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Ο Γιωρίκας, η 
Χρυσή Αυγή και 

οι αντιεμβολιαστές

…Γιατί αν γλιτώσει
το παιδί υπάρχει 
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Τ
ο δικό τους λιθαράκι στο τείχος ανοσίας
βάζουν από σήμερα τα παιδιά ηλικίας από
5 έως 11 ετών. Οι πρώτες δόσεις των ειδι-
κών εμβολίων βρίσκονται στη χώρα μας

σε εξειδικευμένα για αυτό τον σκοπό εμβολιαστικά
κέντρα. Ήδη γονείς περίπου 29.000 παιδιών, επι-
δεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και παραμε-
ρίζοντας ανασφάλειες, φοβίες ή ενδοιασμούς,
έχουν προγραμματίσει ραντεβού. Η ένταξη των
παιδιών στην εμβολιαστική εκστρατεία είναι καθο-
ριστικής σημασίας, καθώς η αύξηση του αριθμού
των εμβολιαζομένων συντελεί σημαντικά στη μεί-
ωση των μεταλλάξεων του ιού. 

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο εμβολιασμός

αυτής της ομάδας εκτός από την προστασία των
ίδιων των παιδιών θα μειώσει και τη διασπορά του
ιού στο περιβάλλον, προστατεύοντας έτσι έμμεσα
και τα ευάλωτα άτομα που βρίσκονται γύρω στα
παιδιά. Γιατί θωρακίζοντας τα παιδιά, θωρακίζεις
την οικογένειά τους και ταυτόχρονα θωρακίζεις
την κοινωνία. 

Ωστόσο, το εμβόλιο σε αυτές τις τρυφερές ηλι-
κίες προσφέρει κάτι πολυτιμότερο: την ανοσία
απέναντι σε κάθε ανοησία ψεκασμένου αρνητή
που ζει ανάμεσά μας και θα επιχειρήσει να μολύνει
το μυαλουδάκι τους με θεωρίες συνωμοσίας. Το
εμβόλιο είναι η καλύτερη άμυνα στις ασυναρτησίες
κάθε ημίτρελου «θεματοφύλακα» που «βλέπει»

αόρατα τσιπάκια, φοβάται μην αλλοιωθεί το αρχαίο
του DNA και «συλλαμβάνει» γυμνασιάρχες μπρο-
στά στα έντρομα μάτια μαθητών. 

Στη «μάχη», λοιπόν, για το τείχος ανοσίας ρίχνον-
ται από σήμερα και τα παιδιά. Λίγες ώρες, δηλαδή,
μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ ενός ασύλλη-
πτου μαύρου ρεκόρ: 130 νεκροί σε ένα 24ωρο από
κορονοϊό και 700 διασωληνωμένοι εκ των οποίων
οι 568 ανεμβολίαστοι. Πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι από αυτό τον πόλεμο με την πανδημία δεν πε-
ρισσεύει κανείς. Και κυρίως τα παιδιά. Γιατί (όπως
λέει ο στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου) «έχε
τον νου σου στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί
υπάρχει ελπίδα»… 
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Τ
ην απόφαση να αντιμετωπίσει ευ-
θέως και σθεναρά τους αρνητές
της πανδημίας φαίνεται ότι έχει
πάρει η Πολιτεία μετά το άκρως

ανησυχητικό περιστατικό στην Πιερία με την
επί της ουσίας «απαγωγή» του γυμνασιάρχη
στο Αιγίνιο αλλά και τη σύνδεση των γνω-
στών «Θεματοφυλάκων» με περιστατικά
βίας και ακροδεξιές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη είναι σε άμεση συνεννόηση με το
γραφείο του πρωθυπουργού στο Μέγαρο
Μαξίμου προκειμένου να δοθεί μια ουσια-
στική απάντηση αλλά και να παταχθούν στη
ρίζα τους αυτά τα φαινόμενα που, υπό προ-
ϋποθέσεις και με δεδομένη την τάση μιμητι-
σμού, θα μπορούσαν να πάρουν ανησυχητι-
κές διαστάσεις. Δεν είναι άλλωστε τυχαία
και η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών που συνδέει τους «Θεματοφύλα-
κες» αλλά και λοιπά… φιντάνια με το ιδια-
ζόντως σοβαρό αδίκημα της σύστασης εγ-
κληματικής οργάνωσης, όπερ και ερευνάται.

Παρόμοιο ήταν και το πνεύμα της σύσκε-
ψης που έγινε χθες το μεσημέρι στο υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη υπό τον κ. Θεο-
δωρικάκο ακριβώς για το ζήτημα αυτό. Μά-
λιστα, όπως το έθετε το δελτίο Τύπου του

υπουργείου, η σύσκεψη έγινε με σκοπό να
«εξεταστούν η αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση όλων των διαστάσεων παράνομων και
παραβατικών δράσεων και πράξεων και η
αποτροπή παρόμοιων περιστατικών όπως
αυτού που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο της
Πιερίας».

Στο υπουργείο μάλιστα είχαμε... απαρτία
των «μεγάλων κεφαλιών», μιας και μέρος
έλαβαν, πλην του κ. Θεοδωρικάκου, ο υφυ-
πουργός Ελευθέριος Οικονόμου, ο αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος
Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο διευθυντής της Δι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτη-
γος Πέτρος Τζεφέρης, ο διευθυντής της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πλη-
ροφοριών, ταξίαρχος Νικόλαος Τσέτσικας, ο
διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, αστυνομικός δι-
ευθυντής Ελευθέριος Χαρδαλιάς, και ο διευ-
θυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος, αστυνομικός Διευθυντής
Βασίλειος Παπακώστας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει

από τη σύσκεψη είναι ότι οι έρευνες της
αστυνομίας -ιδίως οι προληπτικού χαρακτή-
ρα- θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε επίπεδο
τρομοκρατίας. Δηλαδή, σαν να πρόκειται για
απειλή από μια τρομοκρατική οργάνωση.
Άλλωστε, από φωτογραφίες και βιντεολη-
πτικό υλικό προκύπτει ότι μέλη των οργανώ-
σεων αυτών έχουν στρατιωτικού τύπου ορ-
γάνωση και στη χρήση όπλων. Βασικός πυ-
λώνας των ερευνών θα είναι η Αντιτρομο-
κρατική και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, για να εντοπίζεται έγκαιρα η διακίνη-
ση πληροφοριών και επικοινωνιών των
ακραίων ομάδων και να προλαμβάνονται εν-
δεχόμενες ενέργειες όπως της Πιερίας.

« Έχουμε υψώσει μέτωπο απέναντι στο
παρακράτος της παράνοιας που έχει εκδη-
λωθεί το τελευταίο διάστημα. Για τον σκοπό
αυτό αξιοποιούμε τις καλύτερες υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταγρα-
φή του προβλήματος και του φαινομένου,
την πρόληψη τέτοιων παράνομων ενεργειών
και ασφαλώς την αποτελεσματική αντιμετώ-
πισή τους», δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο Τά-
κης Θεοδωρικάκος.

Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα
για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση όλων 
των παράνομων δράσεων
με στόχο να αποτρέψει 
παρόμοια περιστατικά 
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Αντιτρομοκρατικός
συναγερμός για τους
«Θεματοφύλακες»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στη φυλακή τρεις 
για τις χειροπέδες
στον γυμνασιάρχη
Την άγουσα για τις φυλακές της
Λάρισας πήραν τρεις εκ των έν-
τεκα κατηγορουμένων στην υπό-
θεση αρπαγής του διευθυντή Γυ-
μνασίου του Αιγινίου Πιερίας την
περασμένη Παρασκευή. Ένας
66χρονος και δύο 41χρονοι άν-
δρες, τα μέλη της αυτοαπουκα-
λούμενης ομάδας «Θεματοφύλα-
κες του Συντάγματος», κρίθηκαν
προσωρινά κρατούμενοι, καθώς
ο πρώτος εμφανίζεται ως «ενορ-
χηστρωτής» του επεισοδίου, ενώ
οι άλλοι δύο φόρεσαν τις χειρο-
πέδες στον διευθυντή προτού τον
μεταφέρουν στο αστυνομικό τμή-
μα.
Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμε-
νοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους
περιοριστικούς όρους της εμφά-
νισης δύο φορές τον μήνα στο
αστυνομικό τμήμα της περιοχής
τους, της απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα και της απαγόρευ-
σης προσέγγισης οποιασδήποτε
σχολικής μονάδας ανά την επι-
κράτεια σε απόσταση μικρότερη
των 500 μέτρων. Σε δύο εξ αυτών
επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση
ύψους 2000 ευρώ.

Σ.Σ.



Ε
πί ώρες ολόκληρες ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης άκου-
σε όλους όσοι ήθελαν να μοιρα-
στούν μαζί του τις σκέψεις τους

και τα προβλήματα μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Από το πρωί
έως το απόγευμα χθες στο ΕΠΑΛ Ιστιαίας ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είπε λίγα αλλά ση-
μαντικά και κυρίως άκουσε τους κατοίκους
της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα πολύ ση-
μαντικό έργο, το οποίο για όσους ξέρουν την
περιοχή δεν είναι μια απλή ανάσα, αλλά ένα
αίτημα δεκαετιών. Χαρακτηριστική ήταν η
φράση που ακουγόταν στην περιοχή από
τους κατοίκους: «Φτιάξτε μας τον δρόμο και
θα βρούμε τον δρόμο μας». Έτσι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία
ενός νέου οδικού άξονα από τη Χαλκίδα στη
Στροφιλιά, ο οποίος θα έχει τέλος τον δρόμο
της παράκαμψης των Ψαχνών. Ένας δρόμος
56 χιλιομέτρων που θα μειώσει σημαντική
την πρόσβαση από τη Βόρεια Εύβοια στη
Χαλκίδα και θα αλλάξει εντελώς τον χαρα-
κτήρα των οδικών υποδομών.

Αναπτυξιακή εποχή
«Είναι ένα έργο που θα έπρεπε να έχει εν-

ταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό εδώ και χρό-
νια. Κάθε κρίση είναι και ευκαιρία και θα

σταθούμε δίπλα στη Βόρεια Εύβοια. Θα κι-
νηθούμε γρήγορα για να εκπονηθούν οι με-
λέτες και να δημοπρατηθεί. Εντάχθηκε στον
εθνικό σχεδιασμό και έχουν εξασφαλιστεί
οι πόροι. Η οδική πρόσβαση είναι το κλειδί
για τη μετάβαση της Βόρειας Εύβοιας σε μια
νέα αναπτυξιακή εποχή», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιολο-
γημένη την καχυποψία των πολιτών για το αν
θα γίνουν όλα αυτά πράξη και δεν θα μεί-
νουν μακέτες. «Είμαστε εδώ για να πάρουμε
δύναμη από την αισιοδοξία σας και να δια-
λύσουμε την καχυποψία σας», τόνισε.

Το δάσος θα ξαναγίνει
Ο πρωθυπουργός μίλησε για ένα σχέδιο

ολιστικού χαρακτήρα για τη Βόρεια Εύβοια.

«Η δουλειά που έχει γίνει στο δάσος δεν έχει
ξαναγίνει στην Ελλάδα», σημείωσε και πρό-
σθεσε ότι αν βοηθήσει λίγο ο καιρός, θα έχει
επιτευχθεί ένα μέρος της φυσικής αναγέν-
νησης.

«Πήραμε συγχαρητήρια και από Αμερικα-
νούς ειδικούς για τη φροντίδα που γίνεται
στο δάσος. Με αυτό τον τρόπο θα ξαναδούμε
το νέο δάσος που είναι στον πυρήνα του σχε-
δίου ως ένα παραγωγικό δάσος που δεν θα
είναι απλώς ένας πνεύμονας πρασίνου και
αναψυχής, αλλά θα έχει μια σημαντική οικο-
νομική δραστηριότητα». 

«Δεν ήρθαμε για φιέστα εδώ με το μισό
Υπουργικό Συμβούλιο», τόνισε ο κ. Μη-
τσοτάκης, «αλλά για να εξηγήσουμε στους
κατοίκους τι ακριβώς υλοποιείται». Μίλη-
σε για επέκταση του σχεδίου με τη νέα αν-

τίληψη για την ανάπτυξη της Βόρειας Εύ-
βοιας σε όλη την επικράτεια. «Όλοι μας θα
κάνουμε την προσπάθεια στο μέτρο που
μας αναλογεί», κατέληξε ο πρωθυπουρ-
γός μιλώντας για μια μεγάλη ευκαιρία
αναγέννησης.

Νέο οδικό άξονα 
56 χιλιομέτρων εξήγγειλε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
παρουσιάζοντας ένα σχέδιο
ολιστικού χαρακτήρα 
για την περιοχή
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H Υγεία στο επίκεντρο της συζήτησης του προϋπολογισμού

Έτσι θα αναγεννηθεί η Β. Εύβοια

Παρουσία του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε η συζήτηση επί του κρατι-
κού προϋπολογισμού του 2022 στην Ολομέλεια της Βουλής,
στη σκιά της πανδημικής και πληθωριστικής κρίσης.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο προϋπολογι-
σμός αποτυπώνει μια δυναμική ανάπτυξη για τη χώρα, με ένα
οικονομικό μοντέλο που φέρνει επενδύσεις, δημιουργεί νέες
θέσεις εργασίας και φτιάχνει ένα προστατευτικό «δίχτυ» κοι-
νωνικής προστασίας με στοχευμένες δράσεις και ουσιαστι-
κές πολιτικές υποστήριξης των πιο ευάλωτων συμπολιτών
μας. Τη μερίδα του λέοντος στη συζήτηση του προϋπολογι-
σμού λαμβάνουν οι δαπάνες για την υγεία, με τον εισηγητή
της ΝΔ Θεόδωρο Ρουσόπουλο να απαντά ότι με τις προβλέ-
ψεις του νέου προϋπολογισμού 1 στις 3 προσλήψεις θα αφο-
ρά στον τομέα υγείας, ενώ οι δαπάνες για το 2022 θα είναι αυ-
ξημένες σε σχέση με το 2021.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πλειοψηφίας, ο προϋπολογι-

σμός αποτελεί μια νέα αρχή, που θα οδηγήσει από την ανά-
σχεση της πανδημίας στην ανάκαμψη και την επιστροφή στην
κανονικότητα, αφού συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Για ανεπαρκή μέτρα στήριξης της κοινωνίας κατηγόρησε
την κυβέρνηση η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου,
τονίζοντας ότι «την ώρα που στη χώρα μας έχουμε τους χει-
ρότερους πανδημικούς δείκτες, η κυβέρνηση ψάχνει πα-
ράθυρο ευκαιρίας προκειμένου να αποσύρει ακόμη και
αυτή την ανεπαρκή στήριξη του 2021 στο δημόσιο σύστημα
Υγείας».

Κριτική στην οικονομική πολιτική άσκησε και ο εισηγητής
του ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης, τονίζοντας ότι διαμορφώ-
νεται μια πλειοψηφία μη προνομιούχων με πρόσκαιρες πα-
ροχές, ενώ αναζητούνται πόροι με κοινωνική χρησιμότητα
και ανταποδοτικότητα. «Το χειρότερο στον προϋπολογισμό
είναι ότι στο ταξίδι επιστροφής της κανονικότητας κάποιοι δεν

ανεβαίνουν καν στο πλοίο και λίγοι ταξιδεύουν σε λουξ καμ-
πίνες», είπε ο Κ. Σκανδαλίδης. Η συζήτηση θα κορυφωθεί το
Σάββατο με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και την
ονομαστική ψηφοφορία, που παραδοσιακά λαμβάνει χαρα-
κτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. 

Παρέμβαση Τσακαλώτου 
«Nα συμφωνήσουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής ότι το σο-

βαρό κοινωνικό ζήτημα που έχει να κάνει με το revenge por-
nography αφορά κακοποίηση γυναικών στις οποίες πρέπει
να σταθούμε δίπλα», ζήτησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στην
έναρξη της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, με τον
προεδρεύοντα Νικήτα Κακλαμάνη να λέει ότι είναι ομόφωνη
η καταδίκη από τη Βουλή και τον εισηγητή της ΝΔ Θεόδωρο
Ρουσόπουλο να τονίζει ότι θα μπορούσε να γίνει τέτοια συζή-
τηση στη Βουλή.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Γράφει 
η Γεωργία
Αθ. Σκιτζή
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ε
ξαιρετικά αποκαλυπτικός ήταν
στην κατάθεσή του στην Εξετα-
στική Επιτροπή της Βουλής ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Εται-

ρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγο-
ράς (ΣΕΔΕΑ) Δημήτρης Μαύρος για τη
συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις
δημοσκοπήσεις και τη στάση μετάνοιας
που επέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας προσωπι-
κά στον ίδιο.

Ο Δ. Μαύρος στην κατάθεσή του φωτο-
γράφισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ως το
σημαίνον πρόσωπο που του τηλεφώνησε
λίγες μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του
2019 για να του ζητήσει συγγνώμη αναφο-
ρικά με τις επιθέσεις που δέχτηκαν δημο-
σκοπικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα απο-
μάκρυνε τους συμβούλους που τον είχαν
παραπλανήσει για το αποτέλεσμα.

«Δέχτηκα κάτι που τιμά αυτόν που μου
το έστειλε. Μια τεράστια συγγνώμη στο κι-
νητό μου. Τον τιμά, γιατί από τη θέση που
είχε θα μπορούσε και να το πνίξει. Ο συγ-
κεκριμένος μάλιστα έδιωξε από δίπλα του
τους συμβούλους που τον παρέσυραν σε
ατοπήματα», είπε ο Δ. Μαύρος, αναρωτώ-
μενος ωστόσο γιατί και έπειτα από αυτό οι
εταιρείες έρευνας κοινής γνώμης συνεχί-
ζουν να είναι στο στόχαστρο.

Στην ερώτηση μέλους της Επιτροπής αν
εννοεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρό-
εδρος του ΣΕΔΕΑ επανέλαβε ότι μίλησε
για άνθρωπο που απομάκρυνε τους συμ-
βούλους που τον παρέσυραν. «Ποιος άλ-
λος μπορούσε να το κάνει; Τα είπα όλα. Τι
άλλο να πω;».

Για υποκριτική στάση του Αλέξη Τσίπρα
έκανε λόγο η ΝΔ, τονίζοντας ότι είναι ο

ίδιος άνθρωπος που αποφάσισε να αιτη-
θεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με
καταγγελίες αντίστοιχες με αυτές του
2019, για τις οποίες τελικά ζήτησε συγ-
γνώμη. Σύμφωνα με τη ΝΔ, ο κ. Τσίπρας
βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, καθώς
κάθε φορά που βρίσκεται με την πλάτη
στον τοίχο ανακαλύπτει «στημένες» δη-
μοσκοπήσεις και δήθεν σκάνδαλα για να
καλύψει την πολιτική γύμνια του.

Αναφορικά με την εταιρεία ΟpinionPoll,
o μάρτυρας κατέθεσε ότι στο ελεγμένο της
κομμάτι για την έρευνα του Μαΐου του
2021 ήταν σωστή, ενώ κάλεσε όποιο κόμ-

μα θέλει, δείχνοντας την αξιωματική αντι-
πολίτευση, να ζητήσει συνολική έρευνα
από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

«Στο κομμάτι συλλογής στοιχείων η
εταιρεία ήταν σωστή, στο κομμάτι της επε-
ξεργασίας και της στάθμισης δεν έχει
ελεγχθεί», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πα-
ραδέχτηκε ότι η εταιρεία δεν είχε δημο-
σιοποιήσει στην έρευνά της τον εντολέα.

Επεσήμανε ωστόσο ότι «απλά και με-
τρήσιμα» δεν προκύπτει χειραγώγηση της
κοινής γνώμης προς όφελος της κυβέρ-
νησης, ενώ πρόσθεσε ότι η εταιρεία δεν
πήρε απευθείας ανάθεση, αλλά έγινε δια-

γωνισμός μεταξύ τριών εταιρειών, όπου
επιλέχθηκε ως η καλύτερη πρόταση.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Δ. Μαύρος και
ως προς τις εταιρείες που καταγγέλθηκαν
για προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικά για τη Vox Pop σημείωσε ότι αρνή-
θηκε τον έλεγχο έπειτα από καταγγελία
για τις έρευνες που κατέγραφαν εκτόξευ-
ση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέ-
λεσμα ο Σύνδεσμος να στείλει τον φάκελο
στο ΕΣΡ. Για την Bridgin Europe είπε ότι
δεν ήταν ορατή, δηλαδή δεν μπορούσαν
να βρουν κανέναν εκπρόσωπο για να τον
εντάξουν ως μέλος στο ΣΕΔΕΑ.

Στον σχολιασμό του πάντως για την κα-
τάθεση Μαύρου, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο
γεγονός ότι ο μάρτυρας χαρακτήρισε προ-
βληματικό να δίνονται απευθείας αναθέ-
σεις σε μια εταιρεία της οποίας ο ιδιοκτή-
της πραγματοποιεί ταυτοχρόνως δημο-
σκοπήσεις.

Ο Μαύρος αποκάλυψε
την υποκρισία Τσίπρα

Τη Δευτέρα το πρωί στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η τάση των 53
υποστήριξε τον πρώην υπουργό και τομεάρχη Υγείας του
κόμματος Ανδρέα Ξανθό, τονίζοντας πως το κόμμα δεν
τον υποστήριξε όσο θα έπρεπε μετά τις δηλώσεις του για
ανυπαρξία VIP ΜΕΘ. Η Ομπρέλα, που σκεπάζει τους 53,
πάει σαν μπετόν, έχοντας απέναντί της μια Κίνηση Μελών
που δεν μπορεί να μαζέψει ακόμη μέλη και να σταθεί ως
ουραγός της εξωστρέφειας και της διεύρυνσης που ζητά
ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος τι να κάνει; Μία υποδύεται
πως είναι με τους Προεδρικούς, μία υποδύεται πως είναι
με τους 53, πιστεύοντας ότι μπροστά στα νέα δεδομένα
Ανδρουλάκη θα ανασκουμπωθούν και θα κοιτάξουν την
πολιτική τους δουλειά. Αμ δε...

Την ίδια ώρα, πόλεμος έχει ξεσπάσει στους εσωκομ-
ματικούς κόλπους αναφορικά με τις εφημερίδες «Docu-
mento» αλλά και την «ΕΦΣΥΝ». Οι 53 επιτίθενται στον
Βαξεβάνη ότι χτυπά τα στελέχη τους, επικαλούμενοι το

δημοσίευμα με το χαρακτηριστικό «ο ΣΥΡΙΖΑ κοιμάται
στα χαμομήλια», ενώ δεν παραλείπουν να δείξουν πως
αυτοί έχουν πιο ισχυρό όπλο, που λέγεται «ΕΦΣΥΝ». Εί-
ναι γνωστές, άλλωστε, οι επαφές με τους κορυφαίους της
τάσης. Πέρα από αυτό, όμως, θύελλα αρνητικών αντιδρά-
σεων ξεσήκωσε και το πρωτοσέλιδο της «ΕΦΣΥΝ» της

Δευτέρας στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Ανδρουλάκη και τίτλο «επι-
κράτησε... Παπανδρεϊκά». «Τον ξεπλένουν και ρίχνουν
γέφυρες. Ποιοι αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο ότι
συνεργαζόμασταν με τους Πασόκους», λένε πηγές του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Τα off - on της προεκλογικής περιόδου
Τη Δευτέρα μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αν-

τιπολίτευσης κυκλοφόρησαν δύο σποτ για την ακρίβεια,
ένα για το ηλεκτρικό ρεύμα και ένα για το καλάθι της νοι-
κοκυράς, υποδεικνύοντας στους πολίτες πως πρέπει να
κάνουν... off σε αυτή την κυβέρνηση της ακρίβειας. Να
κάνουν off την ώρα που οι πολιτικοί μας έχουν πατήσει on
στην προεκλογική περίοδο. Τα σποτ είναι ενδεικτικά της
ατζέντας για την οικονομία που θα σηκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τό-
σο αυτές τις μέρες στη Βουλή όσο και μέχρι τις εκλογές.
Διπλή πανδημία, υγειονομική και ακρίβειας. 

Ολομέτωπη επίθεση των 53 και εμφύλιος «Documento» - «ΕΦΣΥΝ»

«Εμείς τη δουλειά μας»
«Ό,τι και να κάνει ο Ανδρουλάκης, εμείς πρέπει να
κάνουμε τη δουλειά μας», αναφέρουν κύκλοι της
Προοδευτικής Συμμαχίας, τονίζοντας πως αν τελι-
κά ο Ανδρουλάκης συνεργαστεί με τη Νέα Δημο-
κρατία, θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει και
απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που εκκρε-
μούν για το ΚΙΝΑΛ, με πρωταρχικό το τι μέλλει γε-
νέσθαι με τα χρήματα που χρωστά το κόμμα του.

Εξεταστική: Λίγες μέρες μετά
τις εθνικές εκλογές του 2019,
του ζήτησε συγγνώμη για τις
επιθέσεις που δέχτηκαν
δημοσκοπικές εταιρείες
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Μ
ήνυμα ανανέωσης και ενότητας
έστειλε ο νέος πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής κατά τη
διάρκεια της χθεσινής πρώτης

του παρέμβασης στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του κόμματος. Η επιλογή του για επι-
κεφαλής της ΚΟ του 46χρονου βουλευτή
Ηλείας Μιχάλη Κατρίνη έγινε ομόφωνα δε-
κτή. Μια επιλογή που ανταποκρίνεται στο
αίτημα της ανανέωσης και της αλλαγής.

Ουσιαστικά ο Μιχάλης Κατρίνης θα είναι
ο «αντ’ αυτού» του Νίκου Ανδρουλάκη στη
Βουλή, καθώς θα εκπροσωπεί το κόμμα σε
συζητήσεις επιπέδου πολιτικών αρχηγών. Η
αρχή θα γίνει το Σάββατο με την ψήφιση του
προϋπολογισμού. Θετικές κρίνονται και οι
επιλογές που αφορούν στη στελέχωση της
κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μια προσπά-
θεια να διατηρήσει τις εσωκομματικές
ισορροπίες επέλεξε πρόσωπα τόσο από τη
πλευρά του Ανδρέα Λοβέρδου όσο και από
την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδι-
κότερα, ως πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρό-
σωπο όρισε τον έμπειρο Κώστα Σκανδαλίδη
με αναπληρώτρια τη Νάντια Γιαννακόπου-
λου, που στον πρώτο γύρο είχε στηρίξει τον
Ανδρέα Λοβέρδο. Ως γραμματέα της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας την Ευαγγελία Λια-
κούλη στη θέση του Βασίλη Κεγκέρογλου
και ως αναπληρωτή γραμματέα τον Γιώργο
Αρβανιτίδη από το «παπανδρεϊκό μπλοκ». 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε τα πολλά
λόγια και επιχείρησε μέσα από μια σύντομη
πλην όμως περιεκτική σε μηνύματα ομιλία

να δώσει το στίγμα του χωρίς να διαταράξει
τις εύθραυστες εσωκομματικές ισορρο-
πίες. Η ενότητα είναι το πρτο του μέλημα
και φρόντισε να στείλει τα απαραίτητα μη-
νύματα, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν πλέον
νικητές και ηττημένοι. Πλέον είμαστε και
θα είμαστε όλοι μαζί εδώ με έναν κοινό και
αδιαπραγμάτευτο στόχο: να ξανακάνουμε
την παράταξη μεγάλη. Να ξανακάνουμε το
ΠΑΣΟΚ δύναμη ελπίδας για τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες. Στην προσπάθεια αυτή η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα
είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σας
θεωρώ όλους συνεργάτες και έτσι θα προ-
χωρήσουμε».

