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Ένας χρήσιμος μεταρρυθμιστής

Α

ν σε κάποιον υπουργό της κυβέρνησης ταιριάζει περισσότερο το ρητό «προτιμώ να είμαι αποτελεσματικός παρά ευχάριστος», σίγουρα πρόκειται για τον Κωστή Χατζηδάκη,
ένα στέλεχος που εδώ και χρόνια ξεχωρίζει για την επιμονή του στους στόχους της εξυγίανσης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, παραμερίζοντας το πολιτικό κόστος.
Είναι ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών από την
εποχή της ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής και του εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ έως την εφαρμογή της περίφημης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Πάντα ήταν σε κυβερνητικές θέσεις που
απαιτούσαν να κάνει τη ζόρικη δουλειά και τις περισσότερες φορές καλούνταν να βγάλει τα κάστανα από τη
φωτιά. Ποτέ δεν ανήκε στους υπουργούς που έλεγαν
μεγάλα λόγια, έδιναν φρούδες ελπίδες και πουλούσαν
φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ακόμη και στη Βουλή ο
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
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Γιάννης Αρμουτίδης

λόγος του είναι ορθολογικός, στιγματίζοντας τα κακώς
κείμενα από όποια πολιτική πτέρυγα και αν προέρχονται. Ποτέ δεν έδωσε την εντύπωση ότι υπήρξε ο πολιτικάντης των ρουσφετιών και του ευχάριστου πολιτικού
αφηγήματος.
Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να γίνει απαραίτητος
στις μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις, αφού μπόρεσε να λύσει ζητήματα που βάλτωναν επί χρόνια.
Στη μετά τα μνημόνια εποχή και μεσούσης της πανδημικής κρίσης ο Κ. Χατζηδάκης έχει βάλει νέους στόχους που
αφορούν κυρίως το ασφαλιστικό σύστημα, τις συντάξεις και
τα εργασιακά. Έχει μάθει να συγκρούεται από όποια θέση
και αν βρίσκεται, γιατί στόχος του είναι να εισέλθει το
υπουργείο Εργασίας στην καινούργια ψηφιακή εποχή και
κυρίως να μπει τέλος στην ιδιότυπη ομηρία των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
Ο ίδιος, εξάλλου, έχει διαμηνύσει ότι είναι διατεθειμένος

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
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να έρθει σε ρήξη με όλους εκείνους που με πρόσχημα τη
γραφειοκρατία ταλαιπωρούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες
που θέλουν να εκδώσουν τη σύνταξή τους και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Στο στόχαστρό του είχε βρεθεί πριν από λίγους μήνες ο περίφημος ΕΦΚΑ, ο οποίος επ’
ουδενί όπως σχεδιάστηκε δεν υπηρετούσε τους πολίτες.
«Δεν συμβιβάστηκα ούτε στα υπόλοιπα υπουργεία που πέρασα μέχρι τώρα, δεν θα συμβιβαστώ και εδώ», είχε πει ο Κ.
Χατζηδάκης και σε λίγους μήνες έφερε ένα νομοσχέδιο που
φιλοδοξεί να πετύχει την ταχύτερη λήψη των αποφάσεων.
Το υπουργείο Εργασίας είναι ένα από τα κρισιμότερα
υπουργεία και τα στοιχήματα είναι πολλά. Μένει να φανεί
αν ο Κ. Χατζηδάκης θα αντέξει στις πιέσεις και θα φέρει σε
πέρας άλλη μια δύσκολη αποστολή. Σε κάθε περίπτωση,
όπως φαίνεται από τις εκλογικές προτιμήσεις, ο Κ. Χατζηδάκης έχει ένα πιστό εκλογικό κοινό που τον ακολουθεί
και τον πιστεύει.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με επικαιροποιημένο
υγειονομικό πρωτόκολλο
η επιστροφή
των μαθητών στα σχολεία

Στα 47 ευρώ
η τιμή του PCR

Κουδούνι τη Δευτέρα
με περισσότερα τεστ

Τ

ο «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των σχολείων όλων των
βαθμίδων την ερχόμενη Δευτέρα
έδωσε η επιτροπή των ειδικών, η
οποία συνεδρίασε χθες, με την παράλληλη
επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Ειδικότερα, για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων θα διενεργηθούν
τρία, αντί για δύο, δωρεάν self tests σε εμβολιασμένους και μη μαθητές. «Θα διανεμηθεί ένα επιπλέον self test για την πρώτη
εβδομάδα λειτουργίας ως πρόσθετο φίλτρο

