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Α
πλός, λιτός, προσηνής. Με αυτά αλλά και
παρεμφερή επίθετα χαρακτήρισαν τον
Πάπα Φραγκίσκο όσοι βρέθηκαν σε «από-
σταση βολής» από τον Ποντίφικα κατά την

πρόσφατη επίσκεψή του σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας κέρδι-

σε τις εντυπώσεις ακόμη και αυτών που στέκονται με
επιφύλαξη απέναντι στους θρησκευτικούς ηγέτες με
την απλότητα, το ειλικρινές ενδιαφέρον και τη συμ-
πόνοια για τον πλησίον του, καθώς και τους χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες που δεν μοιράζονται μαζί
του ούτε την ίδια θρησκεία ούτε το ίδιο χρώμα ούτε το
ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο. Συνομίλησε μαζί τους,
άκουσε τις περιπέτειές τους, προσπάθησε να απαλύ-
νει τον πόνο για την απώλεια των δικών τους ανθρώ-

πων και τους άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας για το αύ-
ριο. Και σε μια συμβολική κίνηση πήρε μαζί του μια
ομάδα 50 Σύρων προσφύγων στο Βατικανό.

Παράλληλα, προσέφερε απλόχερα στήριξη στην
πατρίδα μας για ακόμη μια φορά σχετικά με το Με-
ταναστευτικό, την ώρα που η Ευρώπη κλείνεται ξανά
στον εαυτό της και ο Ερντογάν απειλεί και πάλι με τα
«υβριδικά όπλα» του τα εκατομμύρια ταλαίπωρων
ανθρώπων που βρέθηκαν στην Τουρκία. «Είναι εύ-
κολο να διεγείρεις την κοινή γνώμη προκαλώντας
φόβο για τους άλλους. Αυτοί που το κάνουν θα πρέ-
πει να επιτεθούν στις αιτίες και όχι στους φτωχούς
ανθρώπους που πληρώνουν τις συνέπειες και χρη-
σιμοποιούνται ακόμη και για πολιτική προπαγάν-
δα», ήταν η ευθεία κριτική του τόσο προς τους αρχη-

γούς των ευρωπαϊκών κρατών όσο και απέναντι
στον Ερντογάν, ο οποίος εργαλειοποιεί το Μετανα-
στευτικό για να εκβιάσει την Ευρώπη και να απειλή-
σει την Ελλάδα.

Στη λογικοφανή παρατήρηση ότι ο Πάπας δεν
ασκεί πολιτική, δεν επιβάλλει λύσεις και δεν επηρε-
άζει ηγέτες, η λογική απάντηση αφορά τη δύναμη
της εικόνας και του μηνύματος από τη Λέσβο. Εκεί
όπου ο επίσκοπος της Ρώμης, ο κρατών τα κλειδιά
της «Βασιλείας των Ουρανών» και της καρδιάς δισε-
κατομμυρίων πιστών, ζήτησε να ανοίξουν οι αγκα-
λιές της Ευρώπης, να δοθεί λύση στο πρόβλημα και
να φανούν όλοι αντάξιοι των χριστιανικών αρχών
και αξιών. 
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Ρ
αντεβού το β’ εξάμηνο
του 2022 στη Λευκω-
σία έδωσαν οι ηγέτες
της Ελλάδας, του Ισ-

ραήλ και της Κύπρου. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε διαδοχικές
συναντήσεις με τη νέα πολιτική
και πολιτειακή ηγεσία του Ισ-
ραήλ. Στη συνάντηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τον ομόλογό
του Ναφτάλι Μπένετ έγινε ανα-
σκόπηση της στρατηγικής σχέ-
σης Ελλάδας - Ισραήλ, ενώ εξε-
τάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενί-
σχυσης της συνεργασίας σε το-
μείς όπως οι επενδύσεις, η
ενέργεια, η πανδημία και η άμυ-
να. Αυτό που δεν παρέλειψαν να
τονίσουν οι δύο πρωθυπουργοί
ήταν ότι η τριμερής συνεργασία
με την Κυπριακή Δημοκρατία
συμβάλλει ουσιαστικά στην ει-
ρήνη, τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στην Ανατολική Με-
σόγειο.

Κοινό ανακοινωθέν 
με μηνύματα

Στο κοινό ανακοινωθέν που
υπογράφουν οι τρεις ηγέτες κά-
νουν αναφορά σε έναν νέο συ-
νασπισμό, βασιζόμενο σε κοι-
νούς στόχους για περιφερειακή
σταθερότητα προς αντιμετώπιση
της πρόκλησης του ριζοσπαστι-
σμού και την προώθηση οικονο-
μικών συμφερόντων. 

Κάνουν ιδιαίτερη αναφορά
στη σημασία που προσδίδουν
στον ρόλο των ΗΠΑ στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, ζητούν «κοιτών-
τας» προς την Τουρκία τον σεβα-
σμό της κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων στην
Ανατολική Μεσόγειο και το Αι-

γαίο Πέλαγος και τη διαφύλαξη
της σταθερότητας σε αυτή την
περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκαν
στην κλιματική αλλαγή μέσω
κοινών έργων αλλά και στο Με-
ταναστευτικό.

Στη συνάντηση που είχε στο
Προεδρικό Μέγαρο με τον
πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ
Χέρτζογκ, ο κ. Μητσοτάκης
ενημέρωσε τον κ. Χέρτζογκ για
τις επιδόσεις της ελληνικής οι-
κονομίας και για τις μεταρρυθ-
μίσεις της κυβέρνησης που
έχουν αλλάξει την εικόνα της
Ελλάδας και το επιχειρηματικό
περιβάλλον, μετατρέποντάς
την, εκτός από ελκυστικό του-
ριστικό προορισμό, σε ελκυστι-
κό επενδυτικό προορισμό, ιδι-
αίτερα στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν για
τον Έλληνα πρωθυπουργό η
στιγμή που ο πρόεδρος του Ισ-
ραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ τού δώρι-
σε μια φωτογραφία του
Kωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον
Χαΐμ Χέρτζογκ, πρώην πρόεδρο
του Ισραήλ (1983-1993) και πα-
τέρα του σημερινού προέδρου.

«Είναι μια όμορφη φωτογρα-
φία από την επίσκεψη του πατέ-
ρα σας στην κατοικία του προ-
έδρου του Ισραήλ το 1992. Εικο-
νίζονται ο πατέρας σας και ο πα-
τέρας μου, και οι δύο είναι πια
στον παράδεισο», ανέφερε ο
Ισαάκ Χέρτζογκ.

Μια γροθιά Ελλάδα, 
Κύπρος και Ισραήλ

Η αποτίμηση 
του ταξιδιού 
του πρωθυπουργού
στην Ιερουσαλήμ και 
οι συναντήσεις με 
τη νέα πολιτική 
και πολιτειακή ηγεσία

Γράφει 
η Γεωργία
Αθ. Σκιτζή

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Πούτιν 
στο Σότσι με υψηλές προσδοκίες

Στις 12 ακριβώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ανταλλάξει θερμή χειραψία με
τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όχι
στη Μόσχα, αλλά σε ένα εξίσου εμβληματικό
μέρος, το διάσημο θέρετρο του Σότσι που «βρέ-
χεται» από τη Μαύρη Θάλασσα. Το Σότσι έγινε
γνωστό από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες που φιλοξένησε το 2014.

Είναι η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο
άνδρες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης
της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συ-
νάντηση αυτή, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς γίνεται
εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, με τον ίδιο τον
Πούτιν να είναι «παίκτης» στην παγκόσμια σκα-
κιέρα. Παράλληλα, είναι στο μικροσκόπιο των
ΗΠΑ, που πάντα παρακολουθούν με ενδιαφέ-
ρον κάθε συνάντηση που έχει ξένος ηγέτης με
το «αντίπαλον δέος».

Παρ’ όλα αυτά, με την Ελλάδα και τη Ρωσία να
συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας, στο
τετ α τετ των δύο ανδρών θα συζητηθεί όλο το
φάσμα των διμερών σχέσεων με έμφαση, εκτός

από την ενεργειακή συνεργασία, τη συνεργασία
στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού.

Στο τραπέζι θα είναι και οι εξελίξεις στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άλλωστε, η
Μόσχα δεν έχει κρύψει, όταν χρειάζεται, την
ενόχλησή της για τη στάση της Τουρκίας απέ-
ναντι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Κυπριακό.
Πάγια θέση της Ρωσίας είναι ότι παραμένει
προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
σας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είναι από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες
που υποδέχεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι.

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθάριζαν στην «P»
ότι ναι μεν η Αθήνα επιθυμεί την αναθέρμανση
των ελληνορωσικών σχέσεων, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με βασι-
κούς μας άξονες να είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Στους βασικούς στόχους της κυβέρνησης είναι
και η σε βάθος οικονομική συνεργασία με ενί-
σχυση του διμερούς εμπορίου και προσέλκυ-
ση επενδύσεων.



Ε
ίχε περιγραφεί από όλους ως
ο... σκληρός της νέας γερμανι-
κής κυβέρνησης, ακόμη και ως
μια πιστή κόπια του Βόλφγ-

κανγκ Σόιμπλε. Ο λόγος για τον πρόεδρο
των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και νέο
υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Κρί-
στιαν Λίντνερ, ο οποίος βεβαίως και είναι
υπέρ της τήρησης των κανόνων δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας, δύσκολα όμως θα
μπορούσε κανείς να τον περιγράψει ως…
Σόιμπλε.

Βεβαίως, αυτή η φήμη συνοδεύει
όλους τους διαδόχους τους ιστορικού
υπουργού Οικονομικών που θέλησε την
Ελλάδα εκτός ευρώ, μέχρις αποδείξεως
του εναντίου.

Πάντως, χθες ο κ. Λίντνερ, σε κοινή συ-
νέντευξη με τον νέο υπερυπουργό Οικο-
νομίας και Περιβάλλοντος εκ μέρους των
Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ, δεν εφείσθη
κομπλιμέντων για την ελληνική κυβέρνη-
ση και τις οικονομικές επιδόσεις της χώ-
ρας μας. «Αποτελεί για εμάς σημείο προ-
σανατολισμού η εντυπωσιακή και επιτυ-
χής πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης»,
υπογράμμισε ο κ. Λίντερ και ανέφερε ότι
«το τελευταίο διάστημα έχει επιτευχθεί,

με πολύ εντυπωσιακά μεταρρυθμιστικά
μέτρα, να έρθει η ελληνική οικονομία σε
μια νέα πορεία επιτυχίας». «Αυτό πρέπει
από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε, «να εί-
ναι ακόμη και για τη Γερμανία η αξίωση να
γίνει παρομοίως φιλόδοξη, όπως είναι η
ελληνική εσωτερική πολιτική και υπό αυ-
τή την έννοια προσβλέπω στις επόμενες
ευκαιρίες για συνέχιση στην Αθήνα, με
τον πρωθυπουργό και τον ομόλογό μου,
των συνομιλιών, τις οποίες και στο παρελ-
θόν έχουμε ήδη διεξαγάγει σε καλό και
αρμονικό κλίμα».

Μάλιστα, αναφερόμενος στην προοπτι-
κή επαναφοράς του Συμφώνου Σταθερό-

τητας από το 2023, που συνεπάγεται αυ-
στηρούς κανόνες για έλλειμμα και χρέος,
ο κ. Λίντνερ «έδειξε» προς μια ισορροπία
που αντανακλάται και στο κείμενο του
Γερμανικού Κυβερνητικού Συνασπισμού,
ο οποίος κλείδωσε χθες και θα πάρει ψή-
φο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, ξεκινών-
τας τη θητεία του εντός των επόμενων
ημερών. Έτσι, ο νέος υπουργός σημείωσε
ότι η Γερμανία στην Ευρώπη «θα εστιάσει
την προσοχή της στη σταθερότητα και
ταυτόχρονα θα καταστήσει εφικτή την
απελευθέρωση επενδύσεων στην αντα-
γωνιστικότητα».

Όπως είναι φυσικό, η συζήτηση για το

Σύμφωνο αργεί ακόμη, ενώ στην Αθήνα
δεν υπάρχει τόση… αγωνία για το θέμα
και για την προοπτική της γερμανικής
ακαμψίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, ίσως έχει την
ευκαιρία για ένα πρώτο σύντομο τετ α τετ
στις Βρυξέλλες με τον Γερμανό Καγκελάριο
Όλαφ Σολτς, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη
φορά στη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. 

Το ότι όμως ο νέος ένοικος του κτιρίου στη
Wilhelmstrasse του Βερολίνου θεωρεί την
Ελλάδα success story μπορεί να βοηθήσει
την πορεία της συζήτησης που αναπόδραστα
θα γίνει εντός του 2022.
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Τα εύσημα από τον νέο «Σόιμπλε»

Τον σημαντικότερο ίσως μάρτυρα αναφορικά με τα κρι-
τήρια της διαφημιστικής καμπάνιας «Μένουμε Σπίτι» και
«Μένουμε Ασφαλείς» στα μέσα ενημέρωσης εξέτασαν
χθες τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Πρό-
κειται για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της Initiative Media, Διαφη-
μιστική Ανώνυμη Εταιρεία Μιχάλη
Γκάλγκο, ο οποίος υποστήριξε ότι η κα-
τάρτιση της λίστας των ΜΜΕ που υλο-
ποίησαν την καμπάνια έγινε με αυστη-
ρά τεχνοκρατικά κριτήρια, διαχωρίζον-
τάς τα σε ποσοτικά και ποιοτικά, απορ-
ρίπτοντας παράλληλα τις καταγγελίες
περί πολιτικής παρέμβασης.

Προέταξε τα τεχνοκρατικά κριτήρια με τα οποία έγινε η
επιλογή των Μέσων, όπως ποσοτικά (πχ μετρήσεις ακροα-
ματικότητας, αναγνωσιμότητας) και ποιοτικά, ενώ υποστή-
ριξε ότι η εταιρεία πρότεινε και η αναθέτουσα αρχή, που

ήταν η Προεδρία της Κυβέρνησης, ενέκρινε.
«Δεν υπήρχαν πολιτικά κριτήρια επιλογής των Μέσων,

δηλαδή αν κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Αξιολογήσαμε
το συνολικό περιβάλλον του εντύπου και του Μέσου», είπε

ο Μ. Γκάλγκος, αναλαμβάνοντας την ευθύ-
νη από πλευράς εταιρείας για τυχόν απο-
κλεισμούς. Περιέγραψε, δε, την καμπάνια
ως «μεγάλης έντασης» και «σύντομη», με
μέγεθος που δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα
στα ελληνικά δεδομένα. Σε άλλο σημείο
ανέφερε πως την τελική λίστα ενέκρινε η
αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η Προεδρία της
Κυβέρνησης, και πως κάποια Μέσα έμειναν

εκτός της καμπάνιας. Ορισμένα εξ αυτών, σύμφωνα με το
στέλεχος της εταιρείας, είχαν «ενοχλήσει» την αναθέτου-
σα αρχή για ένταξή τους στη λίστα και μετά την αξιολόγηση
από την ιδιωτική εταιρεία κάποια συμπεριελήφθησαν σε
αυτήν. Ο ισχυρισμοί του κ. Γκάλγκου ότι μπήκαν στη λίστα

και κάποια Μέσα που άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση
προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «χωρίς
δημόσια πρόσκληση ο κατάλογος των ΜΜΕ επελέγη απο-
κλειστικά από την Προεδρία της Κυβέρνησης, δηλαδή από
τον κ. Πέτσα». 

Ο Γ. Ραγκούσης επανέφερε εκ νέου το αίτημα κλήσης
του υπουργού, με τη ΝΔ να το απορρίπτει με το επιχείρημα
ότι τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη απαντηθεί από τον
Στ. Πέτσα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς κύκλους της ΝΔ, το κο-
ρυφαίο στέλεχος της αγοράς ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία
για τις καμπάνιες ενημέρωσης για τον κορονοϊό ήταν απο-
λύτως διαφανής και με κριτήρια που τηρήθηκαν στο ακέ-
ραιο. Τονίζουν, δε, ότι με τα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας «κα-
ταρρέει με πάταγο το έωλο οικοδόμημα που έστησε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ για να στηρίξει την πρότασή του για σύσταση Εξετα-
στικής Επιτροπής για τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ».

Στ. Παπαμιχαήλ

Εξεταστική Επιτροπή: Πέφτει στο κενό η σκανδαλολογία ΣΥΡΙΖΑ 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Ο υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ 
δήλωσε ότι «αποτελεί για εμάς 

σημείο προσανατολισμού η 
εντυπωσιακή και επιτυχής 

πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης»



Φ
ουντώνει η αντιπαράθεση στο
εσωκομματικό τερέν του Κινή-
ματος Αλλαγής. Ο Γιώργος Πα-
πανδρέου άφησε στην άκρη τη

μειλίχια συμπεριφορά και «ξέθαψε το τσε-
κούρι του πολέμου» για τον Νίκο Ανδρουλά-
κη. Σε μια προσπάθεια να καλύψει τη διαφο-
ρά από τον αντίπαλό του, ανέβασε τους τό-
νους εξαπολύοντας αιχμές για πελατειακή
λογική κατά την περίοδο που ο κ. Ανδρουλά-
κης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. «Με γραμ-
ματέα του ΠΑΣΟΚ τον κ. Ανδρουλάκη πήγα-
με σε μια λογική νομής της εξουσίας: 4 η ΝΔ,
2 το ΠΑΣΟΚ, 1 η ΔΗΜΑΡ. Δηλαδή, ξανά το
μοίρασμα της εξουσίας, αυτή η παλαιοκομ-
ματική αντίληψη», υποστήριξε ο κ. Παπαν-
δρέου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι.
«Στο σύστημα 4-2-1 (σ.σ.: με το οποίο τα στε-
λέχη των κομμάτων του παλιού πολιτικού
συστήματος διορίζονταν στο Δημόσιο) ο
πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι ήμουν
γραμματέας. Δεν ευσταθεί. Η συγκυβέρνηση
Σαμαρά - Βενιζέλου έγινε το καλοκαίρι του
2012, ενώ εγώ εξελέγη γραμματέας του ΠΑ-
ΣΟΚ την άνοιξη του 2013. Στο συνέδριο που
εξελέγη γραμματέας εξελέγη με έναν όρο.
Ότι όσοι μπήκαν στο σύστημα 4-2-1 από τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ αποκλείονται από κάθε
κομματική θέση. Αυτό έγινε με δική μου
πρωτοβουλία, επειδή διαφωνούσα με αυτό
το σύστημα. Είναι αδιανόητο να λέμε τέτοια
fake news», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο πεδίο της αντιπαράθεσης μπήκε και το
στοίχημα της ανανέωσης, με τον πρώην
πρωθυπουργό να κατηγορεί τον συνυποψή-
φιό του για παλαιοκομματικές αντιλήψεις
που δεν κομίζουν ανανέωση. «Ο κ. Ανδρου-
λάκης μιλά για παλαιοκομματική αντίληψη.
Την ανανέωση δεν την φέρνει ο φίλος μου ο
Νίκος. Δυστυχώς», είπε με νόημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την προίκα της
μεγάλης διαφοράς του πρώτου γύρου δεν
πρόκειται, όπως λένε συνεργάτες του, να
οδηγηθεί σε μια άγονη αντιπαράθεση που
δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες
που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
Ενδεικτικά είναι και όσα δήλωσε χθες στην
πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ: «Δεν θέλω άγο-
νες αντιπαραθέσεις, δεν με ενδιαφέρει η δι-

χόνοια. Με ενδιαφέρει να τιμήσουμε τους
270.000 ανθρώπους που ψήφισαν... Δεν θέ-
λω να πω στον κόσμο γιατί να μην ψηφίσει
τον Γιώργο Παπανδρέου, θέλω να πω στον
κόσμο γιατί να ψηφίσει εμένα».

Την ίδια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης «κλει-
δώνει» τις συμμαχίες του ενόψει της δεύτε-
ρης Κυριακής. Όπως αναμενόταν, ο Ανδρέας
Λοβέρδος με μια αιχμηρή δήλωση αποκάλυ-
ψε ότι θα «ψηφίσει» τον Νίκο Ανδρουλάκη.
«Θα ψηφίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την
επισήμανση ότι έως την ανακοίνωση της πα-
ρούσας δήλωσης δεν είχα την παραμικρή
επικοινωνία μαζί του», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά και πρόσθεσε με νόημα πως οι δύο
υποψήφιοι «έχουν συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα,
όπως άλλωστε όλοι μας. Ο ένας από τους
υποψηφίους έχει δοκιμαστεί και οι ελπίδες
που γεννά το εγχείρημά του είναι συνεπώς
περιορισμένες. Ο έτερος υποψήφιος δεν εί-
ναι βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται». Και κατέληξε υπο-
στηρίζοντας πως «ούτε στον χαρακτήρα μου

είναι ούτε θεωρώ σωστό ένας πολιτικός,
όπως εγώ, να επιχειρεί να “καθοδηγήσει” τις
δεκάδες χιλιάδες πολιτών που τον ψήφισαν.
Οι συμπολίτισσες και οι συμπολίτες μου
όμως θα γνωρίζουν πάντοτε τι σκέφτομαι και
τι αποφασίζω. Και επειδή είμαι πολιτικός θέ-
σεων και ουδέποτε έκρυψα τις απόψεις μου,
δηλώνω ότι αυτονόητα σέβομαι την πλει-
οψηφία της 5ης Δεκεμβρίου και πως στις
εκλογές της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου θα
ψηφίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την επισή-
μανση ότι έως την ανακοίνωση της παρού-
σας δήλωσης δεν είχα την παραμικρή επι-
κοινωνία μαζί του». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Ανεβαίνουν οι τόνοι από τους
δύο φιναλίστ, την ώρα που 
ο Λοβέρδος με μια αιχμηρή
δήλωση αποκάλυψε ότι 
θα «ψηφίσει» τον Νίκο...

Μάχη «χαρακωμάτων» 
για Ανδρουλάκη - ΓΑΠ 

Κόντρα για το ντιμπέιτ
Στον αέρα βρίσκεται και πάλι η τηλεοπτική ανα-
μέτρηση για τους δύο υποψηφίους. Αυτήν τη φο-
ρά ο Γιώργος Παπανδρέου απάντησε θετικά στην
πρόταση της ΕΡΤ για ένα ντιμπέιτ με τον Νίκο Αν-
δρουλάκη. Τώρα όμως ο πρώην πρωθυπουργός
θέλει η τηλεοπτική του αναμέτρηση να γίνει και
σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον. Από το περιβάλλον του
Νίκου Ανδρουλάκη αντιμετώπισαν με επιφυλά-
ξεις την κίνηση του Γ. Παπανδρέου. Όπως έλεγαν
χαρακτηριστικά στενοί του συνεργάτες, «ο Νίκος
Ανδρουλάκης είναι υπέρ του ανοιχτού διαλόγου
και για αυτό συμμετείχε και στο ντιμπέιτ του α’
γύρου μαζί με τους 4 συνυποψηφίους του, σε αν-
τίθεση με τον κ. Παπανδρέου. Ενόψει του β’ γύ-
ρου έχουν κατατεθεί αιτήματα από πολλά ιδιωτι-
κά κανάλια και προφανώς δεν μπορεί να γίνει
επιλογή κάποιου εξ αυτών. Η πρόταση του κ. Αν-
δρουλάκη για τον β’ γύρο είναι σαφής και είχε
συμφωνηθεί θεσμικά στην αρχική σύσκεψη των
εκπροσώπων: ένα ντιμπέιτ στην ΕΡΤ με συμμετο-
χή δημοσιογράφων από όλα τα πανελλαδικής εμ-
βέλειας κανάλια. Επί της πρότασης αυτής θα γί-
νει συνεννόηση με τον κ. Παπανδρέου για να
συμφωνηθούν οι όροι διεξαγωγής».
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Τ
α αρχικά συμπεράσματα μετά την
πρώτη εσωκομματική εκλογική
αναμέτρηση για την προεδρία
του ΚΙΝΑΛ έχουν βγει, με τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ να κάνει λόγο για ευνοϊκά στοιχεία
που του δημιουργούν μια άνεση στις κινή-
σεις του μέχρι τις εκλογές. 