Περιγράφοντας τις προτεραιότητές του,
είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκι-
νούν διαδικασίες αυτοοργάνωσης και ανα-
συγκρότησης του κόμματος «από τη βάση,
σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό από άκρη σε
άκρη της χώρας», όπως είπε χαρακτηριστι-
κά. Δεν έλειψαν όμως και τα υπονοούμενα:
«Είναι ευθύνη μας το Κίνημα να λειτουργή-
σει χωρίς στεγανά και χωρίς διαχωρι-
σμούς, με σεβασμό στη διαφορετική άπο-
ψη, αλλά με δέσμευση στην κοινή στρατη-
γική που θα χαράσσουμε πάντα με δημο-
κρατικό τρόπο. Τη στιγμή που η κοινωνία
στρέφει το βλέμμα της σε εμάς, τη στιγμή
που οι προοδευτικοί πολίτες εναποθέτουν
ξανά σε εμάς τις προσδοκίες και τις ελπίδες

τους, οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε στο
ύψος των περιστάσεων και να μην τους
απογοητεύσουμε».

Κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ
Αιχμηρός αλλά ιδιαίτερα προσεκτικός

στάθηκε στην κριτική του απέναντι στην κυ-
βέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας
μεταξύ άλλων ότι η κοινωνία παρακολουθεί
με ιδιαίτερο ενδιαφέρουν τις εξελίξεις στο
ΚΙΝΑΛ «γιατί κουράστηκε από δύο κόμματα
που επενδύουν στη διαίρεση, στην ανασφά-
λεια και στις άγονες πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις», προσθέτοντας στο ίδιο ύφος: «Το Κί-
νημά μας θα είναι στην πρώτη γραμμή για
την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνει-
ας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
εθνικής αξιοπρέπειας».

Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δίνει το
«παρών» στις μεγάλες πολιτικές και κοινω-
νικές μάχες και θα είναι φορέας ελπίδας με
ένα σύγχρονο λόγο, με συνέπεια, ρεαλισμό
και υπευθυνότητα, όπως κάνει η ευρωπαϊκή
Σοσιαλδημοκρατία. Θα ασκεί «μαχητική και
τεκμηριωμένη αντιπολίτευση», όπως είπε.

Συγκίνηση
Ο νέος πρόεδρος της ΚΟ δεν έκρυψε τη

συγκίνησή του και στην πρώτη του θεσμική
παρέμβαση απέναντι στους συναδέλφους
του τόνισε: «Είμαι πολύ συγκινημένος, αι-

σθάνομαι βαθιά την ευθύνη απέναντι σε
όλους σας και σας υπόσχομαι ότι θα προ-
σπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να αντα-
ποκριθώ στις ανάγκες αυτής της μεγάλης
αποστολής που μου αναθέσατε. Πραγματι-
κά σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας
ζητήσω τη συντροφική σας στήριξη, την πο-
λιτική και λειτουργική συμπαράστασή σας
αλλά και -να μου επιτρέψετε την έκφραση-
την ηθική σας συμπαράσταση».

Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις
ευρύτερες αλλαγές που ετοιμάζει ο Νίκος
Ανδρουλάκης στον κομματικό μηχανισμό
της Χαριλάου Τρικούπη. Στο μικροσκόπιο
βρίσκονται τα πρόσωπα που προορίζονται
για τη θέση του γραμματέα του κόμματος,
εάν και εφόσον αποφασιστεί η αντικατάστα-
ση του Μανόλη Χριστοδουλάκη, και βεβαί-
ως για την «ηλεκτρική καρέκλα» του εκπρο-
σώπου Τύπου.

Ενωτικός στην πρώτη του
ομιλία στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΚΙΝΑΛ - 
Ομόφωνα δεκτή η επιλογή
Κατρίνη για «αντ’ αυτού»

Crash test Ανδρουλάκη
με τους βουλευτές του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Αρχίζουν τα όργανα στα ΕΛΠΕ Χαρτοφυλάκια ακινήτων για γερούς παίκτες

Α
ργά, ίσως, αλλά πλέον σταθερά
οδηγούμαστε στο τέλος της μο-
νοκρατορίας Τσίπρα στο εσω-
τερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί σε

κάποιους να φαντάζει σαν σενάριο επι-
στημονικής φαντασίας, αλλά η μάχη που
έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ,
μετά την εκλογή Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ,
φαίνεται να λαμβάνει άλλες διαστάσεις.

Ουσιαστικά πρόκειται για μάχη μεταξύ
της σέχτας του 3% και των δυνάμεων που
αποτελούν την Προοδευτική Συμμαχία. Το
γεγονός ότι οι διαμάχες στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ εντάθηκαν μετά την εκλογή
Ανδρουλάκη, είναι και μια ένδειξη του πα-
νικού που επικρατεί στο εσωτερικό του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Ήδη πολλοί από τους αυτοδιοικητι-
κούς έχουν συλληφθεί να αλληθωρίζουν
προς το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Όλα αυτά προ-
βληματίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
σκέφτεται πλέον σοβαρά με το πρόσχημα
του κορονοϊού να αναβάλει το συνέδριο.
Άλλωστε γνωρίζει καλά ότι το να κάνει
εσωκομματικές διαδικασίες και να πάνε
μόνο 30.000 μέλη να ψηφίσουν, τη στιγμή
που το ΠΑΣΟΚ προσέλκυσε 270.000 ψη-
φοφόρους, θα δημιουργήσει ερωτήματα για την οργάνωση και
την προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το ουσιαστικό πρόβλημα, όμως, του κ. Τσίπρα είναι άλλο και του
το έχουν διαμηνύσει όλοι οι στενοί σύμβουλοί του: Στην εκλογή
γραμματέα, όποιον και αν επιλέξει να προτείνει, θα υπάρξει και

δεύτερος υποψήφιος. Φαίνεται ότι η εσωκομματική μάχη έχει λά-
βει άλλες διαστάσεις: Πλέον είναι μεταξύ εκείνων που θέλουν
αλώβητο τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές και εκείνων που θέ-
λουν μια ήττα τέτοια που θα δρομολογήσει αλλαγές στην ηγεσία
του κόμματος.

Έρχονται νέες,
μεγάλες
επενδύσεις 
στη χώρα

Βγήκε «ψωμί» (παντεσπάνι, για
την ακρίβεια), όπως μαθαίνω, στην
πρόσφατη συνάντηση του διευθυντή
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομίλου
Vodafone, Joakim Reiter, και του
επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας,
Χάρη Μπρουμίδη με τους υπουρ-
γούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη και Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστο Στυλιανίδη. Και αυτό, διότι ο
βρετανικός κολοσσός έχει αποφασί-
σει να επενδύσει 600 εκατ. για την
ανάπτυξη υπηρεσιών και δικτύων
νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα. Χθες
το απόγευμα, εξάλλου, μετά την επι-
στροφή του κ. Μητσοτάκη από τη Βό-
ρεια Εύβοια, ο πρωθυπουργός είχε
επαφή με τον CEO της Deutsche Te-
lekom, Tim Hoettges, καθώς ο γερ-
μανικός κολοσσός σκοπεύει να επε-
κτείνει τις επενδύσεις του σε δίκτυα
οπτικών ινών στην Ελλάδα. 

Λίγο μετά την
εντυπωσιακή
νίκη του, ο

Νίκος
Ανδρουλάκης

έλαβε στο κινητό
του ένα sms με αποστολέα
έναν προκάτοχό του στον
προεδρικό θώκο. Ο
Βαγγέλης Βενιζέλος
επέλεξε να τον συγχαρεί
ηλεκτρονικά και με την
ευκαιρία, να τον
«νουθετήσει» με έναν
τρόπο, αντιπαραβάλλοντας
την ιστορία με την πολιτική.
Ο νέος αρχηγός παρέμεινε
ανέκφραστος. Πώς θα
εξέλαβε, άραγε, το μήνυμα; 

Σκληρή μάχη μεταξύ της σέχτας του 3%
και της Προοδευτικής Συμμαχίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL KENTΡΙ7

Οι συζητήσεις για τη διαχείριση της
νίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι
πολύωρες και ζωηρές. Όπως μαθαί-
νω, ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ δέχεται
καθημερινά δεκάδες εισηγήσεις για
τα επόμενα βήματά του. Μία από αυ-
τές, την οποία αλίευσα από στενό του
συνεργάτη, έχει αρκετό ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερα αν ο 42χρονος επικεφαλής

του ΚΙΝΑΛ την υιοθετήσει, αφού στην
ουσία ο γνωστός διαφημιστής έχων
την ιδέα, προτείνει στον κ. Ανδρουλά-
κη να οδηγήσει στην έξοδο από τους
Ευρωπαίους Σοσιαλιστές τον Αλέξη
Τσίπρα, που κάποτε είδε φως και μπή-
κε. Είναι προφανές ότι, αν το θελήσει,
θα το πετύχει ο επί χρόνια ευρωβου-
λευτής. Ε, ρε, γλέντια… 

Νίκο, γίνε ταύρος εν υαλοπωλείω

Σας εκμυστηρεύτηκα πρόσφατα ότι ο
πρώην επικεφαλής του Γραφείο Τύπου
των ΕΛΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ έχει αρκετούς λό-
γους να ανησυχεί για τις μέρες της θητείας
του στο κρίσιμο πόστο. Σας έχω νεότερα:
Έρχεται κλήση από τη Δικαιοσύνη, προ-

κειμένου να αποδείξει αν ισχύουν ή όχι οι
καταγγελίες που έχουν γίνει για διασπάθι-
ση δημοσίου χρήματος με διαφημίσεις
αναντίστοιχα μεγάλες των ΜΜΕ φίλων και
κολλητών του και για απιστία κατά του Δη-
μοσίου. Αρχίζουν τα όργανα…

Δυναμική είσοδο στην ελληνική αγο-
ρά, η οποία, μάλιστα, ανοίγει τον δρόμο
για πρόσθετες, μεγάλες επενδύσεις ακι-
νήτων, έχουν κάνει η εταιρεία Premia
Properties αλλά και η κραταιά εταιρεία
ανάπτυξης Dimand. Ενδεικτικό είναι ότι,

προ ολίγου καιρού, η δεύτερη ολοκλή-
ρωσε την πώληση συγκροτήματος 58
εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στον
Πειραιά, ενώ δρομολογεί την ανάπτυξη
χαρτοφυλακίου που θα αριθμεί περί τα
1.000 serviced apartments στην Αττική! 



ΠΠαντού ΠΑΣΟΚ 
και στην ΟΤΟΕ
Επήλθε ολική επαναφορά της Χαριλάου Τρι-
κούπη. Και στην ΟΤΟΕ πρώτη δύναμη το ΠΑ-
ΣΟΚ. Τις επόμενες μέρες συνέρχεται η διοίκη-
ση της ΟΤΟΕ για να εκλέξει τη νέα Εκτελεστική
Γραμματεία της συνομοσπονδίας των τραπε-
ζοϋπαλλήλων. Οι εκλογές στο 33ο συνέδριο
της ΟΤΟΕ ανέδειξαν πρώτη δύναμη τη ΔΗΣΥΕ
(προερχόμενη από την ΠΑΣΚΕ) με 25 έδρες και
δεύτερη τη ΣΗΔΥΣΥ (πρώην ΔΑΚΕ με συνεργα-
ζόμενους) με 18 έδρες. Ρε, τι ζούμε…

Βαρύ πένθος για την
οικογένεια του εφοπλιστή
Νίκου Πατέρα

Μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές
της Αθήνας, η Μαρία Πατέρα του Διαμαντή,
απεβίωσε από καρδιακή προσβολή, βυθίζον-
τας στο πένθος την εφοπλιστική οικογένεια. Η
Μαρία, μια από τις ωραιότερες γυναίκες της
Αθήνας, ήταν αδελφή του εφοπλιστή Νίκου
Πατέρα. Η Πατέρα ήταν παντρεμένη σε πρώτο
γάμο με τον γνωστό τραγουδοποιό Χρηστό Κυ-
ριαζή, ο οποίος απεβίωσε προ ημερών. Μαζί
απέκτησαν έναν γιο. Στη συνέχεια παντρεύτη-
κε τον εφοπλιστή Γιάννη Ξυλά, με τον οποίο
απέκτησε τρεις γιους. Η Μαρία Πατέρα ήταν
61 ετών.

Νέα προβλήματα 
με Σκαραμαγκά

Η εμπλοκή υπάρχει εξαιτίας της προσφυγής
που είχε κάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου κατά της
επένδυσης. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας έκανε αποδεκτή την
αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου που ζητεί την ακύ-
ρωση του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αναστολών
με την απόφασή της αναφέρει ότι για να ολο-
κληρωθεί η μεταβίβαση από την ΕΤΑΔ στον Γ.
Προκοπίου θα πρέπει να υπάρξει οριστική από-
φαση από το ΣτΕ. Η αίτηση ακύρωσης θα συζη-
τηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 18
Ιανουαρίου και είναι άγνωστο πότε θα εκδοθεί
η τελική απόφαση. Μέχρι τότε η μεταβίβαση
στον Προκοπίου δεν μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί…

Ήταν η πρώτη φορά που γυναίκα συμμετείχε
στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Δεν το λες και κάτι συνηθισμένο για την Ελ-
λαδική Εκκλησία, που φαίνεται να κάνει βή-
ματα μπροστά… Δεν ήταν τόσο απλό ούτε
για τους ιεράρχες ούτε και για την ίδια την
υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, που συ-
νόδευε τον πρωθυπουργό. Πάντως ήταν
άνετη, δεν αισθάνθηκε άβολα. Πήγαν μαζί
με τον πρωθυπουργό στη Μονή Πετράκη,
αλλά για να μπουν στη μεγάλη Αίθουσα της
Ιεραρχίας, η οποία έχει σχήμα αμφιθεατρι-
κό και όπου συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος,
πέρασαν πρώτα από το εκκλησάκι της Μο-
νής Πετράκη. Πρωθυπουργός και υπουργός
Παιδείας άναψαν ένα κεράκι.

Το τρικούβερτο
γλέντι 
του Κούστα 

Σ
ήμερα θα σας δώσω και τα κοσμικά νέα
της υψηλής κοινωνίας, για να είστε πλή-
ρως ενημερωμένοι για όλα. Λοιπόν,

έχουμε τριήμερο εορτασμό στις 24, 25 και 26
Ιουνίου 2022 για τα βαφτίσια της μικρής Στε-
φανίας, της κόρης του Γιάννη και της Δήμητρας
Κούστα. 
Ήδη στην υψηλή κοινωνία έχουν δοθεί οι σχε-
τικές προσκλήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν
πολλές λεπτομέρειες για το όλο happening. Θα
αποσταλεί και δεύτερη κάρτα σε δεύτερο χρό-
νο κοντά στην άνοιξη. 
Οι πρώτες κάρτες εστάλησαν, προκειμένου η
εφοπλιστική οικογένεια να κάνει τον προγραμ-
ματισμό της βάσει του αριθμού των προσκε-
κλημένων που θα απαντήσουν θετικά. Όπως
μαθαίνω, η βάφτιση της μικρής Στεφανίας δεν
θα γίνει στην Ελλάδα. 
Ο κύριος Γιάννης και η Δήμητρα είχαν βαφτίσει
την προηγούμενη κορούλα τους, την Αικατερί-
νη, σε ένα αυτοκρατορικό γλέντι στο «νησί των
Φαιάκων», την Κέρκυρα, το 2019. Αυτή τη φορά
η δεξίωση θα γίνει με γόνδολες στη Βενετία.

Νέα μεγάλη επένδυση στην Ατ-
τική ετοιμάζει πυρετωδώς η
διοίκηση της αλυσίδας σου-
περμάρκετ Μασούτης. Πρό-

σφατα πούλησε για 6 εκατ. ευ-
ρώ κάτι εγκαταστάσεις στο Μαρ-

κόπουλο Αττικής και ο σουπερμαρκετάς της Θεσ-
σαλονίκης αναζητά άλλο χώρο στην Αττική για τη
δημιουργία νέου υπερσύγχρονου κέντρου logis-
tics 25.000-30.000 τμ, με δυνατότητες επέκτασης
και μάλιστα στα πρότυπα του κέντρου (62.000 τμ)
στο Καβαλάρι της Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις
για τις οποίες η εταιρεία είχε επενδύσει 50 εκατ.
ευρώ το 2011.
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Μια γυναίκα 
στην Ιερά Σύνοδο…
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Προσωπικό στοίχημα 
του Καραγιάννη η Κρήτη 

O
υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης έχει πάρει πάνω του
ως προσωπικό του στοίχημα την επιτυχία του εγχειρήματος του ΒΟ-
ΑΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο νησί, όπου έκανε γνω-

στό ότι «μόνο από πλευράς υπουργείου Υποδομών υπάρχει ένας προϋπολο-
γισμός που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά την Κρήτη». «Η
Κρήτη την επόμενη ημέρα θα πρωταγωνιστήσει», τόνισε μιλώντας στο κεν-
τρικό δελτίο ειδήσεων του Κρήτη TV και έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης
τον προγραμματισμό του Βόρειου Οδικού Άξονα, τα διόδια, την πρόοδο των
εργασιών στο νέο αεροδρόμιο του Καστελλίου, την επόμενη ημέρα του «Νί-
κος Καζαντζάκης» και τα δικαστικά μέγαρα. Αναφορικά με το μεγαλόπνοο
έργο του ΒΟΑΚ, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, οι διαδικασίες σχετικά με την
ολοκλήρωσή του βαίνουν βάσει προγραμματισμού. Γενικώς ο Καραγιάννης
έχει μάθει να μιλάει με έργα και πράξεις… 

Ολοκληρώθηκε ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης
Ένα εμβληματικό έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας, ολοκληρώθηκε
στις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη από την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη
Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, η δοκιμαστική λειτουργία θα ξεκινήσει μόλις ο Δήμος Αίγινας ολοκληρώσει και την επι-
σκευή των ρωγμών που έχουν εντοπιστεί, με πιθανά αίτια σεισμούς και καθιζήσεις, στην Κεντρική Δεξαμενή στην περιοχή Κυ-
ψέλη Αίγινας. Η αποκατάσταση των ρωγμών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021 και η δοκιμαστική
λειτουργία θα έχει ξεκινήσει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Πρόκειται για έργο ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε πριν από περίπου
μια δεκαετία. Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης το χαρακτήρισε «ίσως το πιο σημαντικό στο επίπεδο της υδροδότησης νησιωτικής
περιοχής με υποθαλάσσιο αγωγό». Ο αγωγός 14,4 χιλιομέτρων είναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων και αναμένεται να εξασφαλίσει
ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικών μέτρων. Το έργο, το οποίο θεωρείται μοναδικό στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2014-2020) με το ποσό των 23 εκατ. ευρώ.
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«Έφυγε» 
και ο θείος…
Ο θείος Γιώργος ήταν σίγουρα δύστροπος
χαρακτήρας, αλλά είχε φτιάξει μια δική
του σχολή δημοσιογραφίας. Στη δημο-
σιογραφική του πορεία είχε πολλά σκαμ-
πανεβάσματα. Κρατώ τις ακροαματικό-
τητες του 64% στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, επί Μη-
τσοτάκη. 8.00 το πρωί τελείωνε η εκπομ-
πή του «Εν Αθήναις» και 8.15 έβγαζε
ανακοίνωση η Ρηγίλλης εναντίον του
Τράγκα. Απίστευτες εποχές. Όπως και το
1988 στο Harefield Hospital στο Λονδίνο,
όπου είχε έρθει στα χέρια με τον ιδιαίτε-
ρο γραμματέα του Ανδρέα Παπανδρέου,
τον Μιχάλη Ζιάγκα. Αν τα θυμηθώ όλα, θα
γράψω βιβλίο…

Για να ξέρετε: «O Οργανισμός Τηλεπι-
κοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ ή
Εταιρεία) ανακοινώνει ότι το Διοικητι-
κό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της
14ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε
την ανανέωση της σύμβασης του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη
Τσαμάζ, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις». Τυχαίο; Δεν νομίζω…

Έρχονται οι Γερμανοί!
Η εταιρεία MVI-Solve IT GmbH εκδήλω-

σε, μαθαίνω, επενδυτικό ενδιαφέρον για
δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη, ζη-
τώντας επίσημη ενημέρωση από το Γρα-
φείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της ελληνικής πρεσβείας στο Μόνα-
χο για την ίδρυση θυγατρικής στην Ελλάδα
και τα κριτήρια του Αναπτυξιακού Νόμου
για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ήδη ο
γερμανικός όμιλος MVI Group διαθέτει
παρουσία σε 18 χώρες, εξειδικεύεται σε
καινοτόμες λύσεις πληροφορικής στους
τομείς της διασυνδεσιμότητας, ηλεκτροκί-
νησης, ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής
ασφάλειας, και οι μεγαλύτεροι πελάτες
του είναι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχα-
νίες, όπως η VW, η AUDI, η BMW, η
Porsche και η Daimler (Mercedes, May-
bach, Smart).

Ο Κοντονής, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ
Δεν είναι λίγοι αυτοί που μου

λένε ότι ο Σταύρος Κοντονής,
από τότε που τα έσπασε με το
καθεστώς της Κουμουνδού-
ρου, έχει αρχίσει να «γλυκο-
κοιτάζει» προς Χαριλάου Τρι-
κούπη. Ο Κοντονής με άρθρο
του στον ιστότοπο propago.gr
υποστηρίζει ότι ζούμε μέρες
1977, τοποθετώντας τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ στη θέση της Ένωσης Κέν-
τρου και το ΚΙΝΑΛ στη θέση
του ΠΑΣΟΚ. Όταν, δηλαδή, αντιστράφηκαν οι συσχετισμοί και το ΠΑΣΟΚ έγινε
κυρίαρχη δύναμη. Κι άλλο χτύπημα στον Αλέξη; Πόσα να αντέξει πια; 



της
Μίκας
Ιατρίδη 

Βουλευτής 
Δωδεκανήσου 
της ΝΔ,
αναπληρώτρια 
γενική γραμματέας
της ΚΟ της ΝΔ
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Γιατί τα λυπημένα τραγούδια μάς κάνουν να νιώθουμε καλά;

Στο πλευρό των ατόμων με αναπηρία με ουσιαστικές πολιτικές

Π
ολλά τραγούδια μάς προκαλούν λύπη. Η λύ-
πη είναι ένα συναίσθημα που συνήθως προ-
σπαθούμε να αποφύγουμε. Ωστόσο, συχνά

η λυπημένη μουσική μάς ανεβάζει και μας κάνει να
νιώθουμε καλά. Γιατί συμβαίνει, άραγε, αυτό; 

Η βιολογία της θλιμμένης μουσικής

Ας ξεκινήσουμε με τις βιολογικές θεωρίες. Όταν
βιώνουμε απώλεια της πραγματικής ζωής ή συμ-
πάσχουμε με τον πόνο του άλλου, ορμόνες όπως η
προλακτίνη και η ωκυτοκίνη απελευθερώνονται
μέσα μας. Αυτά μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε
την απώλεια και τον πόνο βοηθώντας μας να νιώ-
θουμε ηρεμία, παρηγοριά και υποστήριξη. Το να
νιώσουμε τον πόνο ενός τραγουδιού ή να θυμηθού-
με τον δικό μας, μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχες
χημικές αλλαγές μέσα μας. 

Η ψυχολογία της θλιμμένης μουσικής

Ένας βασικός λόγος που απολαμβάνουμε τα λυ-

πητερά τραγούδια είναι επειδή μας συγκινούν βα-
θιά. Το να αισθανόμαστε συγκινημένοι μπορεί να
περιλαμβάνει ρίγος, πλημμύρα συναισθημάτων
(συμπεριλαμβανομένων των ρομαντικών), μια ζε-
στασιά στο στήθος μας και αγαλλίαση.

Γιατί, όμως, αισθανόμαστε συγκινημένοι; Το αί-
σθημα συγκίνησης μπορεί να προέλθει από το να
νιώθουμε ξαφνικά πιο κοντά με άλλους ανθρώπους
και να μοιραστούμε μια συναισθηματική εμπειρία
μαζί τους.

Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι που
είναι πιο πιθανό να αισθάνονται συγκινημένοι από
τη λυπημένη μουσική είναι αυτοί που έχουν υψηλή
ενσυναίσθηση. Η αίσθηση των κοινών συναισθημά-
των ενισχύει την αίσθηση της άνεσης και τη συμμε-
τοχή.

Κατανοώντας τον τρόπο επίδρασης

Εναλλακτικά, μπορεί ορισμένα τραγούδια να μην

είναι ευχάριστα επειδή είναι λυπημένα ή νοσταλγι-
κά, αλλά επειδή είναι απλώς όμορφα. 

Μπορούμε να σκεφτούμε και σε πολιτιστικό επί-
πεδο. Πολλά τραγούδια έχουν βαθύτερα νοήματα.
Παίρνουν τον πόνο και τα βάσανα του κόσμου και
τους δίνουν νόημα. Όπως το έθεσε κάποτε ο Γερμα-
νός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche, κάποιος που
έχει ένα «γιατί» να ζει, μπορεί να αντέξει σχεδόν
κάθε πόνο.

Τελικά, τα λυπημένα τραγούδια σημαίνουν κάτι
διαφορετικό για τον καθένα μας. Ακούμε λυπημένη
μουσική όταν θέλουμε να αναλογιστούμε, να ανή-
κουμε ή να χαλαρώσουμε. Ακούμε για να βιώσουμε
την ομορφιά, να λάβουμε άνεση ή να αναπολήσου-
με.

Μας βοηθούν να νιώσουμε τον πόνο, να μοιρα-
στούμε τα βάσανά μας και να συνδεθούμε με άλ-
λους στο παρελθόν και το παρόν. Και στο μοίρασμα
της ανθρωπιάς μας είναι η ομορφιά.

Ο
θεσμός της Παγκόσμιας Ημέρας έχει στόχο
την ευαισθητοποίηση των πολιτών για καί-
ρια και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν,

μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία
και το περιβάλλον. Ωστόσο, αν και ο θεσμός της
Παγκόσμιας Ημέρας συνιστά μια από τις μεθόδους
για την επισήμανση της σημασίας ενός ζητήματος,
είναι εξίσου καθοριστικό να βλέπουμε τους τρό-
πους με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα ζητήμα-
τα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Μία από αυτές τις ημέρες είναι και η Παγκόσμια
Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία τιμάται
κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες, λοι-
πόν, μετά την 3η Δεκεμβρίου, αξίζει να επισημαν-
θεί ότι, αν και στη χώρα μας, διαχρονικά, η κατά-
σταση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, η κυβέρνη-
ση της ΝΔ στα δύο χρόνια της θητείας της έχει λά-
βει εμβληματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θέτουν
τα Άτομα με Αναπηρία στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. 

Περαιτέρω, με την εφαρμογή των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών ανοίγει ο δρόμος για την καλυτέ-
ρευση της ποιότητας της ζωής των Ατόμων με Ανα-
πηρία, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και
την ίση αντιμετώπισή τους. Οι βασικές πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης μπορούν να συνοψιστούν στα
εξής:
� Κατατέθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δι-

καιώματα των ΑμεΑ, ένα πλήρες πρόγραμμα 6
πυλώνων και 30 δράσεων με συγκεκριμένα χρο-
νοδιαγράμματα. 