ασφάλειας για αποτροπή της διασποράς του
ιού για όσους νοσούν, αλλά δεν έχουν συμπτώματα», ανέφερε η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως.
Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του
πρωτοκόλλου, επεκτείνεται η διανομή δύο
δωρεάν self tests και σε εμβολιασμένους
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση
κρούσματος «φεύγουμε από τη λογική του
σταυρού, δηλαδή μόνο του ελέγχου των μαθητών που κάθονται μπροστά, πίσω, δεξιά
και αριστερά από το επιβεβαιωμένο κρούσμα, όπως ίσχυε έως σήμερα, και όλοι οι

ανεμβολίαστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί
του τμήματος θα υποβάλλονται σε πέντε διαγνωστικά τεστ σε διάστημα πέντε ημερών,
συγκεκριμένα θα λαμβάνουν δωρεάν δύο
rapid και τρία self tests. Σε εμβολιασμένους
μαθητές και εκπαιδευτικούς θα διανέμονται
τρία δωρεάν self tests», εξήγησε η υπουργός Παιδείας.
Όσον αφορά το πρωτόκολλο αναστολής
λειτουργίας ενός τμήματος, δεν υπάρχουν
αλλαγές και ως εκ τούτου θα κλείνει, εφόσον νοσήσουν οι μισοί συν ένας μαθητές. Ως
έχουν παραμένουν και όλες οι άλλες προ-

Ορίστηκε, όπως αναμενόταν, η
τιμή-πλαφόν για το PCR τεστ
στα 47 ευρώ. Η τιμή αυτή αναλύεται σε 35 ευρώ για την ανάλυση του δείγματος και σε 12
ευρώ για τη δειγματοληψία
από τις ιδιωτικές δομές υγείας. Για το πού θα κυμανθεί το
κόστος είχε προϊδεάσει από
νωρίς το πρωί ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης σε
τηλεοπτική συνέντευξή του,
λέγοντας πως «θα είναι κάτω
από τα 50 ευρώ». Το μεσημέρι
ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από τη γγ Εμπορίου και
πλέον αναμένεται η έκδοση
της απόφασης. Επί της ουσίας,
μειώνεται η τιμή του μοριακού
τεστ κατά 13 ευρώ -μέχρι χθες
ήταν στα 60 ευρώ η ανώτατη τιμή του- μια ανάσα ενόψει του
συνεχούς testing των επόμενων ημερών.

βλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως η χρήση
μάσκας, η αναστολή διενέργειας εκδρομών
και τα διαφορετικά διαλείμματα, καθώς και
τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις υπόλοιπες
εκπαιδευτικές δομές (πανεπιστήμια, ΙΕΚ
κ.λπ.). «Η διά ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών, αλλά και γιατί
διασφαλίζει την προστασία των παιδιών μας
με τη διενέργεια συστηματικών tests με τη
χρήση μάσκας και εκτεταμένους ελέγχους»,
διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως.
Εύη Πανταζοπούλου

Η Όμικρον έφτασε στην πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου
Αναταράξεις και στην ίδια την κυβέρνηση προκαλεί η
μετάλλαξη Όμικρον, εκτός από τον δεδομένο προβληματισμό που προκύπτει από την αλματώδη αύξηση των
κρουσμάτων. Και αυτό γιατί με τη διάγνωση του
υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου μέσω
rapid test χθες το πρωί, το πρόβλημα
έφτασε και στον κυβερνητικό πυρήνα, με
δεδομένο ότι ο κ. Σκέρτσος συμμετέχει
καθημερινά στον πρωινό καφέ αλλά και
στις βασικές συσκέψεις. «Χάρη στον τριπλό εμβολιασμό μου τα συμπτώματα έως
τώρα είναι εξαιρετικά ήπια, μια μικρή ενόχληση στον λαιμό και ένας σποραδικός ξερόβηχας», έγραψε χθες ο υπουργός Επικρατείας, ο οποίος

είναι σε πολύ καλή κατάσταση και παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι του. Ήδη στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός, αν και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της «Political», τα rapid tests είναι σε καθημερινή βάση
ούτως ή άλλως για τον κυβερνητικό πυρήνα, με
το σύνολο του κυβερνητικού επιτελείου να είναι εμβολιασμένο.
Παράλληλα, η μετάλλαξη φτάνει και σε
άλλα υπουργεία. Για παράδειγμα, στο Δικαιοσύνης ο υπουργός Κώστας Τσιάρας διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό έπειτα από
μοριακό τεστ, ενώ ήδη σε καραντίνα από την
Πρωτοχρονιά είναι ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας. Σε προληπτική απομόνωση μπήκε και

ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, ο
οποίος μπορεί να έχει ήδη νοσήσει, όμως τα δύο από τα
τρία παιδιά του και τρεις βασικοί συνεργάτες του διαγιγνώσκονται θετικοί. Και, όπως φαίνεται, έπεται συνέχεια.
Σε αυτό το κλίμα πάντως ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει
το πρόγραμμά του και αναμένεται να βρεθεί στον Άη Στράτη ανήμερα τα Φώτα, με τον αγιασμό των Υδάτων να γίνεται
κανονικά και με τους παριστάμενους να υποχρεούνται να
κρατούν ενάμισι μέτρο απόσταση και να φέρουν διπλές ή
ενισχυμένες μάσκες. Αμέσως μετά, την ίδια μέρα, θα επισκεφθεί τη Λήμνο, όπου θα βρίσκεται ήδη από αύριο ο
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με τους δύο
άνδρες να μη συμπίπτουν για λίγες ώρες.
Γιώργος Ευγενίδης
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«Θεσμική» κριτική από το ΚΙΝΑΛ

Μ

ε στοχευμένα αντιπολιτευτικά πυρά, που συνοδεύονται από ρεαλιστικές προτάσεις, εξακολουθεί να πορεύεται το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής κατά
της κυβέρνησης. Με ρητορική που προσπαθεί να αποφεύγει τις υπερβολές και
τις άσκοπες κραυγές επιδιώκει την ουσιαστική κριτική, αναδεικνύοντας τον πυρήνα
του προβλήματος.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Σκοπός της Χαριλάου Τρικούπη είναι να
εντυπωθεί στην κοινή γνώμη ότι το ΚΙΝΑΛ
αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη αντιπολιτευτική πρόταση. Παράλληλα, με τον τρόπο τους
επιχειρούν να περιθωριοποιήσουν όλο και
περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να φαντάζει
περισσότερο ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας
παρά ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη είναι ο χειρισμός
του ζητήματος της πολυδιάστατης ταλαιπωρίας που υφίστανται τις τελευταίες μέρες οι πολίτες για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό. Από την πρώτη
στιγμή παρουσίασαν, όπως λένε, συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Χθες με
αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για
τις ανατιμήσεις κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «κάνει παζάρια με τους μεγάλους ιατρικούς ομίλους χωρίς να υπολογίζει το
δημόσιο συμφέρον».

Δέσμη μέτρων
Παρά ταύτα, χωρίς καμία πρόθεση στείρας αντιπολίτευσης παραδέχτηκαν πως η
έξαρση της πανδημίας και η ταχεία εξάπλωση της μετάλλαξης «Ο» με τα δεκάδες
χιλιάδες κρούσματα καθημερινά οδήγησαν δικαιολογημένα χιλιάδες συμπολίτες
μας στην αναζήτηση ενός τεστ ελέγχουδιάγνωσης για την Covid-19. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες
ουρές και συνωστισμός στα σημεία δωρεάν ελέγχου, με ορατό τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, την ίδια στιγμή που οι τιμές
για τα PCR και τα rapid tests σε διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά ιατρεία και
φαρμακεία είναι «τσιμπημένες». Στο
πλαίσιο αυτό, παρουσίασαν μια εξειδικευμένη δέσμη μέτρων με τρία σκέλη, η
οποία προβλέπει:

Πυρά από την αντιπολίτευση για την τιμή των τεστ
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διατίμηση των PCR tests. «Μια οικογένεια αντί να
πληρώνει 240 ευρώ την εβδομάδα για να δει αν έχει νοσήσει θα
πληρώνει 188. Οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα, την απαραίτητη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και την οικονομική αδυναμία των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν ακόμη και
στα απαραίτητα εν μέσω εκρηκτικής ακρίβειας. Η κυβέρνηση να
αφήσει την κοροϊδία και να συνταγογραφήσει δωρεάν τα μοριακά
και τα rapid tests, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Με σκληρή γλώσσα το σχόλιο του ΚΚΕ από τον βουλευτή του
κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο. «Ο λαός πληρώνει ήδη πολλά
• Περισσότερα σημεία για δωρεάν τεστ
(PCR + rapid) ώστε να μπορέσουν να
εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας χωρίς κανένα
κόστος. «Άρα ενεργοποίηση όλων των
Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ σε αυτήν
τη διαδικασία (και όχι ορισμένων, όπως
συμβαίνει σήμερα) με ταυτόχρονη συνδρομή και της αυτοδιοίκησης, εφόσον
διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό», επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Προτείνουν επίσης διεύρυνση
του ωραρίου λειτουργίας των δομών
αυτών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες, χωρίς να
χρειαστεί να αφήσουν τις δουλειές τους
ή άλλες υποχρεώσεις. Καταλήγουν, δε,
στο συμπέρασμα ότι «η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους ελέγχους, εντελώς δωρεάν, χωρίς ταλαιπωρία και κίνδυνο μετάδοσης, λόγω του συνωστισμού, για