Από την Κουμουνδούρου δήλωσαν
χθες επισήμως πως η ήττα Λοβέρδου εί-
ναι ήττα στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, ενώ δεν
άφησαν ασχολίαστες τις δημοσκοπήσεις,
υπογραμμίζοντας πως όποιος είναι πρώ-
τος εκεί δεν σημαίνει ότι είναι πρώτος και
στην κάλπη. 

Κύκλοι της Κουμουνδούρου εκτιμούν
πως δεν είναι μακριά μια πολιτική συνερ-
γασία με το ΚΙΝΑΛ, παρά τις όποιες ανα-
φορές εναντίον της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης από τον Ανδρουλάκη το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα. «Οι Πασόκοι θέ-
λουν εξουσία, έχουν μάθει έτσι και ξέ-
ρουν το “παιχνίδι”, θα μας βοηθήσουν»,
αναφέρουν στελέχη της ΚΕΑ. Οι ίδιες πη-
γές υποστηρίζουν πως ο Τσίπρας είναι
έτοιμος να ρίξει γέφυρα στον Νίκο Αν-
δρουλάκη, ενώ προς αυτή την κατεύθυν-
ση «δουλεύουν» ήδη τα ΠΑΣΟΚογενή
στελέχη - στενοί του πια συνεργάτες. 

Τείχος από την Ομπρέλα;
Εδώ θα δούμε πολλά. Αν τελικά πραγ-

ματοποιηθεί το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ,
στην πιο δύσκολη θέση θα βρεθεί ο γραμ-
ματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακό-
πουλος. Ο Τζανακόπουλος συμμετέχει
στην Ομπρέλα ως επικεφαλής του Αριστε-
ρού Δικτύου, έχοντας πια αγαστή συνερ-
γασία με την τάση των 53. Ο Τζανακόπου-
λος, όμως, ως προσωπικότητα και αυτό-
νομη πολιτική υπόσταση, δεν είναι ενάν-
τια στη συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ. Ωστόσο,
αναμένεται να γίνει ο κυματοθραύστης
των αντιδράσεων των ιστορικών στελε-
χών, ενώ θα του ασκηθούν πιέσεις για να
περάσει γραμμές της Ομπρέλας. 

Πάντως οι Συριζαίοι στην πλειοψηφία
τους πιστεύουν ότι η επόμενη εκλογική
νίκη θα βρει τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ χέρι
χέρι και πως όλα θα ξεχαστούν και όλοι θα
αγκαλιαστούν και θα αγαπηθούν στο πρώ-
το exit poll. Υπάρχει άλλωστε εμπειρία στη
Ριζοσπαστική Αριστερά! Με τον Πάνο
Καμμένο.

ΣΥΡΙΖΑ: Τσακωνόμαστε
περιμένοντας το ΚΙΝΑΛ!

Απαράδεκτη και αδιανόητη χαρακτήρισε
την κατάσταση που επικρατεί στα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που εί-
χε με το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ
και των θυγατρικών εταιρειών. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ η βασική αρχή των μέτρων κατά του
κορονοϊού είναι αυτή του μη συγχρωτι-
σμού στα ΜΜΜ και ιδιαίτερα στα λεωφο-
ρεία, η κατάσταση είναι τραγική τα δύο τε-
λευταία χρόνια.

«Είναι αδιανόητο εδώ και δύο χρόνια να
μην έχουν γίνει κινήσεις να αυξηθεί ο στό-
λος και να περιοριστεί ο συγχρωτισμός»,
είπε χαρακτηριστικά ο Α. Τσίπρας, όχι μό-
νο για να προστατευτούν οι πολίτες αλλά
και οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Στη συνέχεια κατηγόρησε ευθέως την
κυβέρνηση της ΝΔ που ακύρωσε τον εν

εξελίξει διαγωνισμό για την προμήθεια
750 λεωφορείων αμέσως μετά την ανάλη-
ψη της εξουσίας το 2019. Όπως ανέφερε,
«έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η κυβέρνηση,
γιατί θέλει να θέτει η ίδια και οι υπουργοί
της τους όρους κάθε διαγωνισμού και ο
νοών νοείτω».

Το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε
εδώ και δύο χρόνια με έναν διαγωνισμό
που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και δεν
ολοκληρώνεται. «Αν είχαν αφήσει τον δια-
γωνισμό της προηγούμενης κυβέρνησης,
σήμερα θα είχαμε τα μισά από τα 750 λεω-
φορεία και στο επόμενο διάστημα θα πα-
ραλαμβάναμε και τα υπόλοιπα μισά», επε-
σήμανε και άφησε σαφέστατες αιχμές κα-
τά της κυβέρνησης που προχωρά σε επι-
λογές του ποδαριού, όπως leasing οχημά-
των χωρίς παράθυρα εν μέσω πανδημίας.

«Θέλω να κρούσω τον κώδωνα του κιν-

δύνου», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία και σημείωσε ότι
πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

«Μην ακούμε ανοησίες, η πανδημία
δεν είναι πανδημία ανεμβολίαστων, μας
αφορά όλους. Είναι δυστυχώς δεκάδες
εμβολιασμένοι αυτοί που νοσούν, και δεν
θα τελειώσει εδώ. Και με ένα σύστημα
υγείας που έχει καταρρεύσει. Οφείλουμε
όλοι να προστατεύσουμε το κοινωνικό
σύνολο, τους εαυτούς μας, τους εργαζό-
μενους, τους πολίτες. Το μήνυμα που θέ-
λω να στείλω είναι ότι πρέπει εδώ και τώ-
ρα να παρθούν μέτρα στα ΜΜΜ, για νέα
λεωφορεία, για να σταματήσει ο συγχρω-
τισμός των πολιτών που θέλουν να μετα-
κινηθούν και δεν έχουν οικονομική δυ-
νατότητα και στοιβάζονται σαν τις σαρδέ-
λες ο ένας πάνω στον άλλον», κατέληξε ο
Α. Τσίπρας.

Τσίπρας: «Τραγική η κατάσταση 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

Όλα για την εξουσία
Αναφορικά με τα «βαριά χαρτιά»
πίσω και δίπλα από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη, πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως αναμένουν πρόσκληση
από τον Τσίπρα, για να συζητή-
σουν off the record για τις δυνα-
τότητες και τις συγκλίσεις. Οι
διαφορές που σε άλλες περιπτώ-
σεις φάνταζαν αγεφύρωτες πλέ-
ον μικραίνουν, στην προοπτική
μιας κυβερνητικής προοδευτικής
συνεργασίας, μπροστά στο μεγά-
λο πεδίο της ανάληψης της εξου-
σίας που -μη γελιόμαστε- είναι
ευρύ και χωρά πολλούς!



Ο αμφιλεγόμενος επίσκοπος
και τα ωραία που έρχονται 

Πληροφορούμαι ότι οσονούπω θα «σκάσουν» γαρ-
γαλιστικές ιστορίες που θα προκαλέσουν πάταγο στο
πανελλήνιο για αμφιλεγόμενο επίσκοπο, προερχόμενο
από μεγάλο νησί, ο οποίος διατηρεί (πολύ στενές, είναι
αλήθεια) σχέσεις με μεγαλοδικηγόρο των Αθηνών. Τώ-
ρα, αν έχει βάλει και το χεράκι του για τα μεγαλεία του
δεύτερου στον χώρο της Εκκλησίας, με τις υψηλόβαθ-
μες επαφές κ.λπ., όρκο δεν παίρνω. Αυτό που είναι σί-
γουρο ότι έρχονται καυτές αποκαλύψεις. 

Αλέξη, κάν’ το 
όπως ο Κυριάκος

Μαθαίνω ότι όλο και πληθαίνουν οι εισηγήσεις
στον Αλέξη Τσίπρα για αναβολή των εσωκομματικών
διαδικασιών. Οι εισηγητές θέτουν ως προηγούμενο
την απόφαση Μητσοτάκη για αναβολή του συνεδρί-
ου της ΝΔ για το νέο έτος. Ουσιαστικά όμως έχουν
προβληματιστεί έντονα από το γεγονός ότι το ΚΙΝΑΛ
κινητοποίησε 270.000 ψηφοφόρους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ελπίζει να κινητοποιήσει 30.000 για την εκλογή
συνέδρων. Άντε μετά να απαντάς στο κάζο που θα
κάνει το ΚΙΝΑΛ...

Δ
εν του φτάνει η αναπάντεχη
(μόνο για τον ίδιο και τους
επιτελείς του) πρωτιά του

Νίκου Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο
των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ, στην αντί-
στροφη μέτρηση προς την τελική
αναμέτρηση ο Γ. Παπανδρέου έχει να
αντιμετωπίσει και τις προτροπές
ακόμη και πολύ αγαπημένων του αν-
θρώπων να αποχωρήσει αξιοπρεπώς
(για να μην υποστεί νέα βαριά ήττα).

Ακόμη και η κόρη του Μαργαρίτα,
η οποία μετακόμισε από την Κρήτη
στην Αθήνα για να σταθεί στο πλευρό
του 70χρονου πατέρα της, ανησυχεί
πολύ και δεν κρύβει ότι η πιο αξιο-
πρεπής διαχείριση για τον πατέρα της
είναι η αποχώρηση πριν από τον δεύ-

τερο γύρο. Αντιθέτως, μια άλλη γυ-
ναίκα της ζωής του (πρώην, τώρα πια)

όχι μόνο θέλει να δώσει τη μάχη μέ-
χρι τέλους, αλλά το παρακαλά μέρα
νύχτα. Ο λόγος για την Άντα που,
όπως μαθαίνω, χάρηκε με την ψυχή
της για το εκλογικό χαστούκι στον
πρώην της. Και τουλάχιστον στην
Αχαΐα, όπου διατηρεί επαφές, έκανε
ό,τι είναι δυνατόν για να κόψει ψή-
φους από τον Γιώργο και να τους δώ-
σει στον Νίκο. Τώρα, ενόψει του δεύ-
τερου γύρου, ετοιμάζεται να παραγ-
γείλει πίτσα, να στρογγυλοκάτσει
στον καναπέ της και να απολαύσει το
επόμενο χαστούκι στον Γιώργο. Καλά
λένε οι παλιές ότι δύσκολα μια γυναί-
κα συγχωρεί. Ιδιαίτερα αν ο καλός
της την παρατήσει για μια άλλη γυ-
ναίκα…

Έχει χάσει τον ύπνο 
της η Μίνα Γκάγκα 

Η Μίνα Γκάγκα είναι μια διακεκριμένη επι-
στήμονας. Δέχτηκε ωστόσο την πρόταση του
πρωθυπουργού να μπει στην
πολιτική και από τη θέση
της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας να ενι-
σχύσει την προσπάθεια
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας και την ανα-
μόρφωση του ΕΣΥ. Ομολο-
γουμένως τα πάει καλά και έχει καλή συνερ-
γασία με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.
Ωστόσο, ήδη αναπολεί τις μέρες των ιατρικών
της καθηκόντων. Άδικο έχει; Όποιος μπλέκει
με το Δημόσιο χάνει τον ύπνο του. 

Έναν ξεχωριστό ρόλο
αναμένεται 
να αναλάβει η Ντόρα

Έπειτα από παράκληση του πρωθυπουργού
η πρώην υπουργός Εξωτερικών αναμένεται
να αναλάβει τον ρόλο του συνδέσμου μεταξύ
κόμματος και κυβέρνησης και ιδιαίτερα με-
ταξύ βουλευτών και κυβέρνησης. Μάλιστα,
για τον λόγο αυτό θα της παραχωρηθεί ειδικό
γραφείο, από αυτά που δικαιούται η ΝΔ, εν-
τός του Κοινοβουλίου, το οποίο αυτές τις μέ-
ρες ανακαινίζεται. Είναι γεγονός ότι πολλές
από τις επιλογές του πρωθυπουργού αλλά και
υπουργών προκαλούν μουρμούρες στους
βουλευτές, ιδιαίτερα σε εκεί-
νους που προέρχονται από
τον παραδοσιακό κορμό
του κόμματος. Ωστόσο, η
Ντόρα Μπακογιάννη
φέρεται πρόθυμη να
παίξει τον ρόλο του… με-
σολαβητή ώστε να «γεφυρώ-
νονται» οι διαφορετικές απόψεις και εκτιμή-
σεις. Άλλωστε, ο σεβασμός που επιδεικνύει
το σύνολο των βουλευτών στο πρόσωπό της
είναι αξιοσημείωτος.

Ποιος στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα
έχει βάλει ήδη πλερέζες για την εκλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ; Οι πληροφορίες
λένε ότι έχει ήδη εκμυστηρευτεί τους φόβους
του στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Άλ-
λωστε, μιλάει συχνά με (μεγα-
λοδημοσιογράφο) από τον
χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος
στοιχηματίζει ότι ο Ανδρου-
λάκης θα αγγίζει το 70% στον
δεύτερο γύρο. 

Οι γυναίκες του Γιώργου και τα χαστούκια
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Αν ήταν μακρυμαλλούσες γυναίκες, θα είχαν μαλλιοτραβηχτεί
στα σίγουρα. Επειδή όμως κανένας από τους δύο δεν διαθέτει
την ανάλογη κόμη, οι δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χτυπι-
ούνται μετωπικά σαν τα κριάρια. Η ερώτηση είναι ποιος θα βγά-
λει τον άλλον «νοκ άουτ». Ο Παπαδημούλης που ζητά τη διαγρα-
φή του Κούλογλου στην περίπτωση που ο δεύτερος δεν ψηφίσει

την ανανέωση της θητείας του ως επικεφαλής της ευρωομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ ή ο δεύτερος που του έχει στημένη στη γωνία της
«Παπαδημούπολης»; Το ματς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Με-
γαλύτερο όμως έχει η αμηχανία που έχει απλωθεί στην Κου-
μουνδούρου, η οποία δεν γουστάρει πια τον φασαριόζο Κούλο-
γλου, αλλά δεν θέλει να ανοίξει τώρα και άλλα μέτωπα…

Κουμουνδούρου και «Παπαδημούπολης» γωνία



ΟΟ Ανδρουλάκης κλείνει την
πόρτα στους «ασώτους»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης φρόντισε να κλείσει την
πόρτα σε όσους έφυγαν από το κόμμα για λό-
γους... καρέκλας. Το ξεκαθάρισε από τώρα για
να γνωρίζουν όλα τα ορφανά του εκσυγχρονι-
σμού ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν
και αναγκαστικά θα μείνουν στην Κουμουν-
δούρου αγκαζέ με τον Αλέξη Τσίπρα. «Θα πα-
ραμείνουν εκτός κόμματος. Είναι αξιακό θέμα
όσοι έφυγαν από την παράταξή μας στα δύσκο-
λα, όχι για λόγους πολιτικούς αλλά για λόγους
καρέκλας, να μην είμαστε μαζί», τόνισε σε δη-
λώσεις του ο νικητής του πρώτου γύρου.

Γιατί ο Πάπας 
δεν φορούσε μάσκα; 

Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ο Πάπας
Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στην Ελ-
λάδα δεν φορούσε πουθενά μάσκα. Ούτε σε
κλειστούς χώρους ούτε σε ανοικτούς. Θα μου
πείτε, τα μέτρα ασφαλείας και λόγω κορονοϊ-
ού ήταν δρακόντεια, όμως ακόμη και όταν πή-
γε στις δομές προσφύγων, αγκάλιαζε και χαι-
ρετούσε διά χειραψίας προσφυγόπουλα. Πε-
ρίεργο. Λέτε να είναι αρνητής μάσκας; Δεν το
πιστεύω… ο άνθρωπος έχει κάνει και την τρί-
τη δόση, ενώ έχει ταχθεί επανειλημμένως
υπέρ της εκστρατείας εμβολιασμού, υπο-
γραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξη ευθύ-
νης και αλτρουισμού, με την οποία προστα-
τεύουμε τον εαυτό μας αλλά και το κοινωνικό
σύνολο. Ρώτησα να μάθω διότι μου προκάλεσε
εντύπωση και έμαθα ότι με τη μάσκα δυσκο-
λεύεται να αναπνεύσει…

Ένας ηθοποιός 
στο ΓΕΕΘΑ…

Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Νούσιας βρέθηκε
στο ΓΕΕΘΑ όχι για να καταταγεί αλλά για άλλον
σημαντικό λόγο. Για την ηχογράφηση του πέμ-
πτου podcast προκειμένου να απαγγείλει με
την ξεχωριστή φωνή του κείμενα υψηλής ιστο-
ρικής αξίας για την Πατρίδα μας και το Πολεμι-
κό Ναυτικό. Αποδέχτηκε την πρόσκληση που
του έκανε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος
Φλώρος. Το podcast έχει τον τίτλο «Μεθ’ ορμής
ακαθέκτου» και πραγματεύεται τα ιδιαίτερα
εκείνα χαρακτηριστικά των κυβερνητών, των
αξιωματικών και των πληρωμάτων των πολεμι-
κών μας πλοίων που έδιναν, δίνουν και θα συ-
νεχίσουν να εξασφαλίζουν την υπεροχή του
Πολεμικού μας Ναυτικού.

Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας μετά τις εξελίξεις στο τελευταίο Eu-
rogroup, όπου αποτυπώθηκε και επίσημα η
αποτελεσματικότητα του οικονομικού επι-
τελείου. Ακόμη και οι πιο απαιτητικοί είχαν
έναν καλό λόγο να πουν για την Ελλάδα, ενώ
αναδείχτηκε και το γεγονός ότι η πανδημία
δεν είχε συνέπειες στις μεταρρυθμίσεις. Οι
δηλώσεις των Πασκάλ Ντόναχιου, Πάολο
Τζαντιλόνι, Κλάους Ρέγκλινγκ και Κρισταλί-
να Γκεοργκίεβα αποτελούν την επιβεβαί-
ωση εκείνου που όλοι γνώριζαν. Ότι η Ελλά-
δα ισχυροποιείται, όπως έγραψε και ο
υπουργός Οικονομικών στα social media.

Γ. Καραγιάννης:
«Δεν σχεδιάζουμε
έργα αφηρημένης
τέχνης»

«Σ
τα έργα δεν πρέπει να κρύβουμε τα
προβλήματα κάτω από το χαλί για να
τα βρει ο επόμενος. Στο υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών, με τον υπουργό Κώ-
στα Καραμανλή, δεν σχεδιάζουμε έργα αφηρημέ-
νης τέχνης, αλλά ωριμάζουμε με συστηματική και
μεθοδική δουλειά, με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμ-
ματα και χρηματοδότηση έργα πνοής που μετα-
βάλλουν το σήμερα και υποδέχονται το αύριο». Τη
δήλωση αυτή έκανε απαντώντας με δηκτικό τρό-
πο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Γιώργος Καραγιάννης σε επίκαιρη ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κος Παππάς. Τόνισε, δε, ότι τα τελευταία δύο έτη
το υπουργείο σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρό-
γραμμα έργων κοινής αποδοχής ύψους 13 δισ.
ευρώ. «Μιλήστε με την αγορά, με τους μελετητές,
τους συμβούλους, τους κατασκευαστές, αλλά πά-
νω απ’ όλα με τους πολίτες για τα έργα μας. Για τα
έργα ΣΔΙΤ που προχωράμε, για τον ΒΟΑΚ που ξε-
κολλήσαμε, για το μετρό Θεσσαλονίκης, για τον
Ε65, για τη γραμμή 4, για τα νέα έργα που ξεκινά-
με», είπε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «προ-
χωράμε τα έργα για να κάνουμε τις ζωές των Ελ-
λήνων καλύτερες».

Από όλα όσα συμβαίνουν στην
Κεντροαριστερά και στο ΚΙ-
ΝΑΛ, στον ΣΥΡΙΖΑ το μόνο μή-
νυμα που πήραν είναι ότι

«έπεσαν έξω» οι δημοσκοπή-
σεις. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που

έβγαλαν από την Κουμουνδούρου. Δεν κατάλα-
βαν, δηλαδή, ότι ο βασικός λόγος της επικράτησης
του Νίκου Ανδρουλάκη έχει να κάνει με το γεγο-
νός ότι η πλειοψηφία των Πασόκων που είχαν
βρει στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε γνώμη και επι-
στρέφει... σπίτι.
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Το συριζαίικο τραπέζωμα,
εστία υπερμετάδοσης

Μαθαίνω ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχει πάλι
αναστάτωση με αγαπημένο πρόσωπο που είναι
κοντά στον Αλέξη και έστησε «τσιμπούσι» με άλλον
έναν ακόμη πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Μάζεψαν
κόσμο, ήπιαν τις ρακές τους, έφαγαν τα μεζεδάκια
τους και μετά ο κορονοϊός πήγε... σύννεφο. Το τρα-
πέζωμα έγινε... εστία υπερμετάδοσης κορονοϊού,
αλλά δεν μιλάει κανείς.

Η ικανοποίηση Σταϊκούρα
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LOCKΈνα σπίτι γεμάτο Ιστορία 
Την απόφαση να πωληθεί το ιστορικό σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στη Γλυ-

φάδα έλαβε η οικογένεια. Συγκεκριμένα, τα τέσσερα παιδιά του Κωνσταντίνου και
της Μαρίκας Μητσοτάκη, Ντόρα, Κατερίνα, Αλεξάνδρα και Κυριάκος, όπως αναφέ-
ρει η «Καθημερινή», αποφάσισαν να πουλήσουν τον εν λόγω χώρο όπου διέμενε η
Ντόρα Μπακογιάννη έξι μήνες τον χρόνο και ανήκε στα τέσσερα αδέλφια εξ αδιαι-
ρέτου. Ο αγοραστής του σπιτιού είναι Ισραηλινός, η απόφαση ελήφθη προ εβδομά-
δων και η πώληση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι «ιστορι-
κός», μιας και έχει συνδεθεί με την παρουσία πολλών ιστορικών προσωπικοτήτων.
Το συγκεκριμένο σπίτι ανήκε στην οικογένεια της αείμνηστης Μαρίκας από τις αρ-
χές του 1900 και έχει συναισθηματική αξία, καθιστώντας δύσκολη την απόφαση να
πωληθεί. Το διπλανό σπίτι, μάλιστα, που ανήκε επίσης στην οικογένεια της Μαρί-
κας, είχε πωληθεί κάποτε στον Αριστοτέλη Ωνάση και αποτέλεσε το ησυχαστήριο
του Έλληνα κροίσου μέχρι τις τελευταίες ώρες πριν από την αναχώρησή του για το
εξωτερικό πριν πεθάνει.

Με τον Λεωνίδα Γρηγοράκο, από τους πιο στενούς συνεργάτες του, συζήτησε τη διατύπωση και το
μήνυμα της ανακοίνωσής του σχετικά με το τι θα πράξει στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλο-
γών ο Ανδρέας Λοβέρδος. Παρεμπιπτόντως, στο επιτελείο του τρίτου της κούρσας, στο πλαίσιο της
αποτίμησης της πρόσφατης ψηφοφορίας, θεωρούν ότι ο χαρακτηρισμός «μεγάλος χαμένος» αδικεί
τον πρώην υπουργό και τη συνολική του προσπάθεια. Και ενισχύουν την άποψή τους αναφέροντας ότι
ο Λοβέρδος πρώτευσε στην Αττική και στους μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης, την πολιτική «καρ-
διά» της χώρας και εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Από την άλλη, επιβεβαιώθηκε αυτό που
έβλεπαν και καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, ότι οι δύο ανθυποψήφιοι που πάνε στον δεύτερο γύρο
είχαν δύο μεγάλα «κάστρα», ο μεν Ανδρουλάκης την Κρήτη, ο δε Παπανδρέου τη Δυτική Ελλάδα.
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Δεν θέλει 
ο Οδυσσέας  
Το ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος ότι δεν θα είναι επικεφα-
λής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙ-
ΝΑΛ σε περίπτωση εκλογής του Νίκου
Ανδρουλάκη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.
Όπως είπε ο Οδυσσέας, ο οποίος είναι
στενός φίλος του Ανδρουλάκη, «υπάρ-
χουν πιο άξιοι συνάδελφοι από εμένα σε
αυτή την προσπάθεια». Για τις εσωκομμα-
τικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής σχο-
λίασε χαρακτηριστικά: «Κανένας μας δεν
περίμενε αυτήν τη μεγάλη συμμετοχή,
άρα είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και
είναι και η μεγάλη παρακαταθήκη της
Φώφης Γεννηματά για ενότητα το επόμε-
νο χρονικό διάστημα». Άρα πάμε στη λύ-
ση Σκανδαλίδη ή Κατρίνη. Εγώ προσωπι-
κά βλέπω Σκανδαλίδη, μιας και είναι ο
μόνος που διαθέτει την εμπειρία να στα-
θεί απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα…

«Γιώργο, σταμάτα, αρκετά έχεις
εκτεθεί…». Αυτό του είπαν όλοι, η
οικογένειά του, τα παιδιά του, τα
αδέλφια του και οι στενοί συνεργά-
τες του. «Μην κατέβεις στον δεύτε-
ρο γύρο, θα γίνεις ρεζίλι, είσαι
πρώην πρωθυπουργός». Προσπάθη-
σαν να τον προστατεύσουν από τη
συντριβή. Εις μάτην, ο George δεν
καταλαβαίνει τίποτα. Τα παίζει όλα
για όλα, όπως έκανε πάντα… Ποιος
τον παρασέρνει στον κατήφορο;
Ένας φίλος του δημοσιογράφος. Αλ-
λά ας περιοριστώ εδώ…

Θετικός στον
κορονοϊό ο Χάρης
Θεοχάρης

Με κορονοϊό αλλά χωρίς συμπτώματα,
καθώς είναι τριπλά εμβολιασμένος, δια-
γνώστηκε ο πρώην υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης, όπως γνωστοποίησε ο
ίδιος μέσω Facebook. «Ευτυχώς είμαι τρι-
πλά εμβολια-
σμένος, για αυτό
και δεν έχω κα-
θόλου συμπτώ-
ματα», έγραψε ο
κ. Θεοχάρης, ο
οποίος θα συνε-
χίσει να ασκεί
ηλεκτρονικά τα
καθήκοντά του
από το σπίτι του,
όπου παραμένει σε καραντίνα. «Εύχομαι
σε όλους υγεία, να τηρείτε τα μέτρα και
σας παροτρύνω να εμβολιαστείτε, καθώς
είναι το μόνο μέσο για να θωρακιστούμε
απέναντι στην πανδημία», έγραψε ο κ. Θε-
οχάρης.