� Έγινε κωδικοποίηση της διάσπαρτης και κατα-
κερματισμένης νομοθεσίας που αφορά τα δι-
καιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και συστά-
θηκε και συγκροτήθηκε η Εθνική Αρχή Προσβα-
σιμότητας.

� Ξεκίνησε η καταγραφή όλων των κτιρίων που
στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, για να κατα-
στούν πλήρως προσβάσιμα. 

�Θεσμοθετήθηκε ο Προσωπικός Βοηθός, ένα πά-
γιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, για 1.000
Άτομα με Αναπηρία (και τους αντίστοιχους βοη-
θούς τους) σε πρώτη φάση και χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

� Θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο Κανονισμός Λει-
τουργίας των ΚΕΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο πλέ-
ον τα άτομα με μη αναστρέψιμες παθήσεις θα
λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα και πα-
ροχές χωρίς την υποχρέωση επανεξέτασης.

� Ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική Αποϊδρυ-
ματοποίησης και στο πλαίσιο αυτό δημιουργούν-
ται διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης για
παιδιά με αναπηρία και εφήβους, στο πλαίσιο
προώθησής της.

� Συντάχθηκε Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την
ισότιμη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην
συμπεριληπτική εκπαίδευση.

� Ολοκληρώθηκε ο διορισμός 4.500 εκπαιδευτι-

κών ειδικής αγωγής και ο διορισμός 10.500 εκ-
παιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση με προϋπόθεση την ύπαρξη
της συμπεριληπτικής/ενταξιακής διάστασης
στην επιμόρφωσή τους.

� Τίθεται σε εφαρμογή, εντός του 2022, η Κάρτα
Αναπηρίας, που θα κάνει ευκολότερη την καθη-
μερινότητα των πολιτών με αναπηρία.

�Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσ-
ληψη στον δημόσιο τομέα περίπου 2.000
ανέργων ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των
οποίων και τα Άτομα με Αναπηρία και οι συγ-
γενείς τους.
Με αποφασιστικότητα, συνέπεια και σχεδιασμό,

η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε στις συγκεκριμέ-
νες παρεμβάσεις, κάνοντας πράξη άλλη μια δέ-
σμευσή της απέναντι στους πολίτες. Αναμφίβολα,
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ωστόσο ο
σταθερός προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι
σαφής και ξεκάθαρος: Τα Άτομα με Αναπηρία πρέ-
πει να έχουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβά-
νουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Σ
ε ολομέτωπη επίθεση προχώρησε η
Τουρκία βάζοντας στο στόχαστρό της
την Αθήνα και τη Λευκωσία ενόψει
των εξελίξεων στην Αποκλειστική Οι-

κονομική Ζώνη της Κύπρου. Με την επιβεβαι-
ωτική γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMo-
bil - Qatar Energy στο οικόπεδο 10 να ξεκινά
την ερχόμενη εβδομάδα, η Άγκυρα επιχειρεί
να «ζεστάνει» τα νερά της Ανατολικής Μεσο-
γείου με ένα πρωτοφανές κρεσέντο προκλητι-
κότητας.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στην
τουρκική εθνοσυνέλευση κατά τη συζήτηση
του προϋπολογισμού, ισχυρίστηκε
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το
Κατάρ δεσμεύτηκαν να μην
μπουν σε περιοχές της τουρ-
κικής υφαλοκρηπίδας. 

Ο Τσαβούσογλου ανα-
φέρθηκε συγκεκριμένα στο
οικόπεδο 5, το οποίο πρό-
σφατα παραχωρήθηκε στους
δύο ενεργειακούς κολοσσούς
με σκοπό να θωρακιστούν τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Λευκωσίας. «Οι
δύο χώρες, η Αμερική και το Κατάρ, έχουν δε-
σμευτεί ότι δεν θα μπουν στην υφαλοκρηπίδα
μας. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε
όλο τον πλούτο γύρω από την Κύπρο. Για αυτό
λέμε ότι θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για
τον Τουρκοκυπριακό λαό μέχρι να υπάρξει δί-
καιη κατανομή», υποστήριξε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών.

Κοιτάσματα
Το οικόπεδο 5, στο οποίο αναφερόταν, βρί-

σκεται στη δυτική πλευρά της κυπριακής ΑΟΖ,
στην οποία η Άγκυρα προβάλλει τις διεκδική-
σεις της με το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας». Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν
υπάρχει κάποιο αξιοποιήσιμο κοίτασμα στην
περιοχή, ωστόσο οι εκτιμήσεις από την πρώτη
δοκιμαστική γεώτρηση των Αμερικανών στο
γειτονικό οικόπεδο 10 αναφέρουν ότι το κοίτα-
σμα Γλαύκος ενδεχομένως εκτείνεται και στο
5. Μέχρι στιγμής πάντως ούτε οι Ηνωμένες
Πολιτείες ούτε το Κατάρ έχουν σχολιάσει τις
δηλώσεις Τσαβούσογλου περί δήθεν «σεβα-
σμού» της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών όμως το

πήγε και ένα βήμα παρακάτω, κατηγορώντας
Αθήνα και Λευκωσία για επιθετική συμπερι-
φορά, ενώ απείλησε με κλιμάκωση της έντα-
σης στο πεδίο. «Η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπρι-
οι έξι φορές προσπάθησαν να στείλουν στην
υφαλοκρηπίδα μας πλοία τρίτων χωρών και
κάθε φορά με τις επαφές μας με τις εν λόγω
χώρες και με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας τους
εμποδίσαμε», είπε ο Τσαβούσογλου και προει-
δοποίησε ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα, αν χρει-
αστεί στο τραπέζι και αν χρειαστεί και στο μέ-
τωπο».

Ψύχραιμη η Αθήνα
Στην Αθήνα κρατούν χαμηλούς τόνους, απο-

δίδοντας το νέο «ξέσπασμα» του Τσαβούσο-
γλου στους κλυδωνισμούς που αντιμετωπίζει
η Τουρκία στο εσωτερικό της λόγω της κατάρ-
ρευσης της τουρκικής οικονομίας. Ενώπιον
ενός «εχθρικού» ακροατηρίου στην Εθνοσυ-
νέλευση και με την οργή του κόσμου να ξεχει-

λίζει για τη φτωχοποίηση των νοικο-
κυριών, ο Τούρκος υπουργός

Εξωτερικών προσπάθησε να
δικαιολογήσει τα αδικαιο-
λόγητα. Όπως την εμμονή
της κυβέρνησης στην επι-
θετική πολιτική, η οποία

έχει οδηγήσει την Άγκυρα
σε διεθνή απομόνωση, αλλά

και τα δισεκατομμύρια δολάρια
που ξοδεύει αλόγιστα ο Ερντογάν

για νέα γεωτρύπανα και εξοπλισμούς, την
ώρα που οι πολίτες κάνουν ουρές για ένα καρ-
βέλι ψωμί.

Το αφήγημα του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
επιχείρησε να υποστηρίξει και ο υπουργός
Ενέργειας της γείτονος Φατίχ Ντονμέζ, ο οποί-
ος υποστήριξε ότι το «Ορούτς Ρέις» παραμένει
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Τουρκία ενι-
σχύει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στη
Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα, η Υδρογραφική
Υπηρεσία της Αττάλειας ανανέωσε τη Navtex
του τουρκικού ερευνητικού πλοίου μέχρι τις
22 Ιανουαρίου, διατηρώντας το στα βόρεια της
Κύπρου.

Πολεμικές ιαχές Τσαβούσογλου
λίγο πριν πιάσουν δουλειά 
τα γεωτρύπανα της κοινοπραξίας
ExxonMobil - Qatar Energy 
στο οικόπεδο 10 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τα... ’ψαλε στον Ισπανό
Το αυτί του Ισπανού ομολόγου του «τράβηξε» ο Νίκος Δένδιας, στον
απόηχο της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψε η Άγκυ-
ρα με τη Μαδρίτη. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την έντονη
δυσαρέσκεια της Αθήνας για την ενδεχόμενη πώληση εξοπλισμών στην
Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει το ευρωπαϊκό
πλαίσιο για την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για επιθετικούς σκοπούς και μάλιστα εναντίον χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Τα κράτη-μέλη έχουμε δεσμευτεί να μην εξάγουμε στρατιωτική τεχνο-
λογία και εξοπλισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επι-
θετικές ενέργειες ή για περιφερειακή αποσταθεροποίηση», διεμήνυσε
ο κ. Δένδιας. Ο Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες Μπουένο επιχείρησε να επα-
νορθώσει, διαβεβαιώνοντας πως «η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλο μέλος
της Ένωσης, μπορεί να είναι σίγουρη ότι η Ισπανία πάντα εργάζεται μέ-
σα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μέσα στα κοινά ευρωπαϊκά διατάγματα».
Ο υπουργός Εξωτερικών φρόντισε να στείλει και ένα ιδιαίτερα αυστηρό
μήνυμα στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας την επιθετική της πολιτική με
τη διαρκή απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, το ανυπόστατο τουρ-
κολιβυκό μνημόνιο, την παράνομη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού που, όπως τό-
νισε ο κ. Δένδιας, βρίσκει μιμητές στη Λευκορωσία.

Σε νευρικό κλονισμό η Άγκυρα



Ε
κπαιδεύονται όπως θα πολεμή-
σουν. Ο λόγος για τα στελέχη της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου που
έκλεισαν «στόματα» με μια εντυ-

πωσιακή επίδειξη ισχύος στο νέο τους
«φρούριο», το πεδίο βολής Κανδηλίου, που
εγκαινιάστηκε παρουσία του αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Οι νέες εγκαταστάσεις παρέχουν άκρως
ρεαλιστικές συνθήκες εκπαίδευσης, δί-
νοντας στις ομάδες των Ειδικών Επιχειρή-
σεων τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε όλα
τα αντικείμενα ανορθόδοξου πολέμου σε
αστικό και ημιαστικό περιβάλλον. Έφοδος
και εκκαθάριση οικίας, εκκαθάριση δια-
δρόμων, εξουδετέρωση τρομοκρατών, κα-
ταρρίχηση και είσοδος από παράθυρο είναι
μερικά μόνο από τα σενάρια που στήθηκαν
κατά την επίσημη παρουσίαση του πεδίου
βολής. Μάλιστα, εκτός από τα λεγόμενα
«Killhouse», όπου οι κομάντος ορμούν πε-
τώντας αρχικά χειροβομβίδες και έπειτα
σαρώνοντας τους στόχους με τον φορητό
τους οπλισμό, στο Κανδήλι έχουν στηθεί
πύργος για αναρρίχηση και καταρρίχηση,
που προσομοιάζει με ένα τριώροφο κτίριο,
τούνελ μήκους εκατό μέτρων αλλά και λα-
βύρινθος εκπαίδευσης. Όλες οι κατα-
σκευές έχουν μεγάλο βαθμό παραμετρο-
ποίησης, ώστε να μοιάζουν με τα σύγχρονα
πεδία μαχών σε κατοικημένες περιοχές,

εκεί όπου θα κληθούν να πολεμήσουν τα
στελέχη των Ειδικών Επιχειρήσεων.

Μέσα σε λίγους μήνες το Κανδήλι έχει
μετατραπεί σε ένα πρότυπο κέντρο εκπαί-
δευσης που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από
τα αντίστοιχα πεδία βολής του εξωτερικού.
«Και αυτό είναι μόνο η αρχή», όπως τονί-
ζουν αρμόδιες πηγές που φιλοδοξούν να
εμπλουτίσουν το κέντρο με νέα στοιχεία
εκπαίδευσης. Στον χώρο έχουν ήδη τοπο-
θετηθεί περίφραξη με κάμερες αλλά και
ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων
με οθόνες στις οποίες οι εκπαιδευτές πα-
ρακολουθούν κάθε κίνηση των εκπαιδευό-
μενων, λαμβάνοντας εικόνα τόσο από τις
φορητές κάμερες των κομάντος όσο και
από τις κάμερες του πεδίου, ενώ έχουν τη
δυνατότητα να αλλάζουν τα σενάρια και να
προσθέτουν νέα αντικείμενα κατά τη διάρ-
κεια της εκπαίδευσης, ανεβάζοντας κατα-
κόρυφα τη δυσκολία.

Αμερικανικά πρότυπα 
Του σχεδιασμού και της κατασκευής του

πεδίου βολής προηγήθηκε προσεκτική με-
λέτη αντίστοιχων κέντρων στις Ηνωμένες
Πολιτείες και το Ισραήλ, στα οποία εκπαι-
δεύονται τακτικά τα στελέχη των ελληνι-
κών Ειδικών Επιχειρήσεων. Αν και το Καν-
δήλι διαθέτει εφάμιλλες δυνατότητες, είναι
εντυπωσιακό ότι στοίχισε πολύ λιγότερο σε
σχέση με άλλα κέντρα με κόστος που ξε-
περνά το 1 δισ. και λαμβάνοντας υπόψη τις
εγκαταστάσεις που διαθέτει, θα έλεγε κα-
νείς ότι αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων που κατάφεραν να
το κατασκευάσουν με ελάχιστα χρήματα
αλλά και σκληρή δουλειά. 

Πόλος έλξης
Επόμενος στόχος του Επιτελείου είναι το

Κανδήλι να αναδειχθεί σε πόλο έλξης για
συμμαχικές δυνάμεις που θα στέλνουν
τους στρατιώτες τους στην Ελλάδα, εκμε-
ταλλευόμενες τις καλές καιρικές συνθή-
κες αλλά και το ανάγλυφο της χώρας που
προσφέρει μοναδικές συνθήκες εκπαί-
δευσης λόγω της εγγύτητας ορεινών όγ-

κων με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, με ταχύ βήμα προχωρούν

οι εργασίες για την κατασκευή νέου λιμανι-
ού στο Μεγάλο Πεύκο, που θα προσφέρει
αναβαθμισμένες δυνατότητες στο ναυτικό
κομμάτι των Ειδικών Επιχειρήσεων. Στο
παραλιακό τμήμα του ΚΕΕΔ θα κατα-
σκευαστούν νέοι βραχίονες και γλίστρες,
όπου θα δένουν τα καινούργια ταχύπλοα
της μονάδας. Οι ναυτικές επιχειρήσεις άλ-
λωστε αποτελούν προτεραιότητα του επι-
τελείου που θέλει τους Έλληνες κομάντος
«ετοιμοπόλεμους» σε όλα τα είδη ανορθό-
δοξου πολέμου και ειδικά σε σενάρια επι-
χειρήσεων που «απαντούν» στις προκλή-
σεις που αναδύονται στο αρχιπέλαγος και
την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο
Μεγάλο Πεύκο προχωρά η κατασκευή νέ-
ου υποστέγου για τα ελικόπτερα Chinook
και NH-90, που αποτελούν το αεροπορικό
σκέλος της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο Chi-
nook θα μετατραπούν σε ελικόπτερα Ειδι-
κών Επιχειρήσεων και θα εφοδιαστούν με
νέους κινητήρες, σύγχρονα συστήματα
πλεύσης αλλά και περισσότερα αντίμετρα,
ώστε να υποστηρίζουν την ελίτ των Ειδι-
κών Δυνάμεων ακόμη και κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οι νέες εγκαταστάσεις 
στο πεδίο βολής Κανδηλίου
παρέχουν άκρως ρεαλιστικές
συνθήκες εκπαίδευσης
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Πολεμούν σε virtual reality 
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Του Γιάννη Κορωναίου

Μ
ια οικολογική καταστροφή που
συντελείται από την αρχή σχεδόν
της λειτουργίας του «στολιδιού»
των νοτίων προαστίων της πρω-

τεύουσας, του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος μέχρι και σήμερα αποκαλύ-
πτει η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Έρευνας του Ινστιτούτου Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων, που φέρει την υπο-
γραφή του δρ Δασολογίας-Φυτοπαθολογίας
Παναγιώτη Τσόπελα, και δημοσιεύει σήμερα η
«Political». Σύμφωνα με την έκθεση, από τον
Οκτώβριο του 2016 τα φυτά, οι θάμνοι και τα
δέντρα που φυτεύτηκαν εν τη γενέσει του πάρ-
κου Σταύρος Νιάρχος έχουν νοσήσει από έναν
μύκητα-φονιά και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί
η δέουσα προσοχή με την κατάλληλη αντιμετώ-
πιση του θέματος. Αποτέλεσμα; Και ο περίφη-
μος μεσογειακός κήπος του ιδρύματος να καρ-
κινοβατεί, και τα περίπου δέκα εκατομμύρια
που έχουν διατεθεί για αυτόν να έχουν «πετα-
χτεί στον κάλαθο των αχρήστων» αλλά και η
υγεία χιλιάδων δέντρων σε όλη την Αττική να
απειλείται, καθώς ο μύκητας μπορεί να μετα-
φερθεί ακόμα και από τις σόλες των παπου-
τσιών σε άλλα πάρκα, σε άλση, ακόμα και σε οι-
κιακούς κήπους!

Δυσάρεστη ιστορία
«Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος καταλαμβάνει

το 85% της συνολικής έκτασης του ΚΠΙΣΝ και
αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό
κήπο στον κόσμο, αλλά και σημείο αφετηρίας
στη στρατηγική προσπάθεια για την ανάπτυξη
της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού»,
σημειώνεται στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ. Οι
υπεύθυνοι για τη διαχείριση του Κέντρου μι-
λούν με περηφάνια για την πράσινη όαση του
πάρκου των περίπου 1.200 δέντρων και των
300.000 θαμνοειδών φυτών, τα οποία επιλέ-
χτηκαν πολύ προσεκτικά, ώστε να ταιριάζουν
με το μεσογειακό κλίμα της χώρας. Ελιές, αλέ-
ες, πλάτανοι, κουμαριές, χαρουπιές, δάφνες,
κυπαρίσσια αλλά και μια πολύ μεγάλη ποικιλία
ελληνικών αυτοφυών αρωματικών φυτών
απλώνονται σε μια έκταση άνω των 200 στρεμ-
μάτων. Πίσω, όμως, από το υπέροχο θέαμα και
την υπερηφάνεια των ανθρώπων του ΚΠΙΣΝ,
κρύβεται μια δυσάρεστη ιστορία που απειλεί,
και θα συνεχίσει να απειλεί όσο δεν βρίσκεται
λύση, ακόμα και την ίδια την ύπαρξη του κή-
που…

Η έκθεση του δρ Δασολογίας-Φυτοπαθολο-
γίας Παναγιώτη Τσόπελα με ημερομηνία δημο-
σίευσης την 9η Δεκεμβρίου 2021 τιτλοφορείται
«Φυτοϋγειονομική κατάσταση στο πάρκο του
ΚΠΣΙΝ - Το πρόβλημα και οι αιτίες τους». Από

τον τίτλο και μόνο αντιλαμβάνεται κανείς ότι η
αισιοδοξία δεν… ανθίζει στο Ίδρυμα για το
μέλλον του κήπου για το οποίο υπολογίζεται ότι
μέχρι σήμερα έχουν ξοδευτεί κοντά στα δέκα
εκατομμύρια ευρώ για την αγορά και την τοπο-
θέτηση των φυτών, τη συντήρηση και την προ-
στασία τους. 

Το πρόβλημα
Σύμφωνα με την έκθεση του κ. Τσόπελα για

το ΙΜΔΟ, το πρόβλημα παρουσιάστηκε σχεδόν
αμέσως με τη μεταφύτευση των δέντρων και
των θάμνων, κάποιο από τα οποία ήταν μολυ-
σμένο και μετέδωσε τον καταστροφικό μύκητα
στο σύνολο των φυτών. «Η παρούσα έκθεση
έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα προβλήματα
φυτοϋγείας που παρατηρήθηκαν σε δένδρα και
θάμνους στο ΚΠΙΣΝ από το 2016 έως σήμερα
(Νοέμβριος 2021). Αυτή βασίζεται σε παρατη-
ρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις του ΙΜ-
ΔΟ, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν και όλες οι
σχετικές μελέτες και αναφορές που τέθηκαν
στη διάθεσή μας», σημειώνει εισαγωγικά ο
υπεύθυνος της έκθεσης, ο οποίος εξαρχής εν-
τοπίζει το πρόβλημα την περίοδο του 2016. 

«Τον Οκτώβριο του 2016 σε επίσκεψή μας
στο πάρκο, έπειτα από αίτημα της Κοινοπρα-
ξίας JV IMPREGILO S.A - ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που ήταν
η κατασκευάστρια εταιρεία, διαπιστώθηκαν
προσβολές σε δένδρα πλατάνου από Phytoph-
thora. Εξετάστηκαν πέντε (5) δένδρα πλατάνου
με συμπτώματα προσβολής Phytophthora και
ελήφθησαν δείγματα από τρία (3) από αυτά κα-
θώς και από ένα φυτό βιβούρνου για περαιτέ-
ρω ανάλυση στο εργαστήριο. Και στα τέσσερα

δείγματα διαγνώστηκε προσβολή Phytophtho-
ra και συμπεραίνουμε ότι και τα έξι (6) φυτά με
συμπτώματα που εξετάστηκαν ήταν προσβε-
βλημένα. Τα φυτά πλατάνου ήταν σε μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ τους, που μας δείχνει ότι εί-
χαν μεταφερθεί μολυσμένα από το φυτώριο.
Στο βιβούρνο κατά πάσαν πιθανότητα η ασθέ-
νεια είχε διαδοθεί από παραπλήσιο δένδρο
πλατάνου», σημειώνεται στην έκθεση. Δεκά-
δες δέντρα και θάμνοι νεκρώνουν, ξεραίνονται
και αναγκαστικά εκριζώνονται και πετιούνται. 

Προσπάθεια θεραπείας
Με τον εντοπισμό της ασθένειας αρχίζει η

προσπάθεια της θεραπείας, που όμως δεν εί-
χε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η επιλογή της
καταπολέμησης της Phytophthora με χημικά
μυκητοκτόνα αποδείχθηκε αναποτελεσματι-
κή, η υπεύθυνη εταιρεία για τη συντήρηση του
έργου αντικαταστάθηκε με άλλη, όμως το
πρόβλημα επανεμφανίστηκε το 2017 και το
2018. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «η δια-
σπορά των προσβολών Phytophthora στο
πάρκο είχε πάρει ήδη μεγάλη έκταση από το
2016 και η εφαρμογή οιουδήποτε μυκητοκτό-
νου, άνευ της προηγούμενης άμεσης αφαίρε-
σης όλου του μολυσμένου φυτικού υλικού,
δεν θα μπορούσε ούτε μπορεί να αποφέρει
ουσιαστικό αποτέλεσμα». 

Ο υδροφόρος ορίζοντας αποδείχθηκε με τη
σειρά του «σύμμαχος» του μύκητα και η κατά-
σταση απαιτεί ρηξικέλευθες αποφάσεις καθώς
«το πρόβλημα με τις προσβολές Phytophthora
αναμένεται να μεγεθυνθεί στο εγγύς μέλλον
στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΠΙΣΝ. Η αντιμε-

τώπιση της ασθένειας είναι πάρα πολύ δύσκο-
λη, διότι ο αριθμός των προσβεβλημένων φυ-
τών είναι μεγάλος και αυτά είναι διάσπαρτα σε
αρκετά σημεία του πάρκου. Πολλά από τα ζών-
τα προσβεβλημένα δένδρα παραμένουν στη
θέση τους και αποτελούν εστίες μόλυνσης»,
σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα του κα-
θηγητή Τσόπελα. 

Δύσκολη η λύση
«Η ενδεδειγμένη λύση είναι κάθετη και σί-

γουρα δύσκολη: Κλείσιμο του πάρκου για αρ-
κετό χρονικό διάστημα, εκρίζωση όλων των
φυτών και απόσυρση του χώματος, αντικατά-
στασή τους από νέα, ελεγμένα φυτά», υποστη-
ρίζει στην «Political» καθηγητής γεωπόνος με
γνώση των προβλημάτων του Πάρκου Νιάρχος.
Οι άλλες λύσεις αποδεικνύονται μπαλώματα
που θα κοστίζουν πολύ και για πάντα ενώ θα
παραμένει ο κίνδυνος της μόλυνσης για τα νέα
φυτά, όπως τους σχεδόν 20.000 θάμνους και τα
270 δέντρα που αντικαθιστούν αυτές τις μέρες
τα νεκρά.

Χιλιάδες νεκρά δέντρα 
και θάμνοι - Αποκαλυπτική
έκθεση του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων 

Καταστροφή στο πάρκο του Νιάρχος 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



Χ
θες σας αποκαλύψαμε πως το
Εργαστήριο στην Ιατρική Σχολή
της Κρήτης, που κάνει και πλήρη
γονιδιακή ανάλυση, ερευνά ορ-

φανά κρούσματα της Όμικρον. Νεότερες
πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι
πέντε ορφανά στο Λασίθι. Και εκεί οι ειδι-
κοί θέλουν να δουν πώς προέκυψαν... δη-
λαδή αν δεν ήταν από ταξίδι, τότε πώς
μπορεί να κόλλησαν τα κρούσματα και
πώς έγινε η διασπορά τους -αν και μικρή
ακόμη- στην κοινότητα.

Κι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για
τους επόμενους μήνες. Πώς δηλαδή το
υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ θα καταστρώσει ένα πλάνο πιθανής
αναχαίτισης της πορείας των κρουσμάτων
από την Όμικρον, η οποία βρίσκεται ήδη
ανάμεσά μας με στόχο να επιτευχθεί η
όσο το δυνατόν γρηγορότερη απομόνωση
των κρουσμάτων αυτών με εκτεταμένη
ιχνηλάτηση για να μη γίνει μεγάλη δια-
σπορά στην κοινότητα. 

Ο φόβος των γιορτών
Σε αυτήν τη φάση υψηλόβαθμα στελέχη

και των δύο φορέων είναι σε ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας για ένα πλάνο αντι-
μετώπισης, ειδικά με τις γιορτές που πλη-
σιάζουν και τα ταξίδια που θα γίνουν από
εκδρομείς σε δημοφιλείς προορισμούς
όπως η Γαλλία αλλά και η Αγγλία με μεγά-
λη εξάπλωση της Όμικρον. Αλλά και εκ-
δρομείς ή Έλληνες που ήδη ζουν εκεί και
θα έρθουν στην Ελλάδα για τις διακοπές
των Χριστουγέννων. Ήδη στο Λονδίνο το
40% των κρουσμάτων αυτήν τη στιγμή προ-
έρχεται από την Όμικρον, η οποία, σύμφω-
να και με τους Έλληνες ειδικούς, δείχνει
πιο μεταδοτική σε σχέση με τη Δέλτα,
όμως οδηγεί σε πιο ήπιες νοσηλείες και με
πιο σύντομο χρόνο παραμονής στο νοσο-
κομείο, με βάση πάντα τα στοιχεία από το

εξωτερικό. Όμως, μια παραλλαγή όπως η
Όμικρον με μεγάλη μεταδοτικότητα, που
ακόμη σαφώς μελετάται, αργά ή γρήγορα
θα δώσει νοσηλείες, έστω και σε απλές
κλίνες Covid. Με αυτήν τη σκέψη πιθανής
πίεσης στα κρεβάτια στις απλές κλίνες Co-
vid των νοσοκομείων μας, που ήδη έχουν
μεγάλη κάλυψη πανελλαδικά, στήνεται
από τώρα ένα πλάνο αντιμετώπισης και για
αυτό το ενδεχόμενο. Υψηλόβαθμα στελέχη
του ΕΟΔΥ αναφέρουν στην «Political» πως
στην Ελλάδα θα δούμε περισσότερα κρού-
σματα της Όμικρον, ίσως και σχετική επι-
κράτησή της, μεταξύ των μηνών Ιανουαρί-
ου και Μαρτίου. 

