνει συνέδριο
μετά την ήττα που υπέστη το 2019, δεν έχει
καταφέρει να κάνει ένα πέρασμα στη Σο-
σιαλδημοκρατία».

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επιχειρούν πολλα-
πλές αναγνώσεις των εσωκομματικών δια-
δικασιών στο ΚΙΝΑΛ και αναζητούν αναχώ-
ματα που θα περιορίσουν την πολιτική ορμή

που αναπτύσσεται από τον ευρύτερο χώρο
του ΠΑΣΟΚ και απειλεί με διαρροές τη δική
τους δεξαμενή.

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο της Κουμουν-
δούρου για το εκλογικό αποτέλεσμα του
πρώτου γύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι
«καθ’ όλη τη διάρκεια των εσωκομματικών
εκλογών του ΚΙΝΑΛ επέλεξε συνειδητά να
μην προχωρήσει σε καμία τοποθέτηση ή
σχολιασμό, σεβόμενος τις εσωκομματικές
διαδικασίες» και τονίζει πως «το ίδιο θα συ-
νεχίσουμε μέχρι και την ολοκλήρωση του
δεύτερου γύρου. Τα χθεσινά ωστόσο αποτε-
λέσματα επιβεβαίωσαν ένα φαινόμενο που
οφείλει να μας προβληματίσει όλους, κα-
θώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει
στη χώρα μας: ο πρώτος σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις δεν σημαίνει και πρώτος στην
κάλπη».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Οι κινήσεις στα στρατόπεδα
των Ν. Ανδρουλάκη και 
Γ. Παπανδρέου και η στάση
των τεσσάρων «χαμένων» 
λίγο πριν από τον... τελικό 
της Κυριακής
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«Μάχη παρασκηνίου» 
ενόψει του 2ου γύρου
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Πώς αξιολογούν το αποτέλεσμα
του πρώτου γύρου των εκλογών
στο ΚΙΝΑΛ το Μαξίμου 
και η Κουμουνδούρου 

Τ
ην ώρα που στη Χαριλάου Τρι-
κούπη ετοιμάζονται για την τε-
λική μάχη ανάμεσα στους δύο
υποψηφίους, με μεγάλο ενδια-

φέρον παρακολουθούν, όπως είναι φυσι-
κό, τις εξελίξεις και τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει
πάρει ισχυρό προβάδισμα για την εκλογή
του, αποτελεί έναν… γρίφο προς επίλυση
στο Μέγαρο Μαξίμου, μιας και πολλοί εί-
ναι αυτοί στο πρωθυπουργικό περιβάλλον
και τη ΝΔ που γνωρίζουν τον επίδοξο
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, λίγοι όμως μπορούν
να σταθμίσουν στην πραγματικότητα τη
δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το
κόμμα με τον κ. Ανδρουλάκη στην προ-
εδρία.

Δεν είναι από την άλλη μυστικό ότι το
σενάριο Παπανδρέου διόλου τρόμαζε το
πρωθυπουργικό γραφείο. Και αυτό γιατί
μπορεί ταυτόχρονα να… τραβούσε ψή-
φους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσί-
πρα και από την άλλη να προκαλούσε αντι-
συσπείρωση στους εναπομείναντες πιο
κεντρώους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ, τους
οποίους θα μπορούσε να υποδεχθεί η ΝΔ.

Τουναντίον, στην κυβέρνηση διαβάζον-
τας τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούν ότι
το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ
λόγω της αντιπολιτευτικής του στασιμότη-
τας τα τελευταία χρόνια, που έσπρωξε κό-
σμο προς το ΚΙΝΑΛ. «Αυτό που προκύπτει
από τη διαδικασία στο ΚΙΝΑΛ είναι ότι
υπάρχει ένα αίτημα της πολιτικής ζωής
του τόπου και συμμετοχής των πολιτών
στα κοινά και τις διαδικασίες λήψης των
αποφάσεων στα κόμματα. Αυτό είναι πολύ
θετικό, γιατί κάνει καλύτερη τη δημοκρα-
τία μας, κάνει καλύτερα τα κόμματα, κάνει
καλύτερη την αντιπολίτευση. Έχουμε
ανάγκη από καλύτερη, ποιοτικότερη αντι-
πολίτευση γιατί αυτό κάνει καλύτερη και
την κυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι
μια θετική κίνηση και περιμένουμε τα
αποτελέσματα του β’ γύρου για να δούμε
ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ»,
σχολίασε χαρακτηριστικά χθες ο… πασο-
κογενής υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος (Real FM).

Αποκρυπτογραφώντας το νέο τοπίο 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Το εκλογικό αποτέλεσμα των εσωκομ-
ματικών εκλογών του πρώτου γύρου στο
ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη του νέου προ-
έδρου φαίνεται πως δεν ανησυχεί το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν
αντιθέσει, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
καταλήγουν σε συμπεράσματα που, αν τα
αξιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο κερδισμένος
θα βγει.

Τουλάχιστον κατά 20% αυξημένη ήταν η
συμμετοχή των ψηφοφόρων και φίλων
του ΚΙΝΑΛ στη διαδικασία σε σχέση με
την προηγούμενη. Το ποσοστό αυτό και η
μεγάλη συμμετοχή δεν ανησύχησαν τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, αν και δείχνει να απέ-
χει από τα εσωκομματικά του Κινήματος
Αλλαγής, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρα-
κολουθεί και ίσως να έχει -άτυπα φυσι-
κά- συμμετάσχει σε έναν μικρό βαθμό.

Τι εννοούμε με αυτό; Πως δεν ήταν φυ-
σικά όλοι ΚΙΝΑΛίτες αυτοί που έφτασαν
στις κάλπες την Κυριακή. Τόσο η Νέα Δη-
μοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν τον
κόσμο τους προς τα εκεί έτσι ώστε το τε-
λικό αποτέλεσμα να είναι αυτό που θα

τους συμφέρει την επόμενη μέρα. Μάλι-
στα, πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης-
ιδιαίτερα από την Κρήτη- κάνουν λόγο για
μαζικές εγγραφές νεοδημοκρατών στις
λίστες για να στηρίξουν συγκεκριμένο
υποψήφιο.

Το ίδιο συνέβη και στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς
επίσημη γραμμή φυσικά. Είδαμε πάντως
κάνοντας βόλτα έξω από τα εκλογικά του
ΠΑΣΟΚ εδώ στις γειτονιές της Αθήνας
αλλά και του Πειραιά πολλές γνωστές φά-
τσες, επίσημα οργανωμένες στον ΣΥΡΙΖΑ,
οι οποίες βεβαίως είχαν φύγει νωρίτερα
από το πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ. 

Ο Ανδρουλάκης θα φέρει τριβές 
Ναι μεν ο Ανδρουλάκης πήρε άτυπα το

χρίσμα από την αείμνηστη Φώφη Γεννη-
ματά, ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
πως συχνά πυκνά αναφέρεται ως «τέκνο»
Σημίτη, μιας και ο εκσυγχρονισμός ήταν
και είναι βασικό χαρακτηριστικό στις ομι-
λίες και τις θέσεις του. Ο Ανδρουλάκης
«έπιασε τον σφυγμό» του Πασόκου που
αναπολεί τις ένδοξες μέρες της Αλλαγής.

Δεν έκανε λόγο για νέα δεδομένα, κατά-
φερε όμως και «χτύπησε» στο συναίσθη-
μα του ’81.

Πηγές της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπο-
στηρίζουν πως σύντομα όλη αυτή η πρό-
σκαιρη λάμψη του Ανδρουλάκη θα κα-
ταρρεύσει. Η εσωκομματική ρήξη είναι
μεγάλη και η διάσπαση είναι προ των πυ-
λών. «Ήδη ο Λοβέρδος το φυσάει και δεν
κρυώνει». Σίγουρα μια πρωτιά στον Πα-
πανδρέου θα έλυνε τα χέρια της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ωστόσο αυτό δεν
κατέστη δυνατό. Στην Κουμουνδούρου,
με αφορμή το εσωκομματικό του ΚΙΝΑΛ,
προσανατολίζονται να εκμεταλλευτούν -
για ακόμη μια φορά- το ζήτημα των δημο-
σκοπήσεων με αναφορές στις «αποτυχη-
μένες προβλέψεις».

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ανησυχούν και βλέπουν διάσπαση 



Του Κώστα Παππά 

Ο
λοκληρώθηκε χθες η επίσκεψη
του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλά-
δα. Η έλευσή του πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο πρόσκλησης

που του απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου με
αφορμή τους εορτασμούς για τη συμπλήρω-
ση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάστα-
ση. Η επίσκεψή του είχε και ένα απρόοπτο,
καθώς κατά την επιβίβασή του στο αεροσκά-
φος της επιστροφής, λόγω του ισχυρού αέ-
ρα, έχασε προσωρινά την ισορροπία του κα-
θώς ανέβαινε τη σκάλα. Άνθρωπος της
ασφάλειας έσπευσε να τον βοηθήσει και τε-
λικά o Ποντίφικας επιβιβάστηκε στο αερο-
πλάνο.

Η χθεσινή ημέρα αναχώρησής του συνο-
δεύτηκε και από ένα αποχαιρετιστήριο tweet
του ηγέτη των Ρωμαιοκαθολικών στο οποίο
ανέφερε: «Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα διαφω-
τιστικό ρητό: Ο φίλος είναι άλλος εαυτός.
Ναι, οι άλλοι άνθρωποι αποτελούν το μονο-
πάτι για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Οι
καλές αποφάσεις αφορούν πάντα τους άλ-
λους, όχι μόνο τους εαυτούς μας».

Κατά τη συνάντησή τους, η κυρία Σακελλα-
ροπούλου χαρακτήρισε ως ιδιαίτερης σημα-
σίας την επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα στην προσφώνησή της τόνισε:
«Το ισχυρό μήνυμα της πίστης και της αδελ-
φοσύνης που μας μεταφέρετε, στα χνάρια
των Αποστόλων, συμβολίζει την αναφορά της
Εκκλησίας στις καταβολές της, στις πηγές
της ενότητας και της σύμπνοιας».

«Άλλος κόσμος χωρίς την Ελλάδα»
Στην αντιφώνησή του ο Πάπας μίλησε για

τη σημασία της Ελλάδας και της Αθήνας δια-
χρονικά στην ιστορία: «Χωρίς την Αθήνα και

χωρίς την Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος
δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Θα ήταν
λιγότερο σοφοί και λιγότερο ευτυχείς. Εδώ,
σύμφωνα με τη δήλωση του Σωκράτη, άρχιζε
κάποιος να νιώθει πολίτης. Εδώ ο άνθρωπος
αντιλήφθηκε ότι ήταν ένα πολιτικό ον. Εδώ
γεννήθηκε η δημοκρατία».

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας αμέσως μετά συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησής τους, συζήτησαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Πάπας πέρασε και το κατώφλι της Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών και συναντήθηκε με
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος κ. Ιερώνυμο. Ιδιαίτερο σημείο της συνάν-
τησής αυτής ήταν η ανανέωση της συγγνώ-
μης που εξέφρασε ο Ποντίφικας λέγοντας:
«Αισθάνομαι την ανάγκη να ανανεώσω την
αίτηση συγγνώμης από τον Θεό και από τους
αδελφούς για τα σφάλματα που διέπραξαν
τόσοι καθολικοί». 

Την Κυριακή ο επικεφαλής της Ρωμαιοκα-
θολικής Εκκλησίας βρέθηκε στο Κέντρο

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο. Ο
Πάπας Φραγκίσκος κατά την άφιξή του χαι-
ρέτησε τα παιδιά που διαμένουν στο ΚΥΤ και
απευθυνόμενος σε αυτά είπε: «Όποιος σας
φοβάται δεν σας έχει κοιτάξει στα μάτια».

Όλα όσα έγιναν κατά 
την επίσκεψη του Πάπα 
Φραγκίσκου στην Ελλάδα
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Την επιβεβαίωση του στρατηγικού και αυτοτελούς χαρα-
κτήρα των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, την ενίσχυση
της συνεργασίας και σε τομείς όπως η πανδημία, η υψηλή
τεχνολογία και η κλιματική αλλαγή, καθώς και τη συμβολή
του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ -
Κύπρου στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, ανα-
μένεται να επιβεβαιώσει η επίσκεψη του πρωθυπουργού
στο Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Ο πρωθυπουργός θα έχει τις πρώτες του επαφές με τον
νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ και με τον
νέο πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Ταυτόχρονα, θα
πραγματοποιηθεί η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας -
Κύπρου - Ισραήλ με τη συμμετοχή και του Νίκου Αναστα-
σιάδη. Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η ισραηλινή
πλευρά στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή
και στην τριμερή συνεργασία είναι το γεγονός ότι, παρόλο

που το Ισραήλ ακύρωσε όλες τις επίσημες επισκέψεις για
τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω της μετάλλαξης Όμι-
κρον, αυτές θα πραγματοποιηθούν με προσωπική απόφαση
του Ισραηλινού πρωθυπουργού. 

Η τριμερής σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για ανασκό-
πηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή και των προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένου του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας,
αλλά και για περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργα-
σίας.

Από το Ισραήλ στο Σότσι
Αμέσως μετά το Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο

θέρετρο του Σότσι για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών
μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για
όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην
ενεργειακή συνεργασία, καθώς και στη συνεργασία στους
τομείς της παιδείας και του πολιτισμού (υπενθυμίζεται ότι
το 2021 είναι έτος Ιστορίας Ελλάδας - Ρωσίας) και να αν-
ταλλάξουν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές
εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία, εκτός από μια χώρα
που συνδέεται με την Ελλάδα με ιστορικούς δεσμούς φι-
λίας, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ με βαρύνοντα ρόλο, ενώ η Μόσχα έχει επανειλημμέ-
να διαμηνύσει την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας.

Σταθερή είναι η θέση της Μόσχας και για το Κυπριακό,
όπου στηρίζει μια λύση βασισμένη σε διζωνική, δικοινοτι-
κή ομοσπονδία χωρίς ξένα στρατεύματα και εγγυήσεις.

Γιώργος Ευγενίδης

Η ανανέωση συγγνώμης, 
το ρητό και το απρόοπτο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ραντεβού κορυφής με Μπένετ και Πούτιν



«Nα δεις την 
έκφραση του Αλέξη»

Όχι ένα ούτε δύο αλλά δέκα, παρακαλώ, μέλη της Πολιτι-
κής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσαν παντιέρα υπέρ του υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών πολίτες, που
αποφάσισε ο Μητσοτάκης. «Έπρεπε να δεις την έκφραση του
Αλέξη», μου είπε η πηγή μου από την Κουμουνδούρου, η
οποία δεν με παραπληροφορεί ποτέ. Δεν του φτάνουν τα προ-
βλήματα με το συνέδριο (αν γίνει τελικά), απέκτησε και νέο
πονοκέφαλο ο Τσίπρας. Και δεν περνάει με ασπιρίνες..

Ο Αντρίκος και ο Νίκος 
Επειδή η οικογένεια Παπανδρέου είναι πολιτικά περίεργη,

πέραν του πολιτικού οφέλους που θα έχει ο Νίκος Παπαν-
δρέου στην περίπτωση που εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης,
μιας και αν παραιτηθεί από την Ευρωβουλή θα αναλάβει αυ-
τός τη θέση του, υπάρχει και η περίπτωση του Αντρίκου Πα-
πανδρέου. 

Να θυμίσουμε ότι ο Αντρίκος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση
που είχε διοργανώσει στις 2 Ιουνίου για την Κλιματική Αλλα-
γή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επαφή υπήρχε. Το ζήτημα είναι αν
συνεχίζει να υπάρχει και σε ποιο βαθμό.

H
παραίτηση του Παναγιώτη Ευ-
στρατίου από τη θέση του αντι-
προέδρου του ΣτΕ ήταν προ-
διαγεγραμμένη μετά την εμ-

πλοκή του ονόματός του σε μια περίεργη
ιστορία με αρκετά «καυτά» και σκοτεινά
σημεία. Τουλάχιστον μέχρι να λάμψει η
αλήθεια είναι προφανές ότι δεν μπορού-
σε να ασκεί τα καθήκοντά του με την κα-
θαρότητα και την αξιοπιστία που απαιτεί
μια τόσο «βαριά» για τα συμφέροντα των
πολιτών θέση. Το ζήτημα είναι ότι εξ αν-
τανακλάσεως θα «την πληρώσει», όπως
όλα δείχνουν, και η συμβία του Μαίρη

Σαρπ. Η πρώην πρόεδρος του ΣτΕ είχε
«τροχοδρομήσει» για τη θέση της
επικεφαλής της Αρχής Προδι-
καστικών Προσφυγών. Βε-
βαίως, δεν υπάρχει -και
ορθά- οικογενειακή ευθύ-
νη. Ωστόσο, πλέον γίνον-
ται δεύτερες αλλά και τρί-
τες σκέψεις, καθώς η θέ-
ση είναι ήδη αρκετά επι-
βαρυμένη. 

Θυμίζω ότι ο προηγούμενος
πρόεδρος της Αρχής εξαναγκά-
στηκε σε παραίτηση έπειτα από καταγ-

γελία εργαζόμενης για σεξουαλική πα-
ρενόχληση. Με δεδομένο ότι ο

κ. Ευστρατίου αντιμετωπί-
ζει βαρύτατες κατηγο-

ρίες, οι οποίες έπεσαν
σαν βόμβα στον χώρο
της Δικαιοσύνης, εί-
ναι προφανές ότι η
κυβέρνηση -η οποία

προτείνει τους επικε-
φαλής των Αρχών στην

αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής- είναι ήδη σε αναζή-

τηση άλλου προσώπου. 

Ο εξωκοινοβουλευτικός
υπουργός και η ξανθιά
τηλεπερσόνα (Νο2)

Το Σάββατο σε αυτήν εδώ τη στήλη
γράψαμε σχετικά με τον εξωκοινο-
βουλευτικό υπουργό και την ξανθιά
τηλεπερσόνα. Και σας υποσχεθήκα-
με ότι θα επανέλθουμε με φρέσκα
νέα και μάλιστα πολύ... juicy! Φαίνε-
ται λοιπόν ότι το ειδύλλιο είναι πολύ
δυνατό και ο ένας δεν μπορεί να
αποχωριστεί τον άλλον ούτε για ένα
24ωρο. Απόδειξη ότι η ξανθιά τηλε-
περσόνα συνόδεψε τον εξωκοινο-
βουλευτικό υπουργό στο προσυνέ-
δριο της Νέας Δημοκρατίας στα
Γιάννενα. Βρε παιδιά, κρατήστε και
λίγο τα προσχήματα!

Οι Παπανδρέου που
προσεύχονται για την
εκλογή Ανδρουλάκη 

Η Δήμητρα Λιάνη δεν είναι η μόνη
από την… ευρύτερη οικογένεια των
Παπανδρέου που δεν θέλει την
εκλογή του ΓΑΠ στην ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ. Ένας ακόμη Παπανδρέου εν-
δόμυχα θέλει την εκλογή Ανδρου-
λάκη. Πρόκειται για τον αδελφό του
Νίκο, ο οποίος είναι
πρώτος επιλα-
χών στην Ευ-
ρωβουλή. Και
αν ο κ. Αν-
δ ρ ο υ λ ά κ η ς
εκλεγεί, τότε
το πιθανότερο
είναι ότι θα παραι-
τηθεί από τη θέση του στην Ευρω-
βουλή για να ασχοληθεί με τα οργα-
νωτικά του Κινήματος, οπότε στην
περίπτωση αυτή θα γίνει ευρωβου-
λευτής ο Νίκος Παπανδρέου ως
πρώτος επιλαχών. Είναι να μην πα-
ρακαλάει από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ να εκλεγεί ο Ανδρουλάκης;

Ποιος πρώην πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ (και νυν πολιτευ-
τής της ΝΔ) κάνει νέα κα-
ριέρα σε μεγάλο επιχει-
ρηματικό όμιλο από τον χώ-
ρο της ενέργειας και των κατα-
σκευών; Μαθαίνω ότι ο εν λόγω «γαλάζιος» δια-
τηρεί γερές επαφές στις Βρυξέλλες, τις οποίες
προφανώς «πουλάει» στα νέα του αφεντικά.
Προς μεγάλη ικανοποίησή τους. 

Μιας παραίτησης μύρια έπονται 
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Απίστευτος ο δήμαρχος Μεσολογγίου! Την ώρα που η
πόλη που τον εξέλεξε είχε μετατραπεί σε… Βενετία με
δική του ευθύνη, αφού τα φρεάτια βούλωσαν από τους
τόνους απορριμμάτων που έχει αμάζευτα εδώ και καιρό,
ως «σωστός επιχειρηματίας», εκεί ανάμεσα στις δηλώ-
σεις του στα αθηναϊκά κανάλια όπου ζητούσε τη στήριξη
της Πολιτείας, βρήκε ευκαιρία να ανεβάσει στο διαδί-

κτυο μια επίκαιρη διαφήμιση για το κατάστημά του, το
οποίο πουλάει… γαλότσες και αδιάβροχα είδη. Δεν παί-
ζεται ο τύπος! 
Ο κόσμος πνίγηκε και αυτός διαφήμισε γαλότσες! Πε-
ριττό να σας πω ότι το βρισίδι πήγαινε... γόνατο στο δια-
δίκτυο. Η «στάθμη» του έφτασε εκεί που ανέβηκαν και
τα νερά. 

Μιας και πνιγήκαμε, να πουλήσουμε και καμιά γαλότσα! 



ΆΆτιμο πράγμα η αλαζονεία 
Ο διάλογος δεν είναι γνωστός. Κρατήθηκε
κρυφός για να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες.
Όμως, ο νεαρός πολιτικός έμεινε με μια πικρία
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Οι δύο άν-
δρες επικοινώνησαν μέσω skype πριν από πε-
ρίπου έναν μήνα. Ο νεαρός με σεμνό ύφος τού
είπε ότι θα είναι υποψήφιος γιατί διαβλέπει
την ανάγκη αλλαγής στο κόμμα. Ο γηραιότερος
με ύφος μάλλον υπεροπτικό και χιλίων καρδι-
ναλίων τού απάντησε «εσύ έχεις μέλλον…»,
σαν να του έλεγε: «Όταν εκλεγώ, θα σε χρησι-
μοποιήσω, θα σε πάρω δίπλα μου…». Έλα
όμως που η μοίρα τα έφερε αλλιώς.