και το κόστος των τεστ έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
το εισόδημά του», πρόσθεσε και κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που έχει σαν αποτέλεσμα να κερδοσκοπεί ο ιδιωτικός
τομέας πάνω στις πλάτες των εργαζομένων αντί να τον επιτάξει
χωρίς αμοιβή.
Με ειρωνική διάθεση υποδέχτηκε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις το ΜέΡΑ25: «Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης μείωσε το κόστος
των PCR στα 47 ευρώ, χωρίς καν να δίνει τη δυνατότητα αυτά να
συνταγογραφούνται! Αυτή την τόσο “μεγάλη επιτυχία” επιβεβαιώνει και ο ΠΙΣ, προειδοποιώντας ότι φθηνότερα τεστ θα ήταν
αναξιόπιστα. Προφανώς στην υπόλοιπη ΕΕ τα τεστ είναι αναξιόπιστα!».

όλους τους πολίτες που θα αναζητήσουν σημείο δωρεάν ελέγχου».
• Περισσότερα δωρεάν self tests ανά ΑΜΚΑ ώστε να είναι ευκολότερη η διάγνωση
ατομικά και η εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων προστασίας της κοινότητας.
• Για τις περιπτώσεις που οι πολίτες επιθυμούν να κάνουν rapid tests ή PCR με
δικά τους έξοδα λόγω της έξαρσης της
πανδημίας και επειδή τα διαγνωστικά
tests αποτελούν βασικό εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης, προτείνουν για
τις επόμενες -τουλάχιστον- 15 μέρες να
επιβληθεί ανώτατη επιτρεπτή τιμή τόσο
στα PCR (40 ευρώ) όσο και στα rapid tests
(7 ευρώ), ώστε να προστατευτούν οι πολίτες από φαινόμενα υπερχρέωσης, σε μια
εξέταση που σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως υποστηρίζουν, «η πρότασή μας αφενός ελαφρύνει το κόστος για τους πολίτες που
πραγματοποιούν τον έλεγχο με δικά τους

έξοδα, αφετέρου θα καθιστά βιώσιμη τη
διενέργεια των tests από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα οποία θα κληθούν να
ελαχιστοποιήσουν το περιθώριο κέρδους
τους». Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική που
αναπτύσσει το ΚΙΝΑΛ, βασική προϋπόθεση για την αύξηση των σημείων δωρεάν
ελέγχου «είναι η ενίσχυση των Κέντρων
Υγείας και των ΤΟΜΥ με προσωπικό και
εξοπλισμό, ενώ η ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των εργαστηρίων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη και διαχρονική
προτεραιότητά μας, χωρίς μέχρι σήμερα η
κυβέρνηση να έχει πράξει ανάλογα».

Επιδιώκει να εντυπωθεί στην
κοινή γνώμη ως το κόμμα
των ρεαλιστικών προτάσεων
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανονικά
το συνέδριο
και... ό,τι γίνει
«Όσο γραμματέας είναι ο Τζανακόπουλος,
δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι»,
λένε οι κακές γλώσσες

Ο

ι φήμες που κυκλοφόρησαν το
απόγευμα της Δευτέρας πως το
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πάει προς
αναβολή, διαψεύστηκαν άμεσα
από πλήθος στελεχών του κόμματος.
Οι εκλογές είναι κοντά και η πανδημία
όπως λένε οι επιστήμονες ίσως να βρίσκεται
στην αρχή του τέλους της. Στην αξιωματική
αντιπολίτευση παρακολουθούν τις εξελίξεις
γύρω από το μεγάλο ζήτημα, προχωρώντας
όμως παράλληλα και τις κομματικές τους
υποχρεώσεις.

Ο στόχος των εκλογών
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη χρονική
περίοδο θέλει να ξεπεράσει τον σκόπελο του
συνεδρίου έτσι ώστε να μείνει ο καθαρός
στόχος των εκλογών. Και επειδή η μεγάλη
μάχη εκ φύσεως επισκιάζει όλες τις μικρότερες, είναι μια καλή συγκυρία για να λάβουν

γρήγορα θέση μάχης τα στελέχη, συγκλίνοντας και συνομολογώντας σε ένα κοινό σχέδιο
δράσης που θα εκπορευτεί από τις συνεδριακές διαδικασίες.
Άλλωστε ο ίδιος θέλει να είναι 100% δοσμένος στην πολιτική μάχη, μιας και πρέπει να
περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα, συσπειρώνοντας τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και αναδεικνύοντας με τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές τη ρητορική του κόμματός του:
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν είναι απλώς ακατάλληλοι για να κρατούν τα
ηνία της διακυβέρνησης της χώρας, αλλά και
επικίνδυνοι.
Ο Αλέξης Τσίπρας όλο το επόμενο διάστημα θα τονίζει πως η χώρα μας έχει άμεση
ανάγκη από μια προοδευτική διακυβέρνηση
που θα έχει στον πυρήνα της τον πολίτη και
τις ανάγκες του, και πως το κράμα πολιτικής
που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως η επόμενη

κυβέρνηση θα είναι αυτό που θα δώσει τέλος
στα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας μας.