Οι υπογραφές για τον Παύλο 
Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Πολι-

τική Επιτροπή της ΝΔ για να εκλέξει τον
νέο γραμματέα του κόμματος. Η επιλογή
του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ
στο πρόσωπο του προέδρου της ΟΝΝΕΔ
Παύλου Μαρινάκη είναι μήνυμα ότι στο
προσκήνιο έρχεται μια νέα γενιά στελεχών.
Ήδη έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές
στήριξης Μαρινάκη, με πρώτο να υπογρά-
φει τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ και διευθυντή
της ΝΔ Γιάννη Μπρατάκο, για να ακολουθήσει ο απερχόμενος γραμματέας της
ΝΔ Γιώργος Στεργίου. Ακόμη, υπογράφουν οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ, οι
υπουργοί Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Παιδείας Νί-
κη Κεραμέως, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Οι τελευταίες πράξεις 
πριν από την ανακοίνωση 



της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

του
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας 
Στρατηγικού
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας,
Νέα Δημοκρατία
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Πώς η μετάλλαξη Όμικρον θα επηρεάσει τον πληθωρισμό;

Οριστική λύση το εμβόλιο

Η
μετάλλαξη Όμικρον προκαλεί πλήγμα στην αι-
σιοδοξία και τις ελπίδες ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα έμπαινε στο 2022 με πιο σταθερή βά-

ση, υπονομεύοντας ενδεχομένως τα σχέδια των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής να επικεντρωθούν στον πλη-
θωρισμό και όχι στην αδύναμη ζήτηση.

Μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν
σκιαγραφήσει τρία σενάρια, συμπεριλαμβανομένου
ενός που δεν προβλέπει καμία αισθητή επίδραση στην
οικονομική ανάπτυξη και ενός αρκετά σοβαρού ώστε να
μειώσει το επόμενο έτος στο μισό. 

Ο τρέχων γύρος περιορισμών έχει ήδη περιορίσει τα
ταξίδια και έχει μειώσει την εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών. Ένας λοιμώδης, ανθεκτικός στα εμβόλια ιός θα
μπορούσε να φέρει ξανά την οικονομία σε εκτροχιασμό,
όπως φαίνεται να ξεκινά με τη μετάλλαξη Όμικρον.
Όπως έδειξε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη
από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης, αν και η ανάπτυξη ήταν άνιση, η παγκόσμια οι-
κονομία φέτος ανέκαμψε πιο γρήγορα και ισχυρά από
ό,τι αναμενόταν. 

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σε μεγάλο βαθμό πριν
από τα τελευταία νέα για τον κορονοϊό και τη μετάλλαξη,
προειδοποίησε ωστόσο ότι η ανάπτυξη προβλέπεται να
επιβραδυνθεί: στην Ευρωζώνη, στο 4,3% το επόμενο
έτος από 5,2% το 2021. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε
3,7% το 2022 από 5,6%.

Ο οργανισμός χαρακτήρισε την προοπτική του ως

«επιφυλακτικά αισιόδοξη». Ωστόσο, επανέλαβε πόσοι
οικονομικοί πόροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον
κορονοϊό. «Η προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής
είναι να εμβολιαστούν οι άνθρωποι», καταλήγει η έκθε-
ση. Πράγματι, η απειλή της Όμικρον για την ανάκαμψη
είναι απλώς η τελευταία σε μια σειρά ζιγκ ζαγκ που έχει
υποστεί η παγκόσμια οικονομία από τότε που ο κορονοϊ-
ός ξεκίνησε την πορεία του σε όλες τις ηπείρους πέρυσι.
Οι ελπίδες ότι μια ύφεση της πανδημίας θα επέτρεπε
στην καθημερινή ζωή και το εμπόριο να επιστρέψουν
στο φυσιολογικό, χάνονται από τον ιό, απογοητεύοντάς
μας επανειλημμένα.

Ακόμη και πριν ανακαλυφθεί αυτή η τελευταία μετάλ-
λαξη, ένα τέταρτο κύμα λοιμώξεων μετέτρεψε την Ευ-
ρώπη σε hot spot για τον Covid και προκάλεσε νέους πε-
ριορισμούς, όπως lockdown στην Ολλανδία και την Αυ-
στρία. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων εστιών, τρισεκα-
τομμύρια κρατικής βοήθειας βοήθησαν να αναζωογο-
νηθούν γρήγορα οι ταλαιπωρημένες οικονομίες των
ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έφερε επίσης κάποιες απροσ-
δόκητες παρενέργειες. Σε συνδυασμό με τη συσσωρευ-
μένη ζήτηση, αυτή η στήριξη βοήθησε να προκληθεί έλ-
λειψη εργατικού δυναμικού και υλικών και να αυξηθεί ο
πληθωρισμός.

Δεδομένου του ύψους του χρέους που συσσωρεύτη-
κε τους τελευταίους 18 μήνες, μια τέτοια βοήθεια είναι
απίθανο να επαναληφθεί ακόμη και με απότομη ύφεση.
Τα εμβόλια παρέχουν κάποια προστασία και πολλοί άν-

θρωποι λένε ότι δεν είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν σε
χειμερία νάρκη. Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις έχουν
περάσει σε κατάσταση αναμονής. 

Το πώς αυτό θα επηρεάσει τα επίπεδα ανεργίας και τα
ποσοστά πληθωρισμού είναι ασαφές. 

Η εμφάνιση της Όμικρον απλώς προσθέτει αβεβαι-
ότητα και αγωνία, είπε σε συνέντευξή του η Laurence
Boone, επικεφαλής οικονομολόγος.

Ωστόσο, εάν η νέα μετάλλαξη προκαλέσει ευρύτερες
διακοπές λειτουργίας και πτώση της εμπιστοσύνης,
πρόσθεσε, θα μπορούσε να μειώσει την υπερβολική κα-
τανάλωση δαπανών και να περιορίσει τις αυξανόμενες
τιμές.  Τις τελευταίες ημέρες, οι κυβερνήσεις αντέδρα-
σαν με ένα συγκεχυμένο πλήθος αυστηρών προειδο-
ποιήσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, εντολών μά-
σκας και κανόνων δοκιμών που θολώνουν περαιτέρω
τις οικονομικές προοπτικές. 

Αυτό το συνονθύλευμα σε συνδυασμό με τη διαφορε-
τική ανοχή των ανθρώπων στον κίνδυνο σημαίνει ότι,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, οι πιο πρόσφατες εκτρο-
πές του ιού θα έχουν πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα
ανάλογα με το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Η απρο-
θυμία για ταξίδια, ωστόσο, θα μπορούσε να σημαίνει μια
άνοδο σε άλλους τομείς, εάν η νέα μετάλλαξη δεν είναι
τόσο επιβλαβής όσο φοβούνται οι άνθρωποι. 

Βέβαια, όλα αποτελούν εικασίες, μένει να δούμε τα
αποτελέσματα, ελπίζοντας ότι θα είναι όχι επιβαρυντικά
για την οικονομία.

Η
δεκαετής οικονομική και κοινωνική κρίση
που έπληξε τη χώρα μας προκάλεσε, λό-
γω των περικοπών, σοβαρό πλήγμα και

στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για αυτόν τον λόγο η
αντιμετώπιση της πανδημίας, που χτύπησε τον
πλανήτη στις αρχές του ’20, αποτέλεσε μια τερά-
στια πρόκληση για την κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας που είχε αναλάβει τις τύχες της χώρας μό-
λις λίγους μήνες πριν.

Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατά-
σταση όπου έπρεπε να προστατέψει αφενός τη δη-
μόσια υγεία και αφετέρου να συνεχίσει να βάζει τις
βάσεις για την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας.
Αν σε αυτά προσθέσουμε και τις κρίσεις στο Μετα-
ναστευτικό και στα εθνικά θέματα, τότε ίσως μπο-
ρέσουμε να αντιληφθούμε το μέγεθος και την πο-
λυπλοκότητα των προβλημάτων που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη.

Η στρατηγική της κυβέρνησης έχει πετύχει να
διατηρήσει το πρώτο ζητούμενο που ήταν η προ-
στασία της δημόσιας υγείας με παράλληλη ανά-
καμψη της οικονομίας. Η χώρα μας με τις γνωστές
αγκυλώσεις, κληρονομιά του παρελθόντος, πέτυχε
συνολικά καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο ευ-
ρωπαϊκό όρο και στα δύο πεδία. Και αυτό είναι
συλλογική κατάκτηση όλων μας. 

Η κυβέρνηση συνολικά επέδειξε πολύ γρήγορα
ανακλαστικά: Ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγεί-

ας με πόρους, στελέχη και υποδομές. Υιοθέτησε
πρώτη τη δωρεάν διάθεση σελφ τεστ σε όλο τον
πληθυσμό. Εγκατέστησε το πρώτο ψηφιακό σύ-
στημα εμβολιασμού με ένα από τα πιο οργανωμέ-
να προγράμματα του κόσμου. Πραγματοποίησε
μια μικρή ψηφιακή επανάσταση στο κράτος με
επιταχυντή και την πανδημία. Σχεδίασε και υλο-
ποίησε ένα γενναίο και στοχευμένο πακέτο στήρι-
ξης της οικονομίας, της απασχόλησης και των
επιχειρήσεων, οδηγώντας την οικονομία στην τρί-
τη ταχύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα
αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις του Με-
ταναστευτικού και της επιθετικότητας της Τουρ-
κίας, προστατεύοντας τα θαλάσσια και χερσαία

σύνορα της χώρας, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις, αναβαθμίζοντας τη γεωστρατηγική σημα-
σία της χώρας.

Στη φάση που διανύουμε, με το τέταρτο κύμα της
πανδημίας να είναι σε εξέλιξη και να πλήττει κυ-
ρίως τους ανεμβολίαστους, η χώρα μας, παρά την
πίεση που δέχεται, συνεχίζει να έχει λιγότερες
απώλειες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το μόνο
βέβαιο που παραμένει είναι ότι η οριστική λύση για
να απαλλαγούμε από την πανδημία και να κεφα-
λαιοποιήσουμε τα συνολικά επιτεύγματα είναι το
εμβόλιο. Και είναι παρήγορο το γεγονός ότι χιλιά-
δες πολίτες επιλέγουν, παρά τους πιθανούς δι-
σταγμούς τους, να το κάνουν.
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του
Χρίστου 
Βαχτσιαβάνου

Σύμβουλος
Στρατηγικής
και Επικοινωνίας

Η θέση της Ευρώπης στον κόσμο το 2022

Η
νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε στη
Γερμανία, οι προεδρικές εκλογές στη Γαλ-
λία το 2022, ο ρόλος του Mario Draghi

στην Ιταλία, η διστακτικότητα των ΗΠΑ και τα αυ-
ταρχικά καθεστώτα ανά την υφήλιο είναι οι παρά-
γοντες που καθορίζουν την εικόνα που θα παρου-
σιάζει ο κόσμος μας το 2022.

Η νέα κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών (SPD)
υπό τον Olaf Scholz στη Γερμανία, μέσω της προ-
γραμματικής συμφωνίας 177 σελίδων που υπέ-
γραψε με τους Πράσινους και τους «Ελεύθερους
Δημοκράτες» (FDP), έχει δείξει ένα αρχικό δείγμα
της πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει στα εσω-
τερικά θέματα. Τα τρία κυβερνώντα κόμματα πα-
ρουσιάζουν σύμπνοια στα περιβαλλοντικά θέματα,
ενώ συμφωνούν και σε πολιτικές που αφορούν την
κατοχύρωση δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, τη βελτίω-
ση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση συνθη-
κών για εισροή εργατικού δυναμικού από το εξω-
τερικό καθώς και μέτρων πιο φιλικών προς τους
πρόσφυγες. Στα οικονομικά θέματα, παρ’ όλα αυ-
τά, η σύγκρουση μεταξύ των υποστηρικτών της
ελεύθερης οικονομίας, FDP, και των κρατιστών
Πρασίνων φαίνεται αναπόφευκτη, ενώ με ενδια-
φέρον αναμένονται οι κινήσεις της Γερμανίας στην
εξωτερική πολιτική. Η ανάληψη του υπουργείου
Εξωτερικών από την ηγέτιδα των Πρασίνων, Anna-
lena Baerbock, θεωρείται από πολλούς κίνηση
υψηλού ρίσκου. Τα πρώτα, πάντως, δείγματα δεί-

χνουν πως η Γερμανία θα εγκαταλείψει την έως
τώρα τακτική χαμηλών τόνων απέναντι στην Κίνα,
ενώ σκληρή αναμένεται η στάση της και προς τη
Ρωσία.

Στη Γαλλία από την άλλη, τα πράγματα δείχνουν
πιο ξεκάθαρα, εάν οι προεδρικές εκλογές του
2022 επιβεβαιώσουν τις δημοσκοπήσεις δίνοντας
την ευκαιρία στον Emmanuel Macron για μια νέα
θητεία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ειδικότερα μετά
την αποχώρηση της Angela Merkel από την καγκε-
λαρία, δείχνει πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβου-
λίες που θα καταστήσουν τη Γαλλία και τον ίδιο ση-
μείο αναφοράς στην ΕΕ, μεταθέτοντας τον άξονα
δύναμης που έως τώρα ήταν γερμανοκεντρικός.
Σε αυτήν την προσπάθεια, ρόλο διαδραματίζουν
και οι σχέσεις που καλλιεργεί με άλλους ισχυρούς
Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Mario Draghi. Ο Ιτα-
λός πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος την πε-
ρασμένη δεκαετία έπραξε τα μέγιστα προκειμένου
να κρατήσει όρθιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα,
λαμβάνει πλέον πρωτοβουλίες προκειμένου να
ενισχύσει τον συντονισμό σε σειρά θεμάτων που
αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και
επενδύσεις, θέματα μετανάστευσης και την ενερ-
γειακή μετάβαση. Σε μια σειρά θεμάτων όπως η
εξωτερική πολιτική και η άμυνα, η μεταναστευτική
πολιτική, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση και έρευ-
να, υπάρχει ήδη ενεργή συνεργασία με τον πρό-

εδρο της Γαλλίας, η οποία κατοχυρώθηκε επίσημα
και μέσω της Συνθήκης του Κυρηνάλιου, που οι
δυο τους υπέγραψαν πρόσφατα.

Εκτός Ευρώπης, η κατάσταση είναι πιο πολύ-
πλοκη. Η στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ (που εν-
τάθηκε υπό τον Donald Trump αλλά συνεχίζεται
με άλλο τρόπο και υπό τον Joe Biden) να μειώσουν
την επιρροή τους στη διεθνή σκηνή, αφήνει κενά
εξουσίας τα οποία αυταρχικά καθεστώτα δεν
έχουν κανένα πρόβλημα να καλύψουν. Πέρα από
την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες ακολουθούν τη δι-
κή τους ατζέντα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής,
μια σειρά άλλων μικρομεσαίων αυταρχικών δυνά-
μεων έχουν αναθαρρήσει παίρνοντας τις δικές
τους πρωτοβουλίες. 

Η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το
Αφγανιστάν έδωσε τη δυνατότητα στο Πακιστάν (το
οποίο έχει υπέρογκο χρέος απέναντι στην Κίνα) να
βοηθήσει τους Ταλιμπάν (οι οποίοι έχουν εχθρική
στάση απέναντι στην Ινδία) να κυριαρχήσουν το
Ιράν κατηγορείται ότι πριν από βδομάδες επιχεί-
ρησε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό του Ιράκ,
στηρίζει δυνάμεις πολιτοφυλακής υπέρ του Bash-
ar al-Assad στη Συρία, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο
και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ προσφέ-
ρει βοήθεια στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας που
βρίσκεται σε πόλεμο με ομάδες ανταρτών . η
Τουρκία, εκτός από τη δράση την οποία έχει ανα-
πτύξει στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει καταλάβει
ένα μέρος της Συρίας, βοήθησε το Αζερμπαϊτζάν
εναντίον της Αρμενίας και έστειλε στρατιωτική
βοήθεια στη Λιβύη. τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
τα οποία συντάσσονται συχνά στην εξωτερική πο-
λιτική με τη Δύση (πρόσφατα και με σημαντικές
συμφωνίες με τη Γαλλία), είχαν αναπτύξει στρα-
τιωτικές δυνάμεις στην Υεμένη, drones τους συμ-
μετείχαν σε βομβαρδισμούς στη Λιβύη ενώ έχουν
οργανώσει στρατιωτικές βάσεις στη Σομαλία και
την Ερυθραία. Μέσα σε όλα αυτά, η Σαουδική Αρα-
βία δεν διστάζει να βομβαρδίσει την Υεμένη, η
Λευκορωσία οδηγεί πρόσφυγες στην Πολωνία και
έφτασε στο σημείο να οργανώσει μέχρι και αερο-
πειρατεία προκειμένου να συλλάβει δημοσιογρά-
φο, ενώ ακόμα και η Κούβα εκπαιδεύει προσωπι-
κό από τη Βενεζουέλα και προσφέρει βοήθεια
στον Nicolas Maduro.

Η απόφαση των ΗΠΑ να μην εμπλέκονται ενεργά
στις υποθέσεις άλλων χωρών οδηγεί αυταρχικά
καθεστώτα στην ανάληψη επιθετικών πρωτοβου-
λιών εκτός συνόρων και στη δημιουργία συνθή-
κων αβεβαιότητας και νέων συγκρούσεων. Οι ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις αναμένεται να συνεχίζουν να
έχουν διαφωνίες σχετικά με το μείγμα νομισματι-
κής και δημοσιονομικής πολιτικής που θα εφαρ-
μόσουν το 2022, καθώς και σε μια σειρά άλλων θε-
μάτων. Έχουν την ευκαιρία, όμως, να θέσουν τις
βάσεις για μια πιο ενεργή εξωτερική πολιτική και
διπλωματία που θα προωθεί συνθήκες σταθερότη-
τας και θα αποτρέπει τη δημιουργία κενών εξου-
σίας που καλύπτουν αυταρχικοί ηγέτες με προσω-
πικές ή θρησκευτικές ατζέντες.



Τ
α «γκρίζα σύννεφα» πάνω από
την Ανατολική Ευρώπη αλλά και
η επικείμενη γεώτρηση της Ex-
xonMobil στα οικόπεδα 10 και 5

της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
της Κύπρου, στρέφουν και πάλι το αμερι-
κανικό ενδιαφέρον στην περιοχή. 

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουρ-
γό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον
πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέ-
σεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ,
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
της αμερικανικής πλευράς, φανερώνει
την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις εξε-
λίξεις και ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ρό-
λο της Αθήνας ως ενός εκ των στενότερων
συμμάχων των ΗΠΑ. 

Το σημαντικότερο θέμα στην αμερικανι-
κή ατζέντα αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρα-
νία και η όξυνση της έντασης που παρατη-
ρείται στα σύνορα με τη Ρωσία. Με αφορ-
μή το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού
στη Μόσχα, Κυριάκος Μητσοτάκης και
Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν για τη στάση
της Δύσης στο ζήτημα και το μήνυμα που
πρέπει να λάβει η ρωσική πλευρά για άμε-
ση αποκλιμάκωση, καθώς, σε διαφορετι-
κή περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δη-
λώνουν έτοιμες να προχωρήσουν σε μπα-
ράζ οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της
Μόσχας. Η Ελλάδα παίζει πλέον κομβικό
ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς απο-
τελεί την ασφαλέστερη και ταχύτερη δίο-
δο των αμερικανικών και νατοϊκών δυνά-
μεων για την Ανατολική Ευρώπη και τη
Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έγινε σαφές στην
πρόσφατη «απόβαση» των Αμερικανών
στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Τζέφρι

Πάιατ τόνισε πως «μια ισχυρότερη και πιο
ασφαλής Ελλάδα είναι σημαντική για τα
συμφέροντα της Αμερικής».

Παράγοντας σταθερότητας
Μητσοτάκης και Μπλίνκεν έθεσαν επί

τάπητος και τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, όπου η Τουρκία απειλεί ανοι-
χτά με νέες γεωτρήσεις και «απαντήσεις»
στο πεδίο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών επανέλαβε τη θέση της Ουάσιγ-
κτον ότι η Ελλάδα είναι «πολύτιμος και
αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή»,

στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες, μάλιστα, φρόντισαν να διαλέ-
ξουν «στρατόπεδο» αγνοώντας τις τουρκι-
κές αξιώσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και ετοι-
μάζονται για γεώτρηση στο οικόπεδο 10, η
οποία θα ξεκινήσει εντός του μήνα, ενώ
εξασφάλισαν άδεια και για το οικόπεδο 5.
Το συγκεκριμένο θαλασσοτεμάχιο, μάλι-
στα, αποτελεί «μήλον της έριδος» ανάμε-
σα σε Άγκυρα και Λευκωσία, αφού οι
Τούρκοι ισχυρίζονται ότι μέρος του ανή-
κει στην υφαλοκρηπίδα τους. Ωστόσο, οι
αξιώσεις αυτές κατέληξαν στον κάλαθο

των αχρήστων μετά την de facto αναγνώ-
ριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας από τους Αμερι-
κανούς, οι οποίοι μετά το 10, θα προχωρή-
σουν σε έρευνες και στο οικόπεδο 5. 

Τηλεφωνική επικοινωνία 
Μητσοτάκη - Μπλίνκεν για 
τις εξελίξεις σε Ανατολική
Μεσόγειο και Ουκρανία
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Η συνομιλία του πρωθυπουργού με τον Ρόμπερτ Με-
νέντεζ, εκτός από τη διαπίστωση του άριστου επιπέδου
των διμερών σχέσεων, περιείχε και εξελίξεις για το θέμα
των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς. Για τις σημαντι-
κές εξελίξεις που έρχονται σύντομα στο θέμα των F-35,
προϊδεάζει και η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ στο Συνέ-
δριο ATHENA 21, ο οποίος επισήμανε ότι «αν και η Ελλάδα
είναι αυτή που θα αποφασίσει τη στιγμή που θα πάρει τα
F-35, οι ΗΠΑ σε ανώτατο επίπεδο καλωσορίζουν τα σχέ-
διά της να εντάξει το F-35 στην Πολεμική της Αεροπορία». 

Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι το επόμενο βήμα
στα εξοπλιστικά ακούει στο όνομα «F-35» και απομένουν
μόνο διαδικαστικά θέματα για  να εκδηλώσει και με επί-

σημο τρόπο το ενδιαφέρον της, μέσω δηλαδή της αποστο-
λής αιτήματος στην αμερικανική κυβέρνηση (LoR για
LoA). Το νομοσχέδιο του Ρόμπερτ Μενέντεζ, άλλωστε,
άνοιξε την πόρτα για την ελληνική συμμετοχή στο πρό-
γραμμα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στους δυνητικούς

πελάτες του μαχητικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το
θέμα είναι πιθανόν να «κλείσει» με την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, εντός του πρώτου τρι-
μήνου του 2022, όμως θα πρέπει να προηγηθούν ορισμέ-
νες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Για τον λόγο αυτό,
την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα
η αμερικανική task force που θα αποτελείται από στελέχη
του προγράμματος F-35 και αξιωματούχους, οι οποίοι θα
εξετάσουν εξονυχιστικά τις βάσεις της Πολεμικής Αερο-
πορίας που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το υπερσύγ-
χρονο αεροσκάφος και στη συνέχεια θα ενημερώσουν
την ελληνική πλευρά για τα βήματα που πρέπει να γίνουν,
ώστε να συνταχθεί το επίσημο αίτημα.

Οριστική συμφωνία για τα  F-35 με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο

ΗΠΑ: Με «ελληνικά
μάτια» στην Ευρώπη
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Π
οτέ μέχρι σήμερα ο κίνδυνος
«καθήλωσης» της τουρκικής αε-
ροπορίας δεν ήταν τόσο ορατός.
Το μπλόκο στην προμήθεια αν-

ταλλακτικών για τον στόλο των F-16 από τη
μία και η διαδικασία «εκκαθάρισης» των έμ-
πειρων πιλότων που ξεκίνησε μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος του 2016, προκαλούν
έντονες αρρυθμίες στην Πολεμική Αεροπο-
ρία των γειτόνων, με τους Τούρκους επιτε-
λείς να πασχίζουν ακόμη και για να διατηρή-
σουν το «στάτους» του παραβάτη στο Αιγαίο.

Η παραδοχή του Τούρκου υπουργού Άμυ-
νας, Χουλουσί Ακάρ, ότι τα τουρκικά F-16, τα
αεροσκάφη που αποτελούν τη «ραχοκοκα-
λιά» του στόλου μαχητικών των γειτόνων, θα
αρχίσουν να καθηλώνονται μετά το 2030,
φανερώνει τα ανυπέρβλητα προβλήματα
που καλείται να αντιμετωπίσει η τουρκική
αεροπορία. Προβλήματα τα οποία δεν κρύ-
βονται, αφού η αποτελεσματικότητα των
Τούρκων στον αέρα έφτασε στο σημείο να
αποτελεί και θέμα συζήτησης στους κόλ-
πους του ΝΑΤΟ.

Ανώτατη στρατιωτική πηγή μεταφέρει
στην «Political» τον προβληματισμό που
επικρατεί στη Συμμαχία για την απουσία της
Άγκυρας από μεγάλες ασκήσεις όπως η συ-
νάντηση των «Τίγρεων», το περίφημο «Tiger
Meet», στο οποίο η τουρκική Πολεμική Αε-
ροπορία έχει χρόνια να εμφανιστεί. Ακόμη
και οι δραστηριότητες που διοργανώνει το
Επιτελείο των γειτόνων περιλαμβάνουν μό-
νο φίλιες προς την Τουρκία δυνάμεις, με πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα την άσκηση
«Anatolian Eagle», αντίστοιχη του ελληνι-
κού «ΗΝΙΟΧΟΥ», στην οποία έλαβαν μέρος
αεροσκάφη από το Πακιστάν και το Κατάρ.

Άπειροι χειριστές
Την ίδια ώρα, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

Λίγο περισσότεροι από 100 σχηματισμοί
τουρκικών αεροσκαφών παραβίασαν φέτος
τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, όταν το 2020 ο
αριθμός αυτός ήταν υπερτριπλάσιος. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις αερομαχίες, οι οποίες
περιορίστηκαν στο ένα τέταρτο σε σχέση με
την περσινή χρονιά. Την ώρα όμως που τα
νούμερα πέφτουν, η επικινδυνότητα ανεβαί-
νει εξαιτίας της απειρίας των Τούρκων χει-
ριστών. Οι περισσότεροι πιλότοι έχουν ελά-
χιστες ώρες πτήσης στα αεροσκάφη που
υπηρετούν, με αποτέλεσμα συχνά να δοκι-
μάζουν παράτολμους ελιγμούς που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα, ή άλλες
φορές να χάνουν τον προσανατολισμό τους

κατά τη διάρκεια των εμπλοκών, όπως στην
περίπτωση του Τούρκου χειριστή ο οποίος,
ζαλισμένος από την αερομαχία με τα ελληνι-
κά μαχητικά, έφτασε να κάνει υπερπτήση
πάνω από τη Χίο. Προκειμένου μάλιστα να
διατηρήσει τα νούμερα των παραβιάσεων, η
Τουρκία έχει επιστρατεύσει αεροσκάφη
ναυτικής συνεργασίας και drones, καθώς τα

F-16 της «στερεύουν» από ώρες πτήσης.

Η κυριαρχία της Ελλάδας 
Στον αντίποδα, η Πολεμική μας

Αεροπορία έχει μπροστά της μια
μοναδική ευκαιρία για να εξα-
σφαλίσει και να διατηρήσει την
αεροπορική κυριαρχία τόσο στο

Αιγαίο όσο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η προσθήκη των 24 Ra-

fale στο ελληνικό οπλοστάσιο και η
αναβάθμιση των 83 F-16 προσφέρουν τρο-

μακτικές δυνατότητες στον αεροπορικό στό-
λο, ενώ η μελλοντική προσθήκη του F-35 θα
«απογειώσει» την ισχύ της Πολεμικής Αε-
ροπορίας. 

Σε λίγες ημέρες, η Ελλάδα θα παραλάβει
το έκτο, ελαφρώς μεταχειρισμένο, Rafale
F3R της πρώτης παρτίδας.

Παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
για τη μεταφορά στην 332 Μοίρα των ανταλ-
λακτικών, των συστημάτων υποστήριξης αλ-
λά και του οπλικού φορτίου που θα έχουν τα
αεροσκάφη. Το στάδιο αυτό αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο
του Ιανουαρίου και στη συνέχεια τα έξι Ra-
fale, δύο διθέσια και τέσσερα μονοθέσια, θα
πετάξουν για την Ελλάδα. Με την άφιξή τους
στην 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας, η
χώρα θα διαθέτει τα πρώτα απολύτως ετοι-
μοπόλεμα Rafale στην ιστορία της και αμέ-
σως θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των στελε-
χών της Μοίρας.

Εντός του 2022 θα ξεκινήσει η παραλαβή
των ολοκαίνουργιων F3R, ακόμη έξι μετα-
χειρισμένα θα έρθουν στην Ελλάδα το 2023
και θα ακολουθήσει η τελευταία εξάδα ώστε
να συμπληρωθεί η Μοίρα. 

Δύο χρόνια μετά αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί η μετατροπή των F-16 σε φονικές
«οχιές», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,
παράλληλα θα αναβαθμίζονται και τα Block
50, ώστε το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αε-
ροπορίας να διαθέτει 145 πανίσχυρα μαχητι-
κά, τα οποία θα αποτελούν την αιχμή του δό-
ρατος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο στόλος των F-16 
ξεμένει από ανταλλακτικά 
και από έμπειρους πιλότους
μετά τις «εκκαθαρίσεις»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σε περιδίνηση 
η Πολεμική 
Αεροπορία 
της Τουρκίας
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Ο καθηγητής Πνευμονολογίας
μιλάει στην «P» για την 
ανησυχία των επιστημόνων
σχετικά με τη νέα μετάλλαξη

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από τους εμβο-
λιασμούς κατά του κορονοϊού στη χώρα μας. Τη Δευτέρα,
η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα εμβολιαστικά κέν-
τρα, όπου διενεργήθηκαν περισσότεροι από 120.000 εμ-

βολιασμοί συνολικά,
κυρίως για την τρίτη δό-
ση. Την ίδια ώρα, από
την προηγούμενη Τρίτη
έχουν γίνει 1.095.944
εμβολιασμοί αναμνη-

στικής δόσης όλων των ηλικιών καθώς και 150.000 εμβο-
λιασμοί πρώτης δόσης, εκ των οποίων οι 67.000 είναι για
τους άνω των 60 ετών. Μάλιστα, χθες μόνο είχαμε 11.000
ραντεβού πρώτης δόσης στους άνω των 60 ετών σε σύνο-
λο 28.000 πρώτων δόσεων.

Αυτές τις δύσκολες μέρες που δια-
νύουμε και εφόσον πλέον τα νοσοκο-
μεία μας δεν είναι μονοθεματικά, δη-
λαδή δεν νοσηλεύουν αποκλειστικά
Covid περιστατικά, είναι λογικό να πιέ-
ζονται οι ΜΕΘ. Σύμφωνα με υψηλό-
βαθμα στελέχη του ΕΚΑΒ, πίεση δέ-
χονται πλέον και οι κλίνες ΜΕΘ της Ατ-
τικής, καθώς πρέπει να νοσηλευτούν οι
ασθενείς με Covid αλλά και τα non Co-
vid περιστατικά. Έτσι, παρότι διακομί-
ζονται non Covid περιστατικά και στις
ΜΕΘ ιδιωτικών νοσοκομείων, η πίεση

στις ΜΕΘ στην Αττική είναι μεγάλη και
οι κλίνες εντατικής παρουσιάζουν πλη-
ρότητα 90%. 

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα
στις απλές κλίνες Covid, όπου η πληρό-
τητα φτάνει το 75% στην Αττική. Πηγές
της «Political» από το ΕΚΑΒ διαψεύ-
δουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο
για πίεση στις ΜΕΘ της Αττικής εξαι-
τίας των διακομιδών από την περιφέ-
ρεια. Γίνονται διακομιδές ασθενών
από εκεί, όπως και προ Covid, κυρίως
εξαιτίας της έλλειψης ειδικοτήτων,

π.χ., για στεφανιογραφίες, όμως δεν
είναι αυτή η αιτία που γέμισαν οι εντα-
τικές της Αττικής. 

Ο Θ. Πλεύρης που συμμετείχε για
πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών
Υγείας στη δήλωσή του είπε μεταξύ άλ-
λων πως η ελληνική πλευρά θα τονίσει
την ανάγκη ενισχυτικής δόσης σε
όλους τους πολίτες, ενώ θα ζητήσει να
ανοίξει η συζήτηση για την ισχύ των πι-
στοποιητικών σε έναν χρόνο που θα
διαφυλάσσει την ανοσία των πολιτών. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Πιέζονται τώρα και οι ΜΕΘ της πρωτεύουσας

Σε ένα 24ωρο 
έγιναν 120.000 
εμβολιασμοί 

Του Κώστα Παππά

Τ
ο νέο μεταλλαγμένο στέλεχος Όμι-
κρον του κορονοϊού προκαλεί εδώ
και μέρες παγκόσμια ανησυχία. Οι
επιστήμονες που παρακολουθούν

την εξέλιξη της καινούργιας μετάλλαξης κα-
λούνται να απαντήσουν σε τρία βασικά ερωτή-
ματα: Πόσο μεταδοτικό είναι το νέο στέλεχος;
Πόσο απειλητικότερο μπορεί να γίνει σε σύγ-
κριση με τη μετάλλαξη Δέλτα; Και ποια μπορεί
να είναι η προστασία που παρέχουν τα υπάρ-
χοντα εμβόλια απέναντί του; Στα συγκεκριμέ-
να ερωτήματα η παγκόσμια επιστημονική κοι-
νότητα είναι ακόμα ανέτοιμη να απαντήσει.

Σε αυτά τα πρώτα δεδομένα αναφέρθηκε
μιλώντας στην «Political» o καθηγητής Πνευ-
μονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο
οποίος εξέφρασε αρχικά την άποψη ότι το νέο
στέλεχος φαίνεται να είναι περισσότερο μετα-
δοτικό, όμως ακόμα δεν υπάρχουν αποδείξεις
ότι θα καταφέρει να υπερισχύσει έναντι του
στελέχους Δέλτα. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Το
στέλεχος με τα λίγα στοιχεία που έχουμε μέ-
χρι τώρα φαίνεται ότι είναι λίγο περισσότερο
μεταδοτικό έως και αρκετά περισσότερο με-
ταδοτικό, αλλά αυτό είναι μόνο στη Νότια
Αφρική. Να θυμίσω ότι και το αφρικάνικο στέ-
λεχος Βήτα είχε φοβίσει, αλλά δεν επικράτη-
σε στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επικράτησε το
Άλφα και μετά το Δέλτα. Προς το παρόν οι πε-
ρισσότερες νοσήσεις που έχουμε είναι ήπιες
ή τελείως ασυμπτωματικές».

Αβεβαιότητα από τα πρώτα στοιχεία
Ο καθηγητής, ωστόσο, τόνισε ότι τα πρώτα

στοιχεία δεν μπορούν να μας δώσουν μια βε-
βαιότητα, γιατί τα περισσότερα περιστατικά
της νέας μετάλλαξης αφορούν κυρίως νέους.
«Οι περισσότεροι που έχουν νοσήσει στη Νό-
τια Αφρική είναι νέοι, άρα δεν ξέρουμε τι γίνε-
ται στις μεγαλύτερες ηλικίες», επισήμανε ο κ.
Βασιλακόπουλος.

Σχετικά με τα ευρωπαϊκα στοιχεία ο καθη-
γητής σημείωσε: «Στην Ευρώπη έχουμε περί-
που 200 άνθρωπους που νόσησαν από την

Όμικρον και δεν έχουμε βαριά νόσηση». Για
τα εμβόλια εκτίμησε: «Δεν υπάρχουν πραγ-
ματικά στοιχεία που να βγαίνουν από το εργα-
στήριο και να μας λένε ποια είναι η αποτελε-
σματικότητά τους απέναντι στο νέο στέλεχος».

Σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει
το νέο στέλεχος στην αποτελεσματικότητα της
θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα, εξέ-
φρασε την αγωνία που αποτυπώνεται σε όλη
την επιστημονική κοινότητα: «Υπάρχει ένας
φόβος με τις μεταλλάξεις σχετικά με τα μονο-
κλωνικά αντισώματα, για το αν θα είναι λιγότε-
ρο αποτελεσματικά». Επιπλέον ανέφερε πως

η γενικότερη «λογική» της εξέλιξης ενός ιού
είναι ότι αυτός γίνεται περισσότερο μεταδοτι-
κός όσο εξελίσσεται, αλλά λιγότερο θνησιγό-
νος, διότι αν σκοτώνει πολλούς δεν μπορεί να
επιβιώσει.

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β Α Σ Ι Λ Α Κ O Π Ο Υ Λ Ο Σ :

«Η  Όμικρον απειλεί
τα μονοκλωνικά»

«Φλέγεται» 
η Αττική με 2.156
κρούσματα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χθες τα
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα ήταν 7.009. Τα 2.156
εντοπίστηκαν στην Αττική, 1.048
καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη
και 484 στη Θεσσαλία. Στους 99 οι
νεκροί και στους 697 οι διασωλη-
νωμένοι. Με βάση τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα των τελευταί-
ων 7 ημερών, 99 θεωρούνται σχε-
τιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.604 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.



Από το νέο ακαδημαϊκό έτος
έρχεται η πανεπιστημιακή
αστυνομία - Η εκπαίδευση 
και τα καθήκοντά της
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Πλήρως αναγνωρισμένα θεωρούνται, έπειτα και από
τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) με αφορμή ερώτημα για την εξέλιξη των
εκπαιδευτικών, τα πτυχία Integrated Masters που χορη-
γούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρόκειται για ενιαίο και
αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
στην ειδικότητα κάθε τμήματος, τα οποία εντάσσονται στο
επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προ-
σόντων. Σήμερα Integrated Masters χορηγούν 84 προ-
πτυχιακά τμήματα 16 πανεπιστημίων.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του ΝΣΚ, η επιτυ-
χής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που ορ-
γανώνεται σε τμήματα ΑΕΙ και διαρκεί κατ’ ελάχιστον 10

ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη
πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών) οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-
λου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Ma-
ster) στην ειδικότητα του τμήματος. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα πτυχίο Integrated
Master είναι «να περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπου-
δών μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται η θεμελίωση στις
βασικές επιστήμες και τέχνες, η ανάπτυξη των μαθημά-
των κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετι-
κού γνωστικού αντικειμένου και η εμβάθυνση και η εμ-
πέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του
γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και να προβλέ-

πεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας
διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον». 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ΝΣΚ, «σε περίπτωση
συμμετοχής του κατόχου του συγκεκριμένου τίτλου στη
διαδικασία επιλογής για την κατάληψη θέσης προϊσταμέ-
νου οργανικής μονάδας φορέα της Δημόσιας Διοίκησης,
η αξιολόγηση της συνάφειας του τίτλου αυτού δεν διαφο-
ροποιείται ως προς τα κριτήρια που λαμβάνονται συνα-
φώς υπόψη για την αξιολόγηση των λοιπών μεταπτυχια-
κών τίτλων ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με την ιδιαι-
τερότητα ότι εν προκειμένω κρίνεται στη βάση του αδιά-
σπαστου του τίτλου, δηλαδή εξετάζεται το συνολικό του
περιεχόμενο». 

Πλήρως αναγνωρισμένα τα Integrated Masters των ελληνικών πανεπιστημίων

Τ
ο επόμενο ακαδημαϊκό έτος,
εκτός απροόπτου, θα τεθεί σε
εφαρμογή ο θεσμός της πανεπι-
στημιακής αστυνομίας, που έχει

ανακοινωθεί από την προηγούμενη χρο-
νιά, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να υλο-
ποιηθεί μέχρι στιγμής λόγω καθυστερή-
σεων στην προκήρυξη των θέσεων προς
πλήρωση. Την ίδια ώρα, πολλά πανεπιστή-
μια έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια
τους ιδρύοντας Μονάδες Ασφάλειας και
Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στη διοί-
κηση του εκάστοτε ιδρύματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τον περα-
σμένο μήνα ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα της σχετικής προκήρυξης για την
πρόσληψη, σε πρώτη φάση, 400 ειδικών
φρουρών που θα συγκροτήσουν τις Ομά-
δες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυ-
μάτων (ΟΠΠΙ). Συνολικά, 4.966 υποψήφιοι
ειδικοί φρουροί κρίθηκαν ως καταρχήν
πληρούντες τα προσόντα, εκ των
οποίων οι 400 πρώτοι σε μόρια θα διορι-
στούν στις ΟΠΠΙ. Η προκήρυξη προβλέ-
πει, ακόμα, την πρόσληψη επιπλέον 600
ειδικών φρουρών από τη λίστα επιλαχόν-
των, εφόσον παραστεί ανάγκη σε διάστη-
μα εννέα μηνών από την πρόσληψη των
αρχικώς επιτυχόντων. 

Οι ΟΠΠΙ θα εγκατασταθούν σε κεντρικά,
κυρίως, πανεπιστήμια και θα είναι αρμό-

διες για την άσκηση αστυνομικών καθη-
κόντων εντός των πανεπιστημιακών χώ-
ρων και συγκεκριμένα για την πρόληψη
της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε
αξιόποινης πράξης, τη στελέχωση και λει-
τουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης
Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσω-
πικό των ιδρυμάτων και την πραγματοποί-
ηση περιπολιών.

Τρεις μήνες εκπαίδευση
Οι ειδικοί φρουροί που θα προσλη-

φθούν θα εκπαιδευθούν καταλλήλως για
διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, προ-
τού ενταχθούν στις Ομάδες Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, και εν αναμο-
νή της εφαρμογής του θεσμού, ένδεκα
πανεπιστήμια, αρχής γενομένης από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν προχω-
ρήσει στη σύσταση Μονάδας Ασφάλειας
και Προστασίας με απόφαση των πρυτα-
νικών Αρχών. Πρόκειται για τα Πανεπι-
στήμια Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων,
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυ-
τικής Αττικής και Θεσσαλίας, το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.  Η Μονάδα Ασφαλείας και
Προστασίας λειτουργεί αυτοτελώς και

υπάγεται στη διοίκηση κάθε ιδρύματος με
βασική αρμοδιότητα την εφαρμογή και
αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων
για θέματα ασφάλειας και προστασίας εν-
τός των χώρων του πανεπιστημίου και
στόχο την εξασφάλιση της ομαλής άσκη-
σης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, δι-
οικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων
του ΑΕΙ.  Ειδικότερα, φροντίζει για την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του πανε-
πιστημίου, τη φύλαξη των υποδομών και
εγκαταστάσεών του, την εφαρμογή του
συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, τη
στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου
Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,
την υποστήριξη του πρύτανη σε θέματα
ασφάλειας και προστασίας, την τήρηση

μητρώου όλων των μέσων ασφαλείας που
εγκαθίστανται στους πανεπιστημιακούς
χώρους και την εκπόνηση σχεδίων ασφά-
λειας και αντιμετώπισης καταστροφών. Η
στελέχωσή της γίνεται με διοικητικούς
υπάλληλους, μόνιμους ή απασχολούμε-
νους με σύμβαση εργασίας.

Εύη Πανταζοπούλου

Πάνω από 1.000
ειδικοί φρουροί
«μπαίνουν» στα ΑΕΙ
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«Αυτοκτονώ με δική μου ευθύνη…»

Μ
έσα στις λίγες γραμμές δύο
ιδιόχειρων σημειωμάτων,
που βρέθηκαν στο δώμα του
4ου ορόφου οικογενειακής

πολυκατοικίας επί της οδού Ολυμπίας στο
Νέο Ηράκλειο, αποτυπώνεται η οικογε-
νειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε λίγο
μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης.

Ο 34χρονος Βασ. και η 29χρονη Καλ.
εντοπίστηκαν νεκροί από τον μεγαλύτερο
αδερφό τους, ο οποίος δεν μπορούσε να
πιστέψει στα μάτια του όταν άνοιξε την
πόρτα του σπιτιού και τους αντίκρισε νε-
κρούς σε λίμνη αίματος, με μια καραμπίνα
και δύο χρησιμοποιημένα φυσίγγια δίπλα
τους. Τα ιδιόχειρα σημειώματα που εντο-
πίστηκαν και αποτελούν κάτι σαν δήλωση
παραδοχής του απονενοημένου διαβήμα-
τος θα εξεταστούν από ειδικό γραφολόγο.
Αυτό καθώς ο γραφικός χαρακτήρας αλλά
και το κείμενο -σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, αναφέρει ότι αποφάσισαν να δώσουν
τέλος στη ζωή τους χωρίς την εμπλοκή
άλλου προσώπου- είναι σχεδόν πανομοι-
ότυπα. 

Τα πιθανά σενάρια
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε άλλο

παρά αποκλείουν οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας το ενδεχόμενο ο συντάκτης να
είναι κοινός. Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστι-
κή εξέταση στις σορούς των δύο αδελ-
φιών απέκλεισε το ενδεχόμενο ο 34χρο-
νος να σκότωσε την 29χρονη και στη συ-
νέχεια να αυτοκτόνησε. Τα ενδεχόμενα
πλέον που εξετάζονται είναι δύο: είτε ο

Βασ. και η Καλ. να έδωσαν τέλος στη ζωή
τους ξεχωριστά -με την καραμπίνα που
κατείχε νόμιμα ο 34χρονος- είτε η 29χρο-
νη να πυροβόλησε τον αδερφό της και στη
συνέχεια να έστρεψε την κάννη προς τον
εαυτό της. 

Τι είπαν οι γείτονες
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 34χρο-

νος Βασ. έφερε θανάσιμο τραύμα στο μέ-
τωπο, ενώ η 29χρονη Καλ. στον κρόταφο,
περισσότερα όμως θα φανούν από τη νε-
κροψία - νεκροτομή που αναμένεται να
γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Αθηνών.  Ο κ. Γιάννης, γείτονας και οικο-
γενειακός φίλος, ανέφερε στην «Politi-
cal» ότι επρόκειτο «για μία πολύ αγαπη-
μένη και ήσυχη οικογένεια. Μετά τον θά-
νατο της μητέρας τους πριν από μερικούς
μήνες τα δύο παιδιά έδειχναν χαμένα. Δεν
τα βλέπαμε και πολύ στη γειτονιά, αλλά
μαθαίναμε». Τέλος, γείτονες έχουν ανα-
φέρει στις αστυνομικές αρχές ότι η
29χρονη ενδεχομένως να αντιμετώπιζε
και κάποια ψυχολογικά προβλήματα, χω-
ρίς πάντως μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο
να έχει επιβεβαιωθεί. Τραγική φιγούρα, ο
πατέρας των δύο παιδιών, ο οποίος βγήκε

κλαίγοντας στο μπαλκόνι και δεν μπορού-
σε να πιστέψει τι είχε συμβεί, ενώ χρει-
άστηκε να του παρασχεθεί και βοήθεια
από νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, καθώς ένιωθε
έντονη δυσφορία.