Θα κυριαρχήσει
Το κακό με αυτή την παραλλαγή είναι ότι

επαναμολύνονται και όσοι έχουν ήδη νο-
σήσει, άρα στο ερώτημά μας πώς θα συνε-
χίσουμε να ζούμε τους επόμενους μήνες
η απάντηση από ανώτερες πηγές του ΕΟ-
ΔΥ είναι πως όσο η ανοσία της χώρας με-
γαλώνει με τον εμβολιασμό, την αναμνη-
στική δόση αλλά και τη φυσική νόσηση,
υπάρχει η ελπίδα τους επόμενους έξι μή-
νες να περνάμε τον ιό, όπως τη γρίπη, με
ήπια συμπτώματα χωρίς την ανάγκη νο-
σηλείας ακόμη και για εμβολιασμένους
που τυχόν μολυνθούν. Πάντως, οι περισ-
σότεροι πανεπιστημιακοί συγκλίνουν πως
ο ιός είναι εδώ, η Όμικρον είναι εδώ και
εμπειρία τους από τη Δέλτα έδειξε πως
μέσα σε λίγους μήνες κυριάρχησε στον
κόσμο με σοβαρές συνέπειες. Άρα είναι
σε επιφυλακή και για την Όμικρον.

Τρέχει η γ’ δόση
Σε σχέση με την αναμνηστική δόση,

όπως τόνισε και ο γενικός γραμματέας
ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, οι δικαιού-
χοι είναι 5.763.670, ποσοστό 85% των ολο-
κληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί 2.284.000 εμβολιασμοί,
40% των δικαιούχων, και ακόμη 1.550.000
συμπολίτες μας έχουν προγραμματίσει το
ραντεβού τους, ποσοστό 26,8% των δι-
καιούχων. Δηλαδή, συνολικά γύρω στο
65%. Στο ποσοστό αυτό ανήκουν δύο μεγά-
λες κατηγορίες, οι άνω των 60 από τους δι-
καιούχους της αναμνηστικής δόσης, που
έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραν-
τεβού τους, σε ποσοστό 85% και οι κάτω
των 60 ετών σε ποσοστό 53,6%. Για τις ηλι-
κιακές ομάδες άνω των 60 τα ποσοστά δια-
μορφώνονται ως εξής: Η ηλικιακή ομάδα
85 και άνω ποσοστό 78%, 80-84: 86,1%, 75-
79: 89%, 70-74: 88%, 65-69: 85,3%, 60-64:
82%. Σε μια προσπάθεια τόνωσης της εμ-
βολιαστικής κάλυψης, ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε το ΜΕΓΑ
Εμβολιαστικό Κέντρο, που άνοιξε τις πύ-
λες του στη Γλυφάδα (χορηγεί Moderna),
δίνοντας μεγάλη ανάσα στα ραντεβού
στους κατοίκους των νοτίων προαστίων,
μετά το κλείσιμο του εμβολιαστικού στο
Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Στοίχημα η αναχαίτιση
της μετάλλαξης Όμικρον

Υπουργείο και ΕΟΔΥ
καταστρώνουν σχέδιο
απομόνωσης των
κρουσμάτων ώστε να
σταματήσουν τη διασπορά

Άνοιξε τηλεφωνική γραμμή για εγκύους - Εμβολιασμένες για κορονοϊό οι μισές
Μετά τους θανάτους και τις διασωληνώσεις εγκύων

που νόσησαν από Covid-19, άνοιξε μεγάλη συζήτηση
προκειμένου οι Ελληνίδες να είναι ενημερωμένες και
θωρακισμένες. Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προ-
γραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγεί-
ας (ΕΕΟΠΑΑΥ), σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ
και τη HOPEgenesis, οργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα
στις 7/12/21 με θέμα «Covid-19, εγκυμοσύνη και εμβόλια»
που παρακολούθησαν περισσότεροι από 5.000 συμμετέ-
χοντες. Από την 1η/12/21 λειτουργεί ήδη τηλεφωνική

γραμμή ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: 2132039142, ώρες: 10.00-
18.00) και έχει δεχτεί μέχρι σήμερα περισσότερες από
600 κλήσεις από εγκύους. Από τις απαντήσεις τους φαί-
νεται ότι το 51% έχει εμβολιαστεί πριν από την εγκυμοσύνη
και ρωτά για την ενισχυτική δόση, για την οποία οι διε-
θνείς οργανισμοί έχουν τοποθετηθεί ότι θα πρέπει να γί-
νει τρεις μήνες μετά τη δεύτερη mRNA δόση εμβολίου. Το
12% αναφέρει ότι εμβολιάστηκαν στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, ενώ το 37% είπε πως δεν έχει εμβολιαστεί.

«Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή από τη Γ’

Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών ανέδειξε προγνωστικούς παράγοντες για πρό-
κληση σοβαρής νόσου σε εγκύους που νοσούν με Covid-
19, όπως είναι το τρίτο τρίμηνο της κύησης, η προχωρη-
μένη ηλικία της μητέρας και η ύπαρξη παχυσαρκίας»,
αναφέρει η καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας
ΕΚΠΑ Σοφία Καλανταρίδου στην «Political», επισημαί-
νοντας ότι βάσει αυτής της μελέτης δόθηκε η επέκταση
της χρήσης μονοκλωνικών αντισωμάτων και στις εγ-
κύους του γ’ τριμήνου.

«Μαύρη» Τρίτη με 130 θανάτους
Νέο θλιβερό ρεκόρ είχαμε χθες με 130 θανάτους. Τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 5.736. Από τους 700 ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 568 εί-
ναι ανεμβολίαστοι. Έκρηξη του ιικού φορτίου στην Κρήτη. Στην Αττική τα νέα
κρούσματα είναι 1.786, 901 στη Θεσσαλονίκη και 179 στο Ηράκλειο.
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Ο
Γιώργος Τράγκας νικήθηκε από τον κορονοϊό.
Δέκα ημέρες πάλεψε γενναία στη ΜΕΘ του νο-
σοκομείου «Σωτηρία», αφήνοντας την τελευταία
του πνοή στις 03.10 ξημερώματα Τρίτης, με τον

δημοσιογραφικό κόσμο συγκλονισμένο. Ο 72χρονος εκδό-
της, ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, από τους
κορυφαίους της γενιάς του, ήταν ανεμβολίαστος και σε
συνδυασμό με τις σοβαρές επιπλοκές που του προκάλεσε η
Covid-19 κατέληξε μόνος και ηττημένος στη μονάδα εντατι-
κής θεραπείας.

Ο μπον βιβέρ του life style, το «Big Boss» των media, ο
γόης που αγάπησε και αγαπήθηκε σφόδρα, υπήρξε για δε-
καετίες η αγαπημένη επαναστατική φωνή των λαϊκών και
αδύναμων, της εργατιάς και του μόχθου. Οι απανταχού ταξι-
τζήδες τον είχαν «θεό» και οι ραδιοφωνικές του εκπομπές
έπαιζαν στα ταξί πιο δυνατά και από τα σουξέ της εποχής.
Αυτοί ήταν οι δικοί του αόρατοι ήρωες, αλλά σημαντικοί. «Ο
Τράγκας ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις» ήταν το μότο δε-
καετιών, με τον δημοσιογράφο να γράφει ιστορία με τις
σκληρές πολιτικές αναλύσεις, τις τιτάνιες αναμετρήσεις με
πρωθυπουργούς, αποκαλύπτοντας χωρίς φόβο σκάνδαλα
και συνωμοσίες που του στοίχισαν ακριβά από τα πρόστιμα
του ΕΣΡ. Μέχρι με την καγκελάριο Μέρκελ τα έβαλε και την
πλήρωσε 25.000 ευρώ.

Μα και τα δικά του δεν τα έκρυβε! Το 2012, όταν το όνομά
του εμφανίσθηκε στη λίστα Λαγκάρντ, παραδέχτηκε δημό-
σια πως είχε βγάλει χρήματα στο εξωτερικό. Μάλιστα, σε
συνέντευξη για τα προσωπικά του «εγκλήματα», είχε δη-
λώσει: «Αυτό θα το κρίνει ο Άγιος Πέτρος όταν βρεθώ ενώ-
πιόν του και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα πάω στην αρι-
στερή ή στη δεξιά πόρτα. Ελπίζω να με πάει σε κεντροδεξιά
πόρτα και να με βάλει σε κήπο καλό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε με τα σοβαρά θέματα της
υγείας του, τα κοινοποιούσε, όπως τον χρόνιο διαβήτη, τα
καρδιολογικά προβλήματα και τον οπίσθιο πυρηνικό κα-
ταρράκτη που τον άφησε για δύο μήνες τυφλό.

Ο ηγέτης του πρόσφατα ιδρυθέντος πολιτικού κόμματος
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» όσο μεγάλωνε τόσο φλέρταρε πιο
έντονα με τη ζωή. Πρόσφατα είχε κάνει μπότοξ και λέιζερ
για να εμφανίζεται πιο φρέσκος στις εκπομπές του με συμ-
παρουσιαστή όχι κάποιον έμπειρο συνάδελφό του αλλά την
τεράποδη Ζιζέλ, που ξάπλωνε νωχελικά δίπλα του.

Το 2019 ανανέωσε τους όρκους αγάπης με την τρίτη σύ-
ζυγό του Μαρία Καρρά -η οποία νοσεί πιο ήπια με κορο-
νοϊό- στο Λας Βέγκας ντυμένος Έλβις Πρίσλεϊ! Πατέρας
δύο αγοριών, του Φρέντυ και του Γιάννη, σκεφτόταν σοβα-
ρά να υιοθετήσει δύο παιδιά από τη Συρία. Αλλά τα όνειρά
του δεν τελείωναν. «Δεν έχω κάνει γάμο στη Βενετία σαν
τον Κλούνεϊ. Έχω παντρευτεί δύο φορές τη Μαρία Καρρά,
αλλά δεν την έχω πάει να κάνουμε έναν spiritual γάμο. Πρέ-

πει να τελειώσω μια σειρά από βιβλία, να ταξιδέψω πολύ,
αλλά και να συντονίσω ένα δίκτυο κοινωνικής στήριξης»,
είχε δηλώσει το 2014!

Καλοπληρωμένος και περιζήτητος σε κανάλια και ραδιό-
φωνα, ιδιοκτήτης ενός υπέροχου διαμερίσματος στο Παρί-
σι και λάτρης των αυτοκινήτων Porsche με οδηγό, έγινε
γνωστός από την εκπομπή «Χωρίς Αναισθητικό» και ακο-
λούθησαν το σόου «Viva» και ο «Ελεύθερος σκοπευτής»,
συμμετέχοντας ως πολιτικός σχολιαστής σε δελτία ειδήσε-
ων. Σταθμός στην καριέρα του ήταν η εφημερίδα «Βραδυ-
νή» και αργότερα έγινε εκδότης των «Crash», «Χώρα»,
«Ανεξαρτησία».

Το νεαρό αγόρι, χωρισμένων γονιών, που γεννήθηκε
στο Μεταξουργείο με πατέρα γυναικολόγο δεν είχε βλέ-
ψεις για την Ιατρική. Έπαιζε γκαζές στη Σανταρόζα κι
όσο μεγάλωνε ένιωθε σαν τον «Πουαρό»: ήθελε να τα
ξέρει όλα!

«Το παιδί 
του λαού» 

σώπασε…

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΑΓΚΑΣ

Χρήστος Ζούπας: 
«Τον εκλιπαρούσα 
να εμβολιαστεί»
Στην αποκάλυψη ότι εκλιπαρούσε τον Γιώργο
Τράγκα να εμβολιαστεί, προχώρησε ο γιατρός
του Χρήστος Ζούπας. Ο γνωστός διαβητολόγος
και φίλος του δημοσιογράφου είπε ότι ο Γιώρ-
γος Τράγκας πίστευε ότι θα περάσει τον κορο-
νοϊό σαν απλή γρίπη. Ο κ. Ζούπας πρόσθεσε:
«Για τόσο δυσάρεστα γεγονότα δεν είναι εύκο-
λο να πει κανείς πολλά πράγματα. Όχι μόνο πα-
ρακαλούσα τον Γιώργο Τράγκα να εμβολιαστεί,
τον εκλιπαρούσα».



«Δ
ύο σοροί ανήλικων εντο-
πίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια κατάσβεσης  πυρ-
καγιάς σε δώμα διώρο-

φης οικίας, επί της οδού Ιθάκης στο Κα-
ματερό Αττικής. Επιχειρούν 15 πυροσβέ-
στες με 4 οχήματα». Μέσα σε αυτές τις 26
λέξεις του μηνύματος της Πυροσβεστικής
περιλαμβάνεται μια ανείπωτη τραγωδία
με θύματα δύο αδέλφια ηλικίας 12 και 13
ετών, που άφησαν την τελευταία τους
πνοή σε ένα φλεγόμενο δώμα στην οδό
Ιθάκης στο Καματερό.

Λίγο πριν από τις 10.00 το πρωί η Πυρο-
σβεστική κλήθηκε να παρέμβει για πυρ-
καγιά σε διώροφη κατοικία με δώμα, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες για
εγκλωβισμένα άτομα. Όταν, όμως, οι
πρώτες δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και
ξεκίνησαν να επιχειρούν στο δώμα, αντί-
κρισαν ένα μακάβριο θέαμα ανάμεσα στις
φλόγες και τους καπνούς: δύο ανήλικα
αγόρια ήταν νεκρά, καθώς η φωτιά που
ξέσπασε πιθανότατα από μια παλιά ξυλό-
σομπα δεν τους άφησε περιθώριο να γλι-
τώσουν. Ίσως, μάλιστα, να μην κατάλαβαν
και τίποτα, καθώς κοιμόντουσαν την ώρα
που το σπίτι τυλίχτηκε στις φλόγες, με τις
αναθυμιάσεις να τα «βυθίζουν» ακόμα
περισσότερο στον ύπνο και στη συνέχεια
στον θάνατο. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το μι-
κρότερο παιδί της 15μελούς οικογένειας
Ρομά, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, είχε
σωθεί χάρη στην αντίδραση του μεγάλου
αδελφού της που βρισκόταν και αυτός στο
σπίτι. Την άρπαξε και σπάζοντας ένα τζάμι

κατάφερε να σώσει τη ζωή της, την ώρα
που στα χέρια της είχαν προκληθεί εγκαύ-
ματα. 

Η τραγική ειρωνεία
Το φοβερό είναι πως δεν γνώριζε ότι

στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο
αδέλφια του, ηλικίας 12 και 13 ετών (ο Βα-
σίλης και ο Ραφαήλ), καθώς δεν ένιωθαν
καλά και δεν πήγαν στο σχολείο. Τραγικές
φιγούρες οι γονείς των παιδιών που δεν
μπορούσαν να πιστέψουν την ανείπωτη
τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο σπίτι τους,
ενώ και οι συγγενείς που έφτασαν γρήγο-
ρα στο σημείο δεν μπορούσαν να συγκρα-

τήσουν τα δάκρυά τους. «Οι φλόγες ήταν
πάρα πολύ υψηλές, παρά το γεγονός ότι η
Πυροσβεστική ήρθε άμεσα. Δυστυχώς, τα
παιδάκια που είχαν βγει έξω δεν είπαν σε
κανέναν ότι υπήρχαν άλλα δύο αδελφάκια
τους μέσα», εξήγησε στην «Political» o κ.
Κωνσταντίνος, κάτοικος της οδού Ιθάκης
και φίλος της οικογένειας. «Τραγωδία, τι
άλλο να πω… Δεν γνώριζαν ότι στο διπλα-
νό δωμάτιο ήταν τα δύο τους αδέλφια, για-
τί αυτά τα παιδάκια πήγαιναν στο σχολείο
και τέτοια ώρα υπολόγιζαν ότι θα είναι
εκεί κι όχι στο σπίτι. Εντωμεταξύ, υπήρχαν
υλικά στο δώμα πολύ εύφλεκτα, όπως το
πισσόχαρτο που είχαν για στέγη. Οι πυρο-

σβέστες έσβηναν και άρπαζε ξανά η φω-
τιά διαρκώς για ώρες», συμπληρώνει ο
ίδιος. 

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστι-
κής συντάσσει πόρισμα για τα αίτια, ενώ οι
σοροί των δύο παιδιών έφυγαν από το
σπίτι μέσα σε κλίμα οδύνης.
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papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Έσβησαν» από αναθυμιάσεις
και εγκαύματα ύστερα 
από φωτιά σε δώμα

Ψάχνουν ασυνείδητο οδηγό που
σκότωσε πεζούς στον Κηφισό

Ένας 56χρονος άνδρας συνελήφθη από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, κατηγο-
ρούμενος για τη δολοφονία της 55χρονης πρώην συζύγου του το πρωί της Δευτέ-
ρας σε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Μάδυτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομι-
κοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών κατέληξαν ότι ο πρώην σύζυγος, και όχι γυναί-

κα, ήταν αυτός που πυροβό-
λησε και σκότωσε για λό-
γους εκδίκησης την 55χρο-
νη. Πρόκειται για τη 17η γυ-
ναικοκτονία στην Ελλάδα
από τις αρχές του χρόνου.
Έγκυρες πηγές έλεγαν ότι
αρχικά οι Αρχές είχαν μαρ-
τυρία ότι το άτομο που πυρο-
βόλησε έμοιαζε με γυναίκα,
όμως γρήγορα έφτασαν στα

ίχνη του πρώην συζύγου, ο οποίος την είχε απειλήσει στο παρελθόν, μετά τον χω-
ρισμό τους πριν από τέσσερα χρόνια. Μάλιστα λόγω των προβλημάτων η γυναίκα
είχε αναγκαστεί να εγκατασταθεί στη Νέα Μάδυτο, στο σπίτι του αδελφού της.

Πληροφορίες για τον ασυνείδητο οδηγό, ο
οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής προ-
κάλεσε τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα
δύο πεζοί να αφήσουν την τελευταία τους
πνοή στην άσφαλτο, αναζητά η ΕΛΑΣ. Το
τραγικό περιστατικό συνέβη στις 02.40 τις
πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/12)
στο Αιγάλεω και συγκεκριμένα σε παράδρο-
μο επί της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Λαμία. Ο οδηγός του
οχήματος παρέσυρε τους δύο πεζούς, τραυ-
ματίζοντάς τους θανάσιμα (τα δύο θύματα

ήταν ηλικίας περίπου 35 ετών), ωστόσο, αντί
να παραμείνει στο σημείο και να καλέσει την
Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ, εξαφανίστηκε.
Μάλιστα, ανακοίνωση για το περιστατικό
εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής, αναφέροντας: «Παρακαλείται όποι-
ος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό
τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο
δυστύχημα, να επικοινωνήσει με το Α’ Τμή-
μα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα:
210-5788600, 210-5788611, 210-5788601
και 210-5788619».

Η δολοφόνος
ήταν τελικά ο…
πρώην σύζυγος
της 55χρονης

Τραγωδία στο Καματερό
με δύο νεκρά αδελφάκια
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Με παντζάρια και
σκόρδα θεράπευε 
ο «ψευτογιατρός» 

Απίστευτα πράγματα ακούστηκαν χθες
στην αίθουσα όπου δικάζεται ο «ψευτογια-
τρός». Η θεραπεία του σε 35χρονη πάσχου-
σα από καρκίνο, η οποία έχασε τελικά τη
ζωή της ακολουθώντας τις οδηγίες του Dr
Kontos, περιλάμβανε παντζάρια, σκόρδα,
βουβαλίσιο κρέας, «θαύματα» και έλαια από
το Βατικανό.

Οι καταθέσεις των γονιών της άτυχης γυ-
ναίκας συγκλόνισαν το ακροατήριο, ενώ δά-
κρυα κύλησαν πολλές φορές και από τα μά-
τια των δικαστών της έδρας. «Στην εκκλησία
που πήγαινε, γνώρισε τον Κοντοστάθη από
τον πνευματικό της. Επειδή ο συγκεκριμέ-
νος είχε βοηθήσει τον Εφραίμ -ας μου επι-
τραπεί- να κατουρήσει πέτρα από τα νεφρά,
αποφάσισε τότε να ακολουθήσει τις θερα-
πείες του, γιατί δεν κοίταζε ανθρώπους κοι-
νούς, αλλά ανθρώπους με θρησκευτικό
ήθος. Ο πνευματικός της και ο Κοντοστάθης
διάλεξαν το θύμα τους», ανέφερε η μητέρα
του θύματος.

Κατά τη συνάντηση της οικογένειας με τον
περίφημο Dr Kontos, ο τελευταίος τους πα-
ρουσίασε πως το παιδί τους έχει φύλακα άγ-
γελο στο πλευρό του. «Είχε έναν υπολογιστή
ανοιχτό. Βλέπω έναν εγκέφαλο, ένα κρανίο.
Μου επέδειξε ένα σημείο που έκανε σαν
σταυρουδάκι και μου λέει “το παιδί σου έχει
έναν άγγελο στο κεφάλι του”», είπε η μάρτυ-
ρας.

Η κατάσταση της υγείας της κοπέλας είχε
ραγδαία επιδείνωση, σε σημείο που «τα πό-
δια της φούσκωσαν και έγιναν σαν μπουκά-
λες πετρογκάζ, το σώμα της είχε βγάλει φο-
λίδες και μας πήρε 3.000 ευρώ για αλοιφές
από την Ισπανία. Μέσα σε πέντε μήνες η κό-
ρη μου έφυγε από τη ζωή. Εμείς μάθαμε για
τον γιατρό από την τηλεόραση. Την ίδια πε-
ρίοδο έγινε και η κανονική εκταφή της. Μου
έδωσαν από τον Κόντο ένα σεντόνι με κόκα-
λα», είπε κλείνοντας.

Με λυγμούς κατέθεσε στο δικαστήριο και
ο πατέρας της 35χρονης, που υποστήριξε ότι
έδωσαν 60.000 ευρώ στον γιατρό, εκ των
οποίων «4.000 ευρώ για ειδικό νερό από την
Αμερική με ψήγματα χρυσού και πλατίνας
που θα τσιμέντωναν τα καρκινικά κύτταρα».

Σ
ε οικογενειακή υπόθεση είχαν
μετατρέψει τη διακίνηση ναρκω-
τικών μια 67χρονη από τη Γλυ-
φάδα, ο 70χρονος σύζυγός της

και ο 34χρονος γιος τους, οι οποίοι συνε-
λήφθησαν -μαζί με ακόμη έναν 36χρονο-
ύστερα από αστυνομική επιχείρηση του
Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμένα Αθη-
νών.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε στις 29/11
όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είδαν
ένα σκουρόχρωμο Smart, το οποίο κι-
νούνταν ύποπτα, στο εμπορικό πάρκο του
«Ελ. Βενιζέλος», και το παρακολούθησαν,
καθώς στην ευρύτερη περιοχή πραγματο-
ποιούνται συναντήσεις διακινητών με αλ-
λοδαπούς, τους οποίους εφοδίαζαν με
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. 

Ο οδηγός του οχήματος πάρκαρε και
συναντήθηκε με τρία άτομα -πιθανώς αλ-
λοδαπούς- δίνοντάς τους κάτι το οποίο
έμοιαζε με φάκελο. Οι τρεις κινήθηκαν
προς το αεροδρόμιο, ενώ ο οδηγός του
αυτοκινήτου μέσω της Βάρης - Κορωπίου
έφτασε στη Γλυφάδα, όπου σταμάτησε
έξω από τριώροφη κατοικία. Εκεί, συνάν-
τησε τον 34χρονο, με τον οποίο μίλησε και
μετά έφυγε με μεγάλη ταχύτητα προς
Αθήνα.

Κύκλωσαν το σπίτι 
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας παρακο-

λουθούσαν την κατοικία στη Γλυφάδα για
περίπου δέκα μέρες. Εκεί διαπίστωσαν
ότι στον δεύτερο όροφο έμενε η 67χρονη -
φερόμενη ως αρχηγός- με τον 70χρονο
σύζυγό της, στον πρώτο όροφο η ηλικιω-
μένη μητέρα της και στο ισόγειο ο γιος
τους, ηλικίας 34 ετών. Όταν είδαν πάλι το
σκουρόχρωμο Smart που είχαν εντοπίσει
στο αεροδρόμιο, ερεύνησαν τις πινακίδες

και βρήκαν πως ο οδηγός ήταν σεσημα-
σμένος για ναρκωτικά. 

Τον ακολούθησαν και είδαν πως πραγ-
ματοποιούσε ολιγόλεπτες στάσεις σε διά-
φορα σημεία στην Αθήνα, παραδίδοντας
ποσότητες ναρκωτικών σε «φιξάκια».
Επίσης στο σπίτι της Γλυφάδας πήγαιναν
συχνά νεαρά άτομα για 5-7 λεπτά. Χτυ-
πούσαν το κουδούνι του δεύτερου ορό-
φου και αφού έβγαινε η 67χρονη στο
μπαλκόνι και έλεγχε την περιοχή, στη συ-
νέχεια τους άνοιγε από το θυροτηλέφωνο.

Οι… απίθανες κρυψώνες 
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι

του οδηγού του Smart, όσο και στο τριώ-
ροφο στη Γλυφάδα, βρέθηκαν ποσότητες
ναρκωτικών που έκρυβαν σε διάφορα ση-
μεία και χρήματα. Σε πλαστικό κουτί από
χειρουργικές μάσκες εντοπίστηκε ακα-
τέργαστη κάνναβη, σε βάζο 13.500 ευρώ
μετρητά, ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκε
ατζέντα-τετράδιο που διατηρούσε η φε-
ρόμενη ως αρχηγός, με ονόματα και χρη-
ματικά ποσά, ναρκωτικά και ποσότητες. 

Τη στιγμή μάλιστα της έρευνας από
αστυνομικούς, ένας πελάτης χτύπησε το
κουδούνι για να αγοράσει ναρκωτικά και
υποστήριξε στους αστυνομικούς: «Ήρθα
για να αγοράσω κάνναβη για προσωπική
χρήση από την (...)». 