Μιχαηλίδου για τον θάνατο
25χρονου σε ίδρυμα

Σας το έχω επισημάνει: Η Μιχαηλίδου τρέ-
χει παντού. Αμέσως έσπευσε να καταθέσει
μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τον θάνατο
25χρονου φιλοξενούμενου του Παραρτήμα-
τος Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Θεσ-
σαλονίκης. Η υφυπουργός μετέβη στον Άρειο
Πάγο, όπου συναντήθηκε διαδοχικά με τον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αντεισαγ-
γελέα Ανηλίκων. Η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου,
με τη μηνυτήρια αναφορά της, ζήτησε την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τη διενέρ-
γεια έρευνας σχετικά με το αν συντελέστηκαν
και άλλες πράξεις κακοποίησης τόσο του
25χρονου όσο και άλλων φιλοξενουμένων και
να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Ο Λεβέντης δίνει ακόμη 
τη μάχη του… 

Νικητής στη μάχη με τον κορονοϊό φαίνεται να
βγαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βα-
σίλης Λεβέντης. Τις επόμενες μέρες αναμένε-
ται να πάρει εξιτήριο και να οδηγηθεί σε κέντρο
αποκατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
έπειτα από αρκετές μέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγ-
γελισμού» ο γνωστός πολιτικός κατάφερε να
ανακτήσει δυνάμεις και πλέον νοσηλεύεται σε
κλινική Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας του
νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του κ.
Λεβέντη είναι καλή, αλλά είναι ακόμη αρκετά
αδύναμος. Μπορεί και σηκώνεται από το κρε-
βάτι και κάνει κάποια λίγα βήματα υποβασταζό-
μενος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και ο άνθρω-
πος να επιστρέψει στο σπίτι του δυνατός.

Κατά κοινή ομολογία, ο μεγάλος χαμένος
των εκλογών του ΚΙΝΑΛ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
καλά διαβάσατε. Το πρωί της Κυριακής στην
Κουμουνδούρου μόνο σαμπάνιες δεν άνοι-
γαν, καθώς διέρρεαν ότι ο Γιώργος Παπαν-
δρέου θα κάνει περίπατο και θα σαρώσει.
Βλέπετε, ήλπιζαν ότι φουντώνει το «αντι-
Μητσοτάκης» μέτωπο. Σε αυτή την τρελή
χαρά τούς παρέσυραν, έμαθα, ο μπάρμπα
Αλέκος και ο Χρήστος ο Σπίρτζης. Μάλιστα,
υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλε-
γαν ότι αν η συμμετοχή φτάσει τους 300.000,
ο Γιώργος θα βγει από την πρώτη Κυριακή.
Ε, καλά, στην εκλογική ανάλυση οι άνθρω-
ποι είναι επιστήμονες…

Η στήριξη
Λοβέρδου… 

Σ
ήμερα, εκτός απροόπτου, θα ανακοινώσει ο
Ανδρέας Λοβέρδος ποιον θα στηρίξει στον
2ο γύρο των εκλογών του ΚΙΝΑΛ. Το αν

μπορεί να επηρεάσει την εκλογική δεξαμενή του
ΠΑΣΟΚ προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι
ένα άλλο ζήτημα, αφού, όπως υποστηρίζουν αρ-
κετοί, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που τον ψή-
φισε στον πρώτο γύρο δεν έχει καμία σχέση με το
ΠΑΣΟΚ. Οι κακές γλώσσες τα λένε αυτά… Πάν-
τως, ο Λοβέρδος δικαιολογεί την ήττα του δεί-
χνοντας ως υπαίτιο τον Γιώργο Παπανδρέου. «Η
υποψηφιότητα του Γιώργου μού πήρε ψήφους»,
λέει ο Ανδρέας. Δεν θέλει και πολύ να καταλάβου-
με ποιον θα στηρίξει…

Είπαμε, αυτές τις μέρες το πο-
λιτικό ενδιαφέρον μονοπω-
λούν οι εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ.
Ένα από τα παραπολιτικά που

έγινε viral στο διαδίκτυο ήταν
το ψηφοδέλτιο ενός πολίτη, ο

οποίος κύκλωσε το όνομα «Ανδρέας» από τον Λο-
βέρδο και το επίθετο «Παπανδρέου» από τον
Γιώργο! Ο άνθρωπος προφανώς είναι νοσταλγός
του Ανδρέα Παπανδρέου, ξεκάθαρα…
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Δεν ξεχνάει τη Βουλή…
Το κοινοβουλευτικό μικρόβιο δεν εγκαταλείπει

ποτέ τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος έπειτα από και-
ρό βρέθηκε χθες στα έδρανα της Βουλής στο πλαί-
σιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών
και Άμυνας. Τον υποψήφιο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ κα-
λωσόρισε θερμά ο Κ. Γκιουλέκας, με τον Α. Λοβέρ-
δο να αποκαλύπτει ότι «έπειτα από δύο, τρεις μήνες
έντασης είμαι και πάλι στην εθνική αντιπροσωπεία
και ομολογώ ότι μου είχε λείψει πολύ». Για την ιστο-
ρία, ο Α. Λοβέρδος υπήρξε κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του κόμματος για πολύ μακρύ χρονικό
διάστημα, ενώ είναι χωρίς αμφιβολία από τους πιο
δραστήριους βουλευτές της εθνικής αντιπροσω-
πείας. Μένει να φανεί αν ο νέος αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ θα τον αξιοποιήσει σε κάποιο κοινοβουλευτικό
πόστο…

Μαύρα πανιά στον ΣΥΡΙΖΑ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Ο ΓΑΠ και η Αυστραλία… 
Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, ότι δήθεν στο στρατηγείο του ΓΑΠ

έπεσαν από τα σύννεφα με το τελικό αποτέλεσμα του 1ου γύρου, το δικό μου
ρεπορτάζ λέει ότι είδαν από πολύ νωρίς την ήττα. Τη διέβλεψαν από τη συμ-
μετοχή στην επαρχία, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης έπαιζε δυνατά από νωρίς
το πρωί της Κυριακής. Για αυτό άλλωστε έσπευσαν οι επιτελείς του Γιώργου
Παπανδρέου να διοχετεύσουν στις 12.30 το μεσημέρι ότι ο Γιώργος προηγεί-
ται με 50% στην Αυστραλία! Βεβαίως, οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές, όταν εί-
δαν αυτήν τη διαρροή, έσκασαν στα γέλια και κατάλαβαν πολύ καλά ότι ο ΓΑΠ
τελεί υπό το κράτος του πανικού.

Σημαντικό το τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώ-
τη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς η προγραμματισμένη για τις 25
Μαρτίου 2021 επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αθήνα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση ακυ-
ρώθηκε λόγω πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσει τον κ. Πούτιν στην Αθήνα το
2016 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Ρωσία θα γίνει σε μια πολύ δύσκολη
συγκυρία λόγω της Ουκρανίας, στα σύνορα της οποίας η Ρωσία έχει συγκεντρώσει μαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, για
τις οποίες ΕΚ και ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι ίσως ετοιμάζονται για μια νέα εισβολή στη χώρα. Παράλληλα, Ευρωπαϊκή Ένωση,
ΝΑΤΟ και ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την πολιτική της εργαλειοποίησης των μεταναστών που επι-
χείρησε το καθεστώτος Λουκασένκο της Λευκορωσίας στα σύνορα ΕΚ - Πολωνίας, Βαλτικών Χωρών. Ως εκ τούτου, το
τοξικό κλίμα στις σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Μέσα σε αυτή την κακή συγκυρία ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα δει τον Βλαντίμιρ Πούτιν με σκοπό να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας. Ο πήχης δεν μπορεί να
σηκωθεί πολύ ψηλά, αλλά είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να ανοίξει τις συμμαχίες της.
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Καρφιά Βαλντέν 
κατά Τσίπρα 
Ένα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, που
βρέθηκε κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωτήρης
Βαλντέν, με άρθρο του στην εφημερίδα
«Εποχή» στάζει… φαρμάκι για τον Αλέξη
Τσίπρα. Αναφερόμενος στις «θεωρίες» Τσί-
πρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης,
διαφωνεί ριζικά: «Δυσκολότερα όμως κα-
τανοεί κανείς πώς ο Τσίπρας θα μπορούσε
να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές
με απλή αναλογική. Συμφωνώ απόλυτα ότι
πρέπει να έχουμε ανοικτή πρόταση (“απλω-
μένο το χέρι”) προς όλα τα κόμματα της
προοδευτικής αντιπολίτευσης. Εκτιμώ
ακόμη και πως, ανάλογα με τις εξελίξεις
στο ΚΙΝΑΛ, δεν αποκλείεται μια συνεργα-
σία με αυτό. Δυσκολεύομαι όμως να δω ένα
σχήμα υπό τον ΣΥΡΙΖΑ να αποκτά τη δεδη-
λωμένη στην επόμενη Βουλή. Όταν λοιπόν
ο Τσίπρας διακηρύσσει με απόλυτη βεβαι-
ότητα πως αυτό θα συμβεί, χωρίς μάλιστα
να εξηγεί πώς, φοβάμαι πως πλήττεται η
αξιοπιστία μας. Πολλοί θα θυμηθούν τα πε-
ρί… σκισίματος των μνημονίων».

Στενό μαρκάρισμα
στον Καλαφάτη

Πρέσινγκ σε… όλο το γήπεδο δέχτηκε,
στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα,
την περασμένη εβδομάδα, ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακε-
δονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης,
από… συναδέλφους του βουλευτές!

Όχι, το στενό μαρκάρισμα στα… όρια του
φάουλ δεν αφορούσε κάποια δράση του
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του ΥΠΕΣ.
Αφορούσε τη συμμετοχή του στην ομάδα
ποδοσφαίρου της Βουλής! «Μας… παρά-
τησες και ατονήσαμε», του είπε ένας συ-
νάδελφός του. Του έδειξε, μάλιστα, φωτο-
γραφία της κραταιάς ομάδας της Βουλής,
με τον ίδιο… μερικά χρόνια νεότερο και
κάποιους (λίγους είναι η αλήθεια) εν ενερ-
γεία βουλευτές στη σύνθεση.

Το θέμα είναι ότι ο Καλαφάτης άρχισε να
το… σκέφτεται. Είναι γνωστό ότι γυμνάζε-
ται καθημερινά. Μάλιστα, συχνά ανεβάζει
σέλφι στους λογαριασμούς του με στιγμιό-
τυπα από την παραλία της Θεσσαλονίκης,
την ώρα που κάνει τζόκινγκ.

Τι λέει η ΝΔ για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ 
Πάμε τώρα να δούμε πώς

διαβάζουν στην κυβέρνηση τις
εκλογές στο ΚΙΝΑΛ. Ρώτησα
υψηλόβαθμο κυβερνητικό
στέλεχος και αφού μου είπε τα
γνωστά, «δεν σχολιάζουμε
εσωκομματικές εξελίξεις σε
άλλους πολιτικούς φορείς»,
μου είπε ότι η κυβέρνηση κρί-
νει ως πολύ θετικό το γεγονός
ότι ο κόσμος σηκώθηκε και
πήγε στις κάλπες: «Αυτό δεί-
χνει ένα σημαντικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις,
που μόνο ως θετικό εκλαμβάνεται». Με τον Ανδρουλάκη δεν έχουν κανένα απο-
λύτως πρόβλημα, όπως μου έλεγε, ενώ έχουν αρχίσει να κάνουν αναγωγές σε
επίπεδο εθνικών εκλογών. Το ποσοστό των πολιτών που μετέβησαν στις κάλπες
δείχνει ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται ένα μπετοναρισμένο ποσοστό στην Κεν-
τροαριστερά. Το παρακολουθούν λοιπόν με ενδιαφέρον και στη ΝΔ.

Η κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη - Πούτιν 



του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Τ
ο αποτέλεσμα στην εσωκομματική αρχαιρεσία
της 5ης Δεκεμβρίου θα μπορούσε να προσομοι-
αστεί με «αλατιέρα»: Ο -ιδεολογικά- ενδιάμεσος

υποψήφιος ψηλά, οι «έκκεντροι» πολύ χαμηλότερα και
ισοϋψείς μεταξύ τους. Αρκεί όμως η «κεντρώα» στο
κόμμα ιδεολογική τοποθέτηση του Ανδρουλάκη για να
εξηγήσει τον θρίαμβο ενός πολιτικού, που δεν είναι εν
ενεργεία μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, που δεν
λάμπει ιδιαίτερα ως προσωπικότητα και ο οποίος στην -
ούτως ή άλλως πληκτική- τηλεμαχία έμοιαζε με ομάδα
που καταστρέφει το ποδόσφαιρο για να διαφυλάξει το
σκορ; (Πλην όμως είχε την τύχη αυτή να την παρακολου-
θήσουν πολύ λίγοι τηλεθεατές…)

Πέραν ωστόσο της αναμφίβολης μεθοδικότητας του
νικητή του 1ου γύρου, ρόλο έπαιξαν και άλλοι παράγον-
τες. 

Εν πρώτοις η ηλικία του: Χάρη στο γενικώς κυρίαρχο
στην εποχή μας αίτημα για ανανέωση εκτιμήθηκε πως
μπορεί να μιλήσει την ίδια γλώσσα με τον Τσίπρα και να
απευθυνθεί, ανταγωνιστικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, στο νεανι-
κό κοινό. (Δεν πρέπει να υποτιμηθεί, εν προκειμένω,
πως για πολλούς, ίσως τους περισσότερους εκ των
270.000 ψηφισάντων πρωταρχικό κίνητρο είναι να πά-
ψει η πολιτική κυριαρχία του Τσίπρα στον πέραν της ΝΔ
χώρο.) Επιπρόσθετα, με δεδομένη την πασιφανή ανε-
πάρκεια αλλά και το ετερόφωτο του έτερου νεαρού, του
Χρηστίδη -ο οποίος ουσιαστικά ως μόνο επιχείρημα
υπέρ της υποψηφιότητάς του εμφάνισε τη μνήμη της
Γεννηματά-, ίσως ο Ανδρουλάκης να είναι ο μόνος που
θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη ζητούμενη σχέση
του κόμματος με τη νεολαία.

Δεύτερον, ο νεαρός Κρητικός πολιτικός, αδύναμος
στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα και πρωτίστως στο λε-

κανοπέδιο Αττικής, ήταν ίσως ο πλέον κατάλληλος διεκ-
δικητής της ηγεσίας ενός πολιτικού χώρου που από τις
απαρχές του ανέπτυξε και ανέδειξε προνομιακές σχέ-
σεις με τη λαϊκή Ελλάδα της περιφέρειας και της υπαί-
θρου (πλην ίσως της περιόδου Σημίτη).

Τρίτον, δε, οι βασικοί ανταγωνιστές του δούλεψαν γι’
αυτόν: 

Από τη μία ο ΓΑΠ δύσκολα θα μπορούσε να εμφανίσει
μια υποψηφιότητα τόσο ανέμπνευστη, παρελθοντο-
στραφή, φοβική και με τόσο ξύλινο κενό λόγο, συνθη-
ματολογικής βασικά υφής, ταυτόχρονα όμως επί της ου-
σίας και συριζόφιλη.

Από την πλευρά του ο πολύ πιο επικοινωνιακός Ανδρέ-
ας Λοβέρδος δεν φάνηκε να έχει συνειδητοποιήσει πως
όσο και αν η ΝΔ είναι απαραίτητη ως σοβαρό, χρήσιμο
και υπεύθυνο κόμμα, ωστόσο το πολιτικό μας σύστημα
δεν μπορεί να συντηρήσει δύο ΝΔ. Υπήρξε ακραία μονό-
πλευρος και αγνόησε πως το ποιες κυβερνητικές συμ-
μαχίες, εφόσον αυτές είναι αναγκαίες, δημιουργούνται
στις δημοκρατίες, αυτό το προσδιορίζει η λαϊκή ψήφος.
Μάλιστα, είναι αδιανόητο το ιδεολογικώς ενδιάμεσο
κόμμα να αποκλείει εκ των προτέρων, δηλαδή πριν εκ-
φραστεί η κάλπη, δυνητικούς κυβερνητικούς συμμά-
χους. Τους συριζαίους μπορεί κάποιος να τους βλέπει
ως αντίπαλους, ειδικά δε ο Λοβέρδος λόγω των προσω-
πικών βιωμάτων του ακόμη και ως πολιτικούς εχθρούς,
όχι όμως και ως λεπρούς. Ειδικά εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ -ιδι-
αιτέρως αφότου απηλλάγη από τους νεοπαλαιοσταλινι-
κούς- δεν αποσάθρωσε το υπόβαθρο της αστικής δημο-
κρατίας (έστω και αν έβλαψε την ποιότητά της). Ενώ την
πολιτική κληρονομιά της εναντίωσης στις Πρέσπες την
έχουν ήδη καρπωθεί αρκετά πολιτικά υποκείμενα, άρα
δεν περίσσευαν πολλά πράγματα για έναν ακόμη υπο-
ψήφιο «κληρονόμο» και δη κεντροαριστερό.

Επομένως ο Ανδρουλάκης κατίσχυσε στον πρώτο γύ-
ρο κυρίως επειδή φάνηκε να εγγυάται καλύτερα την πο-
λιτική αυτονομία, δηλαδή τη μη δορυφοροποίηση του
χώρου. Άρα εμφανίστηκε αυτός που μπορεί να του δώ-
σει και μεγαλύτερη πολιτική λειτουργικότητα. 

Αυτό σημαίνει, όμως, πως θα του δώσει και ισχυρότε-
ρη εκλογική δυναμική;

Αρκετοί λόγοι καθιστούν κάτι τέτοιο πιθανό. 
Πρώτον, θα είναι εσωκομματικά πανίσχυρος αρχη-

γός, αφού λογικά θα εκλεγεί με τεράστια διαφορά στον
δεύτερο γύρο: ο ΓΑΠ έδειξε να μην αντιλαμβάνεται πως
για τον ίδιον θα ήταν προτιμότερο να αποσυρθεί, αφού
θα έβλαπτε την εικόνα του λιγότερο μια ήττα με οκτώ
μονάδες διαφορά απ’ ό,τι μια συντριβή με περισσότε-
ρες -κατά πάσα πιθανότητα- από είκοσι (δεδομένων και
των εκλογικών εφεδρειών -διάβαζε: ψήφων Λοβέρδου-
που διαθέτει ο αντίπαλός του). 

Δεύτερον, άφθαρτος αυτός και συμβολίζων πλέον
την ανανέωση, θα έχει απέναντί του μια κουρασμένη,
όχι αναμάρτητη και με έντονο ταξικό πρόσημο (βλέπε το
αφορολόγητο ακόμη και των πολύ μεγάλων γονικών πα-
ροχών) κυβερνητική παράταξη, καθώς και έναν ΣΥΡΙΖΑ
«ντεμοντέ» πλέον και βουτηγμένο στις αντιφάσεις, τις
μη λησμονημένες αμαρτίες και τις κραυγαλέες ανεπάρ-
κειές του.

Τρίτον, ακριβώς επειδή ο ίδιος δεν είναι εξαιρετικά
λαμπερή προσωπικότητα, ο μέσος σύγχρονος νέος θα
μπορεί εύκολα να ταυτιστεί μαζί του και να ακολουθήσει
την πρόταση και την προοπτική του.

Συμπέρασμα: Σπάνια κόμματα εξουσίας που έπεσαν
σε μονοψήφια ποσοστά γιγαντώνονται ξανά (βλέπε πχ
το Φιλελεύθερο Κόμμα της ΜΒ). Ωστόσο, η ανοδική δυ-
ναμική του υπό τον Ανδρουλάκη ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ είναι
περισσότερο από πιθανή.
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Υπάρχει μια παρερμηνεία σχετικά με τη σχέση της
ξύλινης γλώσσας των πολιτικών και της έξυπνης και
ευφάνταστης έκφρασης, ατάκας που χαρακτηρίζε-

ται ως εντυπωσιακή απάντηση ή και τοποθέτηση αρκετών
πολιτικών προσώπων.

Μια έξυπνη φράση, ένα εντυπωσιακό σύνθημα που
αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές των πολιτών μπορεί να με-
ταφέρει τόσα μηνύματα που δεν χωρούν σε έναν πολυσέ-
λιδο λόγο. Άλλωστε, «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια»,
όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Τα tips της πολιτι-
κής επικοινωνίας, που διαβάζετε κάθε Τρίτη, δεν είναι
φράσεις μιας ξύλινης γλώσσας για να μιλάτε χωρίς να λέ-
τε κάτι συγκεκριμένο. Είναι συμβουλές, είναι ένας γρα-
πτός λόγος που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που φέρ-
νουν αμηχανία στον αντίπαλό σας αρκετές φορές. Είναι
φράσεις με γλώσσα που δεν υποτιμά τον παραλήπτη του
μηνύματος και πείθει με την ορθότητά της.

Από το θησαυροφυλάκιο των πιο γνωστών φράσεων
συνθημάτων που έγιναν viral στη χώρα μας είναι το «για
την Ελλάδα, ρε γαμώτο» ή το «νίπτω τας χείρας μου» ή «ή
ταν ή επί τας» ή «μολών λαβέ» ή και το πιο σύγχρονο «αλ-
λάζουμε ή βουλιάζουμε».Μια καθημερινή επικοινωνία
βασισμένη ιδιαίτερα και στον σύγχρονο τρόπο της νέας

ηλεκτρονικής εποχής μας. Κάθε Τρίτη tips πολιτικής επι-
κοινωνίας. Κρατήστε τα. Θα σας χρειαστούν.

1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ένα από τα πιο απα-
ραίτητα προσόντα των πετυχημένων είναι να γνωρίζουν
την τέχνη των ελιγμών. Να κάνουν πολλές φορές την τε-
θλασμένη γραμμή ευθεία και το μειονέκτημα να έχουν
την εξυπνάδα να το μετατρέπουν σε πλεονέκτημα, χρησι-
μοποιώντας φράσεις που αλλάζουν την εικόνα μιας δή-
λωσης ή ενός λεκτικού ατοπήματος.

2. Ο έξυπνος πολιτικός για να αποφύγει τις παγίδες που
του στήνουν οι αντίπαλοί του εμπιστεύεται, εκτός από το
δικό του μυαλό, και όσων μπορεί να δανειστεί. Αρκεί να
είναι «έξυπνα» μυαλά! Επιλέγει έμπειρους και δοκιμα-
σμένους επικοινωνιολόγους.

3. Προσοχή στους «Βρούτους». Μια φράση που προ-
τρέπει τον εν ενέργεια πολιτικό να έχει τα μάτια του ανοι-
χτά ώστε να εντοπίζει εύκολα τους αντιπάλους που προ-
σπαθούν να εισχωρήσουν «ύπουλα» στο περιβάλλον του.