«Τη la prairie ξέχασες να μου φέρεις,
κύριε Κόντε, που είσαι ο εφευρέτης της»,
φώναξε στον 48χρονο «ψευτογιατρό» ο
συγγενής ενός θύματος μόλις τον είδε
στη δικαστική αίθουσα. «Αλήτη, βρωμιά-
ρη, μου έφαγες το κορίτσι, τέρας, σκου-
λήκι. Ο αλήτης πάτησε πάνω στη θρη-
σκεία και ξέσκισε το παιδί μου», συμ-
πλήρωσε με λυγμούς η μητέρα μιας
35χρονης καρκινοπαθούς κατά τη διάρ-
κεια της δίκης του Dr Kontos στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμε-
τωπίζει κατηγορίες για 12 ανθρωποκτο-
νίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας,
άκουσε για πρώτη φορά στη δικαστική
αίθουσα τη μαρτυρία μιας γυναίκας που
κατάφερε να επιβιώσει από τη θεραπεία
του. Το «όπλο» του δήθεν γιατρού ενάντια
στον καρκίνο ήταν 51 βότανα από το Πή-
λιο, 45 «βιταμίνες» τη μέρα και ενέσεις
αρτεμισίνης! Η μάρτυρας εξήγησε πως ο
γιατρός τής ζήτησε να σταματήσει τις χη-
μειοθεραπείες. «Ο συνδυασμός με τα

αποστάγματα και με τη χημειοθεραπεία
θα προκαλέσει έκρηξη στον οργανισμό
και θα μπορούσα να πεθάνω, μου έλεγε.
Δήλωνε βέβαιος πως με τη δίκη του “θε-
ραπεία” ο καρκίνος θα “ξεραινόταν”»,
εξήγησε η μάρτυρας και συμπλήρωσε
πως όταν έκανε εξετάσεις μετά τη θερα-
πεία, διαπίστωσε ότι έπρεπε να χειρουρ-
γηθεί άμεσα, καθώς είχε μεταστατικό
καρκίνο στους λεμφαδένες. Η δίκη συ-
νεχίζεται σήμερα με καταθέσεις συγγε-
νών θυμάτων. 

Κατάρες στον «ψευτογιατρό» από τους συγγενείς θυμάτων

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οικογενειακή τραγωδία στο 
Νέο Ηράκλειο με δύο αδέλφια 
νεκρά με την ίδια καραμπίνα -
Βρέθηκαν ιδιόχειρα σημειώματα 



Εξετάζουν την πιθανή 
σύνδεση του νεκρού 
πυγμάχου με την εκτέλεση
του «θείου» του, «Κεφάλα»,
πριν από επτά μήνες

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL EΛΛΑΔΑ17

Vor v Zakone: 
«Τσίμπησαν» Γεωργιανό 
μαφιόζο με… τίτλο

Ένα από τα... διακεκριμένα μέλη της γεωργιανής μαφίας,
που μάλιστα έχει και τον τίτλο «Vor v Zakone» (μτφ. «κλέφτης
του νόμου»), συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς του
Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας. 

Ο 37χρονος διωκόταν με εντάλματα σύλληψης και αποφά-
σεις για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών ως αρχηγός
συμμορίας που βρίσκεται πίσω από σειρά διαρρήξεων -από
το καλοκαίρι του 2020- σε περιοχές της Αττικής, στη Χαλκίδα
και στο Λουτράκι. Για τις διαρρήξεις αξιοποιούσαν ομοεθνείς
τους οικιακές βοηθούς ως πληροφοριοδότες ή κατασκό-
πευαν τα σπίτια που «χτυπούσαν» και είχαν οργανωμένο τρό-
πο για την αποστολή των εσόδων τους στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά: Α) Καταδικαστική απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με ποινή κάθειρξης
10 έτη και 3 μήνες. Β) Καταδικαστική απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά με ποινή κάθειρξης
12 έτη. Γ) Διάταξη του προέδρου Εφετών Αθηνών με την
οποία διατάσσεται η σύλληψή του για εγκληματική οργάνω-
ση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ επάγγελμα και
κατά συνήθεια και ληστεία από κοινού και κατά συρροή. Δ)
Ένταλμα σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Πειραιά για δια-
κεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατά
συνήθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. 

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί αρμοδίως, προς εκτέλεση των
ανωτέρω αποφάσεων, διάταξης και εντάλματος σύλληψης.

Παπ.

Αποδοκιμασία
Τσιάρα 
για το σκάνδαλο
με  τον
αντιπροέδρο 
του ΣτΕ

Την αποδοκιμασία του για
την εμπλοκή ανώτατου δικα-
στικού λειτουργού σε υπόθεση
ναρκωτικών εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας από το βήμα της Βουλής. «Τέτοια ζητήματα δημιουρ-
γούν μεγάλη ανησυχία και αποδοκιμάζονται από το σύνολο της
κοινωνίας, αλλά κι εμείς πρέπει να δείχνουμε τη σοβαρή θέση
μας, μη προτρέχοντας με ευκολία σε οποιαδήποτε κρίση και το-
ποθέτηση. Εάν όλα αυτά, που βλέπουμε, ισχύουν, είναι θέματα
που όλοι μας αποδοκιμάζουμε», απάντησε ο κ. Τσιάρας σε ερώ-
τηση βουλευτών της αντιπολίτευσης για το θέμα του αντιπρο-
έδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παναγιώτη Ευστρατί-
ου.  Υπενθυμίζεται ότι ο δικαστικός λειτουργός παραιτήθηκε
μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του για την εμπλοκή του σε
υπόθεση ναρκωτικών μαζί με τρία νεαρά αγόρια. 

Η δικογραφία διαχωρίστηκε δικαστικά για τους νεαρούς που
θα οδηγηθούν στο δικαστήριο σε ρητή δικάσιμο, ενώ ο πρώην
αντιπρόεδρος του ΣτΕ θα παραπεμφθεί στο Εφετείο και θα δικα-
στεί εκεί, λόγω ειδικής δωσιδικίας, που απορρέει από την επαγ-
γελματική του ιδιότητα. 

Μ
ε λιγοστά στοιχεία και
αρκετές εικασίες, οι
αστυνομικοί του Τμή-
ματος Δίωξης Εγκλη-

μάτων Κατά Ζωής επιχειρούν να
δώσουν απαντήσεις στη δολοφονία
του 39χρονου πυγμάχου γνωστού
με το ψευδώνυμο «Dirty Harry». Ο
λόγος για ένα συμβόλαιο θανάτου
που δεν ξένισε όσους γνωρίζουν
καλά τα τεκταινόμενα στην επονο-
μαζόμενη αθηναϊκή νύχτα…

Ίσως, μάλιστα, οι απαντήσεις να
βρίσκονται σε μια άλλη δολοφονία -
τον Μάιο του 2021-, εκείνη του επο-
νομαζόμενου «Κεφάλα», ενός
58χρονου πρώην πυγμάχου με τον
οποίον ο «Dirty Harry» διατηρούσε
κάτι παραπάνω από φιλικές σχέ-
σεις. Ή τουλάχιστον αυτό φαινό-
ταν... Γιατί το γράφουμε αυτό; Επει-
δή τις τελευταίες ώρες ένα νέο στοι-
χείο από τη συγκεκριμένη εκτέλεση
έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα
και να δημιουργήσει επιπλέον ερω-
τηματικά και εικασίες.

Πιο αναλυτικά, ο 39χρονος πυγ-
μάχος βρισκόταν στο σημείο της

δολοφονίας του «Κεφάλα» -έξω
από καντίνα στη Μεταμόρφωση-,
ωστόσο, ελάχιστα λεπτά πριν από
την εν ψυχρώ εκτέλεση του «θείου»
του επικαλέστηκε σωματική ανάγκη
και πήγε στην τουαλέτα, με αποτέ-
λεσμα να γλιτώσει(;) από τα πυρά!
Σύμπτωση; Ή... κάτι άλλο;

Τα πιστόλια θα… μιλήσουν ξανά
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί της

Ασφάλειας δεν έχουν κανένα στοι-
χείο που να δείχνει ότι ο «Dirty Har-
ry» είχε σχεδιάσει ή δώσει εντολή
για τη συγκεκριμένη μαφιόζικη
εκτέλεση. Όμως, οι ισορροπίες στη
νύχτα της βορειοανατολικής Αττι-
κής φαίνεται πως αμέσως μετά άλ-
λαξαν, αναπτύχθηκαν νέες «περίερ-
γες» συμμαχίες Ελλήνων και Αλβα-
νών ποινικών, με τον 39χρονο πυγ-
μάχο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Βέ-

βαια, το μεγάλο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει πάντα σε τέτοιες περι-
πτώσεις η ΕΛΑΣ είναι τα κλειστά
στόματα, καθώς αυτοί που γνωρί-
ζουν είτε αποφεύγουν είτε φοβούν-
ται να μιλήσουν. Γι’ αυτό και τα στοι-
χεία είναι λιγοστά, μιας και το υλικό
από τις κάμερες ασφαλείας σπάνια
δείχνει κάτι περισσότερο από τη σι-
λουέτα των εκτελεστών και μέρος
της διαδρομής που ακολούθησαν.

Τέλος, στο Τμήμα Δίωξης Εγκλη-
μάτων Κατά Ζωής θεωρούν σίγουρο
ότι τα όπλα θα «μιλήσουν» ξανά
τους επόμενους μήνες, καθώς ο πό-
λεμος για τα ηνία της αθηναϊκής νύ-
χτας (με περισσότερους από 26-27
νεκρούς την τελευταία τριετία) δεν
έχει τελειώσει!

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Απαντήσεις
από το... παρελθόν
για τον φόνο 
του «Dirty Harry»



Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ειδική τουριστική καμπάνια 
για τη χειμερινή περίοδο

Προγραμματική σύμβαση με στόχο την προβολή
και προώθηση του τουριστικού προορισμού «Πελο-
πόννησος» για την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι 30
Απριλίου 2022, υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου με την
εταιρεία Μοριάς
ΑΕ. Η συγκεκρι-
μένη τουριστική
επικοινωνιακή
πολιτική αποτελεί
συνέχεια της
προηγούμενης
διαφημιστικής εκστρατείας «Peloponnese: Greece
beyond the obvious» για την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Στόχος της
Περιφερειακής Αρχής με το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα είναι η ενίσχυση του Brand Awareness του
προορισμού (ATL) και η προώθηση της μη κύριας
αγοράς τουρισμού, της χειμερινής περιόδου, η οποία
έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη αντίστοιχη
κατά τη διετία 2020-2021, λόγω της έκτακτης υγει-
ονομικής κατάστασης.

Διαπόντια Νησιά

Αποκαθίσταται ο Λιμενικός
Σταθμός Οθωνών
Αποκαθίσταται πλήρως το κτίριο του Λιμενικού
Σταθμού Οθωνών, στα Διαπόντια Νησιά, βορειοδυτι-
κά της Κέρκυρας. Στο αίτημα της δημάρχου Κεντρι-
κής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου ανταποκρίθηκε
άμεσα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέ-
λιος Πέτσας και ενέκρινε χρηματοδότηση 150.000
ευρώ. Στην ικανοποίηση του αιτήματος της οικείας
δημάρχου συνηγόρησε και ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Εγκρίθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο «Αστικές Αναπλάσεις πόλης Φαρ-
σάλων ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 107.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης

τον Δήμο Φαρσάλων και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader 2014-
2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. «Σε συνεργασία με τον δήμαρχο Φαρσά-

λων Μάκη Εσκίογλου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2014-2020 και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού

Λάρισας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Leader στην περιοχή, ξεκινά ένα
νέο έργο αστικής ανάπλασης στα Φάρσαλα», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας Κώστας Αγοραστός. «Δημιουργούμε και αποδίδουμε στους κατοίκους

έναν ακόμη δημόσιο χώρο πρασίνου, που ομορφαίνει την εικόνα της πόλης,
ενεργοποιεί την κοινωνία της γειτονιάς, βελτιώνει την καθημερινότητα των

ανθρώπων», προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Τον δρόμο που συνδέει την έδρα του Δή-
μου Ιάσμου με τον οικισμό Κοπτερό (κεν-
τρική οδική αρτηρία μεταξύ των Δήμων Ιά-
σμου και Ξάνθης), στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Ροδόπης, μήκους 4,5 χιλιομέτρων,
ανακατασκευάζει η οικεία περιφέρεια. Πα-
ράλληλα, με το έργο θα λυθεί και το χρόνιο
πρόβλημα απορροής ομβρίων υδάτων της
περιοχής, καθώς θα κατασκευαστούν επί-
σης έξι τεχνικά επί της σιδηροδρομικής
γραμμής του ΟΣΕ, όπως αποφασίστηκε σε
ειδική σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς και
τεχνικούς παράγοντες, υπό τον οικείο περι-
φερειάρχη Χρήστο Μέτιο. Το έργο είναι
προϋπολογισμού 5,1 εκατ. ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

!Ανατ. Μακεδονία - Θράκη

Κονδύλι 5,1 εκατ. από 
το ΕΣΠΑ για τον δρόμο
Ίασμος-Κοπτερό

Το Leader χρηματοδοτεί τις αστικές 
αναπλάσεις στα Φάρσαλα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτρα 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 
την παραλιακή ζώνη ζητά ο δήμαρχος

Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η παραλιακή
ζώνη του Δήμου Πατρέων, λόγω των μεγάλων καταστροφών που
προκλήθηκαν από την κακοκαιρία, ζητά από την Περιφέρεια Δυ-
τικής Ελλάδας ο δήμαρ-
χος Κώστας Πελετίδης.
Στο αίτημά του, που κοι-
νοποιείται και στη Διεύ-
θυνση Πολιτικής Προ-
στασίας, ο δήμαρχος
σημειώνει ότι έγιναν
«ιδιαίτερα μεγάλες κα-
ταστροφές σε οικίες,
στη μαρίνα της Πάτρας,
εμπορεύματα και άλλα
αγαθά, καθώς και σε υποδομές του δήμου (οδοποιία, παραλίες,
δίκτυα ομβρίων, τοίχοι προστασίας ακτών, μαρίνα Πάτρας κ.λπ.)
αφενός από τις πλημμύρες λόγω της έντονης νεροποντής και
αφετέρου από τον εξαιρετικά έντονο κυματισμό σε όλο το μήκος
της παραλίας του δήμου μας».

Κως 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

οργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με

τον Δήμο Κω. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει τίτλο

«Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση

Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β)

Τουρισμός, Υγεία και Ευεξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του δήμου της Κω, ενώ η παρακο-

λούθηση του μεταπτυχιακού είναι δωρεάν. Στόχος του προγράμ-

ματος είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και αυτών που ειδικεύονται στον ια-

τρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας.
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Ε
γκύκλιο με συστάσεις για την οργάνω-
ση και λειτουργία των δήμων εξέδωσε
το υπουργείο Εσωτερικών, ως απόρ-

ροια των διαπιστώσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργεί-
ου Οικονομικών από τους ελέγχους που διε-
νεργεί. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές,
«η εσωτερική διάρθρωση των φορέων δεν
συνάδει με τις αρχές της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και της διοικητικής επιστή-
μης, αντιθέτως παρατηρείται καταστρατήγηση
της έννοιας της ιεραρχικής διάταξης και της
πυραμιδοειδούς δομής».

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εσωτερι-
κών προτείνει μεταξύ των άλλων η δομή των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να χαρα-
κτηρίζεται από α) ιεραρχική διάρθρωση κατα-
νεμημένη σε επάλληλες βαθμίδες και β) σχη-
ματισμό των βαθμίδων ως κλιμακωτή πυραμί-

δα. Βασικός γνώμονας για την οργάνωση κάθε
φορέα θα πρέπει να είναι η ορθή λειτουργία
του, η οποία επιτυγχάνεται όταν οι δομές
έχουν τον επαρκή αριθμό υπαλλήλων που
απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους. Συγκεκριμένα προτείνεται (όπου αυτό
είναι εφικτό και με την επιφύλαξη ιδίως των
πολύ μικρών και υποστελεχωμένων ορεινών,
νησιωτικών και απομακρυσμένων ΟΤΑ και
ΝΠΔΔ αυτών) η εσωτερική τους διάρθρωση
να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κατώτερου
επιπέδου μονάδες και σε κάθε τμήμα να κατα-
νέμονται τουλάχιστον τρεις θέσεις προσωπι-
κού.  Τέλος, επισημαίνεται ότι βελτιωτικό μέ-
τρο αποτελεί η κατάργηση δομών που δεν
ασκούν πλέον καμία αρμοδιότητα, καθώς και
η αποφυγή δημιουργίας νέων δομών για κάθε
νέα αρμοδιότητα που καλείται να ασκήσει η
υπηρεσία.

Στην τελική ευθεία το έργο στο Σχιστό  
Το σημαντικό έργο που αφορά την περιοχή

του Σχιστού και βρίσκεται στην τελική ευθεία
της 4ης φάσης ολοκλήρωσής του, επισκέ-
φθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. Με την ολοκλήρωση του έργου
εξασφαλίζεται η στεγανότητα της μάζας των
10.000.000 τόνων αποβλήτων με αυξημένη
φυσική ραδιενέργεια (φωσφογύψος), που
βρίσκονται κάτω από επιφάνεια 125 στρεμμά-
των. Στο έργο προβλέπονται χωματουργικές
εργασίες διαμόρφωσης και τελικής κάλυψης, προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικών
υλικών, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστα-
σίας και έργα φυτεύσεων.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης: «Έπειτα από συντονισμένες ενέργειές μας και με
χρηματοδότηση της περιφέρειας ύψους 1 εκατ. ευρώ, το έργο αποκατάστασης βρίσκεται
στην τελική ευθεία. Η θεραπεία περιβαλλοντικών πληγών και η αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητά μας».

Μουσείο
Προσφυγικού
Ελληνισμού 

Στην ίδρυση Μουσείου Προσφυγικού
Ελληνισμού προχωρά ο Δήμος Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε μία από
τις προσφυγικές πολυκατοικίες της
πόλης όπου σχεδιάζει ειδικές πολιτι-
στικές παρεμβάσεις για την επέτειο
των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή με στόχο την ανάδειξη
του μικρασιατικού πολιτισμού. Ήδη
το Συμβούλιο Πολεοδομικών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης έδωσε
την έγκριση για τον χαρακτηρισμό της
συγκεκριμένης προσφυγικής πολυ-
κατοικίας ως χώρου ίδρυσης Μου-
σείου Προσφυγικού Ελληνισμού και
αναμένεται το ΦΕΚ χαρακτηρισμού
και η προσφυγή στα δικαστήρια για
καθορισμό τιμής μονάδας. Ακόμη
έχει δρομολογηθεί η αναπαλαίωση
ενός γερμανικού στην περιοχή Κρή-
νης και ενός προσφυγικού στον Άγιο
Ιωάννη Ρέντη. Όπως επισημαίνει ο
δήμαρχος Γιώργος Ιωακειμίδης: «Η
συγκυρία της συμπλήρωσης των 100
χρόνων από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή του ’22 λειτούργησε θετικά
προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέ-
διά μας για την ίδρυση του μουσείου».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
σύσσωμο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο βρίσκεται σε πανικό
ότι έχει κολλήσει κορονοϊό;
Βλέπετε, την προηγούμενη
Κυριακή πραγματοποιήθηκε
διά ζώσης συμβούλιο και
προχθές, Δευτέρα, αποκαλύ-
φθηκε ότι ο δήμαρχος και
ένας αντιδήμαρχος είναι θετι-
κοί σε Covid-19… Όπως είναι
φυσικό, βέβαια, τα rapid tests
και τα μοριακά «έχουν πάρει
φωτιά»!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εξυπηρέτηση 
στη νοηματική 
Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι από τους
πρώτους φορείς που προσφέρει στα
ΚΕΠ διά ζώσης εξυπηρέτηση στη
νοηματική γλώσσα, στο πλαίσιο της
πολιτικής συμπερίληψης των ανα-
πήρων, την οποία εφαρμόζει σταδια-
κά από το 2014. Ήδη οι εργαζόμενοι
του Δήμου Χαλανδρίου που παρακο-
λούθησαν τη διετή εκπαίδευση στη
Σχολή Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας παρέλαβαν τα διπλώματά
τους από την Ομοσπονδία Κωφών
Ελλάδος. Στην εκδήλωση βρέθηκε
μεταξύ άλλων και ο δήμαρχος Χα-
λανδρίου Σίμος Ρούσσος και παρα-
κολούθησε την αναπαράσταση εξυ-
πηρέτησης πολιτών στη νοηματική.

Δωρεάν Wi-Fi σε 11
σημεία της Αθήνας 

Ο μετασχηματισμός της Αθήνας σε
μια έξυπνη και βιώσιμη πόλη, στην
οποία οι πολίτες απολαμβάνουν να
ζουν και να εργάζονται, αποτελεί μια
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της
Δημοτικής Αρχής του Κώστα Μπακο-
γιάννη. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος της
Αθήνας έκανε ακόμη ένα σημαντικό
ψηφιακό βήμα, δίνοντας τη δυνατότητα
στους κατοίκους και τους επισκέπτες
της πρωτεύουσας να απολαμβάνουν
υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης στο
διαδίκτυο, χωρίς κανένα κόστος, σε 11
σημεία της πόλης. Τα δίκτυα ελεύθε-
ρου Wi-Fi βρίσκονται σε πολυσύχνα-
στες περιοχές της πόλης, ώστε να
έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρε-
σίες όσο το δυνατόν περισσότεροι πο-
λίτες, εξοικονομώντας δεδομένα αλλά
και χρήματα. Ήδη, στους δύο πρώτους
μήνες λειτουργίας του, το πρόγραμμα
έχει προσφέρει δωρεάν ίντερνετ σε
περισσότερους από 100.000 χρήστες,
ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν
300.000 μοναδικές συνδέσεις.
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Υπουργείο Εσωτερικών

Συστάσεις για αλλαγές στη δομή
των υπηρεσιών των δήμων



Καλή τύχη ευχήθηκε 
ο Xάρης Καστανίδης 

Καλή τύχη στους Νίκο Ανδρουλάκη και Γιώρ-
γο Παπανδρέου, που διαγκωνίζονται στον δεύ-
τερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΚΙ-
ΝΑΛ, ευχήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, αφού ευ-
χαρίστησε όσες και όσους τον ψήφισαν στον
πρώτο γύρο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα για «κα-
λή συνέχεια» της παράταξης.

Δημόσια στήριξη 
στον Παύλο Μαρινάκη 

Την υποψηφιότητα του προέδρου της ΟΝΝΕΔ
Παύλου Μαρινάκη για το αξίωμα του γραμματέα
της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας
Δημοκρατίας υπέ-
γραψε η Έλενα Ρά-
πτη. Η βουλευτής
της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης το-
ποθετήθηκε δημό-
σια, με ανάρτηση
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook,
και ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια
στον αγώνα του.

Στο… κελί 33 ο Αλγερινός ληστής
που μπήκε με μπαλτά στο ΑΠΘ
Σ

τις φυλακές οδηγήθηκε 27χρονος Αλγερινός μετά
την απολογία του στον ανακριτή για τη ληστεία που
κατηγορείται ότι διέπραξε τα ξημερώματα της Κυ-

ριακής με δύο ακόμη συνεργούς του σε βάρος 18χρονου
στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο νεα-
ρός συνελήφθη κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε με την
απειλή μπαλτά στον 18χρονο, αρπάζοντας το κινητό του
τηλέφωνο και προσωπικά του αντικείμενα.