Στον εισαγγελέα 
ο πασίγνωστος 
αρνητής-δικηγόρος
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον δι-
κηγόρο και αρνητή της πανδημίας
Νίκο Αντωνιάδη, ο οποίος στις 8
Δεκεμβρίου κλήθηκε για εξηγή-
σεις ως ύποπτος στο πλαίσιο της
μεγάλης εισαγγελικής έρευνας
που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον
θάνατο 54χρονης γυναίκας στο νο-
σοκομείο «Ευαγγελισμός» και
έλαβε προθεσμία. Η έρευνα, την
οποία χειρίζεται ο εισαγγελέας
Γιώργος Νούλης, τρέχει με γορ-
γούς ρυθμούς, καθώς έχουν κλη-
θεί και έχουν ήδη καταθέσει σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal» μάρτυρες που επιβεβαιώνουν
τόσο την άρνηση της ασθενούς να
διασωληνωθεί όσο και τις νουθε-
σίες του δικηγόρου προκειμένου
να μη δεχθεί τη διασωλήνωση.
Ο ίδιος ο δικηγόρος σε ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του υποστηρίζει
ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον
του εισαγγελέα για κακουργηματι-
κή κατάχρηση εξουσίας, θα υπο-
βάλει αίτηση εξαίρεσης εναντίον
του και πειθαρχική αναφορά στη
Γραμματεία της Επιθεώρησης του
Αρείου Πάγου. Την ίδια στιγμή,
ανακοίνωσε πως θα προσφύγει
κατά του κλητηρίου θεσπίσματος
με το οποίο παραπέμφθηκε σε δί-
κη στις 14 Ιανουαρίου 2022 στο
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων
Αθηνών για διασπορά ψευδών ει-
δήσεων.
Σ.Σ

Έπειτα από έφοδο της 
αστυνομίας συνελήφθησαν
πατέρας, μητέρα και γιος 
σε τριώροφο στη Γλυφάδα 

Οικογενειακή... 
επιχείρηση
διακίνησης κόκας



Tης Εύης Πανταζοπούλου

Μ
ια σπουδαία διάκριση απέ-
σπασε το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),
το οποίο μόλις 2,5 χρόνια μετά

την ίδρυσή του τοποθετείται στην υψηλό-
τερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά το
ακαδημαϊκό - ερευνητικό προσωπικό του.
Πιο συγκεκριμένα, επτά καθηγητές του
ΕΛΜΕΠΑ βρίσκονται ανάμεσα στους κο-
ρυφαίους ερευνητές (2%) παγκοσμίως για
το 2020, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπι-
στημίου Stanford. Η κατάταξη «Data for
updated science-wide author databases
of standardized citation indicators» του
Stanford ανακοινώνεται ετησίως και αξιο-
λογεί την επίδοση όλων των ερευνητών
παγκοσμίως βάσει επιλεγμένων δεικτών
με έμφαση στον αντίκτυπο του δημοσιευ-
μένου τους έργου και του έργου τους συ-
νολικά.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστη-
μίου Stanford, επτά μέλη της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ βρίσκονται
για το έτος 2020 στη λίστα με τους κορυ-
φαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως,
καθώς και σε εκείνους που ανήκουν στο
κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημο-
νική τους περιοχή (έχουν κατηγοριοποι-
ηθεί σε 22 Επιστημονικά Πεδία και 176

υποκατηγορίες). Πρόκειται κατά σειρά κα-
τάταξης για τα μέλη ΔΕΠ Εμμανουήλ Κυ-
μάκη (καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών), Δημήτριο Καλδέρη (επίκουρος κα-
θηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών), Δήμητρα Βερνάρδου (επίκουρη
καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών),
Ηλία Ποταμίτη (καθηγητής στο Τμήμα
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής),
Δημήτριο Κατσαπρακάκη (καθηγητής στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Λάζα-
ρο Τζούνη (αναπληρωτής καθηγητής στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) και
Αχιλλέα Βαΐρη (καθηγητής στο Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών). 

Αξιολόγηση του έργου τους
Στον κατάλογο των κορυφαίων 100.000

ερευνητών, με βάση το συνολικό επιστη-
μονικό τους έργο, βρίσκονται τέσσερα μέ-
λη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ, τρεις εκ των οποίων
περιλαμβάνονται και στη λίστα με το κορυ-
φαίο 2% για το 2020: οι καθηγητές Εμμα-
νουήλ Κυμάκης, Θρασύβουλος Μανιός
(Τμήμα Γεωπονίας), Ηλίας Ποταμίτης και
Αχιλλέας Βαΐρης. Μεταξύ των 100.000 κο-
ρυφαίων ερευνητών βρίσκονται και άλλοι
Έλληνες καθηγητές ερευνητές από το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Η ταξινόμηση των κορυφαίων επιστη-
μόνων ανά τον κόσμο βασίζεται σε συγκε-
κριμένο αριθμό επιλεγμένων δεικτών με
έμφαση στον αντίκτυπο του δημοσιευμέ-
νου τους έργου κατά τη διάρκεια του 2020,
καθώς και του συνολικού τους έργου, ενώ
προκύπτει από την αξιολόγηση περισσότε-
ρων από 8.000.000 επιστημόνων παγκο-
σμίως. Ειδικότερα, η ετήσια αξιολόγηση
της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford
βασίζεται στις αναφορές που έχει λάβει
κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον πέντε
δημοσιεύσεις για τη συγκεκριμένη χρονι-
κή περίοδο, σύμφωνα με τη βάση δεδομέ-
νων Scopus. Η Πρυτανεία του Ιδρύματος
συνεχάρη θερμά τους καθηγητές του ΕΛ-
ΜΕΠΑ για τη σημαντική τους αυτή διάκρι-
ση, η οποία «αντικατοπτρίζει το υψηλού
επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται
στο ΑΕΙ, παρότι λειτουργεί τα τελευταία
μόλις 2,5 χρόνια». 
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Αξιολόγηση 
με φασόν κείμενα
ετοιμάζουν 
οι δάσκαλοι
Νέα κείμενα «φασόν» ετοιμάζει το
συνδικαλιστικό όργανο των δασκά-
λων προκειμένου να τα προωθήσει
στους Συλλόγους Διδασκόντων νη-
πιαγωγείων και δημοτικών για την
επόμενη φάση της αξιολόγησης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε
ανακοίνωσή της, «τις αμέσως επό-
μενες μέρες θα συνεδριάσει το ΔΣ
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος (ΔΟ) για να καταλήξει στα νέα
ενιαία κείμενα - δράσεις για την
επόμενη φάση του Συλλογικού Προ-
γραμματισμού, τα οποία θα σταλούν
στους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης και στα σχολεία».
Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση
της Δικαιοσύνης, με την οποία κρί-
θηκε παράνομη η απεργία - αποχή
από την αξιολόγηση δασκάλων και
καθηγητών, η ΔΟΕ επιχείρησε να
παρακωλύσει τη διαδικασία ζητών-
τας από τους Συλλόγους Διδασκόν-
των να υποβάλουν, αντί της έκθεσης
αξιολόγησης, κείμενα-φασόν. Για το
θέμα το υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει
ότι πρόκειται για μη σύννομη ενέρ-
γεια, για την οποία θα επιβάλλονται
σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς
κυρώσεις. 
Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της α’
φάσης της αξιολόγησης, η ΔΟΕ επα-
νέρχεται υποστηρίζοντας ότι περισ-
σότεροι από 3.762 Σύλλογοι Διδα-
σκόντων έχουν ακολουθήσει τις
αποφάσεις της Ομοσπονδίας σχετι-
κά με την αξιολόγηση και ανακοινώ-
νοντας ότι θα αποστείλει κείμενα-
φασόν και για τη β’ φάση της διαδι-
κασίας. Μάλιστα, η Ομοσπονδία εξα-
πολύει τα βέλη της όχι μόνο εναντίον
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδεί-
ας «της οποίας καμία από της επι-
διώξεις δεν έχει υλοποιηθεί» αλλά
και εναντίον διαφόρων «δημοσιο-
γραφικών επιτελείων σε διατεταγ-
μένη υπηρεσία».

Στους κορυφαίους ερευνητές
7 καθηγητές του ΕΛΜΕΠΑ

Παγκόσμια διάκριση από 
το Stanford για το μόλις 
2,5 ετών Ελληνικό 
Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Εμμανουήλ
Κυμάκης

Δημήτριος
Καλδέρης

Δήμητρα 
Βερνάρδου

Ηλίας 
Ποταμίτης 

Δημήτριος 
Κατσαπρακάκης

Λάζαρος
Τζούνης

Αχιλλέας 
Βαΐρης



τoυ Κώστα Παππά

Η
κλιματική αλλαγή, πέρα από τις
οφθαλμοφανείς επιπτώσεις
που επιφέρουν τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα, που κάνουν

συχνότερα την εμφάνισή τους, φαίνεται
να επηρεάζει άμεσα και τις οικονομίες
των κρατών. Η μείωση της παραγωγικότη-
τας των εργαζομένων, που οφείλεται στη
θερμική εξάντληση από τους παρατεταμέ-
νους καύσωνες, είναι μια από αυτές και
μεταφράζεται σε σημαντική απώλεια στο
ΑΕΠ των κρατών που εμφανίζουν υψηλές
θερμοκρασίες κάθε χρόνο.

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε αυτές τις
χώρες και η περαιτέρω αύξηση της θερ-
μοκρασίας θα ψαλιδίσει ακόμη περισσό-
τερο το ΑΕΠ της τα επόμενα χρόνια, σύμ-
φωνα με στοιχεία μελετών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Μιλώντας στην «Political», o αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, δρ Ανδρέας Φλουρής, ο οποί-
ος είναι και επικεφαλής ομάδας που ερ-
γάζεται για τις έρευνες αυτές στην Ελλά-
δα, σημειώνει: «Οι μελέτες εντάσσονται
στο ευρωπαϊκό έργο “Heat sealed” και
έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Η
Ελλάδα είναι από τους πολύ βασικούς φο-
ρείς της μελέτης αυτής, όπως και η Κύ-
προς. Έχουν γίνει πάνω από 15 μελέτες

στην Ελλάδα και έχουμε δει ότι όσο αυξά-
νεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
στους 25 βαθμούς Κελσίου, από εκεί και
πάνω για κάθε βαθμό αύξησης της θερμο-
κρασίας μειώνεται η παραγωγικότητα του
ανθρώπου κατά 1%». Φέρνοντας ως παρά-
δειγμα την ίδια εργασία που καταβάλλει
ένας αγρότης που εργάζεται στην Ελλάδα
στους 35 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι
σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο αγρότη
στη Γερμανία, ο κ. Φλουρής επισήμανε ότι
η αποδοτικότητα του Έλληνα αγρότη θα
είναι περίπου 10% μικρότερη στο επίπεδο
της παραγωγικότητας. 

Χάνουμε δισεκατομμύρια
Υπάρχουν όμως απαντήσεις σε αυτήν τη

βεβαιότητα που δείχνουν οι μελέτες; Με
ποιον τρόπο μπορεί να καλυφθεί η μει-
ωμένη παραγωγικότητα που εδράζεται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες; Στις ερω-
τήσεις αυτές ο αναπληρωτής καθηγητής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έδωσε τις
απαντήσεις που επίσης εξάγονται από τη
μελέτη των στοιχείων των σχετικών ερευ-
νών. Ο κ. Φλουρής τονίζει χαρακτηριστικά
ότι υπάρχουν απαντήσεις σε αυτούς τους
προβληματισμούς: «Μέσα από τη μελέτη
αυτή είδαμε επίσης ότι όταν οι εργοδότες
έδιναν ένα στοχευμένο διάλειμμα την ώρα
που έπρεπε στον εργαζόμενο, τότε την
υπόλοιπη ώρα αυτός ο εργαζόμενος αύ-

ξανε τόσο πολύ την παραγωγικότητά του
που υπερκάλυπτε το διάλειμμα που του
δόθηκε και δούλευε ακόμη περισσότερο.
Έτσι μπορούσε να υπερκεράσει και την
απώλεια που είχε εξαιτίας της ζέστης.
Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπο-
ρούμε να υπερκεράσουμε αυτή την κατά-
σταση, αρκεί να τους ξέρουμε και να τους
υιοθετούμε», τόνισε ως προς την αντιμε-
τώπιση της θερμικής καταπόνησης.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες
στην Ελλάδα, που μοιάζει να βρίσκεται
στη δίνη του κυκλώνα σε σχέση με την αύ-
ξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας της κλι-
ματικής αλλαγής, ο κ. Φλουρής μιλώντας
συγκεκριμένα για τη μείωση του ελληνι-
κού ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια τόνισε: «Σε
αυτήν τη μελέτη μεταφράσαμε τη μείωση

της παραγωγικότητας σε χρήμα. Στην Ελ-
λάδα από αυτή την καταπόνηση των εργα-
ζομένων χάνουμε περίπου κάθε χρόνο το
2% του ΑΕΠ και αυτό μεταφράζεται σε δι-
σεκατομμύρια ευρώ. Αν μάλιστα η κλιμα-
τική αλλαγή, που είναι παρούσα σήμερα,
επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, τότε θα
έχουμε και ακόμη μεγαλύτερη μείωση
του ΑΕΠ». 

Τα... λευκά του δόντια έδειξε χθες ο
καιρός ντύνοντας στα άσπρα την Πάρνη-
θα, τα Βίλια και την Ιπποκράτειο Πολι-
τεία. Στην Κεντρική Εύβοια, το χιόνι
έφτασε ακόμα και στους 40 πόντους. Η
χιονόπτωση ξεκίνησε τις πρώτες πρωι-
νές ώρες και συνεχίστηκε μέχρι και το
βράδυ, με τη Δημοτική Αρχή να ανακοι-
νώνει ότι τα σχολεία θα παραμείνουν
κλειστά σήμερα, Τετάρτη, στη Στενή Ευ-
βοίας. 

Χιόνια και στην Κεντρική Μακεδονία,
με την κακοκαιρία να προκαλεί οδικά
προβλήματα σε επαρχιακές οδούς και
τις αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι
απαραίτητες. Στη Λάρισα το θερμόμετρο
έδειξε -1 βαθμό, με το τοπίο να θυμίζει
κάποιο αλπικό χωριό.

Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί και σή-

μερα στις περιοχές όπου χιόνισε χθες,
ενώ στο μεγαλύτερο κομμάτι της επι-
κράτειας θα υπάρχει συννεφιά. Βροχο-
πτώσεις προβλέπονται στα νησιά των
Κυκλάδων, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα
8 μποφόρ.

Στην Αθήνα, μετά τις χθεσινές βροχές,
αρκετά σύννεφα αναμένεται να μας…
σκεπάσουν σήμερα, ενώ υπάρχει πρό-
βλεψη και για τοπικές βροχές κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Τα χειμωνιάτικα
ρούχα είναι απαραίτητα για σήμερα,
αφού η θερμοκρασία προβλέπεται να
φτάσει στους 7 βαθμούς Κελσίου.
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Ο δρ Ανδρέας Φλουρής
εξηγεί πώς η αύξηση της
θερμοκρασίας στη χώρα μας
μειώνει την παραγωγικότητα
των εργαζομένων 

Άσπρη μέρα είδαν Πάρνηθα και Βίλια 
- Σαράντα πόντοι χιόνι στην Κεντρική Εύβοια

Η κλιματική αλλαγή
«ψαλιδίζει» το ΑΕΠ



Αθήνα

Να παραμείνουν οι συμβασιούχοι Covid

Με ομόφωνο ψήφισμά του, το δημοτικό συμβούλιο της πρωτεύουσας
ζητάει την παραμονή των συμβασιούχων που είχαν προσληφθεί για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Στη συνεδρίαση
παρέστησαν και συμβασιούχοι του δήμου και εκπρόσωποι της ΠΟΕ-
ΟΤΑ, οι οποίοι ζήτησαν να αναγνωριστεί ότι «καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες» και να μη χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Ο δή-
μαρχος Κώστας Μπακογιάννης υπερασπίστηκε το αίτημα των εργαζο-
μένων, διερωτώμενος «πού στηρίζεται η λογική μη ανανέωσης, μη συ-
νέχισης της εργασίας τους ενώ ακόμη η πανδημία είναι σε εξέλιξη;»
και επισημαίνοντας πως «οι εργαζόμενοι εργάζονται σε τομείς υπηρε-
σιών που έχουν σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα». Ο επικεφαλής της
«Ανοιχτής Πόλης» Νάσος Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι οι συμβασιού-
χοι «καλύπτουν ανάγκες που είχε ο δήμος και προ της πανδημίας και
που θα έχει και μετά την πανδημία».

Λουτράκι

Η γάτα έκλεψε την παράσταση σε ΔΣ
Είναι από τα απρόοπτα που συμβαίνουν σε διαδικτυακά συμβού-

λια, κατά τα οποία οι σύμβουλοι συμμετέχουν από την ξεγνοιασιά
του σπιτικού τους. Στη διάρκεια ενός τέτοιου διαδικτυακού συμβου-
λίου, ο δημοτικός σύμβουλος Αλκιβιάδης Δρίτσας έκανε την κεντρι-
κή του παρέμβαση με τη γατούλα του να τον χαδεύει στον ώμο. Όλοι
οι συμμετέχοντες στο συμβούλιο, μηδέ του δημάρχου εξαιρουμέ-
νου, έδωσαν περισσότερη σημασία στη γάτα παρά στα όσα ο συνά-
δελφός τους έλεγε για σημαντικά θέματα του δήμου τους.

Το πρόγραμμα «Πρόσοψη» παρουσιάστηκε στο προχθεσινό δημοτικό συμ-
βούλιο της πρωτεύουσας και σκοπό έχει την ανάπλαση, την ενίσχυση της
ασφάλειας, την αύξηση της αξίας, την ανάδειξη του κτιριακού πλούτου και
γενικά την αισθητική αναβάθμιση των εμβληματικών κτιρίων της Αθήνας.
Το εν λόγω πρόγραμμα δρομολογείται σε συνεργασία με την Ανάπλαση
Αθήνας ΑΕ και προβλέπει και ειδικού σκοπού χρηματοδότηση.
Στο πρόγραμμα, με αρχικό προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, μπορούν να εν-
ταχθούν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός ορίων του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα
με σχετική ενημέρωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ανάπλαση Αθή-
νας ΑΕ, το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται στις 6.000 ευρώ ανά κτίριο
ενώ για τα διατηρητέα το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται στις 7.200 ευ-
ρώ ανά κτίριο.

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για το 2022 προβλέπει για έργα
προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 36,5 εκατ.
ευρώ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας στην κεντρική τοποθέτη-
σή του προς το δημοτικό συμβούλιο, πα-
ρουσιάζοντας το εν λόγω πρόγραμμα. Ο δή-
μαρχος χαρακτήρισε «ρεαλιστικό» και
«αναπτυξιακό» το προτασσόμενο τεχνικό
πρόγραμμα, στην κατεύθυνση της οικονο-
μικής ανασυγκρότησης της πόλης. Επιση-
μαίνεται ότι το νέο τεχνικό πρόγραμμα είναι
υψηλότερο κατά περίπου 11 εκατ. ευρώ σε
σχέση με εκείνο του 2020, ενώ παλαιότερα
οι προϋπολογισμοί για τεχνικά έργα κυμαί-
νονταν μεταξύ 20 και 22 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, ο δήμαρχος εξήγησε ότι υπάρχει
«ισορροπία ανάμεσα σε μεγάλα εμβληματι-
κά έργα και σε παρεμβάσεις καθημερινό-
τητας», προσθέτοντας πως προβλέπονται
παρεμβάσεις σε όλες τις δημοτικές κοινό-
τητες, οι οποίες κατά μεγάλο ποσοστό θα
χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους.

!Θεσσαλονίκη

«Προϋπολογισμό-ρεκόρ
36,5 εκατ. στο τεχνικό
πρόγραμμα του 2022»

Αναβάθμιση προσόψεων κτιρίων 
με χρηματοδότηση

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καστοριά

Κονδύλι 1 εκατ. για πράσινο
ενεργειακά δημαρχείο

Την ενεργειακή αναβάθμιση του Σκαπέρδειου Δη-
μοτικού Μεγάρου προβλέπει η ένταξη του έργου στο
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό
969.260 ευρώ, ύστερα από σχετική απόφαση του οι-
κείου περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη. Το εν λόγω
έργο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ενεργει-
ακών αναβαθμίσεων εμβληματικών κτιρίων του Δή-
μου Καστοριάς, που εκτός από το δημαρχείο ενέταξε
εντός του 2021 τα κτίρια του 1ου - 2ου Γενικού Λυ-
κείου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου, του 7ου Δημοτι-
κού Σχολείου Καστοριάς και του 4ου Γυμνασίου, του
Κλειστού Γυμναστηρίου Καστοριάς, οι εργασίες στα
οποία θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων μηνών.
Πρόκειται για παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογι-
σμού 4.500.000 ευρώ και επιφάνειας 12.000 τμ, που
θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου.

Δήμος Χαλκιδέων 

Ζητά επανασύνδεση ρεύματος για
αδύναμους οικονομικά δημότες

Την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για κατα-
ναλωτές που εντάσσονται στις προϋποθέσεις χορήγη-
σης ειδικού βοηθήματος, ζητά με επιστολή της προς
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα, η δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Συγκε-
κριμένα η δήμαρχος, «λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών
που διαβιούμε», αιτείται: Να επανασυνδεθεί το ηλε-
κτρικό ρεύμα σε καταναλωτές που έχουν περιέλθει
από τη ΔΕΗ στην «Καθολική Υπηρεσία», δηλαδή σε
πλήρη οικονομική αδυναμία. Να καταργηθεί η απαί-
τηση της ΔΕΗ προκαταβολής ίσης με το 30% της συνο-
λικής οφειλής. Και να εφαρμοστεί η ευνοϊκή ρύθμιση
των 120 δόσεων για τα χρέη των καταναλωτών στη
ΔΕΗ, όπως ισχύει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
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Δήμος Αθηναίων



Ξ
εκίνησε η τοποθέτηση των νέων σύγ-
χρονων φωτιστικών σωμάτων τύπου led
σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας

της περιφέρειας, στο πλαίσιο του έργου συν-
τήρησης και αναβάθμισης του οδοφωτισμού
των κύριων οδικών αξόνων της Αττικής, συνο-
λικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, με
χρηματοδότηση της περιφέρειας. Τα πρώτα
φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν στη λεω-
φόρο Ποσειδώνος και ήδη τα αποτελέσματα
στη βελτίωση των συνθηκών νυχτερινής οδή-
γησης είναι ορατά. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα τοποθετήσει
23.790 φωτιστικά led στις σημαντικότερες
λεωφόρους της Αττικής, όπως Κηφισού, Πο-
σειδώνος, Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμέ-
νης, Αλίμου, Κατεχάκη, και στις οδούς πέριξ
του κέντρου της Αθήνας, όπως Πανεπιστημί-
ου, Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Πειραιώς
κ.ά. Τα νέα φώτα αναμένεται να κάνουν τη νύ-
χτα μέρα στο οδικό δίκτυο, καθώς βελτιώνε-
ται σημαντικά η ποιότητα του φωτισμού, ενώ

επιτυγχάνεται μείωση των φαινομένων θάμ-
βωσης και παρέχουν αυξημένη λαμπρότητα.
Τα πλεονεκτήματα όμως δεν σταματούν εδώ,
διότι τα φωτιστικά είναι πλήρως ελεγχόμενα
μέσω συστήματος τηλεδιαχείρισης, κάτι που
σημαίνει ότι, σε πραγματικό χρόνο, μπορούν
να λαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με την
κατάστασή τους. 

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, ο πε-
ριφερειάρχης Γιώργος Πατούλης τόνισε:
«Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η μεί-
ωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και
η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις κεντρι-
κές οδικές αρτηρίες αρμοδιότητάς της, προ-
κειμένου να αναβαθμιστούν σημαντικά τα
επίπεδα ασφάλειας στους δρόμους, ιδιαίτερα
κατά τις νυχτερινές ώρες. Συνεχίζουμε να
επενδύουμε έμπρακτα στην προστασία των
πολιτών αλλά και στην αισθητική αναβάθμιση
του οδικού δικτύου της Αττικής, έχοντας ως
προτεραιότητα και την προστασία του περι-
βάλλοντος».

Ξεχωριστό ρεύμα ανακύκλωσης τηγανελαίου  
Στην εφαρμογή νέου προγράμματος ανα-

κύκλωσης για τη συλλογή, μεταφορά και
ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποι-
ημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγα-
νελαίων) προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου. Το
νέο ρεύμα ανακύκλωσης θα υλοποιηθεί μέ-
σω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων
συλλογής, με σκοπό την ενεργειακή του
αξιοποίηση.

Όπως επισημάνθηκε, η επιλογή δημιουργίας ρεύματος τηγανελαίου επιφέρει σημαντικά
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, καθώς απαλλάσσει το περιβάλλον από έναν τερά-
στιο και επιβαρυντικό όγκο χρήσιμων υλικών, συνδράμει έμμεσα στην παραγωγή βιοντί-
ζελ, το οποίο μπορεί να υποκαταστήσει το ντίζελ, ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε θέματα
ανακύκλωσης και βοηθά στην ενίσχυση του δήμου από πιθανά ανταποδοτικά οφέλη.

Συνεχείς δράσεις
καθαριότητας-
απολύμανσης  

Μία ακόμη μεγάλη, συντονισμένη
κυριακάτικη παρέμβαση καθαριότη-
τας και απολύμανσης πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθη-
ναίων, αυτή τη φορά στη γειτονιά της
Ριζούπολης, συνεχίζοντας τις πα-
ρεμβάσεις σε πλατείες, πεζόδρο-
μους, αλλά και πολυσύχναστα ση-
μεία, τα οποία έχουν ήδη στολιστεί
και περιμένουν με γιορτινή διάθεση
τα Χριστούγεννα.
Όπως επισημαίνεται, το ξεχωριστό
χριστουγεννιάτικο σκηνικό που συ-
ναντά κανείς στο κέντρο αλλά και
στις 129 γειτονιές της Αθήνας συνο-
δεύεται από τη διαρκή και αδιάκοπη
παρουσία των υπηρεσιών καθαριό-
τητας, οι οποίες φροντίζουν καθημε-
ρινά, ώστε η πόλη να διατηρείται
πάντα καθαρή και οι κάτοικοί της να
απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο
κλίμα με ασφάλεια.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα ανατολικά της Αθήνας,
έχει ξεσπάσει «ιντερνετικός
πόλεμος» ανάμεσα σε νυν και
πρώην δήμαρχο που όλα δεί-
χνουν ότι τελικά θα οδηγήσει
στις αίθουσες των δικαστη-
ρίων; Πάντως και οι δύο πλευ-
ρές αλληλοκατηγορούνται ότι
έχουν επιστρατεύσει «φιλικές
ιστοσελίδες» και ψεύτικα
προφίλ για να συκοφαντούν
τον αντίπαλο και πλέον συλλέ-
γονται στοιχεία, προκειμένου
η αντιπαράθεση να μετατραπεί
σε… μηνύσεις και αγωγές! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έρχεται open mall
στη Νίκαια 
Σε ανοιχτή αγορά (open mall) μετατρέ-
πεται η οδός Τσαλδάρη στη Νίκαια, κα-
θώς, στο πλαίσιο του προγράμματος
αναβάθμισης ανοιχτών αγορών, ο δή-
μος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη είχε
καταθέσει σχετική πρόταση ένταξής
του στο πρόγραμμα, η οποία και εγκρί-
θηκε. Πρόκειται για ένα έργο συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ
και χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο Γιώργο Ιωακει-
μίδη: «Ένα όνειρο πολλών ετών για την
πόλη έγινε πραγματικότητα. Το μετρό,
έργο πνοής που ενώνει την πόλη μας
με την Αθήνα και αργότερα και με τον
Πειραιά σε συνδυασμό με την αναμόρ-
φωση του ιστορικού κέντρου της Τσαλ-
δάρη, θέτει την περιοχή μας σε τροχιά
ανάπτυξης. Ως Δημοτική Αρχή συνεχί-
ζουμε να διεκδικούμε και πετυχαίνου-
με αυτά που επί σειρά δεκαετιών στε-
ρηθήκαμε».