Το ζήτημα της ταυτότητας
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αναμένουν τα
στελέχη να ξεκαθαριστεί στο συνέδριο είναι
το ζήτημα της ταυτότητας και πιο συγκεκριμένα αν θα γίνει ξεκάθαρα λόγος για την
ανάγκη σύσταση ενός προοδευτικού πολιτικού μετώπου: «Το ζήτημα είναι πώς το εννοούμε αυτό το μέτωπο. Ο Τσίπρας θα το πει ξανά και θα αναφέρεται ξεκάθαρα και στα κείμενα, αυτή είναι η εντολή. Οι προεδρικοί θα
πιέζουν για συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ, ενώ η
Ομπρέλα θα το λέει επειδή το είπε ο Τσίπρας,
αλλά μην έχεις αυταπάτες ότι θα αφήσουν να
ανοίξει το κόμμα. Όσο γραμματέας είναι ο
Τζανακόπουλος, δεν πρόκειται να αλλάξει
κάτι. Τζανακόπουλος και οργανωτικό γρα-

φείο χειρίζονται τα πάντα. Ο Τσίπρας το ξέρει
και επίσης γνωρίζει καλύτερα από όλους πως
δεν έχει δύναμη να επιφέρει ρηξικέλευθες
αλλαγές», τονίζουν πηγές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Στη χειρότερη περίπτωση μιας ακόμη
έξαρσης της πανδημίας, πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι στο τραπέζι της κουβέντας έχει ήδη πέσει η διεξαγωγή ενός μέρους ψηφιακά, δεδομένου ότι υπάρχει και η
εμπειρία των περασμένων διαδικασιών όπου
χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν και
ομιλίες-τοποθετήσεις αλλά και ψηφοφορίες.
Πάντως το πιο πιθανό είναι τις επόμενες
ημέρες να ανακοινωθεί μια αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής, που θα μεταθέτει το συνέδριο δύο εβδομάδες αργότερα.
Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

O Βορίδης επιβεβαίωσε το «έκτακτο πλάνο» στο Δημόσιο
Στην οδηγία του υπουργείου Εσωτερικών
για το έκτακτο σχέδιο σχετικά με τη λειτουργία του Δημοσίου, το οποίο είχε πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ χθες η «Political», αναφέρθηκε ο
υπουργός Μάκης Βορίδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του. « Έχει υπάρξει και είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο συγκέντρωσης υπηρεσιών

κρίσιμων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν
με λιγότερο προσωπικό», επιβεβαίωσε ο
υπουργός, ανταποδίδοντας και τα πυρά που
δέχεται η κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως υπάρχει σχέδιο και για εκτεταμένη
τηλεργασία στα υπουργεία, κάτι για το οποίο
διαφώνησε η αξιωματική αντιπολίτευση και

«ο κ. Ζαχαριάδης που λέει τώρα για την τηλεργασία έχει καταψηφίσει τον νόμο για την
τηλεργασία».
Σε ό,τι αφορά τις αναστολές των υγειονομικών, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν αν δεν κάνουν το εμβόλιο και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι στο τραπέζι.

ΡOLITICAL

6

TETAΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Νεύρα η Άγκυρα
για τους δεσμούς
με τη Σ. Αραβία

Σ

ε έναν από τους στενότερους συμμάχους της Ελλάδας στην περιοχή
του Κόλπου αναδεικνύεται η Σαουδική Αραβία, με τις δύο χώρες
να ενισχύουν διαρκώς τη συνεργασία τους
σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο,
στήνοντας παράλληλα ανάχωμα στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ
μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, επιβεβαίωσε το
άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και
έδωσε ειδήσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους. Η σημαντικότερη από αυτές
αφορά την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν στην Αθήνα
εντός του 2022, αφού το επιτρέψουν τα
επιδημιολογικά δεδομένα. Η επίσκεψη
αυτή έρχεται ως «απάντηση» στο ταξίδι
που ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στο Ριάντ τον προσεχή Φεβρουάριο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τίποτα περί συνάντησης με τον πρίγκιπα διάδοχο.