4. Η επικοινωνιακή στρατηγική του «παρκούρ», του
αυτοσχεδιασμού, ναρκοθετεί την πολιτική στη λούμπεν
εκδοχή της τις περισσότερες φορές.

5. Στον πόλεμο, όπως και στην προεκλογική εκστρα-
τεία, οι εντολές, οι διαταγές των υπεύθυνων αρχηγών δεν

συζητιούνται, αλλά εκτελούνται. Άλλωστε, το «Εκλογές
ίσον πόλεμος» στο ομώνυμο εγχειρίδιο-βιβλίο είναι βα-
σισμένο στην «Τέχνη του Πολέμου» του Κινέζου στρατη-
γού Σουν Τζου.

6. Οι περισσότεροι πολιτικοί παραβαίνουν τις προ-
εκλογικές τους υποσχέσεις, επικαλούμενοι τις νόμιμες
διατάξεις του κράτους, δηλαδή το «ακαταδίωκτο» των
ανέφικτων δηλώσεων. Προεκλογικά, εσκεμμένη γνώση
νόμου!

7. Ο λαϊκισμός δεν είναι σπορ, υποκείμενο νόσημα τεί-
νει να γίνει στην εποχή μας.

8. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, πριν μάθεις να πε-
τάς, πρέπει να μάθεις να περπατάς!

9. Όταν ο αντίπαλός σας δεν έχει πολιτική πρόταση να
προτάξει, παρά μόνο το όνομά του και αυτό εκ κληρονο-
μίας και ένα κάρο ανυπόστατες θεωρίες, κατηγορήστε
τον για νεποτισμό σε όλο του το μεγαλείο. Μην παρεκκλί-
νετε της στρατηγικής. Θα βγείτε κερδισμένος.

10. Όλοι «κράζουμε» στην πολιτική, κανένας όμως δεν
κάνει κάτι για να την αλλάξει. Φυσικά τα εμπόδια είναι
πολλά και ψηλά και δύσκολα γίνονται σκαλιά για να τα
ανέβεις και να τα ξεπεράσεις!

11. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, καμία αποτυχία
δεν είναι μεγάλη, αν τη δούμε από... απόσταση! 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

ΚΙΝΑΛ: Αιτίες και δυναμική του αποτελέσματος



Ν
α εγκαταλείψει την απειλή πο-
λέμου σε βάρος της Ελλάδας
και να αποδείξει ότι οι προτά-
σεις της για διάλογο δεν είναι

προσχηματικές, κάλεσε την Άγκυρα ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. 

«Το casus belli είναι ένα τεράστιο ζήτη-
μα. Διότι η γείτων χώρα είναι η μόνη χώρα
στον πλανήτη, επαναλαμβάνω, η μόνη χώ-
ρα στον πλανήτη, η οποία κατά πλήρη πα-
ράβαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών απειλεί γειτονική χώρα με
πόλεμο και, μάλιστα, με τη σημείωση κάτω
από το απαράδεκτο της απειλής, ότι η απει-
λή διατυπώνεται εάν η άλλη χώρα, η Ελλά-
δα δηλαδή, ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της»,
διεμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής δι-
πλωματίας και ξεκαθάρισε ότι η μοναδική
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδας και των θαλασσίων ζωνών.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε
και στο Κυπριακό, καλώντας την Τουρκία
να εγκαταλείψει τις παράνομες ενέργειες
στα Βαρώσια όσο και στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. Το θέμα
αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη
εβδομάδα και στις Βρυξέλλες, όπου ο
Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ θα
ενημερώσει τους υπουργούς Εξωτερικών
της Ένωσης σχετικά με τη λίστα περιορι-
στικών μέτρων που προτείνει ως απάντη-
ση για τις αυθαιρεσίες και τις επιθετικές
κινήσεις της Άγκυρας σε βάρος της Λευ-
κωσίας. 

Eξαγωγής της κρίσης
Η Τουρκία έχει ήδη κάνει σαφείς τις

προθέσεις για έναν «θερμό» χειμώνα
στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας με
μπαράζ γεωτρήσεων. Μόλις πριν από λί-
γες ημέρες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανα-
κοίνωσε την απόκτηση και τέταρτου πλω-
τού γεωτρύπανου το οποίο μαζί με υφι-
στάμενο στόλο θα αναπτυχθεί στη «Γαλά-
ζια Θάλασσα», όπως επιχείρησε να «βα-
φτίσει» τη Μεσόγειο. Οι ορέξεις του Τούρ-
κου προέδρου και το ενδεχόμενο εξαγω-
γής της κρίσης που αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό, έχουν σημάνει «συναγερμό»
στην Αθήνα, θέτοντας σε εγρήγορση τους
διπλωματικούς και αμυντικούς μηχανι-
σμούς της χώρας.

Το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά και στη
σημερινή τριμερή συνάντηση κορυφής
Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Νίκο
Αναστασιάδη και τον Ισραηλινό πρωθυ-
πουργό Ναφτάλι Μπένετ στα Ιεροσόλυμα,
με τα ενεργειακά και τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στην
κορυφή της ατζέντας. 

Προκαλεί η Τουρκία
Λίγες ώρες μετά το αυστηρό μήνυμα

του Νίκου Δένδια, η Τουρκία φρόντισε
να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του
«ταραξία» στέλνοντας δύο F-16 για
υπερπτήση πάνω από τη νήσο Παναγιά.
Τον τόνο για τη στάση που θα τηρήσει η
Άγκυρα έδωσε νωρίτερα ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που
μίλησε για παρουσία των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων σε Κύπρο, Λιβύη
και Αζερμπαϊτζάν. 

Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
αναζητά σανίδα σωτηρίας στο Κατάρ, το
οποίο επισκέπτεται έχοντας στο πλευρό
του τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Ντόχα και Άγκυρα ανα-
μένεται να υπογράψουν περισσότερες
από δέκα συμφωνίες, αφού οι οικονομι-
κές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
Τουρκία προσφέρουν σημαντικές ευκαι-
ρίες για επενδύσεις από το Κατάρ. Πριν
αναχωρήσει η τουρκική αποστολή, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η αναζήτη-
ση χρημάτων αλλά η επανέναρξη των
«διπλωματικών προσπαθειών για την
αποφυγή παρεξηγήσεων στην περιοχή
του Κόλπου». Φυσικά, όπως και με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο «ραν-
τάρ» του Ερντογάν εκτός από τις επενδύ-
σεις και την εγκατάσταση μαχητικών αε-
ροσκαφών σε τουρκικές βάσεις, βρί-
σκονται και οι συμμαχίες της Αθήνας με
τις χώρες του αραβικού κόσμου. Διπλω-
ματικές πηγές, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι
οι δεσμοί της Ελλάδας με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Σα-
ουδική Αραβία βασίζονται στη συναντί-
ληψη για την ασφάλεια και τη σταθερότη-
τα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και
στην παραδοχή για την ανάγκη σεβασμού
του Διεθνούς Δικαίου, που συστηματικά
παραβιάζει η Άγκυρα.

Σκληρή γλώσσα Δένδια προς
την Άγκυρα, την ώρα που 
ο Ερντογάν… υπόσχεται 
έναν «θερμό» χειμώνα 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
με μπαράζ γεωτρήσεων
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Η Τουρκία 
θα πρέπει να
εγκαταλείψει
το casus belli»



«Μ
εθ’ ορμής ακαθέκτου» το
Πολεμικό Ναυτικό υπερα-
σπίζεται την κυριαρχία και
τα κυριαρχικά δικαιώματα

της Ελλάδας, με τις μονάδες επιφανείας, τα
υποβρύχια και τα πτητικά μέσα να κάνουν επί-
δειξη σημαίας από το Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο μέχρι τον Περσικό Κόλπο και το
Γιβραλτάρ.

Κάθε μέρα του χρόνου τουλάχιστον 25
πλοία βρίσκονται εκτός ναυστάθμου σε εκ-
παιδευτικές αποστολές ή επιχειρήσεις, ενώ η
πραγματική ψυχή του Πολεμικού Ναυτικού,
τα στελέχη του, αν και μακριά από τις οικογέ-
νειές τους, κάνουν αυτό για το οποίο έχουν
ορκιστεί. Φυλάττουν «Θερμοπύλες», στέλ-
νοντας μήνυμα αποτρεπτικής ισχύος απέναντι
σε όποιον αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της χώρας ή σε όποιον επιβουλεύεται
έστω και μία σπιθαμή ελληνικής κυριαρχίας.

«Αυτή η συσσωρευμένη δύναμη που έχει
μια αυτόνομη μονάδα μάχης, που είναι ένα
πολεμικό σκάφος, πολλώ μάλλον όταν μιλάμε
για όλο τον στόλο, πραγματικά διαπερνά το
“είναι” του καθενός», τόνισε στο μήνυμά του ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικο-
λάου, προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού.

Με τη ρήση του Λυσία «Η αρχή των κρα-
τούντων της θαλάσσης» ευχήθηκε «χρόνια
πολλά» στο Πολεμικό Ναυτικό ο αρχηγός ΓΕ-
ΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. «Το
Πολεμικό Ναυτικό γιορτάζει και μαζί οι ένο-
πλοι φρουροί των ελληνικών θαλασσών, έτοι-
μοι όταν, όπου και για όσο απαιτηθεί, να πλεύ-
σουν μεθ’ ορμής ακαθέκτου», ανέφερε στο
μήνυμά του. «Το Πολεμικό Ναυτικό υπερα-
σπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ορ-
θώνοντας ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής
στο Αιγαίο και όπου αλλού απαιτηθεί και,
όπως πρόσφατα αποδείχτηκε, για όσο απαι-
τηθεί», διεμήνυσε ο αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός
Πετράκης. 

Σε διαρκή ετοιμότητα
Αποτέλεσμα της υπεράνθρωπης προσπά-

θειας που καταβάλλουν τα στελέχη αλλά και η
ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού είναι η αδιά-
λειπτη παρουσία των ελληνικών πλοίων στον
ζωτικό χώρο του αρχιπελάγους αλλά και σε
όλες τις διεθνείς αποστολές στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η φρεγά-
τα «Κουντουριώτης» εκπροσωπεί τη γαλανό-
λευκη στον Λίβανο, ενταγμένη στη δύναμη
Unifil των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η φρεγάτα
«Ναυαρίνον» συμμετέχει στην ευρωπαϊκή
επιχείρηση «Irinι», που επιτηρεί την εφαρμο-
γή του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, πραγματο-
ποιώντας νηοψίες, συναινετικές και μη, σε

φορτηγά πλοία που προσεγγίζουν την αφρικα-
νική χώρα. Ο «Αδρίας» επέστρεψε χθες από
την πολυεθνική άσκηση «Polaris», κατά τη
διάρκεια της οποίας είχε ενταχθεί στη δύναμη
κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Ch-
arles de Gaulle» και, αν προσθέσει κανείς τη
«Μέδουσα» και τη «Niriis», τις δύο ασκήσεις
που έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο, θα διαπιστώ-
σει ότι μέσα σε λιγότερες από είκοσι μέρες κι-
νητοποιήθηκε σχεδόν το σύνολο του στόλου
επιφανείας και των υποβρυχίων.Το επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού είναι τόσο απαιτητικό που τα πλη-
ρώματα δεν θα προλάβουν να πάρουν ανάσα,
αφού την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η μεγάλη
άσκηση «Λαίλαπα», με τις φρεγάτες, τις πυ-
ραυλακάτους, τα αρματαγωγά, τα υποβρύχια
και τα υπόλοιπα πλοία του στόλου να δίνουν
δυναμικό «παρών» σε κάθε γωνιά του Αιγαίου,
από τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη έως το Καστε-
λόριζο.Και σε περιόδους έντασης όμως το Πο-
λεμικό Ναυτικό έχει αποδείξει ότι διαθέτει και

την ετοιμότητα και τη δύναμη πυρός για να
υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα. 

Εβδομήντα πλοία αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο τον περασμένο
Αύγουστο, όταν η Άγκυρα επιχείρησε να δημι-
ουργήσει τετελεσμένα βγάζοντας τον τουρκι-
κό στόλο και το «Ορούτς Ρέις» στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα. 

Την ίδια ώρα, το Πολεμικό Ναυτικό καλείται
να διαφυλάξει και να αυξήσει την ισχύ του,
ώστε και στο μέλλον να αποτελεί το μακρύ
«δόρυ» των Ενόπλων Δυνάμεων στις θάλασ-
σες ελληνικού ενδιαφέροντος. Έπειτα από
δεκαετίες στασιμότητας, ο στόλος ετοιμάζεται
να πραγματοποιήσει ένα τεχνολογικό «άλμα»
που θα εκτοξεύσει τις επιχειρησιακές του
ικανότητες. Η κυβέρνηση άκουσε τις εισηγή-
σεις των αξιωματικών για την ανανέωση του
Πολεμικού Ναυτικού και αποφάσισε την προ-
μήθεια τεσσάρων γαλλικών φρεγατών Bel-
harra σε ρόλο κύριας μονάδας κρούσης. Η
πρώτη αναμένεται να υψώσει την ελληνική
σημαία στις αρχές του 2025 και η δεύτερη λί-
γους μήνες αργότερα. Ταυτόχρονα, «τρέ-
χουν» οι διαδικασίες για την επιλογή κορβέ-
τας, με την ελληνική πλευρά να εξετάζει τις
προτάσεις των Γάλλων, των Ολλανδών και των
Ιταλών, όμως τόσο το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας όσο και το ΓΕΝ θέλουν το ζήτημα αυ-
τό να κλείσει το αργότερο μέσα στο α’ τρίμηνο
του 2022. Παράλληλα, αναζητείται η καλύτερη
δυνατή λύση για τον εκσυγχρονισμό των φρε-
γατών ΜΕΚΟ, ενώ μέσα στο επόμενο διάστη-
μα αναμένεται να έρθει στη Βουλή η σύμβαση
για τις τορπίλες βαρέος τύπου των ελληνικών
υποβρυχίων.
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Συναγερμός στο ΥΠΕΞ από τη σύλληψη
Έλληνα αστυνομικού στην Τουρκία
Σε ανοιχτή γραμμή με τις τουρκικές Αρχές βρίσκεται το ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών μετά τη σύλληψη -στην ευρύτερη περιοχή της Αδριανούπολης, σύμφωνα
με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας- ενός 41χρονου αστυνομικού που υπηρετεί στο
ΑΤ Φερών στον Έβρο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος αστυνομικός μαζί με μια γυναίκα είχε πε-
ράσει με το ΙΧ αυτοκίνητό του από τον συνοριακό σταθμό των Κήπων για εκδρομή.
Ωστόσο, συνελήφθη από την τουρκική στρατοχωροφυλακή με την κατηγορία ότι
κινήθηκε σε απαγορευμένη περιοχή, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στη γυναίκα
που ήταν μαζί του. Αρχικά σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ, ενώ άμεσα ενημερώ-
θηκε το υπουργείο Εξωτερικών και ξεκίνησε διπλωματικές ενέργειες, πρώτον, για
να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και, δεύτερον, για την επιστροφή του στη
χώρα μας. Πηγές προσκείμενες στο ελληνικό ΥΠΕΞ υποβαθμίζουν τη σπουδαιότη-
τα του περιστατικού και κάνουν λόγο για υπερβολές της τουρκικής πλευράς. Η
στρατοχωροφυλακή της γειτονικής χώρας έχει κατάσχει και τα κινητά τους τηλέ-
φωνα, ενώ ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ο 41χρονος αστυνομικός
μην έλαβε την ειδική άδεια που απαιτείται όποτε στρατιωτικός ή στέλεχος των σω-
μάτων ασφαλείας περνάει τα σύνορα ακόμη για τουριστικούς λόγους.

Παπ.

Μέγα το 
της θαλάττης 
κράτος stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας 
Νίκου Παναγιωτόπουλου με αφορμή την εορτή 
του Αγίου Νικολάου,προστάτη του Π. Ν.



Σ
τον Βλαχιώτη Λακωνίας σημει-
ώθηκε μία ακόμη γυναικοκτονία,
με την 36χρονη Ελόνα να βρίσκει
φρικτό θάνατο από τον σύζυγό

της, ο οποίος τη στραγγάλισε με τα ίδια
του τα χέρια μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο
διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα μόλις 7
και 10 ετών παιδάκια τους.

Η τοπική κοινωνία, οι φίλοι και οι συγ-
γενείς είναι «παγωμένοι», καθώς δεν
μπορούν να πιστέψουν την οικογενειακή
τραγωδία που ήρθε λίγες ώρες αφότου ο
40χρονος σύζυγος της Ελόνα είχε αναρ-
τήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια
φωτογραφία που απεικόνιζε το ζευγάρι
αγκαλιασμένο και πολύ αγαπημένο. Μια
φωτογραφία που τράβηξε το 10χρονο
αγοράκι τους, που μαζί με τον 7χρονο
αδερφό του είναι σε κατάσταση σοκ και
έχουν μεταφερθεί σε συγγενικά σπίτια.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λακω-
νίας που ανέλαβαν την προανάκριση επι-
χειρούν να καταλάβουν τι συνέβη τις τε-
λευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία,
καθώς ο 40χρονος ουδέποτε είχε απα-
σχολήσει τις Αρχές και η 36χρονη δεν
φαίνεται να είχε εκφράσει κάποια ιδιαίτε-
ρη τάση φυγής από το σπίτι τους - παρά τις
περί του αντιθέτου πληροφορίες των τε-
λευταίων ωρών.

Πώς περιέγραψε τη δολοφονία
Για κάποιο λόγο το βράδυ της Κυριακής

προς Δευτέρα το ζευγάρι καβγάδισε
άσχημα και σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες, ο 40χρονος όρμησε στη σύζυγό του
ενώ βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά
τους, την έπιασε από τον λαιμό με τα χέρια
και άρχισε να τη σφίγγει μέχρι αυτή να
βρει ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια,
όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σκέφτη-
κε να φύγει και να κρυφτεί, ωστόσο, απο-
φάσισε να μείνει και να καλέσει την αστυ-
νομία. «Άρχισε να με βρίζει και τσαντί-
στηκα. Τότε την έπιασα με τα χέρια μου
από τον λαιμό και την έπνιξα», ήταν τα
πρώτα λόγια του καθ’ ομολογίαν γυναικο-
κτόνου στους αστυνομικούς που τον συ-
νέλαβαν. Προηγουμένως είχε καλέσει
στην Άμεση Δράση και είχε πει ότι «μάλ-
λον σκότωσα τη γυναίκα μου». Ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 36χρονη
χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε

στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου απλώς
διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο αδερφός της αδικοχαμένης Ελόνα μί-
λησε σε τοπικά μέσα και ανέφερε: «Δεν
είχαν προβλήματα, πήγαιναν μαζί στη
δουλειά. Πήγαμε χθες στο καφενείο να
πιούμε ένα τσάι και στις 20.00-20.30 έφυ-
γε και πήγε σπίτι να μαγειρέψει στα παι-

διά. Τα παιδιά κοιμούνταν στο διπλανό
δωμάτιο, δεν κατάλαβαν τίποτα. Ήταν δέ-
κα χρόνια παντρεμένοι, ήταν ήσυχοι άν-
θρωποι. Έχουμε πάρει εμείς τα παιδιά, τα
έχουμε φέρει εδώ». Μια δήλωση που έρ-
χεται σε αντιδιαστολή με τις πληροφορίες
που θέλουν την 36χρονη να ζήτησε από
τον 40χρονο σύζυγό της να χωρίσουν.
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Δεν έχουν τέλος οι γυναικοκτονίες,
έφτασαν τις 15 φέτος. Mέχρι πότε;
Οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται και κάθε εβδομάδα υπάρχει και ένα νέο θλιβερό περιστατικό. Τη Δευτέρα 6/12/21, άλλη μια γυ-
ναίκα δολοφονήθηκε από τον άντρα της και σημειώθηκε η 15η γυναικοκτονία.
Η αστυνομία φοβάται ότι δεν θα έχουν σύντομα τέλος, ενώ ψυχολόγοι και πανεπιστημιακοί αναλύουν το προφίλ των γυναικοκτό-
νων.  Η ψυχολόγος Ελένη Βασιλείου-Βασιλειάδου επισημαίνει τη «βαριά ψυχική νόσο» των ατόμων που διαπράττουν τέτοια εί-
δους εγκλήματα, καθώς και τη σημασία της πρόληψης. «Τα άτομα αυτά συνήθως έχουν βιώσει και έχουν μεγαλώσει σε δυσλει-
τουργικές οικογένειες», τονίζει, ενώ υπογραμμίζει ότι για αυτό τον λόγο η ευθύνη τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνίας
είναι μεγάλη.  Ακόμα προσθέτει ότι τα άτομα αυτά δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους, τον οποίο, αν δεν (τους) ικανο-
ποιήσει τις βαθιές τους ανάγκες για αναγνώριση του εγώ τους και της προσωπικότητάς τους γενικά, τον καταστρέφουν σαν αντι-
κείμενο. Η κυρία Βασιλείου-Βασιλειάδου προβάλλει τη σημασία της πρόληψης: «Η πρόληψη είναι να παρατηρούμε και να ζητά-
με πάντα τη βοήθεια από τους ειδικούς όταν στη δική μας οικογένεια, όσο και στη διπλανή μας οικογένεια, παρουσιάζονται τέ-
τοια φαινόμενα».
Η Ελληνική Αστυνομία βλέπει συνέχεια στις δολοφονίες. Ο γενικός γραμματέας της αστυνομίας Αττικής Σπήλιος Κρικέτος τόνι-
σε ότι υπάρχει αύξηση και μιμητισμός από τη σκοπιά της ατιμωρησίας. Η καραντίνα που προηγήθηκε έπαιξε επίσης σημαντικό
ρόλο. Ακόμα αναφέρει ότι για τον περιορισμό του φαινομένου είναι απαραίτητο να γίνονται καταγγελίες από τους πολίτες.

Η 36χρονη Ελόνα πέθανε στα
χέρια του 40χρονου συζύγου
της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο
κοιμόντουσαν τα παιδιά τους

Το πρωί την είχε αγκαλιά
και το βράδυ την έπνιξε
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Το θράσος του…
ψευτογιατρού που
δήλωσε «σωτήρας»

Εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή θα
δώσει την ερχόμενη Δευτέρα ο «ψευ-
τογιατρός», μετά την προθεσμία που
έλαβε προκειμένου να απολογηθεί
για το αδίκημα της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματική δραστηριό-
τητα. Ο 48χρονος «Dr Kontos» βρί-
σκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο
παράτασης της προσωρινής του κρά-
τησης για τη νέα δικογραφία, ενώ την
ίδια στιγμή δικάζεται ήδη στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για 12
ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες
ανθρωποκτονίας «ασθενών» του.