Η ληστεία καταγγέλθηκε από τον νεαρό λίγη ώρα αφό-
του δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα στους χώρους
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως
είπε, οι δράστες τον πλησίασαν την ώρα που περπατούσε
στους χώρους του πανεπιστημίου και κρατώντας ο ένας

στο χέρι του έναν μπαλτά απαίτησαν να τους δώσει ό,τι πο-
λύτιμο είχε. Ύστερα από κινητοποίηση της αστυνομίας
στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκε και συνελήφθη ο
27χρονος, αλλά παρά τις έρευνες κατάφεραν και διέφυ-
γαν οι δύο συνεργοί του. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της απο-
λογίας του στον ανακριτή ο νεαρός Αλγερινός υποστήριξε
ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν θυμάται τι
ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής με την κα-
ταγγελλόμενη ληστεία.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα,
με τη σύμφωνη γνώμη των οποίων κρίθηκε προσωρινά
κρατούμενος.

Νέα απόπειρα για χακάρισμα φαίνεται πως έγινε στον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Στον υπολογιστή της γραμματέως
του αντιδημάρχου Γιώργου Αβαρλή έφτασε ένα ύποπτο
e-mail που άμεσα σήμανε συναγερμό. Η υπάλληλος του
δήμου, παρά το γεγονός ότι αποστολέας φαινόταν πως

ήταν υπαρκτό πρόσωπο του υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, ενημέρωσε τάχιστα τον αντιδήμαρχο και
το αρμόδιο τεχνικό τμήμα και τελικώς, όπως έγινε γνω-
στό, επρόκειτο για κακόβουλο λογισμικό που ευτυχώς
δεν ανοίχτηκε! 

Μια ακόμη κυβερνοεπίθεση δέχτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Οι… διαφορετικές 
ευχές του Ιγνάτιου
Λιλιπούτειοι ζωγράφοι δημιούργησαν ξεχωρι-
στές χριστουγεννιάτικες κάρτες, τις οποίες θα
αποστείλει τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη.
Μαθητές και μαθή-
τριες αποτύπωσαν
με τα πινέλα και τις
μπογιές τους τον εν-
θουσιασμό, την προ-
σμονή και τη χαρά
των γιορτών. Οι ζω-
γραφιές των παι-
διών συνοδεύουν
τις φετινές ευχές του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊ-
τεζίδη και του δημοτικού συμβουλίου για τα
Χριστούγεννα και το νέο έτος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα πρώτα
χιλιόμετρα του
«Θέρμη - Γαλάτιστα» 
Τα πρώτα ολοκληρωμένα χιλιόμετρα
του οδικού άξονα Θέρμη - Γαλάτιστα
παρέδωσαν χθες στην κυκλοφορία
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής, ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιώργος Καρα-
γιάννης και ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας, παρουσία του υφυπουρ-
γού Εσωτερικών Σταύρου Καλαφά-
τη. Το νέο έργο στον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου είναι
μήκους 13,4 χλμ. και παραδόθηκαν
τα πρώτα 5 χλμ., με ορίζοντα παρά-
δοσης του συνολικού έργου το 2022.

Έπιασε 
την κουτάλα 
ο Θ. Καράογλου 
Στο Λιβάδι, για τη Γιορτή του Μανιτα-
ριού, βρέθηκε ο Θόδωρος Καράογλου,
ο οποίος δεν δίστασε να τεστάρει τις
μαγειρικές του ικανότητες. Ο βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
χωρίς να χάσει λεπτό έπιασε την κου-
τάλα και έμαθε συνταγές που αναδει-
κνύουν τη γεύση και τα αρώματα των
μανιταριών. Μάλιστα δεν παρέλειψε
να συγχαρεί τον Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο Λιβαδιωτών και την Κοινότητα
Λιβαδίου για τη φετινή γιορτή καθώς,
όπως τόνισε, συνδυάζει άθληση, γευ-
σιγνωσία και γνωριμία με τις ομορ-
φιές της περιοχής.

Η Νοτοπούλου 
πόζαρε 
στο δέντρο της
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’
Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτο-
πούλου, ενόψει εορτών, παρέα με
τους συνεργάτες της στο γραφείο,
στόλισε χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο, επιλέγοντας να το μοιραστεί
με τους ακολούθους της στο In-
stagram. Συγκεκριμένα, η Κ. Νο-
τοπούλου κοινοποίησε μια φωτο-
γραφία με την ίδια να ποζάρει
μπροστά από το στολισμένο χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο γράφον-
τας: «Στο γραφείο… Τα Χριστού-
γεννα δεν είναι εποχή, είναι συ-
ναίσθημα!».

Σήμερα η φωταγώγηση
της Αριστοτέλους 

Η ώρα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου
δέντρου στη Θεσσαλονίκη έφτασε. Σήμερα το
απόγευμα, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας θα
φωταγωγήσει το χριστουγεννιάτικο έλατο,
ύψους 18 μέτρων, που ήρθε από τον Ταξιάρχη,
ενώ θα φωτιστεί και συνολικά ο άξονας της Αρι-
στοτέλους.
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Ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς εκλέγεται σήμερα
νέος καγκελάριος της Γερμανίας, επικεφαλής μιας κυ-
βέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει, για πρώτη
φορά, ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. «Σήμερα ξεκινά-
με!», δήλωσε ο 63χρονος Σολτς στην τελετή υπογραφής
της Προγραμματικής Συμφωνίας Σοσιαλδημοκρατών
(SPD), Πρασίνων και Ελευθέρων Δημοκρατών (FDP).

Το SPD, το οποίο θα ηγείται του κυβερνητικού συνα-
σπισμού, ανέθεσε τα χαρτοφυλάκια Εσωτερικών, Άμυ-

νας, Ανάπτυξης και Δόμησης σε γυναίκες, ενώ έθεσε
επικεφαλής του υπουργείου Υγείας τον διακεκριμένο
λοιμωξιολόγο Καρλ Λάουτερμπαχ. Η 40χρονη συμπρό-
εδρος των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ θα αναλάβει το
υπουργείο Εξωτερικών, ενώ άλλες δύο γυναίκες προερ-
χόμενες από τους Πράσινους αναλαμβάνουν τα υπουρ-
γεία Περιβάλλοντος και Οικογένειας. Το FDP ανέθεσε το
υπουργείο Παιδείας σε γυναίκα. 

Με την Προγραμματική Συμφωνία τους, τα τρία κόμμα-

τα αναγγέλλουν πως 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα
δουν αύξηση στον μισθό τους και οι επιχειρηματίες με-
γάλες απαλλαγές στη φορολογία τους. Δεσμεύονται να
μην επιβάλουν νέους φόρους, και να αυξήσουν τον κα-
τώτερο μισθό στα 12 ευρώ/ώρα. «Από αυτή την εβδομά-
δα, θέλουμε να εργαστούμε για την πρόοδο. Δεν έχουμε
ψευδαισθήσεις, βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλή-
σεων», δήλωσε ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ, ο
οποίος θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών.

Ψ
υχροπολεμικό παραμένει
το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και
Ρωσίας, παρά τις μακρο-
σκελείς συνομιλίες που

είχαν χθες οι πρόεδροι Μπάιντεν και
Πούτιν για την κρίση στην Ανατολική
Ουκρανία, όπου η μαζική συγκέντρωση
ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα
προκαλεί φόβους για εισβολή.

Στην τηλεδιάσκεψη, που κράτησε πε-
ρί τις δύο ώρες, ο Τζο Μπάιντεν φέρεται
να προειδοποίησε ότι η Ρωσία πρόκειται
να αντιμετωπίσει τις αυστηρότερες οι-
κονομικές κυρώσεις όλων των εποχών,
σε περίπτωση που εισβάλει στην Ου-
κρανία.

Πρακτικά, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι, αν
υπάρξει ρωσική εισβολή, ένα πακέτο
οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας είναι έτοιμο και θα ενεργοποιηθεί
αυτομάτως.

Τέτοιες δυτικές κυρώσεις θα μπο-
ρούσαν να στοχεύσουν τις μεγαλύτε-
ρες ρωσικές τράπεζες και την ικανό-
τητα της Μόσχας να μετατρέπει τα
ρούβλια σε δολάρια και άλλα νομί-
σματα, προκειμένου ο Βλαντίμιρ Πού-
τιν να αποθαρρυνθεί από το να χρησι-
μοποιήσει τους χιλιάδες στρατιώτες
που έχει αναπτύξει στα σύνορα για να
επιτεθεί στην Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει διαψεύσει επανειλημ-
μένως τα περί εισβολής, δηλώνοντας ότι
η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων
στην περιοχή είναι καθαρά αμυντική.
Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες για τις
ουκρανικές προθέσεις και απαιτεί εγ-
γυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα χρησιμοποι-
ήσει τις δυνάμεις του για να ανακαταλά-
βει την περιοχή του Ντονμπάς στα ανα-
τολικά, που ελέγχεται de facto από φι-

λορώσους αυτονομιστές αντάρτες μετά
την προσάρτηση της Κριμαίας από τη
Ρωσία το 2014.

Ζήτησε δεσμευτικές εγγυήσεις
Πριν από την τηλεδιάσκεψη ο Μπάιν-

τεν συνομίλησε με Ευρωπαίους συμμά-
χους στο ΝΑΤΟ για τη στρατηγική κυρώ-
σεων σε βάρος της Ρωσίας. Το CNN με-
τέδωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να
προχωρήσουν ακόμη στο ακραίο βήμα
της αποσύνδεσης της Ρωσίας από το
διεθνές τραπεζικό σύστημα πληρωμών
SWIFT.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει δεσμευτικές
εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για τη μη επέ-
κταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά αλλά
και την υπόσχεση ότι συγκεκριμένοι τύ-
ποι όπλων δεν θα χρησιμοποιούνται σε
περιοχές κοντά στη Ρωσία, συμπερι-

λαμβανομένης της Ουκρανίας. Για
«λουτρό αίματος» σε περίπτωση εισβο-
λής της Ρωσίας προειδοποίησε πάλι
χθες το Κίεβο, τονίζοντας ότι σε περί-
πτωση ρωσικής εισβολής 4 έως 5 εκα-
τομμύρια Ουκρανοί θα αναζητήσουν
άσυλο στην Ευρώπη, ενώ θα παρουσια-
στούν προβλήματα και στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα τροφίμων.

Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η Ρωσία
έχει συγκεντρώσει περισσότερους από
95.000 στρατιώτες στα σύνορα και προ-
ετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας στρα-
τιωτική επίθεση στα τέλη Ιανουαρίου.

ΟΟ Καρλ Νεχάμερ 
νέος καγκελάριος 
της Αυστρίας

Νέος καγκελάριος της Αυστρίας ορ-
κίστηκε ο Καρλ Νεχάμερ, μέχρι πρότι-
νος υπουργός Εσωτερικών του Σεμπά-
στιαν Κουρτς, και από τους «σκληρούς»
στο θέμα της μετανάστευσης. 

Το όνομα του Νεχάμερ ανακοινώθη-
κε ένα 24ωρο μετά τον πολιτικό σεισμό
που προκάλεσε η απόφαση του τέως
καγκελαρίου Κουρτς να αποχωρήσει
από την ηγεσία του κυβερνώντος Λαϊ-
κού Κόμματος ÖVP, εγκαταλείποντας
οριστικά την πολιτική σκηνή. Πρώην
στρατιωτικός και σύμβουλος επικοινω-
νίας, ο 49χρονος Νεχάμερ λατρεύει τη
στρατιωτική ορολογία, και ως υπουρ-
γός Εσωτερικών υπήρξε ο κύριος εκ-
φραστής της πολιτικής που χαρακτήρι-
ζε τον Κουρτς: σκληρή γραμμή για την
παράνομη μετανάστευση, ενίσχυση
των ελέγχων στα σύνορα και δέσμευση
να αποτρέψει την επανάληψη της μετα-
ναστευτικής κρίσης του 2015-2016,
όταν η Αυστρία δέχτηκε πάνω από 1%
του πληθυσμού της σε αιτούντες άσυλο.

Θεωρούμενος ως «επιλογή ισορρο-
πίας», ο Νεχάμερ θα πρέπει να σταθε-
ροποιήσει τον κυβερνητικό συνασπι-
σμό του δεξιού ÖVP με τους Πράσινους,
την ώρα που το ÖVP υφίσταται καθίζηση
στις δημοσκοπήσεις.

Ο Μπάιντεν απειλεί 
τον Πούτιν με αυστηρές 
οικονομικές κυρώσεις

Σολτς: «Ξεκινάμε» - Συμφώνησαν για τη νέα κυβέρνηση SPD, FDP, Πράσινοι 

«Θα το πληρώσεις ακριβά, 
αν εισβάλεις στην Ουκρανία»
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Τις ημερομηνίες πληρωμής κύριων και επικουρικών
συντάξεων του μηνός Ιανουαρίου 2022 ανακοίνωσε ο ΕΦ-
ΚΑ.  Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «στο
πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης κα-
ταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρία-
ση της 2ας Δεκεμβρίου 2021 το ακόλουθο πρόγραμμα
πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων».

Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, θα καταβλη-
θούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθω-
τών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν
οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλα-
δή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει

σε 1, 3, 5, 7, 9. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μι-
σθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ
τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, θα καταβλη-
θούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, των
τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Συντάξεις: Οι οριστικές ημερομηνίες για τις πληρωμές Ιανουαρίου

Τ
ελειώνει ο χρόνος για
όσους θέλουν να αγορά-
σουν ακίνητα χωρίς να βρε-
θούν αντιμέτωποι με πρό-

σθετες επιβαρύνσεις στους φόρους
και τα τέλη. Οι αυξήσεις αναμένεται
να ξεπεράσουν ακόμα και το 100% σε
περίπου 7.000 περιοχές της χώρας,
όπου οι αντικειμενικές τιμές αυξά-
νονται έως 250% από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2022.

Στα συμβολαιογραφικά γραφεία
επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς οι
ενδιαφερόμενοι τρέχουν για να συγ-
κεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά και να ολοκληρώσουν τη σύν-
ταξη των συμβολαίων μεταβίβασης,
ενώ και η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δέχε-
ται σε καθημερινή βάση πάνω από
1.000 δηλώσεις φόρου.

Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, λόγω του ότι οι διαδικα-
σίες προχωρούν με αργό ρυθμό από
τις αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά
με την έκδοση των παραστατικών,
πολλοί φορολογούμενοι ενδέχεται να
μην προλάβουν να ολοκληρώσουν τις
υποθέσεις τους και για αυτό θεσμικοί
φορείς ζητούν να δοθεί τρίμηνη πα-
ράταση στον χρόνο ισχύος των νέων
αντικειμενικών αξιών, της βεβαίωσης
μηχανικού καθώς και για τη λειτουρ-
γία της πλατφόρμας των αδήλωτων
τετραγωνικών. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος
Παραδιάς θεωρεί αναγκαία μια τρί-
μηνη παράταση, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι
ιδιοκτήτες ακινήτων για μεταβιβά-
σεις και ιδίως γονικές παροχές και
δωρεές, λόγω του ότι, παρά τις προ-

σπάθειες, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος
Μεταβίβασης Ακινήτων δεν έχει ακό-
μη ενεργοποιηθεί, η «πιστοποιητικο-
κρατία» παραμένει ανίκητη και απαι-
τείται πολύμηνη ταλαιπωρία των εν-
διαφερομένων, ακόμη και για το πιο
απλό συμβόλαιο.

Πάντως όσοι δεν καταφέρουν να
κλείσουν τις υποθέσεις τους έως το
τέλος Δεκεμβρίου, θα αναγκαστούν
να πληρώσουν υψηλότερη φορολο-
γία ακόμα και για αγορά πρώτης κα-
τοικίας, λόγω των νέων αντικειμενι-
κών τιμών.

Για παράδειγμα, για την αγορά δια-
μερίσματος 100 τετραγωνικών στο
Χαλάνδρι, όπου η τιμή ζώνης είναι
σήμερα 1.250 ευρώ και αυξάνεται σε
1.700 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης
από 3.750 ευρώ που είναι σήμερα θα
«φουσκώσει» στα 5.100 ευρώ, δηλα-
δή ο φορολογούμενος θα κληθεί να
καταβάλει επιπλέον 1.350 ευρώ ή
36%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους φόρους
Στις περιοχές στις οποίες επεκτάθηκε το αντικειμενικό σύστημα, με αποτέλεσμα οι αν-
τικειμενικές τιμές να εκτιναχθούν στα ύψη, έρχονται και οι μεγαλύτερες αυξήσεις
στους φόρους. Για παράδειγμα, στο Μαρούσι η αύξηση της αντικειμενικής αξίας από
1.300 σε 2.000 ευρώ το τετραγωνικό ανεβάζει τον φόρο μεταβίβασης για την αγορά μιας
κατοικίας 100 τ.μ. από 3.900 ευρώ που είναι σήμερα σε 6.000 ευρώ (αύξηση 2.100 ευρώ
ή 54%).
Για αγορά διαμερίσματος 80 τ.μ. σε περιοχή του Καματερού με τιμή ζώνης 800 ευρώ το
τ.μ. ο φόρος μεταβίβασης διαμορφώνεται σήμερα στα 1.920 ευρώ, ενώ με την αύξηση
της αντικειμενικής τιμής στα 1.300 ευρώ, ο φόρος που θα πρέπει να καταβληθεί θα
ανέλθει στα 3.120 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθεί κατά 1.820 ευρώ ή 62,5%.

Τελειώνει ο χρόνος για
φθηνές μεταβιβάσεις

Το αδιαχώρητο 
στα συμβολαιογραφικά
γραφεία - Οι αυξήσεις 
το 2022 αναμένεται 
να ξεπεράσουν 
ακόμα και το 100% 
σε περίπου 7.000 περιοχές
της χώρας
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



EECOFIN: 

Μηδενικός ή
μειωμένος ΦΠΑ 
για χιλιάδες προϊόντα
και υπηρεσίες

Οριστικά μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% στα νη-
σιά του Αιγαίου, μηδενικός ΦΠΑ σε πλήθος
βασικών αγαθών και υπηρεσιών και χαμηλό-
τεροι συντελεστές για πάνες και χειρουργι-
κές μάσκες περιλαμβάνονται στο κείμενο
συμφωνίας, στο οποίο κατέληξαν οι υπουρ-
γοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αναμόρφωση του καθεστώτος. 

Στο χθεσινό Ecofin αποφασίστηκε ομό-
φωνα ότι η νέα συμφωνία θα εφαρμοστεί
από το 2025, ενώ οι διαβουλεύσεις κράτη-
σαν 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με το υπουργείο
Οικονομικών, η Ελλάδα πέτυχε τα εξής:

1. Γίνεται μόνιμη η μείωση κατά 30% των
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. 

2. Θα εφαρμοστούν μειωμένοι συντελε-
στές σε ηλιακά πάνελ, βρεφικές πάνες, μά-
σκες χειρουργικές, υπηρεσίες live strea-
ming θεαμάτων.

3. Απαλλάσσονται βασικά είδη και υπη-
ρεσίες πρώτης ανάγκης, καθώς και ιατρι-
κός εξοπλισμός και αναπηρικά είδη.

4. Εισάγεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ
προϊόντων και υπηρεσιών σε περιπτώσεις
κρίσεων, καταστροφών, πανδημιών.

5. Θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα που
αφορούν κρίσιμους τομείς της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας, όπως η πράσινη
και ψηφιακή μετάβαση, η ενίσχυση των
αγροτών και της αγοράς ακινήτων.

6. Διευρύνεται η λίστα εφαρμογής των
μειωμένων συντελεστών σε τομείς που
σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας.

Το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ελ-
ληνικών θέσεων περιλαμβάνεται στη συμ-
φωνία των υπουργών Οικονομικών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα της
συστηματικής δουλειάς που έκανε το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέσω της
γενικής γραμματέως Φορολογικής Πολιτι-
κής και Δημόσιας Περιουσίας Αθηνάς Κα-
λύβα, η οποία παραβρέθηκε σε όλες τις τε-
χνικές συσκέψεις σε επίπεδο συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τ
ο 2022, σε μία μόνο χρονιά, οι
επενδύσεις στη χώρα μας θα
φτάσουν στο ύψος των επεν-
δύσεων που έγιναν τα προ-

ηγούμενα 27 χρόνια! Σύμφωνα με δη-
λώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη σε ρα-
διοφωνικό σταθμό, το 2022 οι επενδύ-
σεις θα ξεπεράσουν σε ύψος αυτές που
έγιναν κατά την περίοδο 1995-2021, ενώ
από προχθές η Ελλάδα είναι η πρώτη
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε απορ-
ροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ!
Ταυτόχρονα, το ύψος των φετινών επεν-
δύσεων θα διαμορφωθεί στο ποσό που
αντιστοιχεί στις επενδύσεις κατά την
προηγούμενη δεκαετία! Σύμφωνα με
τον υπουργό, το 2022 μπαίνει με τους
καλύτερους οιωνούς, κάτι που επιβε-
βαιώνεται από τους ισχυρούς ρυθμούς
ανάπτυξης της οικονομίας με βάση τα
στοιχεία του γ’ τριμήνου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομι-
κών Χρήστο Σταϊκούρα, το ΑΕΠ του γ’
τριμήνου διαμορφώθηκε στα 46,4 δισ.
ευρώ και η επίδοση αυτή είναι η υψηλό-
τερη των τελευταίων 10 ετών. Με αφορ-
μή τη χθεσινή επικύρωση των επικαιρο-
ποιημένων στοιχείων της Ελλάδας από
τη Eurostat, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμ-
μισε ότι η Ελλάδα παρουσίασε την κα-
λύτερη επίδοση σε επίπεδο τριμήνου

και τη δεύτερη καλύτερη σε επίπεδο εν-
νεαμήνου (9,3%). Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης δια-
μορφώθηκε στο 3,9% στο γ’ τρίμηνο και
στο 5,7% στο εννεάμηνο. Ο υπουργός Οι-
κονομικών επανέλαβε ότι οι επενδύ-
σεις θα αυξηθούν με διψήφιο ποσοστό
φέτος αλλά και το 2022, παρουσιάζον-
τας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση
στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές
εξαγωγές αναμένεται να εμφανίσουν το
υψηλότερο ποσοστό αύξησης σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο όχι μόνο φέτος
αλλά και το 2022 και το 2023.

Οι... κρυφές συζητήσεις ανάμεσα στα
μέλη του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης τοποθετούν για φέτος την
αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 8%, ενώ,
σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, «για
να κλείσει το έτος με ανάπτυξη 7,1%
πρέπει το δ’ τρίμηνο να είναι καταστρο-
φικό». Εξέφρασε, δε, την αισιοδοξία
του ότι και το δ’ τρίμηνο του έτους θα
εμφανιστούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυ-
ξης, κάτι που σημαίνει ότι το τελικό

ύψος του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε υψη-
λότερα επίπεδα. Σημειώνεται ότι το
2020 η οικονομία σημείωσε ύφεση
8,2%, η οποία μπορεί να «σβήσει» ολο-
κληρωτικά φέτος, αν στο δ’ τρίμηνο του
έτους επιτευχθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά
4,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο, κατά την οποία στους δύο
από τους τρεις μήνες ίσχυε σκληρό
lockdown!

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, η
ελληνική οικονομία από δω και πέρα θα
πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ, ενώ επε-
σήμανε ότι στο σκέλος της απορρόφη-
σης των πόρων του ΕΣΠΑ η Ελλάδα πριν
από δύο χρόνια βρισκόταν στη 19η θέση
επί συνόλου 27 χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ τώρα έχει αναρριχηθεί
στην πρώτη. Τέλος, για δεύτερη συνε-
χόμενη χρονιά φέτος θα καταρριφθεί το
ρεκόρ στην εκτέλεση του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σε υψηλό δεκαετίας το ΑΕΠ 
του γ’ τριμήνου - Η Ελλάδα 
είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ 
σε απορροφητικότητα
κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Το 2022 θα ξεπεράσουν 
όσες έγιναν σε 27 έτη!