Άξονας συνεργασίας
Ο άξονας συνεργασίας Αθήνας - Ριάντ
έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην
Τουρκία, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει
εκ νέου τη Σαουδική Αραβία. Παρά την
επιμονή της Άγκυρας να μπει σφήνα, το

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

διπλωματικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί από την ελληνική πλευρά έχει αποδώσει καρπούς. Τη χρονιά που πέρασε, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία έκαναν κοινά
βήματα στον στρατιωτικό τομέα, με τις δύο
χώρες να υπογράφουν αμυντική συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτής, η Αθήνα εγκατέστησε μια πυροβολαρχία Patriot στο Ριάντ
για την άμυνα της χώρας από αεροπορικές επιθέσεις. Η κίνηση εκτός από υψηλό
συμβολισμό έχει και πρακτικό σκέλος,
αφού οι ελληνικοί Patriot θα αναβαθμιστούν με έξοδα των σαουδαραβικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι χειριστές του συστήματος θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μόλις
χθες μάλιστα το Ριάντ ανακοίνωσε την κατάρριψη πέντε μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που εκτοξεύτηκαν από τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη με σκοπό
να πλήξουν υποδομές της χώρας.
Η εξέλιξη όμως που έβγαλε την Άγκυρα
εκτός εαυτού ήταν η παρουσία των σαουδαραβικών F-15 στη Σούδα και η συνεκπαίδευσή τους με τα ελληνικά «φτερά». Τα

«γεράκια» του Ριάντ μάλιστα δεν δίστασαν
να πετάξουν μαζί με τους Έλληνες πιλότους κάτω από τη μύτη της Τουρκίας, ακόμη και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου που επιχειρεί να «γκριζάρει» η Άγκυρα. Η Πολεμική Αεροπορία ανταπέδωσε
την πρόσκληση και έστειλε τα «Βέλη» της
341 Μοίρας στο Ταμπούκ για την επιχείρηση Falcon Eye 2. Για μια εβδομάδα τα ελληνικά F-16 πετούσαν πάνω από την έρημο έχοντας στο πλευρό τους τα σαουδαραβικά «γεράκια».

Η επίσκεψη Μητσοτάκη
Κορυφαία στιγμή στη συνεργασία των
δύο χωρών ωστόσο ήταν η παρουσία του
Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ και η συνάντησή του με
τον πρίγκιπα διάδοχο τον περασμένο
Οκτώβριο, όπου συζητήθηκε και η οικονομική συνεργασία. Αντιπροσωπεία από
τη Σαουδική Αραβία μάλιστα θα επισκε-

φτεί σύντομα την Αλεξανδρούπολη για να
διερευνήσει πιθανές επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης. Μετά την ολοκλήρωση
της συνάντησης στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον
ομόλογό του και τόνισε ότι η Αθήνα προσβλέπει στη στήριξη των αραβικών χωρών για την υποψηφιότητά της ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26.

Η συνάντηση του Έλληνα
ΥΠΕΞ με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν
Φαρχάν αλ Σαούντ,
επιβεβαίωσε το άριστο
επίπεδο των διμερών σχέσεων

Σκληρή γλώσσα Δένδια προς Τσαβούσογλου, Ακάρ
Ο Νίκος Δένδιας έδωσε αιχμηρή απάντηση στο προκλητικό κρεσέντο της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας την έξαρση
της επιθετικής ρητορικής που παρατηρείται το τελευταίο
διάστημα. « Έχει πάρει διαστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί», είπε ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στα
επικοινωνιακά σόου που επιχειρεί να στήσει η Τουρκία
αλλά και στις εμπρηστικές δηλώσεις του ομολόγου του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. «Η τουρκική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια
διαρκή διαστρέβλωση της αλήθειας και κάθε έννοιας του
διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της
Θάλασσας», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, αν εφαρμόσει το αναφαίρετο δικαίωμα
της επέκτασης των χωρικών υδάτων της», είπε ο κ. Δέν-

διας, ενώ στις «κραυγές» της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών απάντησε ότι «η Τουρκία έχει αντιπαρατάξει έναντι των νησιών μας τη μεγαλύτερη αποβατική δύναμη και τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο και συγχρόνως απαιτεί από εμάς να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά μας, δηλαδή να παραιτηθούμε από
το αναγνωρισμένο δικαίωμα της αυτοάμυνας».
Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Άγκυρα «να αποδείξει την πίστη της στο διεθνές δίκαιο στην πράξη», σημειώνοντας πως μια καλή αρχή θα ήταν η ανάκληση του
casus belli και η άμεση αναγνώριση της ανυπαρξίας του
τουρκολιβυκού μνημονίου.
Παρά τα αυστηρά μηνύματα, η Άγκυρα συνεχίζει τον
χαβά της, με τον εταίρο του Ερντογάν και πρόεδρο του