Ο «μαϊμού» γιατρός ερευνάται για
το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος, καθώς σύμφωνα με το
βούλευμα που τον παρέπεμψε σε δί-
κη για την πρώτη δικογραφία, κατά-
φερε να αποσπάσει ποσό 838.175 ευ-
ρώ από τα θύματά του. 

Στο μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται και
η δίκη του ενώπιον του ΜΟΔ της Αθή-
νας, καθώς χθες η διαδικασία διεκό-
πη λόγω ακαταλληλότητας της αίθου-
σας. «Για αυτούς που έγιναν καλά δεν
θα ασχοληθείτε; Οφείλω πολλές συγ-
γνώμες και θα τις πω εκεί που πρέ-
πει», δήλωσε εξερχόμενος του δικα-
στηρίου ο θρασύς ψευτογιατρός.

Σημειώνεται ότι κανονικά αποφυ-
λακίζεται στις 16 Δεκεμβρίου, όταν και
λήγει το 18μηνο προσωρινής του κρά-
τησης, εφόσον το δικαστήριο δεν έχει
εκδώσει απόφαση. Όμως, την πορεία
των πραγμάτων ενδέχεται να ανατρέ-
ψει η νέα δικογραφία που άνοιξε σε
βάρος του, αφού μετά την απολογία
του στον ανακριτή θα αποφασιστεί το
εάν θα του επιβληθεί δεύτερη προφυ-
λάκιση για διαφορετική αιτία. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, θα παραταθεί η προσω-
ρινή του κράτηση για 18 ακόμη μήνες,
οπότε στο μεταξύ θα έχει εκδοθεί και
η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου της Αθήνας.

Ε
κτός δικαστικού σώματος βρί-
σκεται πλέον ο αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας Πα-
ναγιώτης Ευστρατίου, ο οποίος

υπέβαλε την παραίτησή του μετά την απο-
κάλυψη της εμπλοκής του σε υπόθεση
ναρκωτικών ουσιών. Ο πρώην ανώτατος
δικαστικός λειτουργός οδηγήθηκε στην
υποβολή της παραίτησής του ήδη από το
βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κα-
θώς -όπως ο ίδιος φέρεται να υποστηρί-
ζει- ήθελε να προστατέψει το κύρος του δι-
καστηρίου. 

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως
δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του
αποδίδονται σχετικά με την ανάμειξή του
στην υπόθεση χρήσης κοκαΐνης από νεαρά
άτομα στα νότια προάστια της Αθήνας.

Η τεράστιας ηθικής απαξίας υπόθεση
έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης, όταν
ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήμα-
τος για κατοχή, χρήση και διάθεση μικρο-
ποσότητας ναρκωτικών ουσιών σε βάρος
του κ. Ευστρατίου.

Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι
Η αρχή της ιστορίας τοποθετείται σε ένα

τηλεφώνημα που δέχτηκε η αστυνομία για
δύο νεαρά άτομα που κινούνταν ύποπτα σε

περιοχή των νοτίων προαστίων την περα-
σμένη Πέμπτη, με τις πληροφορίες να επι-
μένουν ότι έγινε από πρόσωπο του περι-
βάλλοντος του δικαστικού. Αμέσως κινη-
τοποιήθηκαν οι Αρχές και πραγματοποι-
ήθηκε έλεγχος από άνδρες της ΔΙΑΣ. Στην
κατοχή των νεαρών βρέθηκε ποσότητα κο-
καΐνης, ενώ μόλις ρωτήθηκαν από πού την
προμηθεύτηκαν, εκείνοι απάντησαν ότι την
πήραν από ένοικο της πολυκατοικίας. 

Μάλιστα, εξήγησαν στους αστυνομικούς
ότι περίμεναν και έναν τρίτο φίλο τους, ο
οποίος βρισκόταν ακόμη εντός της οικίας
του ενοίκου, που τους προμήθευσε τα ναρ-
κωτικά. 

Μόλις κλήθηκαν να υποδείξουν τον
ένοικο, οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με μια
τεράστια έκπληξη, καθώς επρόκειτο για
τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, που στο παρελθόν υπήρξε και
διεκδικητής του προεδρικού θώκου του
Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της
χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικα-
στής και ο τρίτος της παρέας παραδέχτη-
καν στους αστυνομικούς ότι έκαναν χρήση
κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της συνύπαρ-
ξής τους στο διαμέρισμά του, ενώ μόλις
πραγματοποιήθηκε έλεγχος βρέθηκαν
υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας σε ένα

βαζάκι.
Η υπόθεση διαχωρίστηκε δικαστικά για

τους νεαρούς που θα οδηγηθούν στο δικα-
στήριο σε ρητή δικάσιμο, ενώ ο πρώην αν-
τιπρόεδρος του ΣτΕ θα παραπεμφθεί στο
Εφετείο και θα δικαστεί εκεί, λόγω ειδικής
δωσιδικίας, που απορρέει από την επαγ-
γελματική του ιδιότητα.

Την επόμενη ημέρα και μετά την άσκηση
ποινικής δίωξης σε βάρος του, ο κ. Ευ-
στρατίου φέρεται να επικαλέστηκε λόγους
υγείας, προκειμένου να μην ανέβει στην
έδρα, ενώ το απόγευμα υπέβαλε την πα-
ραίτησή του.  Σημειώνεται ότι ο δικαστικός
λειτουργός εισήλθε στο δικαστικό σώμα
τον Μάρτιο του 1983, προήχθη σε σύμβου-
λο Επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και κα-
τόπιν σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ τον Δεκέμ-
βριο του 2019.

Μετά την κατακραυγή
ήρθε η παραίτησή του

Παρελθόν για το δικαστικό
σώμα ο αντιπρόεδρος 
του ΣτΕ Π. Ευστρατίου, 
ο οποίος αρνήθηκε πως 
έδωσε κοκαΐνη σε νεαρούς
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Επέτειος με την καθιερωμένη ένταση

Ενέδρα θανάτου σε έναν 35χρονο πολύ
γνωστό πυγμάχο έστησαν λίγο μετά τις 18.00
το απόγευμα της Δευτέρας άγνωστοι έξω
από γυμναστήριο στην οδό Εκάβης στο Γα-
λάτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτελε-
στές επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και προσέγ-
γισαν το γυμναστήριο την ώρα που ο 35χρο-

νος Χ.Κ. έβγαινε, με τον δεύτερο αναβάτη να
πυροβολεί τουλάχιστον 4 φορές εναντίον
του με πιστόλι. Στο σημείο έφτασε ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 35χρονος είχε

αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι ίδιες πη-
γές αναφέρουν ότι ήταν σεσημασμένος για
υποθέσεις της αθηναϊκής νύχτας, ενώ πριν
από περίπου 7 μήνες είχε πέσει νεκρός -πά-

λι σε ενέδρα θανάτου- ένας 58χρονος θείος
του (πρώην πυγμάχος) στην περιοχή της Με-
ταμόρφωσης. Την προανάκριση έχει αναλά-
βει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής, συλ-
λέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και
μαρτυρίες, με τη λίστα των νεκρών από
«συμβόλαια θανάτου» όλο και να μακραίνει. 

Ε
ιρηνικά ήταν τα πράγματα στην
Αθήνα ολόκληρο το διήμερο
μέχρι και τη λήξη της πορείας,
αλλά μετά τις 8.30 το βράδυ ξε-

κίνησαν τα καθιερωμένα επεισόδια. Τα
Εξάρχεια πήραν και πάλι φωτιά, με τους
διαδηλωτές να πετροβολούν τους αστυ-
νομικούς και να βάζουν φωτιά σε κά-
δους. Νωρίτερα, με μεγάλη συμμετοχή
πολιτών -περισσότερα από 5.000 άτομα,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ-
και χωρίς ιδιαίτερα επεισόδια πραγμα-
τοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας
οι εκδηλώσεις μνήμης για τη θλιβερή
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας το
2008. Νωρίτερα, το μεσημέρι, είχε
πραγματοποιηθεί μία ακόμη πορεία από
περίπου 700 μαθητές, φοιτητές και μέλη
συλλογικοτήτων και πάλι στα Προπύ-
λαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες περισ-
σότεροι από 4.500 αστυνομικοί διαφό-
ρων υπηρεσιών είχαν αναπτυχθεί στο
κέντρο της πρωτεύουσας, εφαρμόζον-
τας το δόγμα των προληπτικών ελέγχων.
Κάπως έτσι, σε πάρκο στο Κουκάκι, συ-
νελήφθησαν το μεσημέρι τρεις 17χρο-
νοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν
βόμβες μολότοφ και ένα δοχείο με εύ-
φλεκτο υλικό, ενώ από το ίδιο προσήχ-
θησαν ακόμη 11 άτομα (επίσης ανήλικοι
κατά βάση). Η απογευματινή πορεία,
που ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 από τα Προ-
πύλαια, πέρασε από το κέντρο της Αθή-
νας και στις 19.30 έφτασε στα Εξάρχεια,
στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξης
Γρηγορόπουλος από τη σφαίρα του ειδι-
κού φρουρού Επανεινώνδα Κορκονέα.

Το σύνθημα που κυριάρχησε και αυτή

τη φορά ήταν το «Αυτές οι μέρες είναι
του Αλέξη», το οποίο αποτυπωνόταν και
σε πανό. Στην ευρύτερη περιοχή των
Εξαρχείων η παρουσία της Αστυνομίας
ήταν έντονη και μέχρι αργά το βράδυ τα
όποια επεισόδια ήταν πολύ περιορισμέ-
νης έκτασης, με κουκουλοφόρους να
πετούν κατά διαστήματα πέτρες και
μπουκάλια εναντίον των διμοιριών των
ΜΑΤ, ενώ έβαλαν φωτιές και σε κάποι-
ους κάδους απορριμμάτων σε δρόμους
όπως η Στουρνάρη και η Τοσίτσα.

Επεισόδια στη συμπρωτεύουσα 
Μπορεί στην Αθήνα τα πράγματα να

κύλησαν σχετικά ήρεμα, δεν ισχύει
όμως το ίδιο και για τη Θεσσαλονίκη,
καθώς σημειώθηκαν επεισόδια με βόμ-
βες μολότοφ από αντιεξουσιαστές και
χημικά από τους αστυνομικούς στην
Καμάρα και στη Ροτόντα. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι η πορεία ήταν ειρηνική,
μέχρι τη στιγμή που κουκουλοφόροι
παρεισέφρησαν ανάμεσα στο πλήθος
και ξεκίνησαν την επίθεση εναντίον των
δυνάμεων της ΕΛΑΣ, που προχώρησαν
και σε προσαγωγές.

Φοιτητές για τον Δεκέμβριο του... Αλέξη 
Μιλήσαμε με τρία παιδιά που συμμετείχαν στη συγκέντρωση μνήμης για τον Αλ. Γρη-
γορόπουλο, τα οποία κατέβηκαν να διαδηλώσουν ειρηνικά τιμώντας τη μνήμη του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 6 Δεκέμβρη πριν από 13
χρόνια. Πρώτα μας μίλησε η Ελένη Κ., φοιτήτρια πρώτου έτους στις Πολιτικές Επι-
στήμες, η οποία ανέφερε: «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη… Και αυτός ο Δεκέμ-
βρης, όπως κάθε Δεκέμβρης τα τελευταία 13 χρόνια, είναι του Αλέξη! Ήταν ένα αθώο
παιδί 15 χρόνων, όταν δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από αστυνομικό στο κέντρο της Αθή-
νας. Ήμουν 5 ετών και θυμάμαι τη μέρα εκείνη σαν να ήταν χθες! Σημασία πλέον έχει
να μην ξεχνάμε αυτά τα γεγονότα και να παλεύουμε για καλύτερες μέρες». Ο Γιάννης
Γ. φοιτητής στο ΕΜΠ ανέφερε: «Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης, στην οποία
τιμούμε ένα παιδί που δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 2008 από σφαίρα αστυνομικού.
Δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε κατά λάθος. Κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ για να μην ξεχα-
στούν ούτε το όνομά του ούτε ο δολοφόνος του». Ο Κώστας Π., 26 ετών, απόφοιτος
του ΕΚΠΑ και μέλος αριστερής συλλογικότητας, τόνισε: «Καθένας από εμάς πρέπει
να κάνει το χρέος του. Να αγωνίζεται, να κατεβαίνει στις πορείες. Θυμάμαι εκείνες
τις μέρες και πραγματικά ανατριχιάζω… σκέψου ότι ήμασταν σχεδόν συνομήλικοι».

«Γάζωσαν» πυγμάχο στο Γαλάτσι

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες
στους αστυνομικούς 
στα Εξάρχεια μετά το τέλος της
πορείας για τον Γρηγορόπουλο
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Αυξημένο... μηχανογραφικό,
νέοι συντελεστές βαρύτητας
και... κοντύτερη Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής 
οι κυριότερες αλλαγές

Σύμφωνες με το Σύνταγμα είναι οι διατάξεις στον νόμο για
την αναμόρφωση του καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών λειτουργών, αναφέρει απόφαση του Συμ-
βουλίου του Επικρατείας (ΣτΕ). Κατά τη συνεδρίαση έγινε
δεκτό ότι το συνδικαλιστικό όργανο των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών λειτουργών δεν έχει έννομο συμφέρον να προ-
σβάλει ατομικού χαρακτήρα πράξη που αφορά σε απόλυση
ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού. 

Επιπλέον, το ΣτΕ δέχτηκε ότι οι διατάξεις του νόμου, οι

οποίες προβλέπουν αφενός τη σύναψη συμβάσεων εργα-
σίας αορίστου χρόνου για όλους τους διδάσκοντες στα ιδιω-
τικά σχολεία, με κατάργηση της προγενέστερης ρύθμισης
περί υποχρέωσης σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
διετούς διάρκειας, αφετέρου δε την υπαγωγή των ζητημά-
των πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών
τους σχέσεων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής
εργατικής νομοθεσίας, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Τέλος,
η αναγνώριση «διοικητικής ευελιξίας» στους ιδιοκτήτες των

ιδιωτικών σχολείων, όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώ-
πινου δυναμικού τους, μέσω της κατάργησης των προγενέ-
στερων ρυθμίσεων που προέβλεπαν την καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μόνο
για συγκεκριμένους λόγους, τελεί, σύμφωνα με το δικαστή-
ριο, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της υποχρέωσης σεβα-
σμού όχι μόνον των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του νόμου σχετικά με
την υπηρεσιακή κατάσταση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Το ΣτΕ δέχτηκε τις διατάξεις της Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση

Μ
πορεί το νέο σύστημα εισα-
γωγής στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση να έχει ήδη τεθεί
σε εφαρμογή από πέρυσι,

ωστόσο οι φετινοί υποψήφιοι των πανελ-
λαδικών εξετάσεων θα βρεθούν αντιμέτω-
ποι με ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Από
το μηχανογραφικό δελτίο που… αυξάνεται
έως τους νέους συντελεστές βαρύτητας
και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)
που σε πολλά τμήματα «κονταίνει», οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτι-
κοί στις επιλογές τους, καθώς κινούνται σε
αχαρτογράφητα νερά.

Στις σημαντικότερες αλλαγές συγκατα-
λέγεται η προσθήκη ενός ακόμη μηχανο-
γραφικού. Μετά τη γνωστοποίηση της βαθ-
μολογίας τους στα πανελλαδικώς εξεταζό-
μενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις
πρακτικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι θα
κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογρα-
φικό α’ φάσης, επιλέγοντας καθορισμένο
αριθμό (10%) τμημάτων, σχολών ή εισαγω-
γικών κατευθύνσεων ενός επιστημονικού
πεδίου. 

Ανακατατάξεις σε σχολές
Παράλληλα, μπορούν να υποβάλουν το

παράλληλο μηχανογραφικό για την εισα-
γωγή τους σε δημόσια ΙΕΚ. Μετά την ανα-
κοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εισαχθεί σε κάποιο ΑΕΙ
μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανο-
γραφικό β’ φάσης επιλέγοντας χωρίς πε-
ριορισμό επιλογών σχολές, τμήματα ή ει-
σαγωγικές κατευθύνσεις. Στη φάση αυτή οι

υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις που δεν
πληρώθηκαν κατά την α’ φάση.

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2022 μέ-
χρι στιγμής έχουν προστεθεί τέσσερα νέα
τμήματα Στρατιωτικών Σχολών (Ικάρων
Μετεωρολόγων, Ικάρων Έρευνας και Πλη-
ροφορικής, Ικάρων Διοικητικών και Ικά-
ρων Εφοδιαστών), ενώ υπάρχουν ανακα-
τατάξεις και σε ορισμένες σχολές ανά επι-
στημονικό πεδίο. Υπενθυμίζεται επιπλέον
ότι για τις στρατιωτικές, αστυνομικές, λιμε-
νικές και πυροσβεστικές σχολές οι προκα-
ταρτικές εξετάσεις που αφορούν αγωνί-
σματα και πρακτικές δοκιμασίες θα διε-
ξαχθούν την άνοιξη. 

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν
Όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι

των πανελλαδικών, οι υποψήφιοι και από-
φοιτοι γενικών λυκείων θα εξεταστούν σε
τέσσερα μαθήματα και θα διεκδικήσουν
την εισαγωγή τους σε σχολές μόνο ενός
επιστημονικού πεδίου ανάλογα με την
ομάδα προσανατολισμού όπου ανήκουν.
Αναλυτικά, οι μαθητές των ανθρωπιστικών,
νομικών και κοινωνικών επιστημών θα
εξεταστούν σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρ-
χαία Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά. Οι
συμμαθητές τους των θετικών σπουδών
και σπουδών υγείας σε Νεοελληνική
Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά
και αυτοί των Επιστημών Υγείας και Ζωής
σε Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία
και Βιολογία. Τέλος, οι υποψήφιοι των
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
θα διαγωνιστούν σε Νεοελληνική Γλώσσα,

Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία. 

Παραμένει με αλλαγές η ΕΒΕ
Εξίσου κομβική είναι και η νέα διαδικα-

σία καθορισμού των συντελεστών βαρύτη-
τας σε κάθε μάθημα από τα πανεπιστήμια
για τους μαθητές των γενικών λυκείων,
ενώ ειδικά για τους υποψηφίους των επαγ-
γελματικών λυκείων οι συντελεστές κατα-
νέμονται ισόποσα (25%) σε Νέα Ελληνικά,
Μαθηματικά και στα δύο μαθήματα ειδικό-
τητας ανά τομέα. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα ο ίδιος υποψήφιος να συγκεντρώνει
διαφορετικά μόρια εισαγωγής ανάλογα με
τη Σχολή, το Τμήμα ή την Εισαγωγική Κα-
τεύθυνση που επιθυμεί να εισαχθεί.

Τέλος, η ΕΒΕ, που έκανε πρεμιέρα πέρυ-
σι, παραμένει αλλά με σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις, καθώς πολλά τμήματα και

σχολές «έχασαν» φοιτητές εξαιτίας της.
Αρκετά πανεπιστήμια, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τις περιζήτητες σχολές Αρχι-
τεκτόνων, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα
«κοντύνουν» την ΕΒΕ τους και ελάχιστα θα
την «ψηλώσουν». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδρύματα δύ-
νανται να μεταβάλλουν, ακόμη και κάθε
χρόνο, εφόσον το επιθυμούν, την ΕΒΕ των
σχολών και τμημάτων τους. 

Πανελλαδικές...
terra incognita 
για τους υποψηφίους



Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Η
πρώτη παραλαβή των παιδικών
εμβολίων της Pfizer θα γίνει στις
13/12, το πρώτο ραντεβού θα κλει-
στεί για τις 15/12 και το άνοιγμα

της πλατφόρμας θα γίνει στις 10/12, όπως
ανακοίνωσε χθες ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους.

Ξεπεράσαμε τους 15 εκατομμύρια εμβο-
λιασμούς, είπε αρχικά ο Μάριος Θεμιστο-
κλέους στη χθεσινή ενημέρωση. Το 63,8%
του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί.
Για να συμπληρώσει ότι στις 13 Δεκεμβρίου
θα φτάσουν στην Ελλάδα τα εμβόλια για τα
παιδιά 5-11 ετών, ενώ αυτά θα ξεκινήσουν
στις 15 Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή 10 Δε-
κεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα όπου θα
μπορούν να μπουν οι γονείς. Οι εμβολιασμοί
αρχικά θα πραγματοποιούνται σε πρωτοβάθ-
μιες δομές φροντίδας υγείας και σε νοσοκο-
μεία. Σε 75 περιοχές της Ελλάδας θα γίνονται
τα εμβόλια για τα παιδιά. Στην Αττική οι εμβο-
λιασμοί θα πραγματοποιούνται σε 5 εμβολια-
στικά κέντρα: στο Παίδων Αγία Σοφία, στο
Παίδων Πεντέλης, στο Ασκληπιείο Βούλας,
στο ΚΥ Αγίας Σοφίας στον Πειραιά και στο
Κέντρο Υγείας Περιστερίου.

Πάντως, τα κρούσματα της Δευτέρας ήταν
αισθητά μειωμένα στα 4.943, ωστόσο κατα-
γράφηκε νέο μαύρο ρεκόρ θανάτων, με 116
άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε ένα 24ωρο. Οι
διασωληνωμένοι είναι 714 και από αυτούς οι
571 είναι ανεμβολίαστοι. Τα 1.386 εντοπίζον-
ται στην Αττική και τα 708 στη Θεσσαλονίκη.

Στη χθεσινή ενημέρωση η ομότιμη καθη-
γήτρια Παιδιατρικής Μαρία Θεοδωρίδου τό-
νισε ότι η Όμικρον από τα έως τώρα στοιχεία
δείχνει πιο μεταδοτική από τη Δέλτα και
στους επόμενους μήνες τα μισά κρούσματα
θα προέρχονται από αυτή. Δείχνει να προκα-
λεί επαναλοιμώξεις σε νοσήσαντες και να
νοσούν και εμβολιασμένοι με ήπια συμπτώ-
ματα, ωστόσο δεν φαίνεται να χάνεται η απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ο καιρός και η Όμικρον έπαιξαν ρό-
λο στο να προχωρήσει η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών στην απόφαση για γ’ δόση
στους 18 ετών και άνω μετά το τρίμηνο από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ή τη νό-
σηση. 