Τα Βριλήσσια στη
δράση Zero Hero 

Στη δράση Zero Hero - «Ο κύκλος
των χαμένων πλαστικών» συμμετέχει ο
Δήμος Βριλησσίων. Μια δράση που,
όπως τονίζει, εμπνέει μικρούς και με-
γάλους, ώστε να συγκεντρώσουν πο-
σότητες πλαστικών μπουκαλιών σε
έναν εμβληματικό κάδο συλλογής σε
σχήμα ψαριού, πριν αυτές καταλήξουν
στη θάλασσα και κατ’ επέκταση στην
τροφική αλυσίδα. Το Zero Hero - «Ο
κύκλος των χαμένων πλαστικών» στο-
χεύει στην πρόληψη της δημιουργίας
απορριμμάτων, καθώς και στην ενίσχυ-
ση ενός οικοσυστήματος που φέρνει
κοντά οργανισμούς και άτομα που μοι-
ράζονται το ίδιο όραμα: έναν πλανήτη
που όλοι σεβόμαστε και διατηρούμε
αναλλοίωτο! Ο δήμαρχος Ξένος Μανια-
τογιάννης θα υποδεχθεί μικρούς και
μεγάλους στο ψάρι της Zero Hero αύ-
ριο, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, και ώρα
11.30, στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»
(πρώην ΤΥΠΕΤ).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Από την Ποσειδώνος ξεκίνησε 
η τοποθέτηση σωμάτων led 



Σε τραγωδία κατέληξαν οι σχε-
δόν καθημερινοί καυγάδες ενός
71χρονου και του 43χρονου γιου
του, ο οποίος ήταν εξαρτημένος
από τα ναρκωτικά, χθες το πρωί στα
Ρύζια Κιλκίς. Ο ηλικιωμένος τηλε-
φώνησε στην αστυνομία και τους
ενημέρωσε ότι είχε πυροβολήσει
τον γιο του που έπεσε νεκρός.

Οι αστυνομικοί της Ασφαλείας
Κιλκίς εξετάζουν όλα τα ενδεχόμε-
να στην τραγική υπόθεση, διερευνώντας τα στοιχεία από
τον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το
έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί στο σπίτι του 71χρονου,
όταν τον επισκέφθηκε ο 43χρονος τοξικομανής γιος του.

Ακολούθησε ένας από τους καθη-
μερινούς καβγάδες και όπως ομο-
λόγησε ο ηλικιωμένος, πήρε το
όπλο και πυροβόλησε τον γιο του.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφο-
ρίες σύμφωνα με τις οποίες την
ώρα του εγκλήματος στο σπίτι του
71χρονου ήταν και ο γιος του θύ-
ματος, η φιλοξενία του οποίου
ελέγχεται εάν αποτέλεσε αντικεί-
μενο της σημερινής διαμάχης των

δύο ανδρών. Με την εργαστηριακή εξέταση των στοιχεί-
ων που έχουν συγκεντρωθεί από το σπίτι αναμένεται να
διασταυρωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες για την
παρουσία του τρίτου προσώπου.

Μεγάλο ζόρι φαίνεται πως έφερε στον ΣΥΡΙΖΑ η εκλο-
γή του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του ΚΙΝΑΛ, πα-
ράλληλα με τον αριθμό των πολιτών που προσήλθαν στις
κάλπες.

Ήδη στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ
των οποίων και ο Σωκράτης Φάμελλος, εκδηλώνουν την

αγωνία τους για το αύριο, προσπαθώντας με τον τρόπο τους
να πείσουν πως η συζήτηση θα πρέπει να αφορά μόνο πολι-
τικές και όχι πρόσωπα. Ίσως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη
Β’ Θεσσαλονίκης θέλει να ξεχάσει πως ο Αλέξης Τσίπρας
στο καθ’ όλα δημοκρατικό τους κόμμα φοράει ακόμα το δα-
χτυλίδι που του έδωσε ο προκάτοχός του…

Μεγάλα ζόρια στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή Ανδρουλάκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μαθήματα ιστορίας
από τον Καράογλου

«Στους ήρωες αρμόζει να τι-
μούνται» έγραψε πρωί πρωί στο
Facebook ο Θόδωρος Καράογλου.
Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης μάς θύμισε πως «σαν
σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος
Γεώργιος Ιβανώφ! Ο κολυμβητής
και υδατοσφαιριστής του Ηρακλή,
που πολέμησε για την ελευθερία
της Ευρώπης και εκτελέστηκε
στην Κατοχή εξαιτίας της ηρωικής
αντιστασιακής δράσης του. Το αί-
μα του ποτίζει μέχρι σήμερα το
δέντρο της ελευθερίας, διδάσκον-
τας στους νεότερους να περπατά-
με πάντα με το κεφάλι ψηλά».

Συνόδευσε τη σύζυγο
στο νοσοκομείο

Τη σύζυγό του συνόδευσε στο νο-
σοκομείο της Νάουσας ο Τάσος
Μπαρτζώκας. Ο βουλευτής Ημαθίας
της ΝΔ παρέα με τον γιο του βρέθη-
καν στο πλευρό της Έλλης Δεληγιάν-
νη προκειμένου να πραγματοποιήσει
την τρίτη δόση του εμβολίου της.
Μάλιστα, ο ίδιος ανάρτησε και οικο-
γενειακή φωτογραφία, συγχαίρον-
τας το υγειονομικό προσωπικό για
τον καθημερινό τους αγώνα μέρα και
νύχτα, για τη δική μας υγεία, όπως
χαρακτηριστικά έγραψε, για τις ζωές
όλων μας!

Γάκης υπέρ του νέου
προέδρου του ΚΙΝΑΛ
Έναν απρόσμενο… σύμμαχο
βρήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης
στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο λό-
γος για τον Βασίλη Γάκη, ο οποί-
ος συνεχάρη τον νέο πρόεδρο
του ΚΙΝΑΛ για την εκλογή του,
ενώ συνεχάρη και τον πρόεδρο
του ΔΣ Πέτρο Λεκάκη, που τον
στήριξε από την πρώτη στιγμή
της υποψηφιότητάς του. «Να ευ-
χηθώ στον κ. Ανδρουλάκη καλή
δύναμη. Δεν μπορώ να του ευχη-
θώ καλή επιτυχία, γιατί ανήκω
σε άλλο κόμμα και έχω
άλλες απόψεις», είπε ο κ. Γάκης.

Πατέρας σκότωσε τον 43χρονο τοξικομανή
γιο του ύστερα από έναν ακόμη μεγάλο καβγά

Επιστρέφει το πάρκινγκ
Φεύγουν τις επόμενες ώρες οι λαμαρίνες από την

πλατεία Ελευθερίας και ο χώρος αποδίδεται εκ νέου
στους πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η πλατεία θα χρησι-
μοποιηθεί και πάλι ως χώρος στάθμευσης μέχρι να
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία υπόγει-
ου πάρκινγκ, παράλληλα με την επιφανειακή διαμόρ-
φωση και ανάδειξη σε πάρκο μνήμης και αναψυχής.

Υγειονομικό υλικό δωρεά της ΝΔ
Ενενήντα χιλιά-
δες γάντια, 50.000
χειρουργικές μά-
σκες και 4 ειδικά
αμαξίδια μεταφο-
ράς ασθενών προ-
σέφερε, μέσω χορηγίας, στα πέντε νοσοκομεία της
πόλης μας η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Στην πα-
ράδοση του υλικού παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της
ΔΕΕΠ ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Μητράκας, ο
πρόεδρος της Δημ. ΤΟ Α’ Διαμερίσματος ΝΔ Θεσσα-
λονίκης Γιώργος Γκαζέπης, ο πρόεδρος της Δημ. ΤΟ
Γ’ Διαμερίσματος ΝΔ Θεσσαλονίκης Βαγγέλης
Σβάρνας, η πρόεδρος της Δημ. ΤΟ Ε’ Διαμερίσματος
ΝΔ Θεσσαλονίκης Σοφία Σαφαρίκα, ο πρόεδρος της
Δημ. ΤΟ Καλαμαριάς ΝΔ Θεσσαλονίκης Γιώργος Αν-
δρεάδης, οι διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, Παναγιώτης Μπογιατζί-
δης και Δημήτριος Τσαλικάκης, ο διοικητής του Γε-
νικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Νίκος Αντωνάκης και οι αναπληρωτές διοικητές του
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Γεώργιος Ταρασίδης και Σαντρί-
να Τιτοπούλου.

Αποφεύγουν τα διά ζώσης
συμβούλια

Με το… κιάλι θα ψάχνει στο τέλος τους δημοτικούς
συμβούλους στην αίθουσα των συνεδριάσεων ο πρό-
εδρος του ΔΣ Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης. Όπως
φαίνεται, οι περισσότεροι αποφεύγουν να βρεθούν
διά ζώσης και επί ώρες σε κλειστό χώρο, εξαιτίας της
πανδημίας. Αποτέλεσμα ήταν στην τελευταία τακτική
συνεδρίαση μόλις οκτώσύμβουλοι να βρίσκονται στην
αίθουσα και οι υπόλοιποι να παρακολουθούν τη συζή-
τηση των θεμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θλίψη για τον χαμό Κυνηγόπουλου 
Τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον θάνατο του Άγι

Κυνηγόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών,
εξέφρασαν ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος
Λεκάκης και δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι μίλησαν θερμά
για τον ιστορικό παράγοντα του μπάσκετ και δημοσιο-
γράφο, ο θάνατος του οποίου βύθισε σε βαρύ πένθος όχι
μόνο τους οικείους του αλλά και την κοινωνία της Θεσ-
σαλονίκης. Ο δήμαρχος, δε, επιφυλάχθηκε να τιμηθεί ο
ΆγιςΚυνηγόπουλοςόπως του αρμόζει από το ΔΣ.
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Μετά το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, ο νέος καγκελάριος
της Γερμανίας Όλαφ Σολτς επισκέφθηκε την Πολωνία, τη
δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στα ανατολικά σύνορα της Γερ-
μανίας, αλλά και τη χώρα που μέτρησε εκατομμύρια νε-
κρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους από τη ναζιστική ει-
σβολή και κατοχή. 

Ως προς το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων, που τέ-
θηκε έμμεσα στην κοινή συνέντευξη Τύπου στη Βαρσοβία,

ο Σολτς είπε ότι το ζήτημα της καταβολής επανορθώσεων
για τις ζημίες που προκάλεσε η ναζιστική Γερμανία κατά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει κλείσει από νομικής πλευράς.

Η συμφωνία, την οποία επικαλείται ο καγκελάριος, είναι
η «Συνθήκη 2 συν 4» του 1990 που υπεγράφη ανάμεσα στις
δύο Γερμανίες και τις πρώην νικήτριες δυνάμεις, στην
οποία όμως δεν γίνεται αναφορά στο ζήτημα των επανορ-
θώσεων. Το νέο στοιχείο στην απάντηση Σολτς, όπως επιση-

μαίνει το «Spiegel», είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται σύν-
δεση του αιτήματος για καταβολή επανορθώσεων με τις ει-
σφορές της Γερμανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό, από
τις οποίες επωφελείται και η Πολωνία.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
η ελληνική πλευρά, καθώς πάγιο αίτημα της κάθε κυβέρνη-
σης είναι η ικανοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων για
αποζημιώσεις.

Π
ανταχόθεν βάλλεται ο Μπόρις
Τζόνσον. Σαν να μην έφτανε το
τελευταίο σκάνδαλο με το χρι-
στουγεννιάτικο «κορονοπάρτι»

στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με τη
μεγαλύτερη ανταρσία των βουλευτών του
από την έναρξη της θητείας του: Το ένα τρίτο
των Τόρις αντιτίθεται στο Σχέδιο Β της κυ-
βέρνησης, που περιλαμβάνει νέα, αυστηρό-
τερα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλω-
σης του κορονοϊού.

Όσο για τη δημοτικότητα του Τζόνσον,
έχει πέσει τόσο χαμηλά, που κάποιοι λένε
πως το άστρο του έχει αρχίσει να δύει. Σύμ-
φωνα με την τελευταία σφυγμομέτρηση της
κοινής γνώμης, το Σάββατο, η πλειοψηφία
των πολιτών θεωρεί πως ο πρωθυπουργός
θα έπρεπε να παραιτηθεί.

Ο 57χρονος Τζόνσον βρίσκεται στο στό-
χαστρο μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με το
πάρτι των Χριστουγέννων το 2020 στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ, όταν τέτοιες εκδηλώσεις ήταν
αυστηρά απαγορευμένες, ιδίως αφού ήρθε
στο φως βίντεο στο οποίο συνεργάτες του
γελούν και αστειεύονται για αυτό.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτού-
του Opinium για λογαριασμό της εφημερί-
δας «The Observer», η δημοτικότητα των
Συντηρητικών, που μέχρι πρότινος είχαν
καθαρό προβάδισμα σε σχεδόν όλες τις
έρευνες μετά τη σαρωτική νίκη τους στις
εκλογές του 2019, έπεσε τέσσερις εκατοστι-
αίες μονάδες στο 32%, ενώ το ποσοστό των
Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αυξήθηκε στο 41%. 

Σε ελεύθερη πτώση είναι και η δημοτικό-
τητα του Τζόνσον προσωπικά: Έχει πέσει
στο 35%, υποχωρώντας 14 μονάδες σε σύγ-
κριση με προηγούμενη έρευνα πριν από
δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 57% των ψη-
φοφόρων θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός θα
έπρεπε να παραιτηθεί, από 48% πριν από
δύο εβδομάδες.

Η δυσαρέσκεια για τον Τζόνσον αυξάνε-
ται ακόμη και στις τάξεις των Τόρις, σύμφω-
να με σχολιαστές. «Τα ευρήματα της τελευ-
ταίας δημοσκόπησής μας είναι ασφαλώς
δραματικά, με τεράστια πτώση της δημοτι-
κότητας των Συντηρητικών και των θετικών
απόψεων για τον πρωθυπουργό», είπε ο
Άνταμ Ντράμοντ, ο επικεφαλής του τμήμα-
τος που διενεργεί έρευνες για πολιτικά ζη-
τήματα στο ινστιτούτο Opinium.

Ο ίδιος επισήμανε πως ο Τζόνσον έχει
ανατρέψει επανειλημμένα την αρνητική ει-
κόνα στις δημοσκοπήσεις, είναι «βασιλιάς»

ως προς αυτό, είπε. Όμως σε περίπτωση
που η ηγεσία των Συντηρητικών «δεν μπο-
ρέσει να ανατρέψει αυτούς τους αριθμούς
γρήγορα», μερίδα της παράταξης μπορεί να
«αρχίσει να διερωτάται μήπως τέλειωσε το
πάρτι για τον πρωθυπουργό», πρόσθεσε.

ΟΟ  Έλον Μασκ 
πρόσωπο της χρονιάς
στο περιοδικό «Time»

«Το… Διάστημα είναι το όριο» για τον
Έλον Μασκ, γράφει το περιοδικό
«Time», που ανακήρυξε τον Αμερικανό
μπίζνεσμαν ως «Πρόσωπο της Χρο-
νιάς» για το 2021. Ο 50χρονος διευθύ-
νων σύμβουλος της Tesla και της
SpaceX, και δεύτερος πλουσιότερος
άνθρωπος στον κόσμο, περιγράφεται
ως ένας άνδρας που «φιλοδοξεί να σώ-
σει τον πλανήτη στέλνοντας ανθρώπους
στον Άρη», ενώ σημειώνεται πως «με
μια κίνηση του δακτύλου του, το χρημα-
τιστήριο εκτοξεύεται στα ύψη ή πέφτει
στα τάρταρα».

Η SpaceX έχει περάσει πρώτη στην
κούρσα για τον διαστημικό τουρισμό,
ενώ η Tesla, μια εταιρεία αξίας 1 τρισ.
δολ., κατέχει τα δύο τρίτα της αγοράς
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όπως
γράφει το περιοδικό, μπορεί η Tesla να
είναι η βασική πηγή πλούτου και φήμης
για τον Μασκ, αλλά «το Διάστημα κινη-
τοποιεί τις πιο τρελές, τις πιο ακραίες
φιλοδοξίες του».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
είναι αντιμέτωπος με 
τη μεγαλύτερη εξέγερση 
βουλευτών - Τα σκάνδαλα 
και η κατάρρευση 
στις δημοσκοπήσεις

«Όχι» του Σολτς στην Πολωνία για τις πολεμικές επανορθώσεις…

Άρχισε να δύει το άστρο 
του Μπόρις Τζόνσον
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Π
αρατείνονται τα μέτρα στήριξης
ενάντια στην ενεργειακή ακρί-
βεια. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στην κυβέρνηση προσα-

νατολίζονται στο να επεκταθούν και τους
πρώτους μήνες του 2022, με δεδομένο ότι
δεν εκτονώνεται η ευρωπαϊκή ενεργειακή
κρίση. Η κουλτούρα των νέων παρεμβά-
σεων θα διαφέρει αρκετά από αυτή που
ισχύει σήμερα, καθώς η κυβέρνηση θα
δώσει τέλος στις οριζόντιες επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς ρεύματος, εστιάζον-

τας πλέον μόνο στους ευάλωτους, ενώ θα
αυξηθεί η έκπτωση για τους καταναλωτές
φυσικού αερίου.

Σε ό,τι αφορά την οριζόντια επιδότηση
στους λογαριασμούς ρεύματος για τις
καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατώρες,
δεν δύναται να παραταθεί, καθώς έρχε-
ται σε αντίθεση με τις οδηγίες που έδωσε
η Κομισιόν μέσω της εργαλειοθήκης μέ-
τρων που έχει δημοσιεύσει. Βάσει αυτών
καθίσταται σαφές στις κυβερνήσεις πως
αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες
για τον ανταγωνισμό η παροχή οριζόν-
τιων ενισχύσεων και επιτρέπεται μόνο η
στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών,
δηλαδή αυτών που αντιμετωπίζουν το
φάσμα της ενεργειακής φτώχειας. Αντί-
θετα, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εκ-
πτώσεις που μπορεί να προσφέρει η ΔΕ-
ΠΑ στο φυσικό αέριο, οι οποίες παρέ-
χονται στο πλαίσιο της εμπορικής της
πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρ-
χές του έτους θα υπάρξουν δυο σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις στα μέτρα στήριξης.
Αναφορικά με το ρεύμα, όπου οι αλλαγές
θα είναι μεγάλες, σχεδιάζεται νέο καθε-
στώς επιδότησης λογαριασμών μόνο για
τους ευάλωτους καταναλωτές, δηλαδή
όσους δικαιούνται ένταξη στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο, για τους οποίους το
ανώτατο εισοδηματικό όριο τίθεται στα
27.000 ευρώ. Στο ΚΟΤ υπάρχουν σήμερα
δύο κλίμακες έκπτωσης (0,075 ευρώ/k-
Wh για τους ασθενέστερους του ΚΟΤ Α,
και 0,045 ευρώ/kWh για το ΚΟΤ Β) και
σχεδιάζεται να διατηρηθεί αυτό το μοντέ-
λο για το νέο καθεστώς επιδότησης των
λογαριασμών, δηλαδή η μεγαλύτερη επι-
δότηση να παρέχεται στους οικονομικά
ασθενέστερους.

Για το φυσικό αέριο, σχεδιάζεται ο δι-
πλασιασμός της έκπτωσης για τους οικια-
κούς καταναλωτές που προσφέρεται μέ-

σω της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία θα αυξη-
θεί στο 30% από το σημερινό 15%. Αυτή μά-
λιστα θα ισχύσει εκτός από τους πρώτους
μήνες του 2022 και αναδρομικά για τον
τρέχοντα μήνα, τον Δεκέμβριο.

Τι ισχύει έως σήμερα 
Έως σήμερα, μέσω του Ταμείου Ενερ-

γειακής Μετάβασης επιδοτούνται όλοι
ανεξαιρέτως οι λογαριασμοί ηλεκτρικής
ενέργειας στη χαμηλή τάση, όπου είναι
συνδεδεμένοι όλοι οι οικιακοί καταναλω-
τές και μεγάλος αριθμός μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων.

Αρχικά δεσμεύθηκαν 150 εκατ. ευρώ
από τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπίου και
σταδιακά οι πόροι αυτοί αυξήθηκαν στα
620 εκατ. ευρώ.

Η κρατική επιδότηση ανήλθε σε 30 ευ-
ρώ/kWh τον Σεπτέμβριο για τις πρώτες
300 kWh, δηλαδή σε 9 ευρώ τον μήνα. Το

ύψος της στήριξης διπλασιάστηκε τον
Οκτώβριο σε 60 ευρώ/kWh, δηλαδή σε
18 ευρώ τον μήνα. Για τους δικαιούχους
ΚΟΤ, διαμορφώθηκε σε 80 ευρώ/kWh,
δηλαδή σε 24 ευρώ τον μήνα. Λόγω της
κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης, η
κυβέρνηση αύξησε την επιδότηση για
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε 130
ευρώ/kWh, δηλαδή σε 39 ευρώ τον μή-
να. Για τους δικαιούχους ΚΟΤ, η επιδότη-
ση αυξήθηκε σε 150 ευρώ/MWh ή σε 45
ευρώ/kWh.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Στο επίκεντρο οι ευάλωτοι -
Διπλάσια έκπτωση 
στο φυσικό αέριο

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η  Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α

Προς παράταση τα μέτρα στήριξης 

Στη δέκατη τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδό-
τησης από το πρόγραμμα «Γέφυρα 1», που αφορά δάνεια
πρώτης κατοικίας, και την πέμπτη φάση πληρωμών της
κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», που
αφορά επιχειρηματικά δάνεια προχώρησε το υπουργείο
Οικονομικών. Οι πληρωμές του προγράμματος «Γέφυρα
1» στα τέλη Νοεμβρίου ανήλθαν συνολικά στα 15,9 εκατ.
ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 151.625 δανείων

πρώτης κατοικίας και 73.233 δικαιούχων. Σημειώνεται ότι
οι δικαιούχοι για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η εννεά-
μηνη επιδότηση, συνεχίζουν να λαμβάνουν την επέκταση
της επιδότησης για ακόμα τρεις μήνες και έτσι, συνολικά,
θα επιδοτηθούν για δώδεκα μήνες. Οι δικαιούχοι για τους
οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η εννεάμηνη επιδότηση,
θα λάβουν τρεις μήνες πρόσθετη επιδότηση, μετά το πέ-
ρας του εννεαμήνου τους.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες δώδεκα φά-
σεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
2020 και Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, το συνολικό πο-
σό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι
σήμερα, ανέρχεται στα 234,6 εκατ. ευρώ σε 75.666 δι-
καιούχους.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», οι πληρωμές
ανήλθαν συνολικά στα 32,8 εκατ. ευρώ.

ΥΠΟΙΚ: Πληρώθηκαν 48,7 εκατ. για «Γέφυρα 1 & 2» τον Νοέμβριο



Συναγερμός έχει σημάνει στην Τράπεζα της Ελλάδος
και στις εμπορικές τράπεζες σχετικά με τις ηλεκτρονικές
απάτες εις βάρος των καταναλωτών ενόψει των εορτών.
Στατιστικά, κάθε χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό των αγο-
ρών γίνεται τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Μέσα στις επόμενες μέρες με διαφη-
μιστικά σποτ από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέ-
ρωσης θα δίνονται σαφείς οδηγίες προς τους καταναλω-
τές να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους κωδικούς πρό-
σβασης στο ίντερνετ και στο mobile banking ή τους κωδι-
κούς της κάρτας.

Οι επτά συνηθέστεροι τρόποι ηλεκτρονικής απάτης εις βά-
ρος των καταναλωτών είναι οι εξής:

1. Τηλεφωνικές κλήσεις ή μηνύματα σε ώρες αιχμής και κυ-
ρίως όταν ο αποδέκτης βρίσκεται στην εργασία του ή είναι
υπό πίεση. 

2. Κλήσεις ή μηνύματα που μιλάνε για «μοναδικές προσφο-
ρές», οι οποίες πρέπει να… κλείσουν άμεσα για να μη χα-
θεί η… ευκαιρία. 

3. Τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με τον κίνδυνο ενός ανθρώ-
που που χρειάζεται άμεση αποστολή χρημάτων και παρό-
τρυνση προς το υποψήφιο «θύμα» να μεταβεί σε μια τρά-
πεζα για να μεταβιβάσει το ποσό. 

4. Τηλεφωνικές κλήσεις ή e-mail κυρίως από το Λονδίνο για
«πολύ αποδοτικές επενδύσεις». 

5. Αποστολή e-mail με λογότυπα τραπεζών, μέσω των οποί-

ων καλείται ο χρήστης να αλλάξει τα προσωπικά του στοι-
χεία και τους κωδικούς πρόσβασης, λόγω… αναβάθμισης
των συστημάτων ή… τεχνικού σφάλματος. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι καμία τράπεζα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει
προσωπικά στοιχεία του καταναλωτή. 

6. Μηνύματα για δικαστικές ενέργειες από τις διωκτικές Αρ-
χές, όπου υπό την απειλή ελέγχου το υποψήφιο θύμα κα-
λείται να δώσει στους απατεώνες τα προσωπικά του δεδο-
μένα και τους κωδικούς των καρτών του. 

7. Διάφοροι «τεχνικοί» ενοχλούν ανυποψίαστους πολίτες,
λέγοντάς τους ότι έχει πρόβλημα το ίντερνετ και θα χρει-
αστεί… αναβάθμιση, οπότε είναι απαραίτητη η δημοσιο-
ποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
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Πώς θα προστατευτείτε από τις ηλεκτρονικές απάτες

Ν
ωρίτερα θα μπορούν να βγαί-
νουν στη σύνταξη όλοι οι ερ-
γαζόμενοι αναγνωρίζοντας
πλασματικά έτη εργασίας, χω-

ρίς να υπάρχουν επιμέρους διακρίσεις.
Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του
υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου, προκύ-
πτουν τα εξής:

1Από 18/07/2018 δεν υπάρχει καμία διαφο-
ροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων του

e-ΕΦΚΑ ως προς τον χρόνο υποβολής αιτή-
σεως για την αναγνώριση πλασματικών ετών
ασφάλισης. 

2Είναι δυνατή η θεμελίωση ή κατοχύρω-
ση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μι-

κρότερο ηλικιακό όριο με την αναγνώριση
πλασματικών ετών ασφάλισης, περιλαμβα-
νομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπη-
ρεσίας.

3 Η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών
ετών ασφάλισης από όλους τους

ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ μπορεί να
υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή
μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις
προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώ-
σουν και το αργότερο μαζί με την αίτηση

συνταξιοδότησης. 

4 Ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή
χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε

οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμε-
λίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

5 Τα παραπάνω ισχύουν και για τις εκκρε-
μείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. 