εθνικιστικού κόμματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί να εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Αθήνας και να αποκαλεί την
Ελλάδα χώρα-ληστή, αν αυξήσει τα χωρικά της ύδατα
στα 12 ναυτικά μίλια. «Το Αιγαίο ή θα είναι θάλασσα ειρήνης και γαλήνης ή το τουρκικό έθνος ξέρει πώς να
υπογράψει άλλη μια νίκη ακόμη και με το αίμα του, θυσιάζοντας τη ζωή του», είπε ο «γκρίζος λύκος» που
συγκυβερνά με τον Ερντογάν.
Η απάντηση στις πολεμικές ιαχές του Μπαχτσελί ήρθε
από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος τόνισε ότι οι
Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκτελούν την αποστολή τους, που είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας.

ΡOLITICAL
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«Θα ζήσει ελεύθερο πουλί»
Στους δικηγορικούς κύκλους παίζουν στοιχήματα για τον χρόνο
αποφυλάκισης του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Μαθαίνω ότι οι περισσότεροι προεξοφλούν ότι ο σκληρός αρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης θα κυκλοφοράει
σαν ελεύθερο πουλάκι μέσα στο 2022. Στοιχήματα για το τι θα κάνει, από τη στιγμή που
θα αποχαιρετήσει της φυλακής τα σίδερα,
δεν βάζουν. Άλλωστε, στο διάστημα που
είναι στη «στενή» έχουν εμφανιστεί ουκ
ολίγοι επίδοξοι αρχηγοί του νεοναζιστικού - φασιστικού αυτού μορφώματος που
εκπροσωπούσε ο Μιχαλολιάκος.

Για τον Σταύρο Κοντονή σάς έχω ήδη
ενημερώσει ότι είναι καθ’ οδόν για το
ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα θα σας βάλω
ένα κουίζ: Υπάρχει και δεύτερος πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα επί
των κυβερνητικών του ημερών
χειριζόταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια, τα οποία σχετίζονται με
την αναπτυξιακή τροχιά της
χώρας. Ποιος είναι;

KENTΡΙ
Πρόβατο στη φωλιά του... λύκου
Αν ισχύει αυτό που μου ψιθύρισε γνωστή κουτσομπόλα, θα γίνει
χαμός το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως λοιπόν διατείνεται η εν
λόγω, επώνυμο κυβερνητικό στέλεχος επισκέφτηκε τις άγιες μέρες που πέρασαν τον πρώην κραταιό υπουργό
του ΣΥΡΙΖΑ Μίμη Παπαγγελόπουλο! Αλήθεια, τι μπορεί να γύρευε ένα γαλάζιο
«πρόβατο» στη φωλιά του «λύκου» και
μάλιστα σε μια εποχή που γράφεται το
κατηγορητήριο από τις δικαστικές αρχές για την εμπλοκή του σε δύο κορυφαίες υποθέσεις, με βασικότερη εκείνη
της Novartis; Θα επανέλθω…

Λιβανός: «Καλός και ο αγιασμός,
αλλά το εμβόλιο καλύτερο!»

Σ

ας γράφαμε χθες ότι μέρα με τη μέρα θα παραλύει το σύμπαν με την επέλαση της Όμικρον, η
οποία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες λοιπόν βγήκαν θετικοί
ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας,
ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ενώ σε όλα τα υπουργεία κάνουν τον σταυρό τους.
Πανικός έχει πέσει στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ο
κορονοϊός χτυπάει τον έναν
μετά τον άλλον τους συνεργάτες του Λιβανού αλλά και την
οικογένειά του. Αρχικά ο κορονοϊός είχε χτυπήσει τον ίδιο τον
υπουργό, δύο μέρες πριν από την
τρίτη δόση του εμβολίου. Στη συνέχεια ασθένησαν η σύζυγός του Δόμνα
και η κόρη του Αλίκη. Έπειτα από λίγες μέρες ασθένησαν συνεργάτες του υφυπουργού Σίμου
Κεδίκογλου.