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Ε Π Ε Ν Δ Y Σ Ε Ι Σ  



Η
νευρικότητα είναι εμφανής στο
ελληνικό χρηματιστήριο, κα-
θώς στις οκτώ τελευταίες ο Γε-

νικός Δείκτης αλλάζει τελικό πρόσημο,
σαφέστατη ένδειξη της υφιστάμενης
νευρικότητας, αλλά και του πόσο εύκο-
λα αλλάζουν «στρατόπεδο» οι ενεργοί
traders στο ΧΑ. Παράλληλα προβλημα-
τίζει η μείωση της συναλλακτικής δρα-
στηριότητας και η απόσυρση των αγο-
ραστών, σε όλο και μεγαλύτερο κομμά-
τι του ταμπλό, κάτι που επιβεβαιώνεται
και από την τελική αναλογία ανοδικών-
πτωτικών μετοχών. Αναφορικά με τις
τράπεζες, η εικόνα τους δεν αφήνει
«παράθυρο αισιοδοξίας» για κάτι εντυ-
πωσιακά καλύτερο, τουλάχιστον βρα-
χυπρόθεσμα. Τεχνικά όσο ο Γενικός
Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα
των 880-883 μονάδων (συγκλίνουν ο
εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο
απλός ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί
να αποκλειστεί η δοκιμασία των 867

(εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 830 και
802 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μη-
νών). Για τη σχετική βελτίωση της τε-
χνικής εικόνας, θέλει επιστροφή και
κλείσιμο υψηλότερα των 891-896 (συγ-

κλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60 και 900 ημερών)
και υψηλότερα των 900 μονάδων. Σε
μια τέτοια θετική εξέλιξη, οι επόμενες
αντιστάσεις εντοπίζονται στις 930, 934
και 950 μονάδες.

Επιβεβαιώνει την 
αγορά ξενοδοχείου 
στη Νάξο η Attica Συμμετοχών

Την εξαγορά ξενοδοχείου στη Νάξο ανακοίνω-
σε η Attica Group. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε
ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο
της υλοποίησης του αναπτυξιακού στρατηγικού
σχεδιασμού της, επενδύει περαιτέρω στην ελλη-
νική τουριστική βιομηχανία, σε νέους, συμπλη-
ρωματικούς της κύριας δραστηριοποίησής της
τομείς, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυ-
ναμικής του Ομίλου Attica στον ελληνικό τουρι-
σμό. Στο πλαίσιο αυτό η Attica Blue Hospitality
Μον/πη ΑΕ («Attica Blue Hospitality»), 100% θυ-
γατρική της Attica Group, εξαγόρασε την ιδιοκτή-
τρια εταιρεία του ξενοδοχείου Naxos Resort Bea-
ch Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου,
έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο χρημα-
τοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό.

Εριουργία 3Α: Στις 304 χιλ.
αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών 

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα αποτελέ-
σματα της Εριουργίας Τρία Άλφα το Γ’ τρίμηνο του
2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστη-
μα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε
304.099 ευρώ, από 108.839 ευρώ πέρυσι, ενώ εμ-
φάνισε κέρδη προ φόρων 28.985 ευρώ, έναντι ζη-
μιών προ φόρων 11.887 ευρώ πέρυσι. Τα EBITDA
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 38.595 ευρώ από ζη-
μιές 707 ευρώ πέρυσι. Με βάση τα δεδομένα που
ισχύουν, η διοίκηση της εταιρείας τηρεί επιφυλα-
κτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επι-
πτώσεις στις προοπτικές της εταιρείας και εκτιμά
ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν τη λήξη της τρέ-
χουσας χρήσης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών
και τα κέρδη της εταιρείας.

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 12%
Στο σύνολο των 11 μηνών (Ιανουάριος-Νοέμ-

βριος 2021), οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου
Jumbo αυξήθηκαν κατά +12% περίπου σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τον Νο-
έμβριο του 2021 το σύνολο των καταστημάτων σε
Ελλάδα και Κύπρο παρέμειναν ανοιχτά, με αποτέ-
λεσμα οι πωλήσεις του ομίλου να καταγράψουν
αύξηση κατά +60% περίπου σε σχέση με τον Νο-
έμβριο του 2020, όπου κατά ένα μέρος του μήνα
το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα καθώς
και των τριών από τα πέντε καταστήματα στην Κύ-
προ παρέμειναν κλειστά (lockdown).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε επενδυτικό πόλο για τα επόμενα
χρόνια, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντική επενδυτική δραστη-
ριότητα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας», τόνισε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά
τη συζήτηση με θέμα «Greece as an attractive business and in-
vestment destination: The reforms changing perceptions»,
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 32nd Annual Greek E-
conomic Summit: Redefining Growth for a Sustainable and In-
clusive Future του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Ο κ.
Μεγάλου σημείωσε ότι η συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς
ύψους 1,4 δισ. ευρώ και στην έκδοση ομολόγου additional tier 1
ύψους 0,6 δισ. ευρώ αποτέλεσαν ορόσημο τόσο για την τράπεζα
όσο και για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. 

H Reds φέρεται να είναι ο πλειοδότης στον διαγωνισμό διεκδίκη-
σης της έκτασης των 345 στρεμμάτων στην πρώην αμερικανική βά-
ση στις Γούρνες Ηρακλείου (Κρήτης). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
real estate βραχίονας του ομίλου Ελλάκτωρ επικράτησε της Di-
mand στη σχετική διαδικασία που «έτρεξε» το ΤΑΙΠΕΔ με προσφο-
ρά που ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η δημοπρασία ξεκίνησε
από τα επίπεδα των 22,5 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο στις Γούρνες Ηρα-
κλείου Κρήτης είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία
βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16
χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε εκτάσεις όμορες του ακινήτου
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος», το Διεθνές
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης κ.ά.

Η Reds πλειοδότησε για το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου

Χρήστος Μεγάλου: Ορόσημο η ΑΜΚ για την Τράπεζα Πειραιώς

Το ΧΑ, η νευρικότητα και η απόσυρση των αγοραστών
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Eurobank: Στη Worldline 
το 80% των POS,
αποτίμηση στα 320 εκατ.

H Eurobank ξεκινά στρατηγική συνεργασία με τη
Worldline BV για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής
και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών. Η «Eurobank Er-
gasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»
ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Eurobank υπέγραψε
δεσμευτική συμφωνία με τη Worldline. Η συμφωνία
αποτιμά το 100% της PayCo σε 320 εκατ. ευρώ, τίμημα το
οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές κατά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συναλλαγή περιέχει,
υπό όρους, επιπλέον πληρωμές και αμοιβές από την
PayCo και τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψη-
φίας. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περί-
που 80 μ.β. στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank (βά-
σει των δεικτών του τρίτου τριμήνου του 2021).

Η Μέλισσα Κίκιζας 
εξαγόρασε την Terra Creta 

Στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
κρητικής εταιρείας Terra Creta, που δραστηριοποιεί-
ται στον κλάδο της παραγωγής έξτρα παρθένου ελαι-
ολάδου, προχώρησε η κορυφαία παραγωγός ζυμαρι-
κών στην Ελλάδα, Μέλισσα Κίκιζας. Η εξαγορά αυτή
δίνει στη Μέλισσα Κίκιζας το «εισιτήριο» εισόδου
στην αγορά του ελαιολάδου, ενώ επεκτείνει τον κατά-
λογο των deals που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο των
τροφίμων το τελευταίο διάστημα. Η Terra Creta μετα-
βιβάζεται στη Μέλισσα Κίκιζας, μετά την οριστικοποί-
ηση της συμφωνίας μεταξύ του νέου αγοραστή και του
έως σήμερα ιδιοκτήτη της εταιρείας, Ομίλου IOGR.

Intralot: Yψηλότερη λειτουργική
κερδοφορία το 2021

Λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να κλεί-
σει η λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA της
Intralot το 2021, λαμβάνοντας σημαντική στήριξη από
την αμερικανική θυγατρική. «Εξετάζουμε όλες τις δυνα-
τότητες αξιοποίησης», δήλωσε για άλλη μια φορά ο ανα-
πληρωτής CEO της Intralot Χρυσόστομος Σφάτος, όταν
ρωτήθηκε από τους αναλυτές κατά τη χθεσινή τηλεδιά-
σκεψη για τα αποτελέσματα εννεάμηνου. Η Intralot συμ-
μετέχει σε σχήμα που διεκδικεί τη μεγάλη λοταρία ως
τεχνολογικός πάροχος και αν τελικά επικρατήσει, το
συμβόλαιο αυτό θα αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα για
την εισηγμένη, σύμφωνα με τη διοικητική της ομάδα.

Η Uni Systems με 20% στην Optechain

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, επενδύει
με ποσοστό 20% στην Optechain, start-up με ιδιοπα-
ραγώμενο cloud-based λογισμικό. Στόχος είναι η
διάθεση νέων καινοτόμων λύσεων Λιανικής Πώλησης
και Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (EV) που βασί-
ζονται σε τεχνολογίες Cloud, Data Analytics και AI,
και κατ’ επέκταση η από κοινού τοποθέτησή τους σε
νέες εγχώριες και διεθνείς αγορές. Η επένδυση στο-
χεύει στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των δύο
εταιρειών και στη δημιουργία των θεμελίων για πε-
ραιτέρω συνεργασία, επιτρέποντας τη δημιουργία πιο
καινοτόμων λύσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών προς ένα πιο
βιώσιμο μέλλον.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κίνηση-ματ από τον ΟΔΔΗΧ 

Ως «win win» κίνηση τόσο για το ελληνικό δη-
μόσιο χρέος όσο και για τους επενδυτές χαρακτη-
ρίζουν παράγοντες της αγοράς ομολόγων την
πρόσκληση που απεύθυνε ο Οργανισμός Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε κατόχους
ελληνικών ομολόγων για εξαγορά ή ανταλλαγή
ομολόγων λήξης τα έτη 2023, 2024 και 2025 με
τίτλους ωρίμανσης το 2027, το 2033, το 2037 και
το 2042. Το εν λόγω πρόγραμμα διαχείρισης υφι-
στάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους
(Liability Management Exercise - LME) αφορά
τίτλους 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 900 εκατ.
ευρώ έχουν να κάνουν με χρεόγραφα που είναι
στην κατοχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κίνηση
αυτή θα έχει πολλαπλά οφέλη. Αφενός θα εκτείνει
σε μακρύτερες λήξεις τις ωριμάνσεις του χρέους
και θα περιορίσει τα ρίσκα σε ορίζοντα τριετίας.
Αφετέρου θα αυξήσει τη ρευστότητα σε κομμάτια
της καμπύλης ομολόγων που καταγράφεται μεγά-
λη ζήτηση. Και τα οφέλη για τους επενδυτές θα εί-
ναι μεγάλα -ειδικά για τους θεσμικούς- καθώς θα
αποκτήσουν ομόλογα με μεγαλύτερη εμπορευσι-
μότητα, ενώ κάποιες διάρκειες μπορεί να αγορά-
σει η ΕΚΤ.

Intracom Telecom: Αναβάθμιση 
της εφαρμογής uni|MS™

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπι-
κοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνω-
σε την αναβάθμιση της εφαρμογής ραδιο-σχεδια-
σμού uni|MS™ Radio Planner προσφέροντας
ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες. Συγκεκριμέ-
να, η εφαρμογή εμπλουτίζεται με έξυπνους αλγό-
ριθμους σχεδιασμού και βελτιστοποίησης δι-
κτύων ασύρματης πρόσβασης (FWA) και μετάδο-
σης, σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων (6-42, 57-64 &
71-86 GHz) και τοπολογιών (Point-to-MultiPoint &
Point-to-Point) για ραδιοσυστήματα Intracom T-
elecom καθώς και άλλων κατασκευαστών.
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Τ
ελευταία στροφή του πρώτου γύρου
στο πρωτάθλημα της Super League 1
το προσεχές Σαββατοκύριακο και ο

κίνδυνος για έναν ή και για δύο ακόμη «με-
γάλους» να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής
προοπτικής είναι πλέον ορατός μετά τη νί-
κη 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα επί της Λαμίας στο
Πανθεσσαλικό. Με δεδομένο ότι τέσσερις
ελληνικές ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη
χώρα και την προσεχή σεζόν στα ευρωπαϊ-
κά κύπελλα, μία στο Champions League
και τρεις στο Conference League, η βαθ-
μολογία το δείχνει πεντακάθαρα. Ο ΠΑΣ εί-
ναι και αυτός στην 3η θέση, ισόβαθμος του
ΠΑΟΚ μεν, αλλά σε καλύτερη κατάταξη,
καθότι τον νίκησε στην Τούμπα 1-0, τον έχει
και στους «Ζωσιμάδες» στον δεύτερο γύρο.

Το κυριότερο, η ομάδα των Ιωαννίνων είναι
σε σταθερή πορεία ανοδική πορεία, ενώ ο
ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε καθοδική. Ο
μεν «δικέφαλος του Βορρά» είναι μπλεγ-
μένος σε λαβύρινθο προβλημάτων, οι δε
«πράσινοι» σε ανημποριά να κερδίσουν
ένα ντέρμπι. 

Και δεν είναι μονάχα ο ΠΑΣ που απειλεί
ευθέως τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ,
αλλά και ο Άρης με τον ΟΦΗ. Ο μεν Άρης
ισοβάθμισε με τον Παναθηναϊκό στην 6η
θέση, αλλά αν του επιστραφούν από το CAS
οι έξι βαθμοί τιμωρίας που του επιβλήθη-
καν επειδή κρίθηκε ένοχος πλαστογρα-
φίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέ-
τσκοφ, τότε φτάνει τους 23 βαθμούς, κατα-
λαμβάνοντας την 3η θέση και θα απέχει μό-

λις τρεις βαθμούς από τη 2η ΑΕΚ. Και ακό-
μη ένας πονοκέφαλος για τον Παναθηναϊκό
και τον ΠΑΟΚ είναι φυσικά και ο ΟΦΗ, που
παρότι έχασε 3-1 από τον Ολυμπιακό το
Ηράκλειο, παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και
με 18 βαθμούς είναι έναν βαθμό πίσω από
τον ΠΑΣ και τον ΠΑΟΚ και έναν μπροστά
από τους «πράσινους».

Προφανώς και είναι νωρίς για εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων, καθότι μετά την
κανονική περίοδο του πρωταθλήματος θα
ακολουθήσουν τα play offs για τις έξι ομά-
δες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο και την
έξοδο στην Ευρώπη, ενώ οι υπόλοιπες
οκτώ θα παίξουν για τη σωτηρία τους στα
play out. Αυτήν τη στιγμή εκτός play offs
μένει ο Παναθηναϊκός.
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Ο ΠΑΣ κόβει τα ευρωπαϊκά 
όνειρα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκoύ

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(12η αγωνιστική) 

ΓΚΟΛ        ΒΑΘ.
Ολυμπιακός ............23:9 .........32
ΑΕΚ ........................25:14 ........26
ΠΑΣ Γιάννινα ...........16:8 .........19
ΠΑΟΚ .....................22:17 .........19
ΟΦΗ .......................14:12 .........18
Άρης .......................15:11 .........17
Παναθηναϊκός .......20:11 .........17
Βόλος ....................20:24 .........14
Αστέρας Τρ. ............12:12 .........13
Ιωνικός ...................11:16 .........13
Παναιτωλικός .......12:23.......... 11
Λαμία .....................10:15 .........10
Ατρόμητος .............13:25 ..........9
Απόλλων .................7:23........... 7



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτα
χόρεψε συρτάκι και μετά «χόρεψε»
τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, 112-104
στην έδρα των Μπακς, το Μιλγουόκι.
Ήταν αδύνατον να έχανε σ’ αυτό το
παιχνίδι, όταν ένα ολόκληρο γήπεδο
φώναζε «Happy birthday Giannis».
Είχε πρόβλημα στη γάμπα, μπήκε
στην 4η περίοδο για να πάρει το παι-
χνίδι και το πήρε. Στο ημίχρονο, στο
μεταξύ, οι Μπακς έστησαν greek
night. Γέμισε το παρκέ φουστανέλα
και τα μεγάφωνα έπαιζαν ελληνι-
κούς παραδοσιακούς χορούς. Οι
ομογενείς χόρεψαν συρτάκι, ο Γιάν-
νης καμάρωνε και μετά, επί το έρ-
γον, «βομβάρδισε» το καλάθι των
Καβαλίερς με 27 πόντους σε 27 λε-
πτά, 27 ετών καθώς έγινε. Να σημει-
ωθεί ότι greek nights έχουν καθιε-

ρώσει και άλλες ομάδες όταν παίζει
εκεί ο Γιάννης. Οι Σέλτικς, οι Νετς, οι
Ράπτορς, οι Σίξερς. Το συρτάκι και

το τσάμικο είναι μέρος των ασυνήθι-
στων events που διασκεδάζουν τους
θεατές και τους τηλεθεατές.

Συρτάκι και τσάμικο στα γενέθλιά του Λεβαντόφσκι: «Μακάρι 
ο Μέσι να είναι ειλικρινής»

Ο αρχικανονιέρης της Μπάγερν Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι δεν κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» με αν-
τίπαλο τον Λιονέλ Μέσι και δεν έκρυψε ότι τον
πείραξε, γιατί το 2021 έσπαγε το ένα ρεκόρ πίσω
από το άλλο. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Μέσι
(«είναι τιμή μου που ήμουν συνυποψήφιος μαζί
του», «αξίζεις μία “Χρυσή Μπάλα”»), ο Λεβαντόφ-
σκι τόνισε: «Θα ήθελα η δήλωσή του να ήταν ειλι-
κρινής κι όχι κενά λόγια».

Λιβάγια: «Μισώ την Ντιναμό,
έχει σέρβικο όνομα»

Ο πρώην παίκτης της
ΑΕΚ, διεθνής Κροάτης
Μάρκο Λιβάγια, που δεν
φημιζόταν ποτέ για την
ψυχολογική του ισορ-
ροπία, με δήλωση ανα-
στάτωσε και την Κροα-
τία και τη Σερβία. Με δι-
κό του γκολ η Χάιντουκ
νίκησε 1-0 την Ντιναμό
Ζάγκρεμπ και ο Λιβάγια
τόνισε: «Μισώ την Ντι-
ναμό, γιατί έχει σέρβικο
όνομα»! Και όπως είναι
γνωστό, ο εμφύλιος
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, που σήμανε και τη

διάλυσή της, είχε αφορμή μια κλοτσιά
σε παιχνίδι Ντιναμό Ζάγκρεμπ -
Ερυθρός Αστέρας.

Τα τελευταία
μηνύματα

του Τσουμάνη
Σοκάρουν τα τελευταία μηνύματα του

ποδοσφαιριστή Νίκου Τσουμάνη, που αυτο-
κτόνησε στις 5 Οκτωβρίου. Τα έστειλε σε κάποι-

ον προπονητή του και ουσιαστικά του έλεγε ότι αν
δεν πληρωθεί, θα αυτοκτονήσει. Ο προπονητής
του, υποτίθεται, θα μεσολαβούσε να πάρει χρή-
ματα και ως φαίνεται δεν το είχε καταφέρει. Πό-
σοι, ωστόσο, απλήρωτοι ποδοσφαιριστές υπάρ-
χουν στην Ελλάδα; Άπειροι…

Οι αθλητές της χρονιάς του ΠΣΑΤ
Τα ονόματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του

«χρυσού» Ολυμπιονίκη στο τριπλούν Μίλτου Τεν-
τόγλου φιγουράρουν ως φαβορί για την ανάδειξη
του αθλητή της χρονιάς στην ετήσια γιορτή του
ΠΣΑΤ, που γίνεται πάντα με την παρουσία του
εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήδη
έχουν δοθεί οι λίστες στα μέλη για τη σχετική ψη-
φοφορία. Και ο επίσης «χρυσός» στο Τόκιο κω-
πηλάτης Στέφανος Ντούσκος είναι υποψήφιος.
Στις γυναίκες, Σάκκαρη, Ντουντουνάκη, Κορακά-
κη, Στεφανίδη τα φαβορί.

Μπάγερν - Μπάρτσα για πολλά γκολ
Το παιχνίδι Μπάγερν - Μπαρτσελόνα ξεχωρίζει από το σημερινό πρό-
γραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League. Το ερώ-
τημα είναι το σκορ που θα κερδίσουν οι Βαυαροί, όχι ποιος θα πάρει τη
νίκη, καθότι οι Καταλανοί είναι σε παρακμή. Τα άλλα παιχνίδια: Γιου-
βέντους - Μάλμε (19.45), Ζενίτ - Τσέλσι (19.45) και Μπενφίκα - Ντι-
ναμό Κιέβου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γιουνγκ Μπόις, Αταλάντα -
Βιγιαρεάλ, Σάλτσμπουργκ - Σεβίλλη, Βόλφσμπουργκ - Λιλ. Όλα τα
ματς αρχίσουν στις 22.00 και θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Εθνική: 
Γερμανός
προπονητής
και… φτηνός

Επαφές με τρεις Γερμανούς προπονητές είχε στη Γερμανία ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων Κώ-
στας Κωνσταντινίδης. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ολλανδό τεχνικό Τζον Φαν τ’ Σιπ, στην
ΕΠΟ ψάχνουν έναν προπονητή που να μοιάζει του Ρεχάγκελ και να μη μοιάζει του Σκίμπε. Και φυσικά
να είναι και… φτηνός, να μη στοιχίζει περισσότερα από 600.000 τον χρόνο ολόκληρο το τιμ του.
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Glam πάρτι γενεθλίων

στο Λονδίνο

Ε Υ A Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Μ Π Ο Y Σ Η Σ  

•  Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε από τη
Θεσσαλονίκη στο Λος Άντζελες και
αφέθηκε στα μαγικά χέρια του Έλληνα
hair stylist Δημήτρη Γιαννέτου για μια
εντυπωσιακή εμφάνιση.

• Πήρε τα πάνω του ο Χάρης
Ρώμας μετά τον χωρισμό. «Εί-
μαι χαρούμενος που δεν είμαι
πια στα πατώματα», δήλωσε.

•  Το σεξουαλικά κακοποιημένο σκυ-
λάκι της Ξάνθης υιοθέτησε η ηθοποιός
Τάνια Τρύπη.

• Προκαλεί και πάλι η Μάρα
Μεϊμαρίδη. «Αυτή τη στιγμή
είμαι ΑμεΑ, καλά έκαναν και
με έδιωξαν», ανέφερε μετά
την αποχώρησή της από το
«J2US».

•  Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι θυμω-
μένος με τους δημοσιογράφους. «Να
εξαφανισθείτε δεν μπορείτε;» είπε
μπροστά στις κάμερες.

• Ο έρωτας του πρωταγωνιστή
με τη Δέσποινα Βανδή ολοένα
και φουντώνει, με την τραγου-
δίστρια να εμφανίζεται στις
θεατρικές πρόβες του!

•  Η Μαρία Τζομπανάκη δημοσίευσε
μια throwback φωτογραφία με τον γιο
της Ορφέα Αυγουστίδη μωρό.

• Γκάφα: Η ηθοποιός Φωτεινή
Αθερίδου δημοσίευσε κατά
λάθος μια γυμνόστηθη φωτο-
γραφία της στο Instagram.
Την κατέβασε άρον άρον!

•  Η Κατιάνα Μπαλανίκα αποκάλυψε
πως είναι 74 ετών!

• Κάκιστη εντύπωση προκά-
λεσε στα social media η πρε-
μιέρα του Κωνσταντίνου Αρ-
γυρού, να τραγουδά το «Αθήνα
μου» μπροστά σε μια στοίβα
λουλούδια στην πίστα και
φόντο τα γλυπτά του Παρθε-
νώνα.

Γ
αλαζοαίματοι, billionaires και αριστοκρά-
τες του διεθνούς τζετ σετ διασκέδασαν στο
λαμπερό πάρτι - υπερπαραγωγή του Ελλη-
νοαμερικανού Evangelos Bousis (Ευάγγε-

λου Μπούση) στο Λονδίνο.
Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ηθοποιός

είχε γενέθλια και δεξιώθηκε την βρετανική αφρό-
κρεμα, με τη Μαρία Ολυμπία (εγγονή του τέως βασι-
λιά Κωνσταντίνου) και τη διάσημη κληρονόμο Ευγε-
νία Νιάρχου να μονοπωλούν τα φλας με τις αστρα-
φτερές εμφανίσεις τους.

Ο γιος του ιδιοκτήτη αλυσίδας παντοπωλείων
«Cermak Fresh Market» στο Χόλιγουντ, προσκάλεσε
τους φίλους του σε ένα celebrity night με θέμα «Τα
καζίνα στο Λας Βέγκας» τη δεκαετία του ’70 προτρέ-
ποντάς τους να υιοθετήσουν ανάλογο dresscode και
να διασκεδάσουν με τις μουσικές της εποχής!