Eπιβεβαίωση
Σε μια περίοδο που απασχολεί την παγκό-

σμια επιστημονική κοινότητα η παραλλαγή
Όμικρον, ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση
ότι τα δύο ύποπτα κρούσματα που ανιχνεύτη-
καν στην Αττική για την επίμαχη μετάλλαξη
βγήκαν θετικά. 

Πρόκειται για ζευγάρι ταξιδιωτών που ήρ-
θε στην Ελλάδα από τη Ν. Αφρική πριν από

την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Την
ίδια ώρα, τα self tests που ξεκίνησαν να δια-
νέμονται δωρεάν για τον πρώτο έλεγχο των
πολιτών πριν από τις γιορτές αποδεικνύονται
χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση θετικών
κρουσμάτων, όπως άλλωστε συμβαίνει και
στα σχολεία. Τα παιδιά μέχρι στιγμής έχουν
ήπια συμπτώματα όταν νοσούν και οι νοση-
λείες παιδιών ειδικά σε επιβαρυμένες πε-

ριοχές είναι σε χαμηλά επίπεδα αναλογικά
των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
αυτήν τη στιγμή νοσηλεύονται στα δύο Παι-
διατρικά νοσοκομεία της Αττικής 14 παιδιά
με κορονοϊό, στην 3η ΥΠΕ 4 επιβεβαιωμένα
κρούσματα και 3 ύποπτα και στην 4η ΥΠΕ 9
θετικά στο Ιπποκράτειο και 6 ύποπτα, καθώς
και ένα μωρό θετικό στις Σέρρες. 

Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η
πλατφόρμα - Νέο μαύρο ρεκόρ
με 116 θανάτους χθες - Θετικά
στην «Ο» τα δύο 
ύποπτα κρούσματα
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Από 15/12 ο εμβολιασμός 
των παιδιών 5-11 ετών

Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου
Τράγκα παραμένει σοβαρή αλλά σταθε-
ρή. Ο δημοσιογράφος νοσηλεύεται με
κορονοϊό στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου
«Σωτηρία», όπου και του χορηγείται
οξυγόνο. Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ
του Σαββάτου χρειάστηκε να διασωλη-
νωθεί, όπως έγινε γνωστό με ανάρτηση
που έκανε στα social media ο εκπρό-
σωπος Τύπου του νεοσύστατου κόμμα-
τος του Γιώργου Τράγκα «Ελεύθεροι
Άνθρωποι», Πάρις Κουρτζίδης.
Ο γνωστός δημοσιογράφος πάσχει από

σακχαρώδη διαβήτη και οι γιατροί έκριναν επι-
βεβλημένη τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του Μαρία Καρά, η
οποία νοσεί και αυτή από κορονοϊό, βρίσκεται
σε καραντίνα στο σπίτι της, καθώς οι εξετάσεις
της δεν δημιουργούσαν ανησυχία για περαιτέ-
ρω φροντίδα. Πριν από την εισαγωγή του στη
ΜΕΘ ο Γιώργος Τράγκας είχε κάνει μια ανάρτη-
ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία
ανέφερε ότι χορεύει ταγκό με τον κορονοϊό,
ενώ ασκούσε κριτική στη στάση του επίσημου
κράτους για τη μη χορήγηση στους διαβητικούς
μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση του Τράγκα



Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας: 

«Οφείλουμε σχεδιασμό 
των επόμενων δεκαετιών»

Ευρεία σύσκεψη για συντονισμό δράσεων Αυτοδι-
οίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της οικείας περιφέρειας,
συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η αποκατά-
σταση των ζημιών σε υποδομές και η αποζημίωση
των πληγέντων κατοίκων και επιχειρηματιών από τα
πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Συμφωνήθηκε
και αναδείχθηκε η ανάγκη σύνταξης ενός στρατηγι-
κού σχεδίου (master plan) έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας. «Είναι η ώρα να ενσωματώσουμε τις πα-
ραμέτρους που καταγράφηκαν από τις πρόσφατες
θεομηνίες και να προτεραιοποιήσουμε τον αντιπλημ-
μυρικό μας σχεδιασμό βασισμένοι στις νέες συνθή-
κες που έχουν ήδη διαμορφωθεί», σημείωσε ο κ.
Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας ότι στην κατεύθυνση
αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η επιστημονική
κοινότητα της περιοχής μπορούν να συμβάλουν κα-
θοριστικά, καλώντας το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
/ Υδραυλικής Μηχανικής να συμπράξει σε αυτή την
κοινή προσπάθεια.

Πάτρα

Ένα λάθος του ΑΣΕΠ
πληρώνεται 155.000 ευρώ
Εργαζόμενος πήρε μέρος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
στον Δήμο Πατρέων, αλλά λόγω λάθους δεν κατέ-
λαβε τη θέση εργασίας για την οποία διαγωνίστηκε.
Ο εργαζόμενος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και του
επιδικάστηκε αποζημίωση 155.000 ευρώ, τα οποία
καλείται να πληρώσει ο οικείος δήμος. Το Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών δικαίωσε τον ερ-
γαζόμενο και η απόφαση αναφέρει πως θα πρέπει
να του καταβληθεί ένα ποσό περίπου 155.000 ευ-
ρώ, όσοι δηλαδή θα ήταν οι μισθοί του μέσα στη δε-
καετία.

Η ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας ως Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι
ένας από τους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής των Ιονίων Νήσων,
όπως τονίζει η οικεία περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, με την ευκαιρία της

ίδρυσης έδρας UNESCO στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με αφορμή την επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία του

Διεπιστημονικού-Διαθεσμικού Φορέα Διαχείρισης Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, η περιφερειάρ-
χης υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης μιας ολιστικής προσέγγισης γύρω από τα θέματα προ-

στασίας και λειτουργίας της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, κάτι που υφίσταται σε άλλες πόλεις
που φέρουν επίσης τον χαρακτήρα του Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τό-
νισε ότι στο σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για την ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυ-

ρας είναι να μη μείνει μόνο στη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ συγκεκριμένων έργων, αλλά να
προχωρήσει στη μελέτη για τη συνολική αναβάθμιση της πόλης.

Επιστημονικό διαδικτυακό συνέδριο με θέμα
«Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύ-
στημα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: Σύγ-
χρονες προκλήσεις και προοπτικές» διοργανώ-
νει το διήμερο 11 και 12 Φεβρουαρίου 2022 το
Διοικητικό Επιμελητήριο - Όμιλος Διοικητικών
Επιστημόνων Ελλάδας. Στόχος του συγκεκριμέ-
νου συνεδρίου είναι η προώθηση «του δημόσι-
ου διαλόγου πάνω στο επίκαιρο ζήτημα της διοί-
κησης των τοπικών υποθέσεων, της ισόρροπης
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της
απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των
ΟΤΑ και της “διαρκούς” μεταρρύθμισης της απο-
κεντρωμένης διοίκησης του κράτους και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Το ΔΕΕ με το Επιστημονι-
κό Συνέδριο επιχειρεί, με την παρουσία ακαδη-
μαϊκών, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινό-
τητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ερευνη-
τών, επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκη-
σης και πολιτικών προσωπικοτήτων, να αναδεί-
ξει “την εύρυθμη κι επιτυχή λειτουργία της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης”».

! Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Συνέδριο για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση

«Η ανάδειξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας
ως Μνημείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ρόδος 

Μηνύσεις για πλαστογραφήσεις 
σε διαγωνισμό καθαριότητας

Κύμα αλλεπάλληλων μηνύσεων και δικαστικών ερευνών για
πλαστογραφίες και χρήση πλαστών εγγράφων πλήττει τον ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου για την ανάθεση του έρ-
γου «Εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ογ-
κωδών αντικειμένων, μηχανικής και χειρωνακτικής σάρωσης και
αποψιλώσεων κοινοχρήστων χώρων, περιόδου 2016-2018». Ο
προϋπολογισμός του έργου ήταν 12.681.242 ευρώ και η δίκη με
κατηγορούμενο εκπρόσωπο εταιρείας που μετείχε στον διαγωνι-
σμό έχει αναβληθεί για την 7η Απριλίου 2022. Κατηγορείται, όπως
έγραψε η «Δημοκρατική», για χρήση πλαστού εγγράφου από
υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει σε άλλον περιουσιακό όφε-
λος βλάπτοντας τρίτο, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη συνολι-
κή ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ
στρεφόμενη σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Πριν από την απολογία του ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, στο
πλαίσιο της προδικασίας, ο κατηγορούμενος είχε προσφύγει με
μήνυση κατά ενός ιδιώτη και της εταιρείας του, που εδρεύει στη
Λευκωσία.
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Ιόνια Νησιά



Δ
ιαδικτυακή συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε η δι-
οίκηση της ΚΕΔΕ, στην οποία οι δή-

μαρχοι έθεσαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που
αφορούν άμεσα τη λειτουργία των δήμων της
χώρας αλλά και αυτά που επηρεάζουν την κα-
θημερινότητα των πολιτών. 

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου ζήτησε τη συνδρομή του ίδιου του
πρωθυπουργού για την επίλυση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, όπως η
ενίσχυσή τους με νέες προσλήψεις μόνιμου,
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, η
αύξηση της χρηματοδότησής τους, καθώς με-
τά την πολυετή υποχρηματοδότηση των δή-
μων με μείωση των ΚΑΠ κατά 65%, προστέθη-
καν και τα οικονομικά βάρη της πανδημίας
που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, τονίζοντας
ότι χρειάζεται να γίνει ουσιαστική αύξηση των

ΚΑΠ, η δρομολόγηση της σταδιακής επιστρο-
φής των παρακρατηθέντων αλλά και η κάλυ-
ψη του τεράστιου ενεργειακού κόστους στη
λειτουργία των δήμων και των ΔΕΥΑ. Ακόμη η
ΚΕΔΕ ζήτησε να αναβληθεί για δύο ακόμη έτη
η επιβολή του τέλους ταφής των απορριμμά-
των, να προχωρήσει άμεσα η δέσμευση της
κυβέρνησης για ουσιαστική μεταρρύθμιση
στη λειτουργία του κράτους και να συμμετέ-
χουν οι δήμοι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό
και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προ-
γραμμάτων. Από την πλευρά του ο πρωθυ-
πουργός κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς
να συνεργαστούν με την ΚΕΔΕ για να δοθούν
λύσεις σε όσα θέματα είναι δυνατόν, ενώ ζή-
τησε από τους δήμους να συνδράμουν περαι-
τέρω την προσπάθεια επιτάχυνσης των εμβο-
λιασμών, ιδιαίτερα οι δήμοι όπου τα ποσοστά
εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά.

Για την ενίσχυση του τουρισμού 
Σε έναν κοινό σχεδιασμό με συνέρ-

γειες και πρωτοποριακά «εργαλεία»,
ούτως ώστε η Αθήνα να μετατραπεί σε
τουριστικό προορισμό 365 ημέρες τον
χρόνο, συμφώνησαν, στη συνάντηση
που είχαν χθες στο δημαρχείο, ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας
και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης. Ο υπουργός και ο δή-
μαρχος συμφώνησαν ότι ο τουρισμός
της πρωτεύουσας έχει τεράστιες δυνα-
τότητες περαιτέρω ανάπτυξης, όχι μόνο
στο ιστορικό κέντρο, αλλά και σε όλες τις γειτονιές της. Θα υπάρξουν, μάλιστα, στοχευμέ-
νες δράσεις, όπως τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές στα επιμέρους διαμερίσματα.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, «χτίζουμε μια νέα, ολοκληρωμένη στρατηγική που θα
μας επιτρέψει να επανασυστήσουμε την Αθήνα στον κόσμο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο
ιστορικό της κέντρο και την Ακρόπολη, αλλά και στις 129 γειτονιές της Αθήνας». 

Φωτιστικά LED σε
όλους τους δρόμους

Η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί
23.790 φωτιστικά LED στο οδικό δί-
κτυο αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο
του έργου «Συντήρηση και αναβάθμι-
ση του οδοφωτισμού των κύριων οδι-
κών αξόνων της Αττικής», συνολικού
προϋπολογισμού 36.949.172,56 ευ-
ρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
το οποίο διαμορφώθηκε υπό τον συν-
τονισμό του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, οι εργασίες τοπο-
θέτησης ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα 6
Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, τα
23.790 φωτιστικά LED θα τοποθετη-
θούν στις σημαντικότερες λεωφό-
ρους της Αττικής όπως Κηφισού, Πο-
σειδώνος, Κηφισίας, Μεσογείων,
Βουλιαγμένης, Αλίμου, Κατεχάκη,
στις οδούς πέριξ του κέντρου της
Αθήνας όπως Πανεπιστημίου, Αμα-
λίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Πειραιώς
κ.ά. Όπως επισημαίνει ο περιφερει-
άρχης, «στόχος είναι η μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αρ-
μοδιότητάς της ενώ επιπλέον επιτυγ-
χάνονται σημαντικά οφέλη και σε
επίπεδο κόστους». 

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δή-
μου της Αττικής κατηγορείται
όλο και περισσότερο τελευ-
ταία ότι παρακολουθεί σαν θε-
ατής τα σημαντικά προβλήμα-
τα της πόλης και απλώς κατη-
γορεί άλλους για αυτά; Για να
το κάνουμε πιο εύκολο, η πιο
πρόσφατη επίθεση του έγινε
μετά την πρόσφατη νεροπον-
τή, όπου για μια ακόμη φορά
πλημμύρησε συγκεκριμένη,
πολύ ταλαιπωρημένη, γειτονιά
της πόλης και ο δήμαρχος αρ-
κέστηκε να αναζητεί ευθύνες
αλλού…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συστάθηκε 
η Θριάσιο ΑΕ
Με τον διακριτικό τίτλο «Θριάσιο
ΑΟΤΑ», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θριάσιο ΑΕ
συστάθηκε σε σώμα, πραγματοποι-
ώντας το πρώτο διοικητικό συμβού-
λιο. Όπως έγινε σαφές, έχει στόχο
την αναβάθμιση των δήμων του
Θριάσιου Πεδίου, Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου,
οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν, ενι-
σχύοντας την πολυεπίπεδη ανάπτυ-
ξή τους, την προσπάθεια προστασίας
του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή
στην προετοιμασία, προώθηση, δια-
χείριση και υλοποίηση χρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων, την επι-
στημονική, τεχνική και συμβουλευ-
τική υποστήριξη έργων και υποδο-
μών. Πρόεδρος του οργανισμού εί-
ναι ο Θανάσης Πανωλιάσκος, αντι-
πρόεδρος ο αντιδήμαρχος Ελευσί-
νας Νίκος Βιλλιώτης και διευθύνων
σύμβουλος ο Σεραφείμ Τσόκας.
Τους δήμους στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο με την ιδιότητα του μέλους
εκπροσωπούν οι δήμαρχοί τους,
Χρήστος Στάθης, Αργύρης Οικονό-
μου και Νίκος Μελετίου.

Συνεργασία για
δενδροφύτευση 

Με μεγάλη συμμετοχή συλλόγων,
φορέων και πολιτών, υλοποιήθηκε την
Κυριακή η κοινή πρωτοβουλία για δεν-
δροφύτευση στο πάρκο Φραγκοκλη-
σιάς και Πεντέλης παρουσία του δη-
μάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπα-
τζόγλου, του δημάρχου Χαλανδρίου
Συμεών Ρούσσου και της αντιπεριφε-
ρειάρχου Βόρειου Τομέα Αθηνών Λου-
κίας Κεφαλο-
γιάννη, με αφορ-
μή τη Διεθνή
Ημέρα Εθελοντι-
σμού. Στην πε-
ριοχή φυτεύτη-
καν 400 δενδρύλλια όπως αγριελιές,
κουκουναριές, κουμαριές, σχίνοι,
πουρνάρια, δάφνες, καστανιές και κυ-
παρίσσια που προσέφερε η Διεύθυνση
Αναδασώσεων Αττικής. Η δενδροφύ-
τευση ήταν μια πρωτοβουλία και δράση
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμα-
ρουσίου, του Δήμου Χαλανδρίου και
των Συλλόγων SOS Ρεματιάς, Πολυ-
δρόσου και Νέου Αμαρουσίου.
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Τηλεδιάσκεψη ΚΕΔΕ - Μητσοτάκη 

Τι ζήτησαν οι δήμαρχοι 
από τον πρωθυπουργό



ΦΦωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ 
ο Ανδρουλάκης 
Τρόπους επικοινωνίας με το επιτελείο του Νί-
κου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μαθαίνου-
με πως ψάχνουν να βρουν από το πρωί τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη. Τα τηλέφωνα
έχουν πάρει φωτιά, καθώς κάποιοι από την
Αθήνα τούς είχαν διαμηνύσει πως το κόμμα το
παίρνει ο Γιώργος Παπανδρέου, οπότε μπο-
ρούν να κοιμούνται ήσυχοι προσβλέποντας σε
μετέπειτα συνεργασίες. Τώρα… τρέχουν καμ-
πάνια υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, προσ-
δοκώντας ανατροπή στον δεύτερο γύρο!

Θα ανακατέψει την τράπουλα; 
Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια όσον αφορά τις
αλλαγές που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στη
διοίκησή του. Τελευταία διορία η 2α Ιανουαρίου
του 2022, όπου πέρα από τις όποιες αλλαγές στις
αντιδημαρχίες, θα πρέπει εκ νέου να επιλέξει τους
προέδρους των δύο επιτροπών, Οικονομικής και
Ποιότητας Ζωής. Και παρά τα ονόματα που έχουν
ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, ο δήμαρχος
φαίνεται πως ακόμη το σκέφτεται εάν και πόσο θα
ανακατέψει την τράπουλα. Δεν τον βοηθούν, βέ-
βαια, και οι περιορισμένες επιλογές στις όποιες
αλλαγές έχει στο μυαλό του…

Έφτυσε τους αστυνομικούς όταν πήγαν 
να τον ελέγξουν για ενδοοικογενειακή βία

Μ
ηνύθηκε για ενδοοικογενειακή βία και κατέληξε
στο αυτόφωρο και για παραβίαση των μέτρων για
τον κορονοϊό. Ένας 56χρονος συνελήφθη από

την αστυνομία, καθώς εκτός όλων των άλλων για τα οποία
κατηγορείται, έφτυσε τους αστυνομικούς που πήγαν στο
σπίτι του να τον συλλάβουν. 

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στους
Αμπελόκηπους. Η αστυνομία κλήθηκε για να αντιμετωπί-
σει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ύστερα από την
καταγγελία που έκανε η σύζυγος του 56χρονου. Όταν
έφτασαν εκεί, όχι απλώς δεν ακολούθησε τους αστυνομι-

κούς όταν επιχείρησαν να τον ελέγξουν, αλλά τους έφτυσε
στο πρόσωπο.  Ο 56χρονος το μεσημέρι της Δευτέρας οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του
ποινική δίωξη για έξι αδικήματα και τον παρέπεμψε να δι-
καστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείων. Εκτός
της ενδοοικογενειακής βίας, της αντίστασης, της έργω
εξύβρισης και άλλων αδικημάτων, παραπέμφθηκε και για
παραβίαση των μέτρων περί μολυσματικών ασθενειών. 

Παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν
στη Θεσσαλονίκη, ειδικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων
για την πανδημία στο κέντρο της πόλης. 

Στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον «Μύ-
λο» παραβρέθηκε η Έλενα Ράπτη. Τα βλέμματα, ωστόσο,
έκλεψε ο νεαρός συνοδός της, ο οποίος δεν ήταν άλλος
από τον υπέροχο, όπως η ίδια έγραψε σε ανάρτησή της στο
Instagram, ανιψιό της Δημήτρη. Η βουλευτής της ΝΔ στην
Α’ Θεσσαλονίκης, ένθερμη υποστηρίκτρια του αγώνα

ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, είναι
ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς η καμπάνια της « Ένα στα
πέντε» θα φιλοξενηθεί στον «Μύλο» και έντυπο ενημερω-
τικό υλικό για την προστασία των παιδιών θα μοιράζεται σε
όλους όσοι τον επισκέπτονται τις γιορτινές μέρες των Χρι-
στουγέννων. 

Ο γοητευτικός… συνοδός-ανιψιός της Έλενας Ράπτη 

Στο (αγαπημένο του) 
«Κλεάνθης Βικελίδης»
Στο γηπεδικό του… σπίτι βρέθηκε ο αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, με
αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.
Έδωσε το
«παρών»
στο «Κλε-
άνθης Βικε-
λίδης», στη
σουίτα του
Θόδωρου
Καρυπίδη
και πανηγύρισε την εντός έδρας επικράτηση
του Άρη επί του Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε, ο
κ. Σχοινάς δεν έκρυψε ποτέ τα κιτρινόμαυρα
αισθήματά του και μάλιστα πολλές φορές με
αναρτήσεις του γιορτάζει -έστω κι αν βρίσκε-
ται στις Βρυξέλλες- τις νίκες του συλλόγου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Αποστολή 
Χριστούγεννα» 
για Καλαφάτη
Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρί-
σκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών,
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-
Θράκης, ο οποίος αποφάσισε να
στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο στο βουλευτικό του γραφείο. Ο
Σταύρος Καλαφάτης παρέα με τη
σύζυγό του Βίκυ μετέφεραν λίγη
από τη μαγεία των γιορτών με στολί-
δια και λαμπάκια στους συνεργάτες
του γραφείου του. Ωστόσο εντύπωση
μας προκάλεσε η επισήμανσή του
κάτω από τη φωτογραφία, «Αποστο-
λή Χριστούγεννα Ι»… Θα υπάρξουν,
άραγε, και άλλες αποστολές;

Στο δάσος του Πάικου
ο Γεωργαντάς 
Το σύνθημα της έναρξης του 3ου Αλιγ-
κάρι Run 2021, στα Μεγάλα Λιβάδια,
έδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και βουλευτής Κιλκίς
Γιώργος Γεωργαντάς, παρέα με τον
πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO Τάσο Τζή-
κα και τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Σιονί-
δη. Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να μην πά-
ρει μέρος στον αγώνα, σε αντίθεση με
τον κύριο Τζήκα, ο οποίος εμφανίστηκε
έτοιμος με την αθλητική του περιβολή. 