6 Με τις διατάξεις που ισχύουν από τις
19/08/2015 και μετά, θεσπίζονται νέα

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το σύνολο
των ασφαλισμένων των πρώην φορέων κύ-
ριας ασφάλισης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί
στον e-ΕΦΚΑ. Έτσι, ισχύει ως όριο ηλικίας το
58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος

ή η καταβολή σύνταξης (στο Δημόσιο) προ-
βλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35
ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτω-
ση ισχύει το όριο ηλικίας των 55 ετών.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι οι
ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, που με χρήση
πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να
θεμελιώσουν ή να κατοχυρώσουν το δικαίω-
μα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό
όριο, δεν πρέπει να βιαστούν για να υποβά-
λουν την αίτηση αναγνώρισης ή και την αίτη-
ση συνταξιοδότησης, αλλά μπορούν να υπο-
βάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, ακόμη
και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση πλασματι-
κών ετών με εξαγορά των αντίστοιχων ενσή-
μων ισχύει στις εξής περιπτώσεις: στρατιωτι-
κή θητεία, σπουδές (έως 4 έτη), επιδότηση
ασθένειας έως 300 μέρες, χρόνος γονικής
άδειας, επιδότηση ανεργίας έως 300 μέρες
(μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι-

καιώματος), εκπαιδευτική άδεια άνευ απο-
δοχών έως 2 έτη, κύηση και λοχεία, χρόνος
απεργίας και χρόνος μαθητείας έως 1 έτος.
Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο ανα-
γνώρισης πλασματικών ετών και εξαγοράς
των σχετικών ενσήμων δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 7 έτη. Το ποσό εξαγοράς καθορίζε-
ται μηνιαίως και διαμορφώνεται στο 20% του
τελευταίου μισθού. Έτσι, με μεικτό μισθό
1.200 ευρώ το μηνιαίο ποσό εξαγοράς είναι
240 ευρώ και για την αναγνώριση 7 πλασμα-
τικών ετών (84 μήνες), το κόστος ανέρχεται
20.160 ευρώ.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος 
Τσακλόγλου και πότε 
είναι δυνατή η συνταξιοδότηση
με λιγότερα χρόνια 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η

Αναγνώριση
πλασματικών
ετών για όλους 



Ε
ίναι περισσότερο από ευδιάκριτη η συνεχι-
ζόμενη απόσυρση των αγοραστών, σε όλο
και μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλό του ΧΑ,

ενώ συνεχίζεται και η συναλλακτική απαξίωση.
Έτσι, με «χαμηλή ποιότητα θεάματος και άδειες
κερκίδες» εξελίσσονται, βασανιστικά, οι συνε-
δριάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναγκά-
ζοντας όλο και περισσότερους παράγοντες της
αγοράς να δηλώνουν επιφυλακτικοί για τις συνε-
δριάσεις έως το τέλος του έτους. Συμπερασματι-
κά, μπορεί να απομένουν 12 συνεδριάσεις για να
ολοκληρωθεί χρηματιστηριακά και το 2021, όμως
το κυριότερο ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στο αν ο
Γενικός Δείκτης θα βρεθεί υψηλότερα ή χαμηλό-
τερα από το όριο των 900 μονάδων (εδώ και πολύ
καιρό οι αισιόδοξοι έχουν εγκαταλείψει τα σενάρια για άμεση κίνηση προς τις 1.000 μονάδες), αλλά αν το ΧΑ θα συνεχίσει να ταλανίζε-
ται από τη συναλλακτική απαξίωση, που δείχνει να έχει εδραιωθεί στο χρηματιστήριο εδώ και πολύ καιρό. Τεχνικά σε ό,τι αφορά τον
Γενικό Δείκτη, ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη η απώλεια της ζώνης στήριξης στις 895-893 μονάδες (διέρχονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30, 60
και 90 ημερών), με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 886 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 883 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
874 και 869 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 908-909 (gap), 912, 927, 934 και 950 μονάδες.

Τζίρο άνω των 50 εκατ. 
αναμένει η Epsilon Net

Ο Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net ανακοίνωσε
ότι, με βάση και τα τρέχοντα δεδομένα, επιβεβαι-
ώνεται πλήρως η αρχική εκτίμηση της διοίκησης
του ομίλου ότι το 2021 θα αποτελέσει έτος-ορό-
σημο στην επιχειρηματική διαδρομή του ομίλου,
αφού με βάση τα τελευταία στοιχεία της εξέλιξης
των πωλήσεων
κατά το Δ’ τρί-
μηνο της τρέ-
χουσας χρή-
σης, ο εκτιμώ-
μενος Κύκλος
Εργασιών του
ομίλου για το
2021 θα ξεπε-
ράσει τα 50.000.000 ευρώ, με ανάλογα σημαντι-
κή επίδραση στην αύξηση της κερδοφορίας. Πα-
ράλληλα επιτυγχάνεται αξιοσημείωτη ποσοτική
και ποιοτική διεύρυνση της πελατειακής βάσης,
η οποία είναι μία από τις βασικότερες στοχεύσεις
του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της διοίκησης,
αφού θα αποτελέσει την αφετηρία για τον νέο
αναπτυξιακό κύκλο του ομίλου, τόσο στην ελλη-
νική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Ακρίτας: Πώληση ακινήτου 
στο Πλαίσιο αντί 2.8 εκατ.

Η εταιρεία Ακρίτας ΑΕ γνωστοποίησε ότι, με
γνώμονα τη χρηστή αξιοποίηση των μη ιδιοχρησι-
μοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στις 10
Δεκεμβρίου 2021 στην υπογραφή του οριστικού
συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου που
βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγού-
λας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ με-
τά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομη-
χανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τμ, προς την
εταιρεία Πλαίσιο Computers, έναντι συνολικού
τιμήματος 2.851.935,48 ευρώ. Το εν λόγω αντίτιμο
χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την απο-
μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Ακρίτας.

Μειωμένα 25% τα «λουκέτα»
επιχειρήσεων στον Πειραιά φέτος

Θετική είναι η αποτίμηση της χρονιάς για το
πειραϊκό επιχειρείν, που συνεχίζει να αντιμάχε-
ται τις αντιξοότητες, τις οποίες δημιούργησαν τα
κύματα της πανδημίας που έπληξαν την οικονο-
μία. Ωστόσο, το επιχειρείν στο πρώτο λιμάνι της
χώρας άντεξε και φέτος, με βάση τα στοιχεία του
ΓΕΜΗ, που ανακοινώθηκαν στην, τελευταία για
το έτος, συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου.
Συγκεκριμένα, υπήρξαν συνολικά 1.021 εγγρα-
φές, εκ των οποίων 976 αφορούν νεοδημιουργη-
θείσες επιχειρήσεις, και 150 διαγραφές. Η ανα-
λογία 7 προς 1 και η αύξηση των ιδρύσεων κατά
10%, σε συνδυασμό με τη μείωση των «λουκέτων»
κατά 25% το 2021, σε σύγκριση με το 2020, δημι-
ουργούν βάσιμες προσδοκίες για το 2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας
και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της πραγματοποιεί η Pa-
perpack ABEE υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορεί υπό το manage-
ment του πρώην ιδιοκτήτη Γιάννη Τσουκαρίδη η εταιρεία να είχε υλοποιήσει
επενδύσεις 1,7 εκατ. ευρώ το 2020, ωστόσο αυτή η επέκταση συνεχίζεται με
πιο μεγάλη ορμή. Ο νέος ιδιοκτήτης της Paperpack ABEE, ο κινεζικών συμ-
φερόντων επενδυτικός Όμιλος CEE Equity Partners, δρομολογεί σήμερα
καινούργιες επενδύσεις ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για την επέκταση της δυναμι-
κότητας της μονάδας παραγωγής κατασκευής χάρτινων κουτιών στις εγκατα-
στάσεις της Κηφισιάς. Η επένδυση μάλιστα υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νό-
μο και θα ενισχυθεί με φορολογικές απαλλαγές ύψους 1,15 εκατ. ευρώ. Την
Paperpack ABEE πλέον την τρέχει ο δραστήριος Πέτρος Σακκάς, που κατέχει

και τη θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία. Ο κ. Σακκάς είναι υπεύθυνος Ελλάδος της CEE Equity
Partners και πρόεδρος και CEO στη συμβουλευτική εταιρεία Bernard’s.

Τελικά ο Οδυσσέας Αθανασίου κράτησε την υπόσχεσή του και όντως προκάλεσε αί-
σθηση ανακοινώνοντας το πρώτο έργο του Ελληνικού. Το Experience Park, όπως
αποκαλείται, είναι ένα πάρκο 70 στρεμμάτων ανοιχτό και προσβάσιμο στους πάντες,
που επιβεβαιώνει το σύνθημα της εισηγμένης πως το Ελληνικό «μας αφορά όλους».
Αυτό που πραγματικά εξέπληξε είναι ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ,
έξι μόλις μήνες μετά τη μεταβίβαση του χώρου του πρώην διεθνούς αεροδρομίου
του Ελληνικού στη Lamda. Αν σκεφτεί κανείς τι είχαμε ζήσει όλα τα προηγούμενα
χρόνια με το Ελληνικό και τις συνεχείς παλινωδίες, γίνεται αντιληπτό γιατί το Expe-
rience Park έχει ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία, ενόψει και του υπόλοιπου επενδυτικού σχεδίου που ξεδιπλώνεται
στην περιοχή. Παράλληλα, προσφορές από επτά εταιρείες, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου
για την κατασκευή των πρώτων, βασικών έργων υποδομής του Ελληνικού, υποβλήθηκαν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα
με ανακοίνωση της Lamda Development. Η εταιρεία ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της ότι θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των
προσφορών και, εντός του Φεβρουαρίου 2022, θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος.

Κράτησε την υπόσχεσή του ο Οδυσσέας Αθανασίου

Επεκτείνεται η Paperpack

«Βασανιστικές» συνεδριάσεις, 
στα τάρταρα ο τζίρος στο X.A.
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Η
Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία σε συνεργασία
με την Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στη στήριξη
των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τις κα-

ταστροφικές φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες συγ-
κλόνισαν τη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι. Αφορά
επαγγελματίες παραγωγούς, που μένουν ή δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή και συλλέγουν το μοναδικό στην
Ελλάδα πευκόμελο Ευβοίας, το οποίο κινδυνεύει αυτή
την περίοδο με μεγάλη έλλειψη. Η Τράπεζα Πειραιώς
χρηματοδοτεί την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑΣ, με σκοπό τη
διάθεση του ανάλογου ποσού απευθείας στους παραγω-
γούς, ως πρόσθετη διευκόλυνση για τις άμεσες ανάγκες
τους, που δημιουργήθηκαν λόγω της φωτιάς. Οι ανάγκες
διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό και περιλαμβά-
νουν:

1. Αντικατάσταση καμένων κυψελών ή ολόκληρων
σμηνών.

2. Κάλυψη μεταφορικών, ειδικά για παραγωγούς που
πρέπει να μετακινήσουν τα μελίσσια σε άλλες παραγω-
γικές περιοχές, οι οποίες βέβαια είναι πιο μακριά και τα
χιλιόμετρα μετακίνησης είναι περισσότερα.

3. Κάλυψη εργατικού κόστους (βοήθεια σε άτομα), για
τη μετακίνηση των κυψελών από τις πληγείσες περιο-
χές.

4. Κάποιες ανάγκες αγοράς εξοπλισμού (σε κάποιες
περιπτώσεις και φορτηγών) για τη μετακίνηση των κυ-
ψελών.

5. Κάλυψη πρόσθετων εξόδων για τους παραγωγούς
που μεταφέρουν τα μελίσσια τους (καταβολή ενοικίων
στις νέες περιοχές που τοποθετούν τα σμήνη).

Fraport και TAV Airports παίρνουν 
το νέο αεροδρόμιο της Αττάλειας 
Καταθέτοντας την υψηλότερη συνολική προσφορά,
ύψους 7,25 δισ. ευρώ, η Fraport και ο συνεργάτης
της TAV Airports Holding κέρδισαν τη δημοπρασία
για τη νέα παραχώρηση εκμετάλλευσης του αερο-
δρομίου της Αττάλειας. Ποσοστό 25% της τιμής προ-
σφοράς καταβάλλεται εκ των προτέρων εντός 90
ημερών από το κλείσιμο της σύμβασης παραχώρη-
σης. Η υφιστάμενη παραχώρηση για το αεροδρόμιο
της Αττάλειας -διαχείριση της κοινής επιχείρησης
Fraport και TAV- λήγει στα τέλη του 2026.

Το 2,1% της Prodea έχει 
η Ανθός Properties

H Ανθός Properties Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία δεν
είναι ευρέως γνωστή. Ωστόσο, την τελευταία τριετία
έχουν μπει στα ταμεία της μόνον από μερίσματα συνολι-
κά 6,7 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από μία
και μόνον συμμετοχή. Η Ανθός Properties Ανώνυμη
Κτηματική Εταιρεία διαθέτει το 2,1% των μετοχών της
Prodea Investments. Σε ποιον ανήκει η Aνθός Proper-
ties; Ελέγχεται από την Invel Real Estate (Netherlands)
BV II, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την Castle-
lake Opportunities
Partners LLC, η
οποία είναι ο απώτε-
ρος μέτοχος του
Ομίλου Invel Real
Estate Partners
Greece SAS με πο-
σοστό 98,15%. Η αμε-
ρικανική Castlelake
Opportunities Partners LLC δεν ελέγχεται από άλλο νο-
μικό ή φυσικό πρόσωπο και επικεφαλής της είναι ο Rory
O’Neill, ο οποίος ίδρυσε την Castlelake το 2005. Την
Aνθός Properties την τρέχει ο Θάνος Καραγιάννης, chief
investments officer της Prodea Investments, πρώην
στέλεχος της Invel Real Estate, ο οποίος έχει εργαστεί
στην Deutsche Bank Asset Management.

SKY express: Αύξησε 94% το ανθρώπινο
δυναμικό της σε έναν χρόνο

Σε μια περίοδο που η απασχόληση στον κλάδο των
αερομεταφορών μειωνόταν, η SKY express δημιούρ-
γησε νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το ανθρώπινο
δυναμικό της κατά 94%. Μέσα σε έναν χρόνο, η ήδη
επιτυχημένη ομάδα της εταιρείας εμπλουτίστηκε με
220 στελέχη, κυρίως μέλη πτητικών πληρωμάτων.
Έμπειροι επαγγελματίες με εξαιρετικές επιδόσεις σε
όλες τις βαθμίδες, αλλά και νέα ταλέντα, όλοι έχουν
κοινό στόχο να προσφέρουν στο επιβατικό κοινό την
καλύτερη εμπειρία εν πτήσει. Η επίλεκτη ομάδα πιλό-
των έχει στελεχωθεί με έμπειρους και αφοσιωμένους
επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες
του εξωτερικού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε
επαναπατρισμός Ελλήνων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Bread Factory: Επενδύσεις 
4 εκατ. για νέα concepts

Επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα
τριετίας με στόχο το άνοιγμα νέων καταστημάτων
σε Αττική και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας,
εταιρικό μετασχηματισμό εντός του 2022, καθώς
και προώθηση νέων concepts για την επέκταση
του μοντέλου Food Hall που εκπροσωπεί, περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πλάνο ανάπτυξης της
αλυσίδας Bread Factory. Παράλληλα, στόχος της
διοίκησης είναι η Bread Factory να τοποθετηθεί
με νέα σημεία πώλησης όπου υπάρχει ανάπτυξη,
στρέφοντας το βλέμμα της και σε περιοχές της
περιφέρειας όπου σχεδιάζονται αναπλάσεις και
νέες λιμενικές και άλλες τουριστικές αναπτύξεις.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της αλυσίδας περι-
λαμβάνει -σε δεύτερο χρόνο- την επέκταση σε
αγορές του εξωτερικού όπου η γευστική κουλ-
τούρα προσομοιάζει με την ελληνική.

Joakim Reiter: Η Vodafone
σχεδιάζει επενδύσεις 600 εκατ. 
στην Ελλάδα 

Με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης
συναντήθηκε στην Αθήνα ο διευθυντής Εξωτερι-
κών Υποθέσεων του Ομίλου Vodafone, Joakim
Reiter, και συγκεκριμένα με τον υπουργό Επικρα-
τείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη και τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη. Ο
Joakim Reiter τόνισε ότι η Vodafone Ελλάδας έχει
επενδύσει περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ κατά
την τελευταία δεκαετία, ενώ για την επόμενη πεν-
ταετία σχεδιάζει να επενδύσει το ποσό των 600
εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη υπηρεσιών και δι-
κτύων νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα.
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Πειραιώς - Αττική
Μελισσοκομική: 
Στήριξη στους παραγωγούς
μελιού της Β. Εύβοιας 
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Μαρτίνς, 
Μασούρας, 
Ελ Αραμπί 

οι κορυφαίοι 
για το 2020-21

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Οι βραβεύσεις του ΠΣΑΠΠ
• Ειδική βράβευση σε Ούμπιδες, Μπρίτο, Μόρα και

Τσαμπούρη
• Καλύτερος ξένος Super League και πρώτος 

σκόρερ: Γιουσέφ Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός)
• Καλύτερος Έλληνας Super League: 

Γιώργος Μασούρας (Ολυμπιακός)
• Ειδική βράβευση στον «μαθητή» 

Φερνάντο Βαρέλα (ΠΑΟΚ)
• Καλύτερος προπονητής Super League: 

Πέδρο Μαρτίνς (Ολυμπιακός)
• Ειδική βράβευση στους παίκτες του ΟΦΗ
• Καλύτερος τερματοφύλακας Super League: 

Σωκράτης Διούδης (Παναθηναϊκός)
• Βραβείο ΠΣΑΠΠ στη φιλοζωική δράση της ΑΕΚ
• Καλύτερος διαιτητής Super League: 

Τάσος Σιδηρόπουλος
• Καλύτερη 11άδα Super League: Διούδης, 

Κώτσηρας, Σεμέδο, Ίνγκασον, Φεράρι, Εμβιλά,
Μπουχαλάκης, Μασούρας, Λιβάι Γκαρσία, 
Ελ Αραμπί και Δουβίκας

• Καλύτερος νέος παίκτης Super League: 
Χρήστος Τζόλης (ΠΑΟΚ)

• Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού: 
Γιώργος Γιακουμάκης (Φένλο)

Τα πήραν όλα
οι πρωταθλητές
Ο

Ολυμπιακός, όπως ήταν αναμενόμενο, κέρδι-
σε τα περισσότερα βραβεία του συνδικαλιστι-
κού οργάνου των ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ)
στην ετήσια τελετή βράβευσης των καλύτε-

ρων, για τους οποίους ψηφίζουν μόνο τα μέλη του. Όταν
άνοιξαν οι κάλπες, είχαμε: Καλύτερος προπονητής για
την περίοδο 2020/21 αναδείχθηκε για δεύτερη σερί σε-
ζόν ο Πέδρο Μαρτίνς, με συνυποψηφίους τον Αργύρη
Γιαννίκη της ΑΕΚ, αλλά για τη δουλειά που έκανε στον
ΠΑΣ Γιάννινα, και τον Σέρβο Ράζβαν Ράσταβατς του
Αστέρα Τρίπολης. Στους ποδοσφαιριστές κυριάρχησε ο
27χρονος Γιώργος Μασούρας, επίσης του Ολυμπιακού,
που είχε καταπληκτική σεζόν με απολογισμό 15 γκολ
και 6 ασίστ σε συνολικά 49 συμμετοχές σε όλες τις διορ-
γανώσεις. Υπερίσχυσε του συμπαίκτη του στον Ολυμ-
πιακού Ανδρέα Μπουχαλάκη και του αρχηγού της ΑΕΚ,

Πέτρου Μάνταλου. Στους ξένους, κορυφαίος ποδο-
σφαιριστής ψηφίστηκε ο Μαροκινός φορ του Ολυμπια-
κού Γιουσέφ Ελ Αραμπί, 34 ετών, που πέτυχε 22 γκολ
και μοίρασε και 7 ασίστ. Επικράτησε στην ψηφοφορία
του Πορτογάλου μέσου του Άρη, Μπρούνο Γκάμα, και
του Λιβάι Γκαρσία (Τρινιντάντ & Τομπάγκο) της ΑΕΚ.
Αναμενόμενο επίσης ήταν να βραβευτεί ο νεαρός άσος
του ΠΑΟΚ Χρήστος Τζόλης, που μεταγράφτηκε στην αγ-
γλική Νόριτς έναντι 11 εκατ. ευρώ, όπως και ο Γιώργος
Γιακουμάκης, τρίτος σκόρερ στην Ευρώπη την περα-
σμένη σεζόν με τη φανέλα της ολλανδικής Φένλο. Πέ-
τυχε 26 γκολ σε 30 εμφανίσεις και πήρε μεταγραφή για
τη Σέλτικ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ. Στην καλύτερη ενδεκά-
δα της χρονιάς φιγουράρουν πέντε παίκτες του Ολυμ-
πιακού. Στους διαιτητές, όπως ήταν αναμενόμενο, ψη-
φίστηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος ως ο καλύτερος. 



Ο
Ο ΠΑΟΚ παίζει τους στό-
χους του σήμερα στην εμ-
βόλιμη αγωνιστική της Su-

per League 1. Θα πάει στα Γιάννενα
να αντιμετωπίσει την ομάδα-έκ-
πληξη του πρωταθλήματος, τον
ΠΑΣ (17.15, Nova), με τον οποίο
ισοβαθμεί στην 3 θέση της βαθμο-
λογίας με 22 βαθμούς, 5 λιγότε-
ρους από τη 2η ΑΕΚ και 13 από τον
πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ
είχε ηττηθεί 1-0 από τον ΠΑΣ στην
Τούμπα. Ο Ολυμπιακός και αυτός
δεν έχει εύκολο έργο, γιατί και δεν
είναι σε καλό φεγγάρι αλλά και
παίζει με τον «πληγωμένο» Ατρό-
μητο (19.30, Nova) στο Περιστέρι,
που καίγεται για βαθμούς. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης - Παναθηναϊκός λόγω των πολ-
λών κρουσμάτων πανδημίας στους γηπεδούχους. Θα παίξουν ακόμη Λαμία - Βόλος (17.15, Cosmote TV). Αύριο Πέμπτη
η ΑΕΚ πάει στη Νεάπολη για το παιχνίδι με τον σκληροτράχηλο Ιωνικό και ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί τον Άρη. 

Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του Ο υπολογιστής έβγαλε...
πρωταθλητή

Ένας... υπερυπολογιστής, αφού «ταΐστηκε» με
άπειρα δεδομένα, έβγαλε πρωταθλητή του
Champions League τη φετινή σεζόν τη Μάντσε-
στερ Σίτι! Ακόμη, μετά τη χθεσινή κλήρωση στη
φάση των «16» προέβλεψε: Η Παρί Σ.Ζ. θα περά-
σει τη Ρεάλ, η Λίβερπουλ την Ίντερ, η Μπάγερν τη
Σάλτσμπουργκ, ο Άγιαξ τη Βιγιαρεάλ, η Γιουβέν-
τους την Μπενφίκα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τσέλσι τη Λιλ. 

Ερωτικά τρίγωνα, 
Φερστάπεν, Κέλι, Κβίατ

Ωραία ιστορία. Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλη-
τής της Φόρμουλα 1, ο Ολλανδός Μαξ Φερστά-
πεν, 24 ετών, είναι ζευγάρι με την 33χρονη Κέλι
Πικέ, κόρη του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή,
του Βραζιλιάνου Νέλσον Πικέ. Πριν από δύο

χρόνια η Κέλι, που γεννήθηκε στη Γερμανία,
απέκτησε κόρη, την Πενέλοπε, καρπό του
έρωτά της με τον Ρώσο πιλότο της Φόρ-
μουλα 1, τον 25χρονο τότε Ρώσο Ντανίλ

Κβίατ.

Λήστεψαν τον Οταμέντι
Θύμα κινηματογραφικής ληστείας έπεσε ο διε-

θνής Αργεντινός αμυντικός της Μπενφίκα Νίκο-
λας Οταμέντι. Ληστές σταμάτησαν το αυτοκίνητό
του έξω από την γκαραζόπορτα, τον απείλησαν να
τον πνίξουν με μια ζώνη και αφού τους οδήγησε
μέσα στο σπίτι του, τον χτύπησαν μπροστά στα μά-
τια του παιδιού και του συζύγου του και φεύγον-
τας άρπαξαν όλα τα τιμαλφή. 

Ρεκόρ κρουσμάτων 
στην Πρέμιερ Λιγκ

Η Πρέμιερ Λιγκ στην Αγγλία ανακοίνωσε ότι 42
ποδοσφαιριστές έχουν προσβληθεί από την παν-
δημία την περίοδο 1-2 Δεκεμβρίου. Τα περισσό-
τερα στην Τότεναμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τετ, για αυτό και αναβλήθηκαν οι αγώνες τους με
τη Φίτεσε για το Conference League και την
Μπρέντφορντ αντίστοιχα. Το προηγούμενο ρε-
κόρ με 42 κρούσματα είχε καταγραφεί τον περα-
σμένο Ιανουάριο. 

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-3
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε βόλεϊ υψηλών προδιαγραφών και νίκησε
3-1 σετ τον «αιώνιο» αντίπαλό του Ολυμπιακό στου Ρέντη. Τα σετ:
25-20, 21-25, 14-25, 21-25 σε 116′. Με τη νίκη αυτή το «τριφύλλι»
έφτασε τους 18 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήμα-
τος, προσπερνώντας την ομάδα του Δημήτρη Καζάζη στο φινάλε του
πρώτου γύρου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Δημή-
τρη Ανδρεόπουλου ο Ρανγκέλ με 16 πόντους και 6 μπλοκ.

Συντριβή για τους
Μπακς του Γιάννη

Αυτήν τη φορά οι πρωταθλητές ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς δεν τα κατάφεραν, γνώρισαν τη
συντριβή 117-103 από τους Σέλτικς στη Βοστόνη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην
είναι σε καλό βράδυ (20 πόντοι, 7/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 3
ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη). Προς το τέλος του αγώνα τραυματίστηκε ο «εγκέφαλος» των
Μπακς Κρις Μίντλεντον.
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Επιμέλεια:: 
Δήμητρα Δάρδα

Ο
ι αποκαλύψεις που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας για τον γνωστό συμπαρου-
σιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής «Ρά-
διο Αρβύλα» Στάθη Παναγιωτόπουλο δεν

μπορούν να χαρακτηρισθούν ούτε καν σαν κρύο
ανέκδοτο. Αυτές οι αποκαλύψεις οδήγησαν και τον
παρουσιαστή της εκπομπής Αντώνη Κανάκη στην
απόφαση να καρατομήσει τον επί χρόνια συνεργά-
τη του Στάθη Παναγιωτόπουλο για τη δημοσίευση
ροζ βίντεο πρώην συντρόφου του σε σελίδες σε-
ξουαλικού περιεχόμενου. 

Η αποκάλυψη του παρουσιαστή των «Ράδιο Αρ-
βύλα» το βράδυ της Δευτέρας πάγωσε το τηλεοπτι-
κό κοινό. Ο Αντώνης Κανάκης προχώρησε σε αυτή
την απόφαση-μονόδρομο υπό την πίεση των γεγο-
νότων. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε, μάλιστα, πως
αναβάλλεται το «Βινύλιο» της Παρασκευής.

Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του από την
πρώτη στιγμή τόνισαν ότι δεν γνώριζαν όσα αποκα-
λύφθηκαν και έσπευσαν να ταχθούν με την πλευρά
της καταγγέλλουσας. Όλη τη νύχτα στο Twitter δό-
θηκε μάχη με περισσότερα από 50.000 σχόλια χρη-
στών εναντίον της τηλεοπτικής ομάδας με την έκ-
φραση της βεβαιότητας πως σίγουρα γνώριζαν τη
δράση του συνεργάτη τους.

Η πρώην σύντροφος του Στάθη Παναγιωτόπου-
λου ξεκαθάρισε πως η διακίνηση υλικού με προ-
σωπικές τους στιγμές σε ιστοσελίδες ενηλίκων δεν
συνέβη για λόγους εκδίκησης μετά το τέλος της
σχέσης τους, αλλά το διάστημα στο οποίο είχαν ήδη
σχέση. Η υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου
για τη διαρροή βίντεο και φωτογραφιών της πρώην
αγαπημένης του χωρίς τη θέλησή της θα εκδικα-
στεί τον επόμενο Φεβρουάριο έπειτα από αναβολή,
ενώ η ίδια έχει καταθέσει μήνυση από το 2019.