Η Μαρία Ολυμπία, κόρη του πρίγκιπα Παύλου και
της Μαρί Σαντάλ, η οποία κάνει διεθνή καριέρα στις
πασαρέλες, επέλεξε για το night out ένα στραφταλιζέ
metal κόκκινο σετ, με κροπ-τοπ και μίνι φούστα, εν-
τυπωσιάζοντας με την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η
Ευγενία Νιάρχου εντυπωσίασε με το εφαρμοστό
χρυσό, naked φόρεμα με διαφάνειες, ενώ η 26χρονη
αδελφή της Ηλέκτρα έκανε τη διαφορά, με sparky
σύνολο που συνόδεψε με ένα υπέροχο headband
στα μαλλιά.

Στο φαντασμαγορικό event, η σαμπάνια έρεε
άφθονη και ο εορτάζων δεν προλάβαινε να υποδέχε-
ται στην είσοδο διάσημα ονόματα της λονδρέζικης
showbiz αλλά και socialites. Ανάμεσά τους η δίμετρη
ξανθομαλλούσα Ιταλίδα γαλαζοαίματη Μπιάνκα
Μπραντολίνι, η οποία ασχολείται με τη μόδα (πέρυσι
το καλοκαίρι παραθέριζε στην Ελλάδα με την Ευγε-
νία Νιάρχου), η λαίδη Μαίρη Τσάρτερις, η σχεδιά-
στρια κοσμημάτων με ελληνικές ρίζες Noor Fares,
το διάσημο τοπ μόντελ Τarina Young, ο εκατομμυρι-

ούχος Βασίλης Μαυρολέων, γόνοι αριστοκρατών και
επιχειρηματίες.

Η τεράστια σοκολατένια τούρτα ήταν ένα «κόσμη-
μα» με δύο χρυσαφένια ζάρια στην κορυφή της και τα
αρχικά του εορτάζοντος που πόζαρε χαμογελαστός
και ενθουσιασμένος από την επιτυχία της βραδιάς.

Ο Ευάγγελος Μπούσης και ο σύντροφός του, σχε-
διαστής μόδας Peter Dundas, είναι ένα από τα πιο
λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Το καλοκαίρι έγι-
ναν γονείς ενός αγοριού που απέκτησαν μέσω πα-
ρένθετης μητέρας και συχνά απασχολούν τα media
με τις εκκεντρικές εμφανίσεις και τις πολυτελείς
επιδείξεις μόδας.



Αινιγματικές αποκαλύψεις ΧΧάρμα οφθαλμών

Έριξαν το Twitter οι αποκαλυπτικές εμφανί-
σεις της Σάσας Μπάστα και της Αγγελικής
Ηλιάδη μέσα στη «Φάρμα». Οι δύο καυτές παί-
κτριες απόλαυσαν ένα υπαίθριο μπανάκι φο-
ρώντας μικροσκοπικά μπικίνι, με το σούπερ
θέαμα να καθηλώνει συμπαίκτες και τηλεοπτι-
κό κοινό! Ο Σταμάτης Γαρδέλης και ο Κωσταν-
τίνος Κουτσαβάκης που δεν ξεκόλλησαν τα
μάτια τους από τις τραγουδίστριες, είχαν την
τιμητική τους στο διαδίκτυο, με τους χρήστες
να τους επιβραβεύουν με απίθανα σχόλια,
όπως: «Φάτε μάτια ψάρια»!

Total look

Την αδελφή της Μαριγώ σύστησε στους διαδι-

κτυακούς της φίλους η οικοδέσποινα του Open

Νικολέτα Ράλλη. Ντυμένες με πανομοιότυπο

look, πόζαραν με χάρη και χαμόγελο, με την

παρουσιάστρια να εξομολογείται: «Όταν ήμα-

σταν μικρές τσακωνόμασταν μονίμως για τα

ρούχα. Η μια έπαιρνε της άλλης χωρίς να τη

ρωτάει και γενικότερα επικρατούσε ένας πανι-

κός στο σπίτι με τη μάνα μου να μας χωρίζει.

Μεγαλώνοντας, τα πράγματα άλλαξαν! Όχι μό-

νο ανταλλάσσουμε ρούχα, αλλά μοιραζόμαστε

και την αγάπη μας για τη μόδα». 

Η Κύπρια ερμηνεύτρια Κωνσταν-
τίνα ήταν η επίτιμη καλεσμένη
των εορταστικών εκδηλώσεων
στην Αγία Νάπα και άναψε τα φώ-
τα στο υπέρλαμπρο χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, συνοδεύοντας τη
φωταγώγηση με ένα απίθανο live:
«Μόνο φως και πολλή αγάπη! Να
εκτιμάτε και να αγαπάτε τους αν-
θρώπους που έχετε κοντά σας και
να τους το δείχνετε κάθε μέρα! Ας
ζεστάνουν τις ψυχές μας αυτές οι
γιορτές!» ευχήθηκε διαδικτυακά.

Φωταγώγησε 
την Αγία Νάπα

Οι θαλασσόλυκοι

Ο
Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στην εκπομπή «Super
Κατερίνα» και άφησε έκπληκτους παρουσιάστρια και συντε-
λεστές με τις αποκαλύψεις για την περυσινή νικήτρια του

«Big Brother», Άννα Μαρία Ψυχαράκη. «Προς το τέλος του “Big
Brother” έχω κάνει μαζί της μια συνέντευξη, μία ώρα, αλλά μόνο
πέντε λεπτά μπορούσαν να βγουν στον αέρα. Τα υπόλοιπα, θα μας
συλλάμβαναν. Δεν θέλω να πάω παραπέρα, γιατί μπαίνω σε ευαί-
σθητα προσωπικά δεδομένα συμπεριφορών», ανέφερε.  «Ένας από
τους λόγους που τσακώθηκα με τον ΣΚΑΪ ήταν ότι είχα άποψη για
δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν η συγκεκριμένη. Η μόνιμή μου πρόταση
ήταν ότι θα πρέπει να φύγει από το παιχνίδι για την ίδια, για το καλό
της εκπομπής και αυτό ξέροντας ότι πούλαγε. Το θέμα είναι η εκρη-
κτικότητα που έχει και τα πάνω κάτω», κατέληξε ο Ανδρέας Μι-
κρούτσικος.

Τα τραγούδια είναι ευχή
Νέο project από τον Βαγγέλη Δούβαλη. Ο γνωστός
τραγουδοποιός ετοίμασε ένα γιορτινό live με τίτλο «Τα
τραγούδια είναι ευχή» που θα παρουσιάσει στις 16 Δεκεμβρίου
στη «Σφίγγα» με τη φιλική συμμετοχή της Λυδίας Σέρβου,
συνοδεία σημαντικών μουσικών. «Διαχρονικά τραγούδια που
έγραψαν τη δική τους ιστορία, αλλά και δικά μου από
προσωπικές δουλειές, δοσμένα με μια αναζήτηση και
ανανέωση στον ήχο», δήλωσε στην «P».

Επέστρεψαν στη βάση τους οι τηλεοπτικοί
«Θαλασσόλυκοι» του ΣΚΑΪ. Τα γυρίσματα
του φετινού κύκλου, με πρωταγωνιστές
τούς Γιάννη Αποστολάκη, Γιάννη
Δρυμωνάκο και Παύλο Γαλακτερό,
ολοκληρώθηκαν, με τον τελευταίο να
αποχαιρετά συγκινημένος το τηλεοπτικό
κοινό. «Πραγματικά ό,τι και να πω για αυτές
τις 30 μέρες είναι λίγο! Είμαι ευγνώμων για
την αγάπη που έλαβα από όλους», έγραψε
στον λογαριασμό του.
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Ο
ι ειδικοί αναφέρουν πως το 80% του σε-
ξουαλικά δραστήριου πληθυσμού θα έρθει
σε επαφή με τον ιό HPV σε κάποια στιγμή
της ζωής του.

Η μετάδοσή του γίνεται κυρίως μέσω της σεξουα-
λικής επαφής και η εκδήλωσή του δημιουργεί καταρ-
χάς θηλώματα σε διάφορα μέρη του σώματος. «Ο ιός
των ανθρώπινων θηλωμάτων έχει πάνω από 100 δια-
φορετικούς τύπους», αναφέρει ο κ. Στυλιανός Ίβρος,
διευθυντής Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας,
και μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς εκ-
δηλώνεται. 

Ο HPV δημιουργεί καταρχάς θηλώματα σε διάφο-
ρα μέρη του σώματος. Μερικοί τύποι μολύνουν το
πρόσωπο και τον λαιμό, ενώ άλλοι τύποι τα άκρα του
σώματος. Πάνω από 40 τύποι του ιού δρουν στην πε-
ριοχή των έξω και έσω γεννητικών οργάνων. Οι πε-
ρισσότερες λοιμώξεις με HPV δεν οδηγούν σε κα-
κοήθεια. Μερικοί τύποι μπορεί να προκαλέσουν καρ-
κίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο εμβολιασμός μπο-
ρεί να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό τη λοίμωξη των
γεννητικών οργάνων από τον ιό. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων το αμυντικό
σύστημα του οργανισμού καταπολεμά από μόνο του
τον εισβολέα HPV. Τα κονδυλώματα είναι δερματικές
αλλοιώσεις που παρουσιάζονται συνήθως στο αιδοίο
και στον πρωκτό. Μπορεί να προκαλέσουν πόνο, φα-

γούρα ή και να μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα. Ο
HPV μεταφέρεται, στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων, με τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχουν και περιπτώ-
σεις μόλυνσης του νεογνού από τη μητέρα κατά τη
διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού, εάν η επίτοκος
έχει κονδυλώματα. 

Όσον αφορά τον τράχηλο της μήτρας, σε προκαρκι-
νικές αλλοιώσεις, μια τοπική εκτομή ή θεραπεία με
laser δίνουν σχεδόν πάντα οριστική λύση. Παραμέ-
νει, όμως, ο κίνδυνος της επαναλοίμωξης. Σε αρχό-
μενο στάδιο κακοήθειας τα ποσοστά ίασης είναι πολύ
υψηλά, χάρη στη χρήση σύγχρονων μη ακρωτηρια-
στικών τεχνικών, που διατηρούν τη γονιμότητα. Όταν
διαγνωσθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχη-
λο της μήτρας, πρέπει να εξατομικευθεί τη θεραπεία
σύμφωνα με την ηλικία, τον βαθμό των ενδοεπιθη-
λιακών αλλοιώσεων και με βάση τον οικογενειακό
προγραμματισμό. 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

8
 Δ

Ε
Κ

Ε
Μ

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

30

kpapakosto@yahoo.gr

Η μετάδοσή του γίνεται κυρίως 
μέσω της σεξουαλικής επαφής 
και η εκδήλωσή του δημιουργεί 
καταρχάς θηλώματα σε διάφορα 
μέρη του σώματος

Παράγοντες κινδύνου
Είναι αρκετοί οι παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση του ιού. Αρχικά ο αριθμός των σε-
ξουαλικών συντρόφων. Όσο πιο μεγάλος ο
αριθμός τους, τόσο αυξάνεται στατιστικά η
περίπτωση μόλυνσης από τον ιό. Η ηλικία. Σε
ηλικίες 20-30 ετών είναι πολύ συχνή η λοίμω-
ξη, αλλά με μεγάλα ποσοστά αυτοΐασης. Το
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω λοί-
μωξης από τον ιό HIV ή λόγω λήψης φαρμά-
κων για καταστολή του ανοσοποιητικού συ-
στήματος είναι επιβαρυντικοί παράγοντες,
όπως και οι δερματικές βλάβες. Ακόμη και η
απλή επαφή με κονδυλώματα αυξάνει τον κίν-
δυνο μόλυνσής μας. Η ανίχνευση του ιού γί-
νεται με το Τεστ Παπ, δηλαδή τη λήψη κυττά-
ρων από τον τράχηλο της μήτρας. Οι κυτταρο-
λόγοι μπορούν να εντοπίσουν μικροσκοπικές
αλλοιώσεις των κυττάρων από τον HPV. Επί-
σης, με τη βοήθεια του HPV-DNA test μπο-
ρούμε να αναγνωρίσουμε επικίνδυνα στελέ-
χη του ιού που μπορεί να δημιουργήσουν κα-
κοήθεια τραχήλου μήτρας. Το τεστ αυτό προ-
τείνεται σε γυναίκες άνω των 30 ετών, ως
συμπλήρωμα του Τεστ Παπ.

HPV: Όλα όσα θες να ξέρεις 

Στυλιανός Ίβρος, 
διευθυντής Μονάδας 
Γυναικολογικής Ογκολογίας



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, ο Άρης γίνεται αρκε-
τά πιεστικός, σε θέματα εργασιακά, οικονο-
μικά, αλλά και σε συναισθήματα που δεν
έχουν βγει στην επιφάνεια, ώστε να εκτο-
νωθούν. Χρειάζεστε τον χρόνο σας, για να
δαμάσετε τις δυσκολίες που υπάρχουν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάνετε αρκετές σκέψεις που σας σπρώχνουν
να πάρετε αποφάσεις. Μη βιάζεστε να κάνετε
τις κινήσεις που έχετε προγραμματίσει, σε μια
αρκετά έντονη μέρα, που δεν σας δίνει την
επιβεβαίωση της επιτυχίας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς ιδίως που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο,
θα πρέπει να προσέξετε την τάση να καταφεύ-
γετε σε ακραίες κινήσεις. Γενικότερα και για τα
τρία δεκαήμερα του ζωδίου σας, την ένταση
που σας δημιουργούν διάφορες καταστάσεις
δεν θα μπορέσετε με ευκολία να τη διαχειρι-
στείτε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε μια θέση αμυντική πάνω σε
προσωπικές υποθέσεις, σχέσεις και συναι-
σθήματα που βλέπετε ότι η αποδοχή των άλ-
λων σας κουράζει. Καλό είναι σήμερα να μην
κάνετε οικονομικές κινήσεις, που θα σας δη-
μιουργήσουν προβλήματα αργότερα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τον Άρη και τη Σελήνη σήμερα να ταλαι-
πωρούν την προσωπική σας ζωή, θα είστε σε
μια όχι και τόσο καλή στιγμή στο να πάρετε
οριστικές αποφάσεις. Επίσης καλό είναι να
αποφύγετε συνεργασίες και καθετί που αφο-
ρά οικονομικές δοσοληψίες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους του πρώτου και
δεύτερου δεκαημέρου, η κούραση και ο
εκνευρισμός, για τις υποχρεώσεις σας, θα γί-
νει πολύ έντονοι και μάλλον θα πληρώσουν
τον εκνευρισμό σας και κάποιοι που δεν
φταίνε. Είναι μια μέρα που καλό είναι να
εκτονωθείτε με τη γυμναστική, ή την ενασχό-
ληση με το σπίτι σας.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η μέρα αυτή είναι της υπερβολής και μάλ-
λον θα πρέπει να κάνετε μια υποχώρηση σε
ό,τι αφορά τις αγοραστικές σας επιθυμίες.
Ίσως μάλιστα να σας απογοητεύσουν κά-
ποια πρόσωπα, οπότε και θα χρειαστείτε μια
επιβεβαίωση, που καλό είναι να την αποφύ-
γετε, γιατί θα πέσετε σε λάθη.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η μέρα αυτή είναι από
τις αρκετά δύστροπες του μήνα. Θα έχετε αρκε-
τές διενέξεις με κάποια πρόσωπα που πιστεύουν
ότι μπορούν να σας εξουσιάσουν με το να σας
φτάνουν στα όριά σας, ίσως και πέρα από αυτά. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Άρης στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, δημι-
ουργεί δύσκολη όψη με τον Δία, που είναι κυ-
βερνήτης σας. Θα σας οδηγήσει σε υπερβολές
και ψυχολογικές μεταπτώσεις, και καλό είναι
να αποφύγετε ξεκαθαρίσματα στην προσωπική
σας ζωή, που μάλλον θα σας οδηγήσουν σε ένα
μεγάλο αλαλούμ κακών συμπεριφορών.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε σε μια πολύ δυνατή αστρολογικά στιγ-
μή, με την Αφροδίτη να βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο, βάζοντας μια περίοδο θετικών
αλλαγών στη ζωή σας. Σήμερα, όμως, το
πλανητικό σκηνικό λέει ότι η κάθε σας κίνηση
πρέπει να γίνεται με προσοχή και ιδίως αν
σχετίζεται με τις οικονομικές σας υποθέσεις. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο δεν έχει την
καλύτερη αντιμετώπιση από τον Ουρανό και
τον Κρόνο, οπότε και εσείς που ανήκετε στο
πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο θα έχετε κα-
κή ψυχολογία. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου
ρίξτε τους τόνους και μη ρισκάρετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι δυσκολίες σήμερα θα εντοπίζονται στα εργα-
σιακά σας θέματα, αλλά και σε θέματα υγείας.
Είναι γενικότερα μια μέρα απροσεξίας, κακής
εκτίμησης των γεγονότων και των καταστάσε-
ων. Καλύτερα να γίνετε παρατηρητής μιας υπό-
θεσης παρά να εμπλακείτε σε αυτή, με άγνωστα
αποτελέσματα.
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Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιο του Υδροχόου,
σχηματίζει κατά τη διάρκεια της μέρας
δύσκολη όψη με τους πλανήτες Ουρανό και

Κρόνο. Βέβαια έχουμε και τον Άρη να περνά πάνω από
τη μοίρα της έκλειψης της 19ης Νοεμβρίου,
ενεργοποιώντας τη, για δεύτερη φορά. Χρειάζεται,
λοιπόν, αρκετή προσοχή, εφόσον οι ενέργειες δεν είναι
καλές και βάλλεται η ψυχολογία μας, λόγω πολλών
γεγονότων που θα συμβαίνουν, όχι απαραίτητα στη
δική μας ζωή, αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό και
παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης ο Άρης δημιουργεί
τετράγωνο με τον Δία, μια δύσκολη επίσης όψη που
δείχνει την κακή διαχείριση της εξουσίας, των νόμων
και σαν αποτέλεσμα έχει την ένταση από γρήγορες και
απρόσεκτες αποφάσεις. Αναλυτικά για τα δώδεκα
ζώδια…



Η
στήριξη του Ανδρέα Λοβέρδου στην
υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη
ευνόητα αναδεικνύει τον ευρωβου-
λευτή του ΚΙΝΑΛ σε φαβορί για την

ανάδειξη της ηγεσίας του Κινήματος.
Και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Λοβέρδος εκ-

προσωπούσαν την ίδια τάση, που είναι πεπεισμέ-
νη ότι μόνο μέσα από μια ανανέωση (και ηλικια-
κή) μπορεί να ανακάμψει εκλογικά ο πολιτικός
χώρος που επί χρόνια αποτελούσε τον βασικό
ρυθμιστή της τύχης των πολιτών στη μεταπολι-
τευτική Ελλάδα. Συνεπώς η συνένωση των δυνά-
μεων αυτών των δύο πόλων μαθηματικά ευνοεί
τον κ. Ανδρουλάκη, αν και εξακολουθεί να ισχύει
η ρήση του Χαρίλαου Φλωράκη ότι «η κάλπη είναι
γκαστρωμένη», εννοώντας ότι κανείς δεν ξέρει τι
θα βγάλει. (Στην εποχή του αείμνηστου ηγέτη του
ΚΚΕ δεν υπήρχε η επιστημονική δυνατότητα να
μάθει κανείς τι παιδί θα κάνει πριν από τον τοκε-
τό.)

Όποιο και αν είναι ωστόσο το αποτέλεσμα της
Κυριακής, ένα είναι δεδομένο: ότι από τη Δευτέ-
ρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Αν εκλεγεί ο κ. Παπανδρέου, είναι ευνόητο ότι
η ρητορική του ΚΙΝΑΛ θα γίνει πιο οξεία με στόχο
τον προσεταιρισμό ψηφοφόρων που είχαν φύγει
από το κόμμα και είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πα-
πανδρέου θα θελήσει να τους επαναπατρίσει,
γνωρίζοντας ότι κανείς από τους ψηφοφόρους
της ΝΔ δεν θα ψηφίσει ένα κόμμα του οποίου

ηγείται ένας Παπανδρέου. Και αυτό ισχύει και για
τις δύο βασικές πτέρυγες της ΝΔ. Και τους Καρα-
μανλικούς και τους Μητσοτακικούς (παλαιούς
και νέους) καθώς με τους Παπανδρέου τούς χω-
ρίζει πολιτική -και όχι μόνο- άβυσσος.

Αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης, αν εκλεγεί, θα
πρέπει να δώσει ένα νέο στίγμα πολιτικού λόγου.
Άλλωστε, στην εσωκομματική προεκλογική πε-
ρίοδο εκείνο στο οποίο έδωσε βαρύτητα ήταν η
ηλικιακή ανανέωση, προβάλλοντας τον εαυτό του
ως αντίπαλο δέος του νέου σε ηλικία Αλέξη Τσί-
πρα και στον φρέσκο πολιτικό λόγο. Το αντίθετο
μάλιστα, έχει κατηγορηθεί για παλαιοκομματική
ρητορική. Πλέον ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να
πάρει ξεκάθαρες θέσεις έχοντας διττό στόχο. Να
επαναπατρίσει πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
που μετοίκησαν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και να αποτε-
λέσει εναλλακτική λύση για δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους της ΝΔ. Η ισορροπία μπορεί να
μοιάζει δύσκολη, αλλά δεν είναι ανέφικτη. Θα
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ρόλο που ο
ίδιος θα θελήσει να δώσει στον Ανδρέα Λοβέρδο,
ο οποίος πρόβαλλε ως η πιο αστική λύση από το
σύνολο των έξι υποψήφιων αρχηγών του ΚΙΝΑΛ.
Σε αυτό, έως τις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης μπο-
ρεί να βρει διέξοδο στο πρόσωπο που θα επιλέξει
ως «αντ’ αυτού» για την εκπροσώπησή του στη
Βουλή, μιας και ο ίδιος μέχρι τότε δεν θα έχει τη
δυνατότητα να μετάσχει στις συνεδριάσεις του
εθνικού κοινοβουλίου, μη όντας βουλευτής. Επί-

σης, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει διατυπώσει
σαφείς θέσεις, είναι ευκαιρία πλέον να ξεκινήσει
από μηδενική βάση.

Όποιος και αν εκλεγεί, λοιπόν, το βέβαιο είναι
ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί απέναντι σε μια πιο
σκληρή αντιπολίτευση, αφού ο νέος αρχηγός του
ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να δικαιολογήσει τον ρόλο του.

Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αλλάξει τα-
κτική, αφού θα δέχεται επίθεση από το ΚΙΝΑΛ
και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περιχαρακώ-
σει τις δυνάμεις και τους ψηφοφόρους του.

Όλη αυτή η κατάσταση δεν φέρνει κατ’ ανάγκη
σε μειονεκτική θέση την κυβέρνηση. Αντίθετα,
ανάλογα με τον χειρισμό των νέων δεδομένων θα
μπορούσε να την ευνοήσει. Η κυβέρνηση μέχρι
σήμερα κυβερνούσε ουσιαστικά χωρίς αντιπολί-
τευση.

Ο Τσίπρας του 31% συμπεριφερόταν σαν τον
Τσίπρα του 3% και του 5%. Αυτό ήταν και είναι αν-
τιληπτό από τους ψηφοφόρους και αποτυπωνό-
ταν και στις δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση, αν θέλει να διατηρήσει την πολι-
τική κυριαρχία της, θα πρέπει να καταλάβει ότι
πλέον δεν παίζει μόνη της στο γήπεδο και να γίνει
καλύτερη. Μπορεί να το πράξει. Έχει περιθώρια
βελτίωσης, αρκεί κάποιοι να καταλάβουν ότι την
Κυριακή το βράδυ τελειώνει η περίοδος της πολι-
τικής μονοκρατορίας. Κι έτσι ο νέος αρχηγός του
ΚΙΝΑΛ θα μπορούσε να κάνει καλύτερη την κυ-
βέρνηση της ΝΔ! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μπορεί
να κάνει καλύτερη την κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση θα
βρεθεί απέναντι
σε μια πιο σκληρή
αντιπολίτευση,
αφού ο νέος
αρχηγός, όποιος
και αν εκλεγεί, 
θα πρέπει να
δικαιολογήσει 
τον ρόλο του
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