Επιθεώρηση 
στολισμού 
αφ’ υψηλού
Τις εργασίες για τον χριστουγεν-
νιάτικο στολισμό της πλατείας Αρι-
στοτέλους και μάλιστα από… ψηλά
επιθεώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ανέ-
βηκε ακόμη και σε γερανό για να
ελέγξει εάν όλα τοποθετούνται στη
θέση τους. Πέρα από το δέντρο
ύψους 18 μέτρων, στην κεντρική
πλατεία θα υπάρχει μια φάτνη αλλά
και περιμετρικά σε συστάδες μι-
κρότερα έλατα. Επίσης, θα υπάρ-
χουν δύο σπιτάκια, εκ των οποίων
το ένα θα αξιοποιηθεί για δράση
φιλανθρωπικού σκοπού, ενώ από
το δεύτερο θα ακούγονται χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες.

Συνάντηση Ζέρβα - Σχοινά  
Τη χαρά του που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη,

την πόλη όπου γεννήθηκε, σπούδασε, μεγάλωσε
και έχει στην καρδιά του, εξέφρασε ο Μαργαρί-
της Σχοινάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης
που είχε με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο αντιπρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε συμ-
παραστάτης σε όλες τις προσπάθειες της Θεσσα-
λονίκης να αναπτυχθεί και να πρωταγωνιστήσει.
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Οι παγκόσμιοι γίγαντες των στρατιωτικών εξοπλισμών απο-
δείχθηκαν πολύ ανθεκτικοί στην οικονομική κρίση που προκά-
λεσε η πανδημία του κορονοϊού, σπάζοντας νέο ρεκόρ πωλή-
σεων, για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο κύκλος εργασιών των 100
μεγαλύτερων ομίλων του τομέα της άμυνας έφθασε το 2020
στα 531 δισ. δολάρια (470 δισ. ευρώ), με τις μισές και πλέον από
τις εταιρείες αυτές να έχουν έδρα τις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας για τη Διε-
θνή Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), το άθροισμα των πωλήσε-
ων όπλων και στρατιωτικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο αυ-
ξήθηκε κατά 1,3%, την ώρα που η παγκόσμια οικονομία συρρι-
κνωνόταν κατά πάνω από 3%.

Πέντε αμερικανικοί γίγαντες μονοπωλούν για άλλη μία φορά

τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης: η Lockheed-
Martin (μαχητικά αεροσκάφη F-35, πύραυλοι κ.λπ.) εδραιώθη-
κε στην πρώτη θέση, με πωλήσεις 58,2 δισ. δολαρίων, μπροστά
από τη Raytheon, την Boeing, τη Northrop Grumman και την
General Dynamics. Η βρετανική BAE Systems βρίσκεται στην
υψηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ομίλων (6η), ακο-
λουθούμενη από την Airbus (11η). Οι κινεζικές Norinco (7η),
AVIC (8η), CETC (9η) και η αμερικανική L3 Harris (10η) συμπλη-
ρώνουν την κορυφαία δεκάδα. Πίσω από τις 41 αμερικανικές
επιχειρήσεις της κορυφαίας εκατοντάδας και το μερίδιο αγο-
ράς τους, που φθάνει το 54%, 26 ευρωπαϊκές εταιρείες εξα-
σφάλισαν το 21% των συνολικών πωλήσεων. Τις ακολούθησαν
οι κινεζικές (13% του συνόλου) και οι ρωσικές (5%).

Η πανδημία δεν επηρέασε τις πωλήσεις όπλων - Ξεπέρασαν τα 470 δισ.

Σ
υνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης
πρόκειται να έχουν σήμερα, Τρίτη,
οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας, Τζο
Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, κα-

θώς η μαζική συγκέντρωση ρωσικών στρα-
τευμάτων στην ανατολική Ουκρανία έχει
οδηγήσει σε νέα ψυχροπολεμική αντιπαρά-
θεση τη Δύση και τη Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον δυτικό
Τύπο, η Ρωσία προετοιμάζει επίθεση εναν-
τίον της Ουκρανίας με τη συμμετοχή έως και
175.000 στρατιωτών.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Αλέξι Ρεζ-
νίκοφ έχει δηλώσει από την περασμένη
εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει
περισσότερους από 94.000 στρατιώτες κον-
τά στα σύνορα της Ουκρανίας, και μπορεί να
προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας στρα-
τιωτική επίθεση στα τέλη Ιανουαρίου.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, κατηγορεί
την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για αποσταθερο-
ποιητική συμπεριφορά, και υποστηρίζει ότι
το Κίεβο μπορεί να ετοιμάζεται να εξαπολύ-
σει τη δική του επίθεση στην ανατολική Ου-
κρανία, κάτι που οι ουκρανικές Αρχές αρ-
νούνται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ,
στη ρωσική πλευρά των συνόρων έχουν
συρρεύσει περισσότεροι από 90.000 στρα-
τιώτες, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων,
μονάδων του πυροβολικού, μη επανδρωμέ-

νων αεροσκαφών και σύγχρονων συστημά-
των για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πολέ-
μου.

Στην ουκρανική πλευρά έχουν παραταχ-
θεί περίπου 209.000 στρατιώτες και άνδρες
της Εθνοφυλακής. Το ΝΑΤΟ τούς υποστηρί-
ζει εμμέσως, παρέχοντας οπλισμό και συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και συμμετέ-
χοντας στις προσπάθειες για αποτροπή επι-
θέσεων στον κυβερνοχώρο.

Η Μόσχα ανησυχεί ότι η συνεχής υποστή-
ριξη του ΝΑΤΟ και της Δύσης ίσως ενθαρρύ-
νει την Ουκρανία να αναλάβει δράση για την
ανάκτηση της περιοχής του Ντονμπάς στα
ανατολικά σύνορα, που βρίσκεται υπό τον
έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών.
Αλλά και οι παραστρατιωτικές ομάδες στην
κοιλάδα του Ντονμπάς έχουν κάνει σαφές
ότι σε περίπτωση ουκρανικής επίθεσης θα
ζητήσουν τη συνδρομή της Μόσχας.

Αναλυτές εκτιμούν, πάντως, ότι σε αυτή
την περίπτωση το κόστος θα ήταν εξαιρετικά
υψηλό για τη Ρωσία. Ήδη οι κυρώσεις της
Δύσης μετά την προσάρτηση της Κριμαίας,
το 2014 έχουν πλήξει τη ρωσική οικονομία.
Οι δαπάνες της Μόσχας για την ανατολική
Ουκρανία αυξάνονται συνεχώς, ενώ και η
υπερχρεωμένη Ουκρανία δύσκολα θα μπο-
ρεί να χρηματοδοτήσει μια μακροχρόνια πο-
λεμική αντιπαράθεση. 

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγ-
γειλε στον Ερυθρό Σταυρό ότι οι πολωνικές
Αρχές απωθούν τους μετανάστες που έχουν
εγκλωβιστεί στα σύνορα Πολωνίας - Λευκο-
ρωσίας με φυτοφάρμακα και άλλες χημικές
ουσίες. 

«Δεν επιτρέπεται να καταβρέχουν ανθρώ-
πους όχι μόνο με νερό, αλλά να ανακα-
τεύουν σε αυτό το νερό φυτοφάρμακα και
ζιζανιοκτόνα με σκοπό να προκαλέσουν εγ-

καύματα και άλλες σοβαρές βλάβες σε αυ-
τούς τους μετανάστες, μεταξύ των οποίων
υπάρχουν γυναίκες και μικρά παιδιά. Σχε-
δόν καθημερινά γίνονται ταφές εκεί. Πρό-
κειται για μια συμφορά», δήλωσε ο Πούτιν
σε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Φραντσέσκο
Ρόκα.

Σήμερα η συνομιλία των δύο
προέδρων - Σύμφωνα με 
τον δυτικό Τύπο, η Ρωσία 
προετοιμάζει επίθεση με 
τη συμμετοχή έως και 175.000
στρατιωτών

Τηλεδιάσκεψη 
Μπάιντεν - Πούτιν 
για Ουκρανία



Τ
ο «παράθυρο» της παράτασης
της προθεσμίας για την εφάπαξ
εξόφληση της επιστρεπτέας προ-
καταβολής με έκπτωση 15% άνοι-

ξε η κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, «υπάρχει ένα
σοβαρό ενδεχόμενο να δώσουμε άλλη
μία παράταση στην αξιοποίηση του 15%,
δηλαδή να μπούμε και λίγο στο 2022».

Στο υπουργείο Οικονομικών προσανα-
τολίζονται στο να δοθεί παράταση ενός
μήνα, προκειμένου να αποφασίσουν οι
δικαιούχοι των επτά κύκλων της επιστρε-
πτέας με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν
το κρατικό δάνειο που έλαβαν.

Το ποσοστό επιστροφής όλων των επι-
στρεπτέων προκαταβολών έχει μειωθεί
ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων
εσόδων της επιχείρησης. Ειδικότερα για
επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη ερ-
γασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019
και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το
2019:
� Το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάρι-
στων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019
άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ
φόρων.
� Το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακαθά-
ριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το
2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγρά-
φουν ζημίες προ φόρων.
� Το 50% για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου

2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα
το 2019 επιστρέφεται:
� Το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάρι-
στων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019
(εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθά-
ριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και κα-
ταγράφουν ζημίες προ φόρων.
� Το 33,3% για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέ-
ρες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγ-
χος όσων έλαβαν την κρατική ενίσχυση,
ώστε να διαπιστωθεί εάν οι επιχειρήσεις
που ενισχύθηκαν με τα δάνεια της επι-
στρεπτέας προκαταβολής τήρησαν τη ρή-
τρα και κράτησαν τις θέσεις εργασίας. Στη
συνέχεια θα εκδοθεί η υπουργική από-
φαση που θα ορίζει τη μεθοδολογία υπο-
λογισμού της ενίσχυσης που έλαβαν οι
φορολογούμενοι, η οποία θα επιστραφεί
στο κράτος «κουρεμένη» έως και 75%.

Μετά η ΑΑΔΕ θα προβεί σε εκκαθάριση
των ποσών που οφείλει κάθε φορολογού-
μενος, τα οποία θα εμφανιστούν ως οφει-
λή όπως ακριβώς αποτυπώνεται και ο
φόρος εισοδήματος.

Οι δύο επιλογές
Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες έως

τα τέλη Ιανουαρίου θα κληθούν να επιλέ-
ξουν εάν:
� Θα πληρώσουν εφάπαξ το ποσό για να
εξασφαλίσουν πρόσθετη έκπτωση 15% ή
� Θα εξοφλήσουν την οφειλή σε 60 άτο-
κες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση
να καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου
2022.

Τα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν
στο Δημόσιο είναι κουρεμένα έως και
75%, ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ πριν
τελειώσει το 2021 θα πετύχουν έξτρα έκ-

πτωση 15%.
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που

έλαβε από τους επτά κύκλους της επι-
στρεπτέας προκαταβολής το ποσό των
30.000 ευρώ και πληροί τις προϋποθέ-
σεις για «κούρεμα» κατά 75% της οφει-
λής, τότε θα επιστρέψει στο κράτος 7.500
ευρώ. Στην περίπτωση που το εξοφλήσει
εφάπαξ, θα κερδίσει επιπλέον έκπτωση
15%, οπότε η οφειλή μειώνεται στα 6.375
ευρώ ή συνολικά κατά 78,75%.

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 
η καταβολή με έκπτωση 15% 
ή εξόφληση σε 60 δόσεις

Τι δίνουν e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την περίοδο έως 10 Δεκεμβρίου
Σχεδόν 160 εκατ. ευρώ σε πάνω από 282.5000 δικαιού-

χους θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα
πραγματοποιηθούν από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα 6-
10 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα:
� Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 6-10 Δεκεμβρίου θα γίνουν

οι ακόλουθες καταβολές,
� 19,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε

συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
� Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί 1,15 εκατ. ευρώ σε

2.290 δικαιούχους ως αναδρομικά κληρονόμων από επι-
στροφή μνημονιακών μειώσεων

� 35.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 60 δικαιούχους για κλη-
ρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.
Εν τω μεταξύ, από σήμερα θα ξεκινήσει η προπληρωμή της

τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρό-
νιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχο-
λουμένων, καθώς και η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων
στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της

ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Η διαδικασία θα
συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022. Οι πιστώσεις των
επιδομάτων και του δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτό-
ματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος
προσέλευσης των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απα-
σχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Οι πληρωμές εμφανίζονται
στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων
ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Προς παράταση η εφάπαξ πληρωμή



Αναδρομικά: 
Χωρίς πρόστιμο 
οι τροποποιητικές
δηλώσεις

Κανένας συνταξιούχος δεν θα επιβα-
ρυνθεί με το προβλεπόμενο πρόστιμο
των 100 ευρώ, αν δηλώσει εκπρόθεσμα
τα αναδρομικά ποσά που έλαβε κατά τα
προηγούμενα οικονομικά έτη. Ταυτό-
χρονα, από την επόμενη χρονιά η φορο-
λογία θα γίνεται στην πηγή, δηλαδή θα
υπολογίζεται ο φόρος με βάση το εισό-
δημα του έτους, στο οποίο αντιστοιχούν
τα αναδρομικά, και στη συνέχεια ο δι-
καιούχος θα τα παίρνει «καθαρά» στον
τραπεζικό του λογαριασμό. Οι σχετικές
αλλαγές θα έρθουν στο νομοσχέδιο-
σκούπα για τις φορολογικές αλλαγές του
επόμενου έτους, το οποίο θα κατατεθεί
προσεχώς στη Βουλή.

ΤΤι ισχύει για κατασχέσεις
λογαριασμών λόγω χρεών
Το φαινόμενο της δέσμευσης ποσών
ακόμη και σε κοινούς λογαριασμούς μι-
σθοδοσίας ή σύνταξης, παρά τη δήλωση
ακατάσχετου λογαριασμού, παρατηρεί-
ται κατά κόρον την τελευταία περίοδο.
Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων
Καταναλωτών Ελλάδος, οι οφειλέτες του
Δημοσίου εξαιρούνται από τις κατασχέ-
σεις, εφόσον ο ακατάσχετος λογαρια-
σμός είναι μέχρι 1.250 ευρώ. Για οφει-
λές προς ιδιώτες και τράπεζες το ποσό
αυξάνεται στα 1.500 ευρώ για τον οφει-
λέτη και προσαυξάνεται στα 2.000 ευρώ,
αν υπάρχει συνδικαιούχος. Οι οφειλέ-
τες πρέπει να έχουν δηλώσει τον ακατά-
σχετο λογαριασμό τόσο στην ΑΑΔΕ όσο
και στην τράπεζα.

Ενεργειακή μετάβαση με
πακτωλό επενδύσεων

Την προσέλκυση πακτωλού επενδύ-
σεων θα κινητοποιήσει το νομοσχέδιο
για την ενεργειακή μετάβαση και την
απολιγνιτοποίηση, το οποίο κατέθεσε
χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Το
σχέδιο προβλέπει το κλείσιμο των λιγνι-
τικών μονάδων έως το τέλος του 2028
και τη χρηματοδότηση των δράσεων κυ-
ρίως στις περιοχές της Δυτικής Μακεδο-
νίας και του νομού Αρκαδίας μέσω και
του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το σχέδιο προβλέ-
πει αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε οι-
κονομικό και κοινωνικό επίπεδο και τον
μετασχηματισμό του παραγωγικού μον-
τέλου στις συγκεκριμένες περιοχές.

Μ
ε ανάπτυξη 9,3% έκλεισε το
εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου ανοίγοντας τον
δρόμο για αύξηση-έκπληξη

του ΑΕΠ το 2021, καθώς η ισχυρή στήριξη
του τουρισμού και η έκρηξη των εξαγω-
γών και των επενδύσεων έκαναν τη μεγά-
λη διαφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το γ’ τρίμηνο του έτους
η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στην Ευ-
ρώπη που παρουσίασε διψήφια ανάπτυξη
13,4% λόγω των τουριστικών εισπράξεων
και της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλω-
σης. Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε το ποσοστό
της ύφεσης α’ τριμήνου στο 1,9% από 1,4%
πριν αλλά και το ποσοστό της ανάπτυξης
του β’ τριμήνου στο 16,6% από 16,4% πριν.
Έτσι, αν προστεθεί και η αύξηση του ΑΕΠ
κατά 13,4% στο γ’ τρίμηνο, αρκεί μια μικρή
αύξηση 4%-5% στο τελευταίο για να κλεί-
σει η φετινή χρονιά με ανάπτυξη 8%.
Όμως, η πολύ καλή εικόνα του τουρισμού
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σε συν-
δυασμό με την ανοικτή οικονομία έναντι
του περυσινού lockdown, αυξάνει τις πι-
θανότητες για ανάπτυξη πολύ υψηλότερη
σε σχέση με τις συντηρητικές προβλέψεις
για το τρέχον τρίμηνο του έτους, φτάνον-
τας ακόμη και στο 8,5%.

Η διψήφια ανάπτυξη του γ’ τριμήνου
οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης

κατά 7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυ-
σινό διάστημα, ενώ οι επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1%. Ωστό-
σο, τη μεγάλη διαφορά έκαναν οι τουρι-
στικές εισπράξεις με ποσοστό 84,6%, ενώ
οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2%. Αύξη-
ση σημείωσαν και οι εισαγωγές αγαθών
σε ποσοστό 21,7%, ενώ οι εισαγωγές υπη-
ρεσιών ενισχύθηκαν κατά 58,1%.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τις επιδόσεις της ελληνικής οικο-
νομίας, δηλώνοντας ότι τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη της
οικονομίας και μάλιστα οι προβλέψεις του
προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη
Βουλή ίσως να είναι και συντηρητικές σε
σχέση με το τελικό ύψος της ανάπτυξης
φέτος. Ο υπουργός Οικονομικών τονίζει
ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης φέρνει αποτελέσματα, κάτι που απο-
τυπώνεται στη μείωση της ανεργίας και
στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος. Μάλιστα, προσθέτει ότι βασικό ζη-
τούμενο για τη συνέχεια είναι η διατηρη-

σιμότητα της ανάπτυξης σε υψηλούς ρυθ-
μούς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης δήλωσε ότι «οι ανακοινώσεις της ΕΛ-
ΣΤΑΤ μας γεμίζουν αισιοδοξία για να συ-
νεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε ώστε
να ανορθώσουμε την ελληνική οικονομία
μέσα στη θύελλα της πανδημίας». Σημει-
ώνει, δε, ότι η αύξηση των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου κατά 18,1% αποτελεί
την καλύτερη επίδοση της τελευταίας
10ετίας.

Βασικό ζητούμενο για την επίτευξη
ρυθμών ανάπτυξης άνω του 4% την επό-
μενη χρονιά αποτελεί η εξέλιξη της παν-
δημίας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι θα
αρχίσουν να «τρέχουν» προγράμματα
πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία
θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης αλλά και το ΕΣΠΑ. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο 9,3% το... κοντέρ στο
εννεάμηνο, πανευρωπαϊκό
ρεκόρ στο γ’ τρίμηνο -
Ικανοποίηση για τις επιδόσεις
της οικονομίας από
Σταϊκούρα και Γεωργιάδη

Με ανάπτυξη έως 8,5%
θα κλείσει η χρονιά
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H
μετάλλαξη Όμικρον θα διατη-
ρήσει τη μεταβλητότητα σε
υψηλά επίπεδα στο ελληνικό

χρηματιστήριο, ενώ τα αποτελέσματα
εννεαμήνου θα συνεχίσουν να ενι-
σχύουν τις επιλεκτικές τοποθετήσεις,
στηρίζοντας τις τρέχουσες αποτιμή-
σεις, εκτιμούν εγχώριοι αναλυτές, επι-
σημαίνοντας πως απαιτείται αύξηση
του τζίρου για ένα year end rally. Τεχνι-
κά, όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα χαμηλό-
τερα της ζώνης 867-882, από όπου
διέρχονται ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-
μάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, τα
επιφυλακτικά σενάρια έχουν τον πρώτο
λόγο και δεν μπορεί να αποκλειστεί
υποχώρηση προς τις 846, 830, 802 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 790 μονά-
δες. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης και
κλεισίματος υψηλότερα των 882 μονά-
δων, οι επόμενες αντιστάσεις στις 895-
900, 927 και η ιδιαίτερα ισχυροποιημέ-
νη ζώνη στις 934-950 μονάδες. Για τον

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι
αντιστάσεις στη ζώνη 2.090-2.122
(διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών)
και στις 2.130 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδο-

μάδων), 2.181 (gap), 2.234, 2.238 (ημε-
ρήσιο stop short) και 2.240 μονάδες
(gap). Οι στηρίξεις στις 2.050 και 2.000-
1.994 μονάδες.

Attica Group: Αγοράζει 
ξενοδοχείο στη Νάξο

Στην εξαγορά ξενοδοχειακής μονάδας τριών
αστέρων στη Νάξο προχωρά, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η Attica Group, κάνοντας το πρώτο
βήμα επέκτασης των εργασιών της στην προ-
σφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφο-
ράς και διαμονής σε τουριστικούς προορι-
σμούς του Αιγαίου. Η προς εξαγορά μονάδα,
δυναμικότητας 90 κλινών, θα αναβαθμιστεί /
επεκταθεί προκειμένου να μετατραπεί σε ξε-
νοδοχείο 4 αστέρων με περίπου 120-130 κλίνες
και μερικές σουίτες. Οι επενδύσεις αναβάθμι-
σης θα υλοποιηθούν κατά τους τελευταίους
μήνες του 2022 και τους πρώτους μήνες του
2023. Η Attica συζητά την εξαγορά δυο τριών
ακόμη ξενοδοχειακών μονάδων, αντίστοιχων
χαρακτηριστικών σε νησιά των Κυκλάδων,
εκτός Μυκόνου και Σαντορίνης. 

Διάκριση για την Ευρωχαρτική
Η Ευρωχαρτική διακρίθηκε για δεύτερη συ-
νεχόμενη φορά ως Κορυφαία Εταιρική Επω-
νυμία για το 2021-2022 στον θεσμό των Su-
perbrands στην κατηγορία οικιακή καθαριό-
τητα-χαρτικά. Στην τελετή απονομής των
βραβείων Business Superbrands Greece
2021-2022 που πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών, η Ευρωχαρτική αναδείχθηκε
μια από τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες
στην Ελλάδα. «Μετρώντας 36 χρόνια επιτυ-
χημένης πορείας στην ελληνική αγορά, συ-
νεχίζουμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής
ποιότητας, εξυπηρετώντας τις σύγχρονες
ανάγκες και τάσεις της αγοράς. Επενδύουμε
στην καινοτομία και την πράσινη επιχειρη-
ματικότητα, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε
σε συνεχή τροχιά ανάπτυξης, κερδίζοντας
ολοένα και περισσότερο την προτίμηση του
καταναλωτικού κοινού», δήλωσε ο Γιώργος
Τρακάκης, διευθύνων σύμβουλος της Ευρω-
χαρτικής.