Επικαλούμενος την «επήρεια κακής συγκυρίας»
ο τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος
αποδέχθηκε τις ελεγχόμενες από τη Δικαιοσύνη

πλέον κατηγορίες σε βάρος του και ζήτησε συγ-
γνώμη. Σε γραπτή δήλωσή του ο πρώην πλέον συν-
τελεστής της σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής
«Ράδιο Αρβύλα» επιχείρησε να ελαφρύνει τη θέση
του κάνοντας λόγο για πικρή και ειλικρινή του μετα-
μέλεια, προσθέτοντας ότι έχει ήδη «επανορθώσει
εμπράκτως» στο πρόσωπο το οποίο ο ίδιος πλέον
παραδέχεται ότι εξέθεσε. «Έκανα την πράξη αυτή
υπό την επήρεια κακής συγκυρίας στη ζωή μου,
χωρίς καμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλω ή να
ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια απερισκεψία,
η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ και αντιμετωπίζω
τις συνέπειες», ανέφερε στη δήλωσή του ο Πανα-
γιωτόπουλος. Στη δημόσια συγγνώμη την οποία δη-
λώνει ότι ζητεί από όλους, και κυρίως από τους
πρώην συνεργάτες του στη σατιρική εκπομπή του
ΑΝΤ1, ισχυρίζεται ότι οι συνάδελφοί του εκεί «δεν
είχαν ιδέα για το ατόπημά μου αυτό» και προσθέτει
ότι «στο εξής απέχω από την εκπομπή θέλοντας να
τους απαλλάξω από αυτήν τη δύσκολη θέση».

Πριν όμως ακόμα κοπάσει ο πρώτος αιφνιδια-
σμός από την καταγγελία της πρώην συντρόφου του
παρουσιαστή, μια ακόμα γυναίκα προέβη σε καταγ-
γελία εις βάρος του. Η τραγουδίστρια Chrysa ανέ-
φερε ότι ο Παναγιωτόπουλος την προσέγγισε όταν
ήταν ακόμα ανήλικη σε γυναικείες τουαλέτες μαγα-
ζιού, κάνοντάς της «χυδαίες» ερωτήσεις. Ακόμα και
όταν έμαθε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, συνέχισε να
την παρενοχλεί με φράσεις, όπως «πολύ κρίμα» και
«θα μπορούσαμε να περάσουμε καλά».

Για τη δημοσίευση ροζ βίντεο 
πρώην συντρόφου του σε σελίδες
σεξουαλικού περιεχόμενου - 
Ολονύχτια μάχη στο Twitter - Και 
νέα καταγγελία από 
την τραγουδίστρια Chrysa

Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων
και μισή συγγνώμη

Γεωργιάδης: «Ο
Κανάκης οφείλει κάτι
στην κυρία Μενδώνη»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή
τα όσα έγιναν, έγραψε για τον Αν-
τώνη Κανάκη, ο οποίος καταδίκασε
τις πράξεις του πρώην συνεργάτη
του: «Ηρεμία και σύνεση στην κρι-
τική μας… από την
κυρία Μενδώ-
νη προφα-
νώς οφεί-
λει να ζη-
τήσει ένα
γενναίο
δημόσιο
συγγνώμη! Αν
αυτός δεν μπορούσε
να ξέρει κάτι τέτοιο για το δεξί του
χέρι χρόνια, πώς θα μπορούσε να
ξέρει η κυρία Μενδώνη για τον Λι-
γνάδη που τον είχε δει δύο φορές
στη ζωή της;».

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



Θετικός on air στον κορονοϊό

Συναγερμός σήμανε το πρωινό της Δευτέρας
στο «Καλημέρα Ελλάδα», όταν ο δημοσιογράφος
Γιώργος Γρηγοριάδης διαγνώσθηκε θετικός
στην Covid-19 κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι
συντελεστές ενημερώθηκαν on air για το γεγο-
νός, με τον Γιώργο Παπαδάκη να αποκαλύπτει
χθες: «Γύρω στις 08.30 τον είδαμε να δυσκο-
λεύεται λίγο. Στις 09.00 έκανε rapid test και κα-
τουρηθήκαμε, γιατί βγήκε θετικό». Και πρόσθε-
σε πως πιθανότατα το κόλλησε από τον μικρό του
γιο που είχε νοσήσει πρόσφατα.

Φεστιβάλ ποίησης

Πρεμιέρα για το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης
τη Δευτέρα στην Πάτρα με 130 ποιητές από 30 χώ-
ρες και επίτιμο καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστο-
δουλόπουλο. Η συγκυρία μιας χρονιάς που συν-
δυάζει αφενός τη μνήμη του αγώνα των Ελλήνων
για την ελευθερία και αφετέρου τα σύγχρονα βιώ-
ματα εγκλεισμού όρισαν τον φετινό θεματικό άξο-
να «Εγκλεισμός, ελευθερία, ανθρώπινες επανα-
στάσεις» με νέες ιδέες και στόχους.

Μια απίθανη έκπληξη επιφύλαξε
η Κάκια Ιγερινού στο Instagram.
Η σεναριογράφος δημοσίευσε
μια throwback φωτογραφία από
χειμερινή εκδρομή με τους Γιάν-
νη Μπέζο και Γιάννη Φέρτη στα
πολύ νιάτα τους, ποζάροντας όλοι
μαζί χαμογελαστοί κι αγκαλια-
σμένοι: «Τέτοιον καιρό με ψόφο
κρύο αλλά χωρίς μάσκες, μαζε-
μένοι στον Μπράλο, χωρίς μά-
σκες, ευτυχισμένοι, στο φιλόξε-
νο σπίτι του Γιάννη. Όσο μας αγ-
κάλιαζε αυτός, φόβο δεν γνωρί-
ζαμε».

Τα όμορφά τους
νιάτα

Christmas spirit

Η
Ροζίτα Σώκου πέθανε χθες σε ηλικία 98 ετών. Η γνωστή δημο-
σιογράφος και συγγραφέας νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα
στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» με κορονοϊό. Την είδηση για τον

θάνατό της έκανε γνωστή η κόρη της, Ιρένε Μαραντέι, με ανάρτησή της
στα social media. «Λυπάμαι που δεν μπόρεσε να έχει έναν ήσυχο θάνα-
το στο σπίτι της, με τους δικούς της ολόγυρα. Αλλά τα πράγματα δεν έρ-
χονται πάντα όπως τα θέλουμε», αναφέρει, μεταξύ άλλων. Στην ανάρτη-
σή της η κόρη της γράφει: «Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου στις 8.35 π.μ.
πέθανε η μητέρα μου Ροζίτα Σώκου, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα όπου
νοσηλευόταν εδώ και λίγες ημέρες με κορονοϊό. Σύμφωνα με την επιθυ-
μία της, θα γίνει αποτέφρωση σε κλειστό κύκλο χωρίς συμμετέχοντες
και αργότερα που θα έχω γίνει και εγώ καλά, θα κάνουμε ένα πάρτι με
τους φίλους για το σκόρπισμα της τέφρας και το κατευόδιο».

Ποια ήταν 
Η Ροζίτα Σώκου γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1923 στην Πλάκα και

μεγάλωσε στο Ψυχικό. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου, θεατρικού συγ-
γραφέα και εκδότη Γεωργίου Σώκου και της Τιτίκας Μιχαηλίδου, με κα-
ταγωγή από τη Σμύρνη. Το 1937 ξεκίνησε να εργάζεται ως μεταφράστρια
και καθηγήτρια ξένων γλωσσών.

Η Ροζίτα Σώκου υπήρξε μια από τις πρώτες Ελληνίδες δημοσιογρά-
φους. Άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με την κινηματογραφική
κριτική το 1946. Εργάστηκε στο περιοδικό «Χόλλυγουντ», στις εφημερί-
δες «Οι καιροί», «Ανεξαρτησία», «Βραδυνή» και συγχρόνως στην «Ath-
ens News». Το 1953 η Ελένη Βλάχου, που ως τότε έγραφε η ίδια την κι-
νηματογραφική κριτική της «Καθημερινής», της παρέδωσε τη στήλη,
την οποία η Σώκου διατήρησε για αρκετά χρόνια, συνεργαζόμενη και με
τα περιοδικά «Εκλογή» και «Εικόνες». Το 1961 στήριξε τη δημιουργία
της «Μεσημβρινής» και στη συνέχεια συμμετείχε στη δημιουργία του
περιοδικού «Επίκαιρα». Από το 1969 έως το 2005 συνεργάστηκε με την
«Ακρόπολη» και από το 1970 με την «Απογευματινή». Έγραφε κριτική
κινηματογράφου, θεάτρου, μπαλέτου.

Όταν η «Καθημερινή» ξανάρχισε την κυκλοφορία της, η Σώκου έγρα-
φε στο κυριακάτικο φύλλο έως το 1987 με το ψευδώνυμο «Ειρήνη Σταύ-
ρου». Για ένα διάστημα έγραφε στο «Έθνος της Κυριακής» και στον «Κό-
σμο του Επενδυτή». Επί χρόνια διατηρούσε σελίδα στο περιοδικό «Παιδί
και Νέοι γονείς», ενώ έγραφε και στο «Τηλέραμα».

Η Ροζίτα Σώκου συνεργάστηκε, επίσης, επί χρόνια με την Ταινιοθήκη
της Ελλάδος, γράφοντας φυλλάδια και παρουσιάζοντας ταινίες πριν από
τις κυριακάτικες προβολές τους. Το 1957 παντρεύτηκε τον Ιταλό δημο-
σιογράφο Μάνλιο Μαραντέι και αναχώρησε για την Ιταλία. Το 1958 απέ-
κτησε την κόρη της Ιρένε και το 1961 επέστρεψε μαζί της στην Ελλάδα.

Χριστουγεννιάτικες οδηγίες από τη Νάνσυ Πα-
ραδεισανού! Η παρουσιάστρια προέτρεψε τους
followers της να ζήσουν τη μαγεία των ημερών
μέσα από μια καλή πράξη, αναφέροντας: «Δώ-
στε τόπο στην οργή σε μια παρεξήγηση, κάντε
μια μικρή όμορφη πράξη, χαμογελάστε πλατιά,
αφήστε τη ζεστασιά να μπει στην καρδιά σας,
καθησυχάστε με τον καλό σας λόγο. Δακρύστε
από συγκίνηση μπροστά στην ευλογία της
ζωής!».

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL GOSSIP31
Επιμέλεια Δήμητρα Δάρδα

Απεβίωσε στα 98
από κορονοϊό 
η Ροζίτα Σώκου 



Τ
ο θωρακικό υπερηχογράφημα είναι μια πολύ-
τιμη διαγνωστική εξέταση χωρίς καθόλου
ακτινοβολία. Χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα
υψηλής συχνότητας, μη αντιληπτά από το αν-

θρώπινο αυτί, για την απεικόνιση των πνευμόνων και
του χώρου ανάμεσα σε αυτούς και το εσωτερικό τοίχω-
μα του θώρακα (υπεζωκοτική κοιλότητα). 

Πρόκειται για μία μη επεμβατική διαγνωστική εξέτα-
ση που διενεργείται ως επί το πλείστον από εξειδικευ-
μένους πνευμονολόγους. Η εξέταση αυτή γνώρισε ευ-
ρεία διάδοση τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς στο παρελ-
θόν η μελέτη των πνευμόνων με υπερήχους δεν θεω-
ρείτο δυνατή λόγω της παρουσίας αέρα σε αυτούς, που
εμπόδιζε τη μετάδοση των ηχητικών κυμάτων και επο-
μένως τη δι’ αυτών απεικόνιση. 

«Όμως η συστηματική μελέτη των πνευμόνων μάς
αποκάλυψε ότι η αλληλεπίδραση του αέρα, του υγρού,
του πνευμονικού παρεγχύματος και του υπεζωκότα
(της μεμβράνης που περιβάλλει τους πνεύμονες), δη-
μιουργεί χαρακτηριστικά τεχνικά σφάλματα (artifacts),
τα οποία είναι ανάλογα με την παθολογία των υποκεί-
μενων δομών. Έτσι, εν αντιθέσει με τα υπερηχογραφή-
ματα άλλων περιοχών ή οργάνων του σώματος όπου
μελετάται η αναπαράσταση οργάνων και δομών, στο
υπερηχογράφημα των πνευμόνων μελετώνται τα συγ-
κεκριμένα χαρακτηριστικά τεχνικά σφάλματα σε συν-
δυασμό με την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real
time) των υποκείμενων δομών», εξηγεί η Χριστίνα
Γκόγκα, πνευμονολόγος. 

Η γιατρός αναφέρει πως η εξέταση αυτή είναι ασφα-
λής, καθώς με τους υπερήχους τόσο οι ασθενείς όσο
και οι ιατροί δεν εκτίθενται σε ακτινοβολία. Αυτό ση-

μαίνει ότι παιδιά, άτομα με ανάγκη για τακτική απεικο-
νιστική παρακολούθηση των πνευμόνων και εγκυμο-
νούσες σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν να υποβλη-
θούν στη συγκεκριμένη εξέταση με μεγάλη ασφάλεια.
Είναι εξέταση υψηλής διαγνωστικής αξίας για τις πα-
θήσεις του αναπνευστικού. 

Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες έχουν τεκμηριώ-
σει την υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία του υπερη-
χογραφήματος πνευμόνων για συγκεκριμένα νοσή-
ματα του αναπνευστικού ως παρόμοιας διαγνωστικής
ακρίβειας ακόμα και με την αξονική τομογραφία θώ-
ρακος, η οποία αποτελεί σήμερα εξέταση αναφοράς
(gold standard) για την απεικόνιση του αναπνευστι-
κού συστήματος.  Είναι ευέλικτη και γρήγορη εξέτα-
ση: Το υπερηχογράφημα πνευμόνων δύναται να
πραγματοποιηθεί ακόμη και παρά την κλίνη του ασθε-
νούς, όπως πολλές φορές χρειάζεται, όταν η μετακί-
νησή του είναι δύσκολη λόγω της κρισιμότητας της
κατάστασής του (π.χ. σε ασθενείς στο Τμήμα Επειγόν-
των Περιστατικών ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας). Είναι οικονομική εξέταση. 
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Παιδιά, άτομα με ανάγκη για τακτική
απεικονιστική παρακολούθηση 
των πνευμόνων και εγκυμονούσες
σε οποιοδήποτε στάδιο μπορούν 
να την πραγματοποιήσουν 
με μεγάλη ασφάλεια

Ανώδυνη και δεν 
απαιτείται προετοιμασία
Η εξέταση είναι τελείως ανώδυνη και δεν
απαιτεί καμία προετοιμασία από τον ασθενή.
Ο ιατρός επιλέγει πρωτόκολλο -υπάρχουν
αρκετά- και τοποθετεί την κεφαλή του υπε-
ρήχου με λίγο ειδικό gel σε διάφορα σημεία
του θώρακα, από ένα έως δεκατέσσερα, ανά-
λογα με το πρωτόκολλο που ακολουθεί. 
Κατά την εστιασμένη μελέτη, ο ιατρός ελέγ-
χει εάν υπάρχει ή όχι νόσος του πνευμονικού
παρεγχύματος, υπεζωκοτική συλλογή,
πνευμοθώρακας ή ακόμα και πνευμονικό οί-
δημα, ενώ κατά τη διαγνωστική μελέτη, που
είναι πιο αναλυτική, παίρνει επιπλέον πλη-
ροφορίες για κάθε ένα από τα παραπάνω νο-
σήματα. 
Το υπερηχογράφημα πνευμόνων είναι μια
γρήγορη, ευέλικτη, οικονομική και πολύτιμη
διαγνωστική εξέταση, που μπορεί να επανα-
ληφθεί άφοβα, καθώς δεν εκθέτει ασθενείς
και ιατρούς σε ακτινοβολία, ενώ προσφέρει
τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης για
οξέα και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών στο
βρογχολογικό εργαστήριο, στους θαλάμους
νοσηλείας, στο τμήμα επειγόντων περιστατι-
κών, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ακό-
μα και στο σπίτι.

Εξέταση θώρακος 
χωρίς ακτινοβολία Χριστίνα Γκόγκα, 

πνευμονολόγος



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)
Η Σελήνη στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι θα δη-
μιουργήσει αρκετές ανατροπές στον οικονομι-
κό τομέα. Ιδίως εσείς που έχετε γεννηθεί 1-2
Απριλίου θα έχετε μια ανατρεπτική μέρα, οπότε
μην κάνετε σημαντικές κινήσεις, τόσο στα οι-
κονομικά σας όσο και στις συναισθηματικές
σας υποθέσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, μια
θέση πολύ ισχυρή για τη Σελήνη, όμως έχει
να αντιμετωπίσει τα απρόοπτα ενός Ουρανού
και την πίεση ενός Κρόνου. Για τους γεννημέ-
νους 1, 2, 3 Μαΐου, η μέρα αυτή θέλει αρκετά
την προσοχή σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Στον δωδέκατο τομέα σας παλεύει η Σελήνη
με τον Ουρανό και τον Κρόνο. Μια μέρα δύ-
σκολη για την ψυχολογία σας, αλλά και την
επαγγελματική σας πορεία. Ίσως να νιώσετε
επιρρεπείς σε κάποιες καταστάσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια μικρή αποχώρηση από εκείνους που νιώ-
θετε ομάδα θα ήταν αρκετά καλό να την απο-
φασίσετε χωρίς τύψεις. Ίσως νιώσετε ότι έχε-
τε προδοθεί, ή ότι έχετε ακούσει αρκετά ψέμα-
τα, από πρόσωπα που ήταν πολύ κοντά σας.
Σημασία έχει να ξαναβρείτε τα πατήματά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα είναι αρκετά
πιεστική σε επαγγελματικούς στόχους και
ίσως πρέπει να ξανασκεφτείτε κάτι που μάλ-
λον έχει μπει σε λάθος βάσεις. Μια πίεση θα
προέλθει και από τις σημαντικές σας σχέσεις,
όπου θα νιώσετε να καταπατούν τα όριά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους είναι μια πολύ ιδι-
αίτερη στιγμή σε θέματα επικοινωνίας, συμ-
φωνιών και σε οτιδήποτε αφορά τις πνευμα-
τικές και νομικές σας υποθέσεις. Όσο και να
προσπαθούν κάποιοι να σας πιέσουν, εσείς
έχετε τις απόψεις σας και δεν τις προδίδετε.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα
εσάς τους Ζυγούς είναι τα οικονομικά σας,
αλλά και κάποιες συναισθηματικές ανακα-
τατάξεις, που σίγουρα θα σας τραυματίσουν,
αν δεν βάλετε τα όριά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια δύσκολη μέρα για εσάς που έχετε γεννηθεί
3, 4, 5 Νοεμβρίου. Ανακατεμένα συναισθήματα,
πιέσεις από το οικογενειακό σας περιβάλλον,
θα σας δημιουργήσουν ανασφάλεια και περίερ-
γες σκέψεις, που μάλλον δεν έχουν βάση.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης πλέον στο δικό σας ζώδιο, προχωρά
στο πρώτο πενθήμερο και δημιουργεί έναν πε-
ρίεργο εκνευρισμό, που θα πρέπει να τιθασεύ-
σετε, ώστε να μη χάσετε μια σημαντική σας
σχέση ή συνεργασία.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, οι μέρες αυτές εί-
ναι αρκετά έντονες, εφόσον συμμετέχετε σε
πολλές πλανητικές όψεις, λίγο πριν από τα
γενέθλιά σας. Εδώ θα υπενθυμίσω ότι τριάν-
τα μέρες πριν από τα γενέθλιά μας, η ενέρ-
γεια στο σώμα μας είναι πεσμένη και χρει-
αζόμαστε μεγαλύτερη φροντίδα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς οι μέρες αυτές έχουν ένα κρυφό
μήνυμα: Μέσα από προσωπικούς αγώνες
και εμπόδια, θα έρθει η μεγάλη νίκη. Για τη
μέρα αυτή, απλώς μην κάνετε επανάσταση
χωρίς αιτία, μόνο όταν υπάρχει λόγος. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς η μέρα αυτή θα έχει μια πο-
λύ ιδιαίτερη ενέργεια, κυρίως σε θέματα που
έχουν να κάνουν με μετακινήσεις και κάθε επι-
κοινωνία σας. Δείτε το δάσος και μην εστιάζε-
τε σε ένα και μόνο δέντρο.
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ΗΣελήνη προχωρά στο ζώδιο του Ταύρου,
συναντώντας τον πλανήτη του απρόοπτου,
Ουρανό, αλλά και το τετράγωνο του Κρόνου. Μια
μέρα με πολλές ανατροπές, εντάσεις και

ξεσπάσματα σε κάθε νόμο, ή νομοθεσία, που
αντιτίθεται στην ελευθερία. Μην ξεχνάτε ότι στις
24/12 θα σχηματιστεί το δύσκολο τετράγωνο Κρόνου,
Ουρανού, που μαρτυρά ότι οι πιεστικές καταστάσεις
φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια… 



Υ
πάρχει ένα ποντιακό ανέκδοτο (για να
μην παρεξηγηθούμε, το άκουσα από
Πόντιο, και τους Ποντίους τους συμπαθώ
κυρίως γιατί μόνο όποιοι είναι έξυπνοι

αυτοσαρκάζονται), που λέει το εξής:
Είναι ένας Πόντιος που δεν έχει ξαναδεί τρένο.

Το βλέπει να έρχεται πάνω του, ενώ περπατά στις
γραμμές του τρένου, να βγάζει ατμούς και να σφυ-
ρίζει, αλλά μη συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, το
τρένο τον πατά και τον στέλνει στο νοσοκομείο.
Ύστερα από μήνες ο Πόντιος επιστρέφει στο σπίτι
με γύψους και με πατερίτσες. Η γυναίκα του, θέ-
λοντας να τον ευχαριστήσει, του φτιάχνει βραστό
στη χύτρα που μόλις έχει αγοράσει. Ο Πόντιος
βλέπει τη χύτρα να βράζει και να σφυρίζει βγάζον-
τας ατμούς, οπότε την παίρνει, την πετάει κάτω και
αρχίζει να την κοπανά με την πατερίτσα. «Τι κά-
μνεις εκεί, Γιωρίκα μου;», τον ρωτάει η σύζυγος.
Και ο Γιωρίκας απαντά: «Αυτά πρέπει να τα σκοτώ-
νεις όταν είναι μικρά, γιατί όταν μεγαλώσουν μπο-
ρεί να σε σακατέψουν. Για κοίτα τι έπαθα εγώ;».

Είναι προφανές ότι η ποντιακή σοφία που προ-
κύπτει ως ηθικό δίδαγμα από το ανέκδοτο είναι ότι
τα κακά, τα άσχημα της ζωής πρέπει να αντιμετω-
πίζονται εν τη γενέσει τους, γιατί αν τα αφήσουμε,
μεγεθύνονται και είναι δύσκολο να αντιμετωπι-
σθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χρυσή Αυ-
γή, στην οποία η δημοκρατία μας δεν έδωσε τη δέ-
ουσα σημασία όταν έπρεπε και στη συνέχεια τρέ-
χαμε και δεν φτάναμε, καθώς ο κίνδυνος είχε γίνει
τεράστιος, μιας και το μαύρο άνθος του φασισμού

βρήκε έδαφος να ανθίσει μέσα στις αντίξοες για
την κοινωνία μνημονιακές συνθήκες της άδικης,
κοινωνικά, λιτότητας.

Την ίδια περίοδο είδαμε να γιγαντώνεται και ο
λαϊκισμός με διάφορες μορφές. Είχαμε τον κυ-
βερνητικό λαϊκισμό των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τα τσάμι-
κα στην πλατεία Συντάγματος, είχαμε και τον λαϊ-
κισμό του Σώρρα με τις μετοχές ανύπαρκτων
τραπεζών.

Είναι γεγονός ότι ο λαϊκισμός βρίσκει έδαφος
και ανθεί όταν υπάρχουν προβλήματα και όταν
υπάρχει έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης. Στην
περίοδο του κορονοϊού, συνυπήρξαν τα δυο αυτά
στοιχεία. Αποτέλεσμα, η εμφάνιση του κινήματος
των αντιεμβολιαστών, όχι μόνο με τη μορφή κά-
ποιας αντίδρασης όπως στο εξωτερικό, αλλά με τη
μορφή της βαρύγδουπης ιδιότητας των «Θεματο-
φυλάκων του Συντάγματος» ή ακόμη και με τη
μορφή τάσης της θρησκείας μας, που όπως σωστά
επισημάνθηκε, τείνει να λάβει τη μορφή αιρετικού
αφηγήματος.

Σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, θα έπρεπε ήδη η Εκ-
κλησία να έχει λάβει πιο δραστικά μέτρα και να
εξηγεί ότι η άρνηση στη ζωή συνιστά το θανάσιμο
αμάρτημα της αυτοκτονίας, έστω και εμμέσως.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του Συντάγματος
από την πλευρά των… «Θεματοφυλάκων», που
δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα συνονθύ-
λευμα «ορφανών» οπαδών του Σώρρα, της Χρυ-
σής Αυγής και πολακιστών που αποκόπηκαν από
τον ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτεία έδρασε πιο γρήγορα από

ό,τι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. 
Ωστόσο η Δικαιοσύνη οφείλει να παρεμβαίνει

αυτεπάγγελτα. Δεν πρέπει να περιμένει πότε θα
συλλάβουν και θα αλυσοδέσουν τον επόμενο γυ-
μνασιάρχη. 

Και μόνο το γεγονός της πρόσκλησης σε εξέ-
γερση και οι προτροπές τους που θέτουν σε κίνδυ-
νο τη δημόσια υγεία, συνιστούν αξιόποινα αδική-
ματα. Δεν μπορούν να επικαλούνται το άρθρο 120,
όταν με τη στάση τους καταλύουν το άρθρο 21. Η
Δικαιοσύνη πρέπει να καταλάβει αυτό που αργά
κατάλαβε ο Γιωρίκας: «Αυτά πρέπει να τα “σκοτώ-
νεις” όταν είναι μικρά…». Γιατί αν ανδρωθούν βά-
ζουν σε κίνδυνο όχι μόνο την κοινωνία αλλά και τη
δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή.

Αλήθεια, πόσα θύματα του λαϊκισμού θρηνούμε
το τελευταίο διάστημα; Το 90% όσων υποκύπτουν
στην κατάρα του κορονοϊού είναι θύματα του αν-
τιεμβολιαστικού κινήματος. Μερικές φορές τα θύ-
ματα αυτά είναι επώνυμα, όπως ο Γιώργος Τράγ-
κας, που οδηγήθηκε στον θάνατο από έναν μη τεκ-
μηριωμένο επιστημονικά φόβο για τις επιπτώσεις
των εμβολίων, και τόσοι κι άλλοι τόσοι στην Ελλά-
δα και διεθνώς. 

Ωστόσο πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι άλλο
πράγμα είναι η αντίσταση στην εξουσία (στην οποι-
αδήποτε μορφή της) και άλλο η επιλογή του θανά-
του.  Το δεύτερο, στο οποίο μοιραία οδηγούνται οι
αντιεμβολιαστές, ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Και
είναι κρίμα να χάνονται ζωές για ένα βλακώδες
πείσμα. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο Γιωρίκας, η Χρυσή Αυγή 
και οι αντιεμβολιαστές 

Αλήθεια, πόσα
θύματα του
λαϊκισμού
θρηνούμε το
τελευταίο
διάστημα; 
Το 90% όσων
υποκύπτουν 
στην κατάρα του
κορονοϊού είναι
θύματα του
αντιεμβολια-
στικού κινήματος
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