Alpha Αστικά Ακίνητα: 
Στο 1,219 εκατ. τα ΕΒΙΤDA 

Στο 1,219 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα
ΕΒΙΤDA της Alpha Αστικά Ακίνητα το εννεάμη-
νο του 2021, έναντι 1,902 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020. Παράλληλα, τα ΕΒΙΤ
διαμορφώθηκαν στα 440 χιλ. ευρώ έναντι 1,432
εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρεία σε ανακοίνω-
σή της ανέφερε πως ουδεμία μεταβολή στη δα-
νειακή θέση ή/και στην κεφαλαιακή διάρθρω-
ση τόσο της εταιρείας όσο και των θυγατρικών
της (όμιλος) έλαβε χώρα κατά το Γ’ τρίμηνο της
χρήσης 2021, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφο-
ροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικο-
νομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πάνω από τον στόχο των 5,7 δισ. ευρώ θα κλείσουν οι εκτα-
μιεύσεις δανείων της Τράπεζας Πειραιώς για το 2021, εκ
των οποίων τα 2 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, ενώ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που
δημιουργήθηκαν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
και το ΤΕΠΙΧ η Πειραιώς διέθεσε 625 εκατ. ευρώ. Τα στοι-
χεία αυτά ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη η Ελένη Βρετ-
τού, ανώτερη γενική διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτι-
κής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς, μιλώντας ενώπιον
δεκάδων επιχειρηματιών από την ευρύτερη Κεντρική Μα-
κεδονία, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης για το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο, που πραγματοποιήθηκε για τα μέλη του
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). 

Την περαιτέρω είσοδό της στον τομέα των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας σχεδιάζει η Intrakat, εταιρεία
του γκρουπ Intracom συμφερόντων Σ. Κόκκαλη, μέ-
σω της ΓΑΙΑ Άνεμος, που πρόσφατα απορρόφησε. Σε
αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η προώθηση projects
άνω του 1 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη στις ΑΠΕ (διαθέ-
τει άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά και φω-
τοβολταϊκά πάρκα συνολικής δυναμικότητας περίπου
1,1 GW), τα οποία απαιτούν πρόσθετη ρευστότητα,
ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, έκδοση εγγυητικών,
επενδύσεις κ.ά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισηγμένη
επεξεργάζεται σχέδιο ενίσχυσης τόσο μέσω ΑΜΚ
όσο και μέσω ομολογιακού δανείου.

Intrakat: Σπριντ στα projects ΑΠΕ

Πειραιώς: Πιθανή ανάπτυξη 3,5% ετησίως τα επόμενα χρόνια

Stock picking και βλέπουμε στο χρηματιστήριο
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Alpha Bank: Πουλά 
στην OTP τη θυγατρική 
της στην Αλβανία

Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση
του 100% της θυγατρικής στην Αλβανία (project Riviera)
ανακοίνωσε ο όμιλος Alpha Bank, με τίμημα που ξεπερ-
νά την αρχική καθοδήγηση. Ειδικότερα, η Alpha Διε-
θνών Συμμετοχών συμφώνησε να πωλήσει την Alpha
Bank Αλβανίας στην ουγγρική OTP έναντι τιμήματος 55
εκατ. Το τίμημα υπερβαίνει την εκτίμηση (περίπου 30
εκατ. ευρώ) που είχε διατυπώσει η διοίκηση του ομίλου
όταν παρουσίασε το project Tomorrow, ενώ αντιστοιχεί
σε 0,74 φορές την καθαρή λογιστική αξία της Alpha
Bank Albania. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2022 εφόσον ληφθούν οι εποπτικές εγκρίσεις
και θα έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του ομίλου
Alpha, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του. 

Βιοτέρ: Στις 144 χιλ. τα έσοδα 

Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους
851 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2021 η
Βιοτέρ, από ζημίες 107 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα, ενώ στο Γ’ τρίμηνο οι ζημίες
ανήλθαν σε 679 χιλ. ευρώ από 45 χιλ. ευρώ. Τα
έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν το εννεάμηνο σε 144
χιλ. ευρώ από 34 χιλ. ευρώ, και το Γ’ τρίμηνο σε 48
χιλ. ευρώ από 2 χιλ. ευρώ. Στην ανακοίνωσή της η
Βιοτέρ σημειώνει πως, έχοντας ήδη περιορισμένη
δραστηριότητα (κύκλο εργασιών), εκτιμά πως η
επίδραση της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής
κρίσης στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές
δραστηριότητές της είναι ήσσονος σημασίας. 

Exalco: Έξτρα μπόνους 150.000
ευρώ στους εργαζόμενους 

Με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας Exalco AE, τις
προσεχείς ημέρες θα κατανεμηθεί το ποσό των
150.000 ευρώ στο εργατικό δυναμικό που
απασχολείται στον τομέα παραγωγής των
εργοστασίων της, με στόχο την κάλυψη ενεργειακών
οικιακών εξόδων. Η Exalco AE, ηγέτιδα εταιρεία
στον χώρο του αλουμινίου, πιστή στις αρχές της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνει μια ανάσα στα
αυξημένα ενεργειακά κόστη των νοικοκυριών, με
στόχο την άμεση διευκόλυνση των εργαζομένων της
στην αποπληρωμή των οικιακών εξόδων τους.

Δάνεια για εξαγωγείς 
έως 15 ετών με επιτόκιο από 0,35% 

Για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις υπάρχει ειδι-
κή μεταχείριση όσον αφορά τα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης. Πρόκειται για δάνεια μέχρι 15 ετών και
με πολύ χαμηλά επιτόκια που θα ξεκινούν από το
0,35%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν με
οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση. Αυτό προέκυψε
από το ετήσιο συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων με τίτλο «Εξαγωγές: Δύναμη ανάπτυξης
και προοπτικής για την Ελλάδα», το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ανοδικά το ενεργητικό των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

Συνεχίστηκε το Α’ εξάμηνο του 2021 η ανοδική πο-
ρεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια το ενεργητικό
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και διαμορφώθηκε
στα 20,2 δισ. ευρώ, έναντι 19,79 δισ. ευρώ στο τέλος του
προηγούμενου έτους. Αυτό προκύπτει από την Έκθεση
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της
Ελλάδος, του μηνός Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με
σχετική, σημερινή, δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελί-
δα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η πα-
ραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων
στο σύνολο του κλάδου το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε
στα 2,24 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 10,5% έναντι αυτής
του Α’ εξαμήνου του 2020 (2,02 δισ. ευρώ).

Capital Link: Την άνοιξη το
επενδυτικό φόρουμ στη Νέα Υόρκη

Στην προσωρινή αναβολή του 23ου ετήσιου επεν-
δυτικού φόρουμ για την Ελλάδα (Capital Link Invest
in Greece Forum), το οποίο επρόκειτο να πραγματο-
ποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, προχώ-
ρησαν οι διοργανωτές του συνεδρίου. Η νέα ημερο-
μηνία του επενδυτικού συνεδρίου τοποθετείται μέσα
στην άνοιξη του 2022 και αναμένεται να ανακοινωθεί
τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Capital Link, η απόφαση πάρθηκε λόγω των πρό-
σφατων εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας και
των νέων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθη-
καν διεθνώς.

Αφοί Κορδέλλου: 
Στα 7,5 εκατ. τα EBITDA 

Η εταιρεία Αφοί Κορδέλλου ανακοίνωσε ότι κα-
τά το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε σημαντική
αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2020 (+27,3%), συνεχίζοντας την
ανοδική πορεία που είχε καταγράψει κατά το Α’
εξάμηνο της χρήσης. Συνολικά οι πωλήσεις του
εννεαμήνου (01/01/2021-30/09/2021) ανήλθαν σε
40,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 56,4% σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα,
το Γ’ τρίμηνο τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2,1
εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου δια-
μορφώθηκαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι 694 χιλ.
ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Εν τω μεταξύ, η
λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤ) διατήρησε την
αυξητική της τάση κατά το Γ’ τρίμηνο, παρουσιά-
ζοντας περαιτέρω άνοδο κατά 1.008 χιλ. ευρώ, με
σωρευτικό αποτέλεσμα στο σύνολο του εννεαμή-
νου 6,2 εκατ. ευρώ.
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Μ
ε τη νίκη της 1-0 στο ντέρμπι
με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ
είναι πλέον η μοναδική ομά-
δα που μπορεί να απειλήσει

τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτ-
λου (3-1 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο), αλλά το
μείζον θέμα της 12ης αγωνιστικής είναι η
παρακμή του ΠΑΟΚ, που Δεκέμβρη μήνα
βρέθηκε 13 βαθμούς πίσω μετά την τρίτη
σερί ήττα του, 3-2 από τον Ιωνικό στη Νεά-
πολη, αποτέλεσμα που του έκοψε τα φτε-
ρά. Ο «δικέφαλος του Βορρά» πνίγεται και
πάλι στην περιδίνηση αβεβαιότητας και
όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή στον
Ιβάν Σαββίδη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αδυ-
νατεί να εξηγήσει την καθίζηση, η «Θύρα
4» έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα ανεχτεί
άλλες αποτυχίες και ο Γιώργος Σαββίδης,

υιός του Ιβάν, πόσταρε στο Instagram «θα
δείτε τον χειμώνα».

Μεταγραφές, προφανώς. Η, δε, γριφώ-
δης δήλωση του Λουτσέσκου, «θα δείτε
την αντίδρασή μου», επίσης γιγάντωσε τον
προβληματισμό στον ΠΑΟΚ. Μένει ή φεύ-
γει ο Ρουμάνος τεχνικός των τίτλων για
την εθνική Ρουμανίας, όπου υπάρχει
ανοικτή πόρτα; 

Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ έσπασε
ένα αρνητικό ρεκόρ 11 αγώνων ντέρμπι
χωρίς νίκη, όπως μπορείτε να δείτε στον
σχετικό πίνακα. Πέτυχε το γκολ στην αρχή
με τον Σιμάνσκι και μετά, «όλοι πίσω από
την μπάλα» για τη διατήρηση των κεκτη-
μένων.

Το λες και «γερμανικό ρεαλισμό», κα-
θότι ο προπονητής της Αργύρης Γιαννίκης

είναι γερμανοαναθρεμμένος. Αυτή η
αμυντικογενής προσήλωση στο αποτέλε-
σμα του Γιαννίκη έφερε την αντίδραση του

Σέρβου προπονητή του Παναθηναϊκού
Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η ΑΕΚ είναι μεγάλη
ομάδα και δεν μπορεί να αμύνεται συνέ-
χεια». 

Ο ίδιος, ωστόσο, είχε στήσει ένα παρό-
μοιο… πούλμαν στο «Καραϊσκάκης» (0-0)
με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έκανε
σαφώς το καλύτερό του παιχνίδι στη σε-
ζόν, αλλά σε ένα ακόμα ντέρμπι δεν κατά-
φερε να νικήσει. Ισοπαλία με τον Ολυμ-
πιακό (0-0), ήττες από ΑΕΚ (1-0), ΠΑΟΚ
(1-3), Άρη (1-0). 
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Είμ’ αϊτός χωρίς φτερά 

Ολυμπιακός, ΑΕΚ για τίτλο και
το «τριφύλλι» που… δακρύζει

ΑΕΚ: ΤΟ ΣΕΡI ΣΤΑ ΝΤEΡΜΠΙ
07/6/20: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ..................1-1
28/6/20: ΑΕΚ - Ολυμπιακός ..................... 1-2
15/07/20: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ .............................0-0
18/10/20: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ...............................1-1
06/12/20: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός................ 1-2
16/12/20: ΑΕΚ - Ολυμπιακός..................... 1-1
04/04/21: ΑΕΚ - Ολυμπιακός.................... 1-5
07/04/21: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ................... 0-1 (Κύπ.)
21/04/21: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός .................1-1
05/05/21: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ..............................1-2
21/11/21: ΑΕΚ - Ολυμπιακός .....................2-3
5/12/2021: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ..............1-0

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος



Στον «τρελό» κόσμο της Super
League 2, έγινε ένα από τα πλέον
τραγελαφικά όλων των εποχών στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα χαρτιά,
στο πρωτάθλημα παίρνει μέρος η
Τριγλία. Το περασμένο καλοκαίρι η
Τριγλία, κωμόπολη της Χαλκιδικής,
εξαγόρασε τον ΑΦΜ του Ηρακλή,
που κανονικά έπρεπε να παίζει στο
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ως ΠΑΕ,
η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης
θα μπορούσε να έχει μόνο ερασιτέ-
χνες ποδοσφαιριστές, λόγω χρεών
κ.λπ. Αφού έγινε το deal, η Τριγλία
κατεβαίνει στο γήπεδο όχι με τη δι-
κή της φανέλα, αλλά με αυτή του
Ηρακλή και έχει έδρα το Καυταντζό-
γλειο! Η δε ΕΡΤ και η ΕΡΑσπορ που
μεταδίδουν τα παιχνίδια, αποκαλούν
«Ηρακλή» την ομάδα και όχι Τριγλία.

Το κατήγγειλε ο Αλέξης Κούγιας και
η διοργανώτρια αρχή αποφάνθηκε
ότι από τώρα και στο εξής η ομάδα
θα αναφέρεται ως Τριγλία. Το ερώ-
τημα, ωστόσο, είναι ένα και αφορά

την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού (ΕΑΑ) που αδειοδότησε
τη συγκεκριμένη ομάδα. Ποια ακρι-
βώς αδειοδότησε; Την Τριγλία ή τον
Ηρακλή;

Τριγλία στα χαρτιά, Ηρακλής στο γήπεδο Ο Γιάννης έγινε 27 ετών
Σαν χθες, 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου

Νικολάου, πριν από 27 χρόνια, γεννήθηκε το
«θαύμα» του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο. Το παιδί από τα Σεπόλια, όπως πάντα
λέει ο ίδιος, που στα παιδικά του χρόνια πουλού-
σε χαρτομάντιλα και CD για να συνεισφέρει στο
οικογενειακό εισόδημα. Και μετά, βήμα βήμα, ο
Γιάννης κατέκτησε τον κόσμο όλο. Πήρε πρωτά-
θλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς, αναδείχθηκε
και δυο σερί φορές MVP.

Όχι άλλο Κατάρ 
για τον «Φέτφα»

Ο Γιάννης Φετφατζίδης είναι έτοιμος να αφήσει
την Αλ Κορ του Κατάρ και να επιστρέψει στον
Άρη. Έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2023,
αλλά θέλει να φύγει. Πέρυσι τέτοιον καιρό σχε-
δόν είχε υποχρεωθεί να μεταγραφεί εκεί. Αν του

επιτρέψουν οι Καταριανοί να φύγει, ο
Φετφατζίδης, που είναι πλέον 31
ετών, θα χάσει 3 εκατ. ευρώ. Το ετή-
σιο εισόδημά του είναι 1,5 εκατ. ευ-

ρώ και μπόνους τα υπόλοιπα.

Ακόμη μία 
παραίτηση δικαστή
Ένας ακόμα αθλητικός δικαστής αποφάσι-

σε να αποχωρήσει από την ΕΠΟ. Ο λόγος για την
αναπληρώτρια δικαστή Αγγελική Σπετσεροπού-
λου, η οποία παραιτήθηκε ακολουθώντας τον
δρόμο του Κουτρίκη, ο οποίος είχε πέσει προ-
σφάτως θύμα μαφιόζικης επίθεσης. Δεν έγινε
γνωστός ο λόγος της παραίτησης της Σπετσερο-
πούλου, ανώτατης δικαστού.

Η Τράμπζονσπορ 
για Μανωλά

Διατεθειμένη να προσθέσει έναν ακόμα Έλλη-
να στο ρόστερ της είναι η πρωτοπόρος του τουρ-
κικού πρωταθλήματος Τράμπζονσπορ. Τον Κώ-
στα Μανωλά της Νάπολι, για τον οποίο ενδιαφέ-
ρεται και ο Ολυμπιακός. Στην ομάδα αυτή αγωνί-
ζονται Μπακασέτας και Σιώπης. Ο Μανωλάς δεν
έχει καταφέρει να κάνει περισσότερες από έξι
συμμετοχές φέτος στους «παρτενοπέι» (εξαιτίας
και τραυματισμού).

Δυστυχώς, «έφυγε» ο Γέλοβατς
Δυστυχώς, δεν είναι ψέμα. Ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ
Στέβαν Γέλοβατς άφησε την τελευταία του πνοή στη Σερ-
βία, σε ηλικία μόλις 32 ετών, λίγες εβδομάδες μετά την
κατάρρευσή του στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στη διάρ-
κεια προπόνησης της ΑΕΚ, που παραμένει σε κατάσταση
σοκ. Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος εξέφρασε τα συλλυ-
πητήριά του, ενώ η ποδοσφαιρική ΑΕΚ τού αφιέρωσε τη
νίκη επί του Παναθηναϊκού. 

Μέσι: Ζημία 
30 εκατ. ευρώ

Μεγάλη οικονομική ζημία 30 εκατ. ευρώ για τον Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 
ο Αργεντινός είναι πιθανό να δει μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ που έκανε το 2017 σε ξενοδοχείο έξω 
από τη Βαρκελώνη να γίνεται συντρίμμια. Το κτίριο είναι πιθανό, βάσει των ρεπορτάζ, να κατεδαφιστεί 
κατόπιν δικαστικής εντολής λόγω πολεοδομικών παραβάσεων. Μάλιστα, το 2017 υπήρχε
δικαστική εκκρεμότητα ή, πιο σωστά, εντολή κατεδάφισης που ο Αργεντινός δεν γνώριζε.
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Συνέντευξη στη
Δήμητρα Δάρδα

Ο «Ράμπο» 
των γηπέδων 
θα τα πει όλα!

«Α
ποφάσισα για πρώτη φορά στη
ζωή μου να πω μέσα σε ένα βι-
βλίο όσα ποτέ δεν είπα. Δεν συ-
νήθιζα να δίνω συνεντεύξεις, όχι

γιατί σνόμπαρα τους δημοσιογράφους, κάθε άλλο,
σεβόμουν τη δουλειά τους, απλά δεν το θεωρούσα
μέρος της δικής μου δουλειάς. Η δουλειά μου ήταν
να παίζω ποδόσφαιρο, να προπονούμαι, να κάνω
καλή διατροφή, να κάνω φυσιοθεραπείες, να προ-
πονούμαι διπλά κάποιες περιόδους και να ξεκουρά-
ζομαι πολύ καλά έτσι ώστε να μπορώ να αντεπεξέλ-
θω στις υποχρεώσεις μου, μέχρι εκεί». 

Είκοσι δύο χρόνια μετά το οριστικό αντίο στην
ενεργό αθλητική δράση, ο Τάσος Μητρόπουλος επι-
στρέφει με μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία και
μίλησε αποκλειστικά στην «Political».

«Στην αθλητική μου αυτοβιογραφία, οι αποκαλύ-
ψεις και οι εκπλήξεις θα είναι πολλές, όμως δίχως
μικρότητες και απωθημένα, γιατί όταν έφυγα, έφυγα
γεμάτος μέχρι και την τελευταία στιγμή μου. Για αυ-
τό και θα παρακαλέσω όλο τον κόσμο να είναι ενωτι-
κός και να μη σταθεί σε ομάδες, σε χρώματα και σε
κόμματα. Κι όπως συνηθίζω να λέω, γεννήθηκα
αγωνιστής, και τα παπούτσια θα τα κρεμάσω όταν το
αποφασίσει ο Θεός», ανέφερε ο διεθνής Έλληνας
ποδοσφαιριστής, γνωστός και ως «Ράμπο» των γη-
πέδων. 

Η ιδέα να καταγράψει αλήθειες και άγνωστα γε-
γονότα της μεγάλης καριέρας του γεννήθηκε πέρυ-
σι, όταν κάποιος του πρότεινε να γράψει την αυτο-
βιογραφία του. «Δεν προχώρησα μαζί του, γιατί μου
δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνω μεν το βιβλίο, αλ-
λά όχι για να το εκμεταλλευτεί ένας εκδοτικός οίκος.
Επιθυμούσα τα έσοδα να ενισχύουν έναν καλό σκο-
πό», αποκάλυψε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Ο σύζυγος της ηθοποιού Νένας Χρονοπούλου και
φύλακας-άγγελος του μοναχογιού της, παιδί ΑμεΑ,
δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Όλα τα χρήματα
από τις πωλήσεις θα δοθούν στην ενίσχυση δράσε-
ων του Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ - «4amea», αφιε-
ρωμένου στα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες που
δημιούργησε από κοινού με την πρωταγωνίστρια.

«Κάνουμε μια μεγάλη εκστρατεία, είναι ένα έργο
ζωής προκειμένου να υπάρξει μέλλον όταν θα ορ-
φανέψουν και αιφνίδια θα βρεθούν μόνα τους στην
κοινωνία. Όπως ο Χρήστος μου», δήλωσε με χαμό-
γελο. Και πρόσθεσε: «Όταν δημιουργήσαμε το
“4amea” δεν σκεφτήκαμε πού θα βρούμε τους οικο-
νομικούς πόρους για να κάνουμε το όνειρο χιλιάδων
ανθρώπων με αναπηρία, αλλά και των γονέων αυ-
τών, πραγματικότητα. Επειδή δεν έχω μάθει να στη-
ρίζομαι στις πλάτες άλλων, είμαι σίγουρος πως θα
βρεθούν τα χρήματα, γιατί ο σκοπός είναι ιερός, και
ο κόσμος θα στηρίξει και το βιβλίο και τον αγώνα
μας».

Η επόμενη δράση του «4amea» θα είναι μια πα-
νελλαδική έρευνα που θα ξεκινήσει σύντομα, όχι
μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα πιο μικρά
χωριά, όπου υπάρχουν οικογένειες με παιδιά ή με-
γαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους με ειδικές ανάγ-
κες. «Θα διεξαχθεί σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σε
άκρη, κι αφορά όλα τα Ελληνόπουλα ΑμεΑ, όλους
του Έλληνες ΑμεΑ, τον καθέναν από εμάς», δήλωσε
ο Τάσος Μητρόπουλος.

Είκοσι δύο χρόνια μετά το οριστικό αντίο
στην ενεργό αθλητική δράση, 
ο Τάσος Μητρόπουλος επιστρέφει 
με μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο



Αιφνίδιο φινάλε Ερωτευμένος ξανά!

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα εί-
ναι ζευγάρι! Τέσσερα χρόνια μετά την απώλεια
της συζύγου του, που «έφυγε» νικημένη από
τον καρκίνο, ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών
βρήκε και πάλι την αγάπη, στο πρόσωπο της
εντυπωσιακής πρώην πρωταθλήτριας του επί
κοντώ που γνωρίσαμε στο «Survivor 4». Το νέο
λαμπερό ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημό-
σια εμφάνιση σε εκδήλωση το βράδυ της Κυ-
ριακής. Αποφεύγοντας τις δηλώσεις στις τη-
λεοπτικές κάμερες, φωτογραφήθηκαν μαζί
και χαμογελαστοί.

Τρία χρόνια επιτυχίας

Με ένα μαγικό live performance και τη βραδιά
να απογειώνει ο Νικηφόρος, το all day bar
restaurant «Padam» γιόρτασε τρία χρόνια
επιτυχίας. Το απίθανο πάρτι έφερε την υπο-
γραφή του PRman Χάρη Σιανίδη με τη show-
biz να δίνει σύσσωμη το «παρών» και τον Δη-
μήτρη Ουγγαρέζο σε ρόλο ντιτζέι! Ανάμεσα
στους καλεσμένους, ο Κωνσταντίνος Αργυ-
ρός, η Βάνα Μπάρμπα, ο Λάκης Γαβαλάς και ο
Χρήστος Σαντικάι με τη σύντροφό του Λάουρα
Νάργες, οι οποίοι ξεφάντωσαν με τα τραγού-
δια του Νικηφόρου.

Ένα κοριτσάκι από τη Σιέρα Λεό-
νε υιοθέτησαν η Ευγενία Δημη-
τροπούλου και ο σύζυγός της
Στέλιος Βλατάκης. Η ηθοποιός
έγινε πρώτη φορά μαμά και ανα-
κοίνωσε συγκινημένη στο Insta-
gram: «Παναγία μου σε ευχαρι-
στώ! Κρατάω στην αγκαλιά μου
ό,τι ονειρεύτηκα, ευχήθηκα και
προσευχήθηκα, την κόρη μας!
Μπορεί να γεννήθηκε χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά, υπήρχε όμως
πάντα μέσα στις καρδιές μας!
Εύα μου, καλώς όρισες, να μας
ζήσεις».

Έγινε μαμά!

Σπάνια εμφάνιση

Μ
αταιώθηκαν οι εμφανίσεις της Ευρυδίκης σε μεγάλη μου-
σική σκηνή, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που
αντιμετωπίζει η τραγουδίστρια. Η ποπ ερμηνεύτρια ανα-

κοίνωσε μέσω του λογαριασμού της το φινάλε των live. «Τις τελευ-
ταίες 10 μέρες αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα, με οξύ τραυ-
ματισμό ακοής που προκλήθηκε από βαρότραυμα κατά τη διάρκεια
πτήσης. Δυστυχώς, ύστερα από σύσταση των γιατρών μου, αναγκά-
ζομαι να αναβάλω όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις μου
στην Ελλάδα και την Κύπρο, έως ότου επουλωθεί το τραύμα. Υπό-
σχομαι ότι θα ολοκληρώσουμε τις εμφανίσεις μας στη “Σφίγγα”, με
τους υπέροχους καλεσμένους μου, μέσα στην καινούργια χρονιά
και θα σας ενημερώσω σχετικά με τις εμφανίσεις μου στην Κύπρο
αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Να είστε
όλοι καλά!», έγραψε η Ευρυδίκη, δίνοντας ραντεβού με τους θαυ-
μαστές της τη νέα χρονιά.

Διέρρηξαν το σπίτι του
Σοκαρισμένος είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος από την εισβολή
κακοποιών στη μονοκατοικία του, στα νότια προάστια,
αφαιρώντας αντικείμενα αξίας, κοσμήματα και μετρητά. Η
διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο
δημοφιλής τραγουδιστής διασκέδαζε τους θαμώνες γνωστού
κέντρου διασκέδασης, με τους δράστες να αλωνίζουν στο σπίτι
του, αφού προηγουμένως είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα
ασφαλείας.

Την άγνωστη πολύχρονη φιλία της με την
υπέροχη κυρία του θεάτρου Κατερίνα
Χέλμη, αποκάλυψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.
Η 82χρονη πρωταγωνίστρια επισκέφθηκε τη
νεαρότερη συνάδελφο στο σπίτι της και
στόλισαν μαζί το χριστουγεννιάτικο έλατο.
«Και φέτος στολίσαμε το δέντρο μας με την
αγαπημένη μου φίλη Κατερίνα Χέλμη!
Χρόνια πολλά πολλά και χρόνια όμορφα για
όλους μας», έγραψε στη λεζάντα η γλυκιά
μαμά.
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Τ
ην περίοδο της εμμηνόπαυσης, αρκετές
αλλαγές συντελούνται στον οργανισμό των
γυναικών, άλλες πιο ήπιες, άλλες πιο έντο-
νες. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να εντοπίζον-

ται στο δέρμα και στα μαλλιά, και κάποιες από αυτές
μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον ψυχισμό της
γυναίκας. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των
αλλαγών παίζουν τα οιστρογόνα. «Τα οιστρογόνα διε-
γείρουν την κατακράτηση υγρών, προσδίδουν σφρί-
γος στο δέρμα και συμμετέχουν στην ανάπτυξη των
μαλλιών. Όταν μειώνονται τα επίπεδά τους στην εμ-
μηνόπαυση, χάνονται ορισμένα μόρια που βοηθούν
το δέρμα να διατηρείται ενυδατωμένο και αποδυνα-
μώνονται τα μαλλιά. Επιπλέον, ο οργανισμός μειώνει
την παραγωγή κολλαγόνου, γίνεται ανακατανομή του
σωματικού λίπους (το υποδόριο λίπος μειώνεται στο
πρόσωπο και αυξάνεται στην περιοχή της κοιλιάς) και
μειώνεται η ελαστικότητα του δέρματος», εξηγεί ο δρ
Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολό-
γος. 

Οι αλλαγές αυτές προκαλούν ξηροδερμία, λέπτυν-
ση στο δέρμα με εύκολους μώλωπες, χαλάρωση (κυ-
ρίως στο δέρμα του λαιμού, στη γραμμή της γνάθου
και στα μάγουλα), καθώς και λεπτές γραμμές και ρυ-
τίδες, με πιο χαρακτηριστικές το «πόδι της χήνας»
κάτω από τα μάτια και τις ρυτίδες πάνω από το στόμα.
Προκαλείται επίσης αραίωση των μαλλιών και συχνά
αύξηση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας κάτω από το
σαγόνι, κατά μήκος της γνάθου ή και πάνω από τα χεί-

λη. Ωστόσο τα προβλήματα αυτά μπορούν να αμβλυν-
θούν σημαντικά με την κατάλληλη φροντίδα. Ο δερ-

ματολόγος μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές.
«Να καθαρίζετε προσεκτικά το δέρμα σας. Ο καθα-

ρισμός είναι πολύ σημαντικός, διότι το δέρμα ωφε-
λείται ιδιαίτερα από την υγρασία που του προσθέτει.
Απαραίτητο είναι να χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό
κατάλληλο για ξηρό δέρμα. Να προτιμάτε τα ήπια κα-
θαριστικά σε μορφή κρέμας και όχι αφρού ή γέλης
(τζελ). Να ενυδατώνετε το δέρμα σας και τον οργανι-
σμό σας. Μετά την εμμηνόπαυση, μειώνεται (και) η
παραγωγή σμήγματος (λίπους) στο δέρμα, με συνέ-
πεια να εντείνεται η ξηροδερμία. Να κάνετε ντους με
χλιαρό νερό και ήπια καθαριστικά. Να εφαρμόζετε
αμέσως μετά στο δέρμα σας μια καλή ενυδατική κρέ-
μα (διαφορετική για πρόσωπο, χέρια, σώμα). Φροντί-
στε επίσης να πίνετε χειμώνα-καλοκαίρι άφθονο νε-
ρό, για να διατηρείτε καλά ενυδατωμένο τον οργανι-
σμό σας. Να προμηθεύεστε τα κατάλληλα καλλυντι-
κά. Μετά την εμμηνόπαυση, χρειάζεστε καλλυντικά
ειδικά για την ώριμη επιδερμίδα. Μην αμελείτε την
προστασία από τον ήλιο».
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα προβλήματα που δημιουργούνται
μπορούν να αμβλυνθούν σημαντικά
με την κατάλληλη φροντίδα. 
Ακολουθήστε τις συμβουλές 
του γιατρού

Καλή ενυδάτωση 
και σωστή διατροφή
Για να ελέγξουν τα προβλήματα της ξηροδερ-
μίας αλλά και των ενοχλητικών ρυτίδων, θα
πρέπει οι γυναίκες να εντάξουν στην καθημε-
ρινή τους περιποίηση τη χρήση ενυδατικής
κρέμας (κυρίως στο πρόσωπο, στη γραμμή της
γνάθου, στον λαιμό και τα χέρια) κατάλληλης
για μετά την εμμηνόπαυση, αλλά και τα ενδε-
δειγμένα καλλυντικά που μειώνουν τις ρυτίδες
και τη χαλάρωση. Φυσικά, πάντα παίζει ρόλο ο
τρόπος ζωής και διατροφής της κάθε γυναίκας.
Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε αντιο-
ξειδωτικές ουσίες μπορεί να ωφελήσει το δέρ-
μα. Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση θα πρέπει
να καταναλώνουν καθημερινά ποικιλία φρού-
των και λαχανικών με έντονο χρώμα. Ο καλός
και ποιοτικός ύπνος, η γυμναστική και η δια-
χείριση του στρες είναι εξίσου σημαντικά. Επί-
σης, η γυναίκα δεν θα πρέπει να ξεχνά τον τα-
κτικό έλεγχο του δέρματος. Ο δερματολόγος
είναι αυτός που έπειτα από εξέταση θα αξιολο-
γήσει πιθανά συμπτώματα και θα δώσει στη γυ-
ναίκα την κατάλληλη θεραπεία.

Λαμπερό δέρμα και 
μετά την εμμηνόπαυση Δρ Μάρκος Μιχελάκης, 

δερματολόγος-αφροδισιολόγος



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, η μέρα αυτή μάλλον
δεν είναι από τις πιο εύκολες, εφόσον θα
δημιουργηθούν παθογόνες καταστάσεις σε
ένα προσωπικό σας θέμα. Έντονες αντιπα-
ραθέσεις για εσάς κυρίως του τρίτου δε-
καημέρου, που θα πρέπει να ασχοληθείτε
και με ένα επαγγελματικό ή οικονομικό θέ-
μα, που κρύβει πολλά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που μάλλον θα σας βοηθήσει να τα-
κτοποιήσετε ένα πρακτικό θέμα, ή να ξεσκε-
πάσετε μια συναισθηματική υπόθεση που
έκρυβε πολλές ανακρίβειες. Γενικότερα, θα
πρέπει να αποφύγετε μια κακοτοπιά, που θα
σας στοίχιζε αρκετά στην ψυχολογία σας, αλ-
λά και στο πορτοφόλι σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια απαιτητική μέρα για εσάς, όπου ο πλανήτης
κυρίαρχός σας, Ερμής, θα δημιουργήσει όψη
τετραγώνου με τον Ποσειδώνα. Μια όψη που
θα μπλοκάρει τη σωστή κρίση, ενώ θα πρέπει
να δείξετε υπομονή σε καθυστερήσεις κατα-
στάσεων και κακή συνεννόηση με δικά σας
πρόσωπα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα υπάρξουν συναισθηματικά μπλο-
καρίσματα και ίσως να χρειαστεί να αντιμε-
τωπίσετε ένα σοβαρό θέμα, που έχει αφετη-
ρία την προσωπική σας ζωή, ή ένα παιδί σας,
αν είστε γονείς. Αφιερώστε χρόνο σε καθετί
που θεωρείτε πολύ σημαντικό για εσάς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια θα υπάρξουν κάποιες
ανακρίβειες σε προσωπικά θέματα, ή σε υπο-
θέσεις που αφορούν και τα παιδιά σας. Είναι
μια πολύ ιδιαίτερη μέρα επίσης για τις επαγ-
γελματικές σας δραστηριότητες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι Παρθένοι του τρίτου δεκαημέρου ίσως να
τακτοποιήσετε ένα οικονομικό σας θέμα που
σας έχει ταλαιπωρήσει. Γενικότερα θα έχετε
μια ασάφεια στις επικοινωνίες σας, αλλά και
σε πρόσωπα του οικογενειακού σας περιβάλ-
λοντος. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα υπάρξουν κάποιες προσωπικές εξε-
λίξεις, που μάλλον δεν είχατε προετοιμα-
στεί να αντιμετωπίσετε. Καλό είναι σήμερα
να αποφύγετε συμφωνίες και κάθε συζήτη-
ση που αφορά μια επαγγελματική υπόθεση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν έντονα συναισθήματα, που θα σας φέ-
ρουν πολύ πιθανόν σε δύσκολη θέση απέ-
ναντι στους άλλους. Ο τρόπος επίσης διαχεί-
ρισης των οικονομικών σας θέλει πάρα πολ-
λή προσοχή. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, η μέρα αυτή έχει κάποια
σημεία που πρέπει να δείξετε την προσοχή σας,
ακόμη και αν ορισμένοι σας διαβεβαιώνουν
για το αντίθετο. Η παραπλάνηση και οι ψευδείς
εντυπώσεις, όπως επίσης και τα κατά συνθήκη
ψέματα, έχουν σήμερα την τιμητική τους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν συναισθηματικά σκιρτήματα για κάποιο
πρόσωπο. Βέβαια, μην παρασυρθείτε από
όλη αυτή την εσωτερική ένταση που νιώθετε,
γιατί θα έρθετε αντιμέτωποι με καταστάσεις
που δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσείς οι Υδροχόοι μπορεί να έχετε σήμερα
έντονη την επιθυμία να βρεθείτε κοντά σε
κάποιο πρόσωπο, που οι καταστάσεις σάς
το απαγορεύουν. Ίσως να πρέπει να αντιμε-
τωπίσετε μια οικονομική πρόκληση, που θα
πρέπει να κοιτάξετε όλες τις παραμέτρους
πριν πάρετε την απόφασή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια μέρα που δεν θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσε-
τε με ευκολία καμία από τις επαγγελματικές σας
εκκρεμότητες. Ίσως, μάλιστα, να αντιμετωπίσε-
τε μια διαστρέβλωση ενός θέματος, ή να σας εκ-
θέσουν άδικα για ένα λεπτό προσωπικό σας ζή-
τημα. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και εσείς στους
άλλους, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί
στα λόγια που θα μεταφέρετε.
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HΣελήνη σήμερα κάνει το πέρασμά της από το
τελευταίο δεκαήμερο του Αιγόκερου, μια πορεία
όπου συναντά σε όψη συνόδου την Αφροδίτη,

αλλά και τον Πλούτωνα. Έντονες συναισθηματικές
εκρήξεις, που επηρεάζουν θετικά τα ζώδια της Γης,
αλλά προκαλούν δύσκολη διαχείριση συναισθημάτων σε
Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς του τρίτου δεκαημέρου.
Σήμερα σχηματίζεται το τετράγωνο του Ερμή με
Ποσειδώνα, όπου θα υπάρξουν ψευδείς ειδήσεις και
κακή συνεννόηση, δημιουργώντας μια ανισορροπία σε
κάθε μας απόφαση. Επίσης χρειάζεται πολλή προσοχή
σε ό,τι υπογράφουμε και γενικότερα σε ό,τι συμφωνίες
χρειαστεί να πάρουμε. Τίποτα δεν μας εγγυάται το
τελικό αποτέλεσμα μιας κατάστασης, για αυτό μη
βλέπετε σήμερα τίποτε δεδομένο και, κυρίως, ακέραιο.



Α
πό τις εκλογές της Κυριακής για την
ανάδειξη ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ αναμφί-
βολα κερδισμένο βγαίνει το ίδιο το Κί-
νημα Αλλαγής και, για να λέμε τα

πράγματα με το όνομά τους, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και
η δημοκρατία μας χρειάζεται ισχυρή αντιπολί-
τευση.

Το ρεκόρ συμμετοχής σε μια εκλογική διαδι-
κασία για ανάδειξη ηγεσίας δείχνει αναμφίβολα
ότι κάτι κινείται στο πάλαι ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ.
Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για αναγέννηση ή
νεκρανάσταση του κόμματος το οποίο κυβέρνη-
σε για αρκετές τετραετίες τη μεταπολιτευτική Ελ-
λάδα. Η διαφορά είναι εμφανής. Γιατί στη μία πε-
ρίπτωση έχουμε μια προσπάθεια ανασύστασης,
μια προσπάθεια να ξαναγεννηθεί μια παράταξη
μέσα από τις στάχτες της, ενώ στη δεύτερη πρό-
κειται καθαρά για περίπτωση «πολιτικού ζόμπι».

Οι εκλογές της Κυριακής έδειξαν, επίσης, ότι
το ΠΑΣΟΚ είναι μια άλλη πολιτική φυλή. Είναι γε-
γονός ότι το όνομα Παπανδρέου εξακολουθεί,
συναισθηματικά, να συγκινεί. Ωστόσο η συναι-
σθηματική συγκίνηση στο άκουσμα του ονόματος
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ δεν είναι δυνατόν να απο-
τελεί πρόκριμα που εγγυάται το μέλλον σε ένα
κόμμα που ο ίδιος επίγονος του ιδρυτή μόλις πριν
από μια δεκαετία κατάφερε να βυθίσει πολιτικά.

Ίσως κάποιος πει ότι οι εκλογές απέδειξαν το
αυτονόητο. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα βαθιά πα-
πανδρεϊκό, όπως και η ΝΔ εξακολουθεί να είναι
κόμμα καραμανλικό. Μπορεί αυτός ο ισχυρι-

σμός να έχει βάση. Αλλά συνήθως στα κόμματα
επικρατεί η αίσθηση της πολιτικής επιβίωσης,
την οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι αμ-
φίβολο αν μπορούν να δώσουν και οι δύο από
τους πρωτεύσαντες υποψηφίους αρχηγούς του
ΚΙΝΑΛ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η διαφορά των περί-
που 10 ποσοστιαίων μονάδων που έχει εξασφαλί-
σει ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Παπανδρέου εί-
ναι ικανή να του δώσει τη νίκη στον δεύτερο γύρο.
Να θυμίσουμε ότι η διψήφια διαφορά το 2016 δεν
κατέστη ικανή να δώσει τη νίκη στον Βαγγέλη
Μεϊμαράκη στη ΝΔ. Τότε ο κ. Μεϊμαράκης είχε
συγκεντρώσει 40% και ο δεύτερος, κ. Μητσοτά-
κης, 28%. Ωστόσο στον δεύτερο γύρο επικράτησε
ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, στην περίπτωση της
ΝΔ, ο κ. Μεϊμαράκης αντιπροσώπευε την παρά-
δοση και εσωκομματική συντήρηση, ενώ ο κ.
Μητσοτάκης αντιπροσώπευε την ανανέωση. Τώ-
ρα οι συσχετισμοί είναι αντίστροφοι. Ο κ. Αν-
δρουλάκης που εκπροσωπεί την ανανέωση είναι
πρώτος και ο κ. Παπανδρέου που εκπροσωπεί τη
συντήρηση είναι δεύτερος. Και μια λεπτομέρεια:
Ο κ. Παπανδρέου καλλιεργούσε την ελπίδα ότι θα
είναι πρώτος. Ενώ ήλθε δεύτερος και με ελάχιστη
διαφορά από τον τρίτο κ. Λοβέρδο.

Η περίπτωση, ωστόσο, του κ. Ανδρουλάκη έχει
μια ιδιαιτερότητα. Αν εκλεγεί, θα είναι ο μόνος
αρχηγός ευρωπαϊκού κόμματος που δεν θα μετέ-
χει στον χώρο που διαμορφώνεται η πολιτική,
δηλαδή το Κοινοβούλιο. Ο χρόνος, βέβαια, μέχρι

τις εκλογές δεν είναι τεράστιος. Απέχουμε μόλις
ενάμιση χρόνο μέχρι τη λήξη της τετραετίας, που
σημαίνει ότι κάπως μπορεί να παραβλεφθεί αυτή
η ιδιαιτερότητα. Και όταν με το καλό γίνουν οι
επόμενες εκλογές, θα εκλεγεί για πρώτη φορά
βουλευτής, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει
την πόρτα του εθνικού Κοινοβουλίου, γεγονός
που αποτελεί μια ακόμα ιδιαιτερότητα, καθώς ο
αρχηγός ενός κόμματος δεν θα έχει εκλεγεί ποτέ
βουλευτής!

Στην περίπτωση εκλογής Ανδρουλάκη, εκ των
πραγμάτων θα δημιουργηθεί ένα κοινοβουλευτι-
κό κενό στην εκπροσώπηση του ΚΙΝΑΛ στη Βου-
λή. Εκ των πραγμάτων ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέ-
πει να βρει μια λύση. Η μόνη λύση, που προσο-
μοιάζει και σε αυτή που ακολούθησε ο κ. Μητσο-
τάκης στη ΝΔ, θα είναι να ορίσει εκπρόσωπό του
στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Ένα πρόσωπο που ο κ. Ανδρουλάκης έχει ανάγκη
για να εκλεγεί αρχηγός. Εκ των πραγμάτων θα
δημιουργηθεί μια μορφή διαρχίας, αλλά και εκ
των πραγμάτων ο κ. Ανδρουλάκης έχει ανάγκη
τον αστικό κόσμο που εκπροσωπεί ο κ. Λοβέρ-
δος. Έτσι, ο κ. Ανδρουλάκης θα μπορέσει να δεί-
ξει ότι φροντίζει και για την ενότητα του χώρου.

Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο κ.
Ανδρουλάκης είναι ότι θα πρέπει να αποκτήσει
πιο σαφή πολιτικό λόγο. Να είναι λιγότερο ΠΑ-
ΣΟΚ της παλιάς εποχής και περισσότερο αυτό για
το οποίο ψηφίστηκε: Ένας νέος, Ευρωπαίος πο-
λιτικός.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Αναγέννηση ή νεκρανάσταση
του ΠΑΣΟΚ;

Εκείνο που 
θα πρέπει 
να καταλάβει 
ο κ. Ανδρουλάκης
είναι ότι θα
πρέπει να
αποκτήσει πιο
σαφή πολιτικό
λόγο. Να είναι
λιγότερο ΠΑΣΟΚ
της παλιάς
εποχής και
περισσότερο 
αυτό για 
το οποίο
ψηφίστηκε…
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