Ακολούθησαν τέσσερις συνεργάτες του Σπήλιου Λιβανού από το πολιτικό και το υπουργικό του γραφείο (Νίκος
Καραπάνος, Παυσανίας Αγρέβης, Αφροδίτη Γραμμένου και Ανθή Λάγιου). Και τώρα ήλθε η νόσηση του γιου του Διονύση και της άλλης
κόρης του, της Δανάης.
Σημειώνεται ότι όλοι -ακόμη και
τα παιδιά του κ. Λιβανού- είναι εμβολιασμένοι. Αλλά όπως είναι
γνωστό, η Όμικρον δεν καταλαβαίνει από αυτά. Όπως μαθαίνουμε, ο υπουργός πήρε αυτοβούλως την απόφαση να εργαστεί από το σπίτι για μερικές μέρες και να κάνει όλες τις επαφές
μέσω τηλεδιασκέψεων, ώστε να
προστατεύσει τους συνεργάτες του
αλλά και όλους όσους επρόκειτο να συναντήσει από κοντά αυτές τις μέρες.
Κάποιος πρότεινε να κάνουν αγιασμό στο
ΥΠΑΑΤ. Αλλά ο κ. Λιβανός σωστά είπε ότι στην προκειμένη περίπτωση η μόνη σωτηρία είναι το εμβόλιο!

Όταν ο εκσυγχρονισμός φέρνει
οικονομία στις τσέπες των πολιτών
Σε ένα έργο πνοής που θα εξοικονομήσει
ενέργεια και χρήματα προχώρησε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Προκήρυξε
διαγωνισμό για τον ηλεκτροφωτισμό από ιδιωτική επιχείρηση μέρους των διαμερισμάτων του
δήμου. Μαθαίνω ότι η σύμβαση που υπεγράφη
με τον Όμιλο Μυτιληναίος προβλέπει τον ηλεκτροφωτισμό των δρόμων επτά δημοτικών διαμερισμάτων για δώδεκα χρόνια. Το έργο αφορά
στην προμήθεια και τοποθέτηση 48.678 φωτιστικών σωμάτων, καθώς και στην προμήθεια και

τοποθέτηση ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών εξοπλισμών για τον έλεγχο του
οδοφωτισμού μέσω ηλεκτρονικού Κέντρου Ελέγχου. Πρόκειται για έργο 53,6
εκατ. ευρώ. Σημειώνω ότι σήμερα η κατανάλωση ηλεκτρισμού στον Δήμο της
Αθήνας κοστίζει στους δημότες 5,3 εκατ.
ευρώ. Με την τοποθέτηση του νέου συστήματος θα επιτευχθεί εξοικονόμηση
της τάξεως του 80%. Εκσυγχρονισμός
σημαίνει οικονομία!

Αριστερός
από «κούνια»
Δεν του το είχαν βγάλει και τυχαία το παρατσούκλι «Παπαδημούπολη Gate» τού
επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρη Παπαδημούλη.
Το ότι έχει στην κατοχή του ουκ ολίγα
ακίνητα το γνωρίζαμε. Το ότι είναι και
killer το μαθαίνουμε
τώρα, με αφορμή ένα
από τα πολλά διαμερίσματα που έχει αγοράσει στο κέντρο της
Αθήνας για να νοικιάζει σε φτωχοδιάβολους μετανάστες. Μαθαίνω ότι πρόσφατα ο
γιος του έκανε έξωση σε άνεργη γυναίκα
με προβλήματα υγείας, στην οποία νοίκιαζε μια πραγματική τρώγλη! Αυτό είναι που
λένε «αριστερός από κούνια».

Ο φιλόδοξος
μητροπολίτης
Είναι νέος, ωραίος και πολύ φιλόδοξος.
Τελευταίως μάλιστα συστηματικά καλλιεργεί υψηλές επαφές στο εκδοτικό, οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της χώρας.
Πολύ καλά πληροφορημένη πηγή μου από
το Άγιον Όρος με ενημέρωσε ότι ο εν λόγω
μητροπολίτης έχει
λιώσει τα λάστιχα
του αυτοκινήτου να
πηγαινοέρχεται στο
Όρος και όχι για να
προσκυνήσει ή να αγοράσει κομποσκοίνια για τους πιστούς. Τι εννοείς, χριστιανέ μου; Πες μου. Αφού ξέρεις ότι
είμαι τάφος (...ανοικτός). «Ο άγιος πατέρας
έρχεται με άδεια χέρια και φεύγει φορτωμένος»! Δηλαδή; Δηλαδή; Με δώρα του Θεού, εννοείς; Όχι, βρε ευλογημένε. Με γεμάτες τσάντες. Και τι έχουν μέσα οι τσάντες;
Χαρτιά, τέκνον μου, πολλά χαρτιά…
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Ξυδάκης υπέρ του
«μπάτσοι, γουρούνια,
δολοφόνοι»
Άνοιξε πάλι ο οχετός των ύβρεων και της χυδαιότητας από τους εκφραστές της επίσημης
γραμμής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο διευθυντής
του κομματικού ραδιοφωνικού σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ,
Στο Κόκκινο 105.5, Νίκος
Ξυδάκης (πρώην αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που
οργάνωσε η νομαρχιακή
επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας, ανέφερε πως τα
συνθήματα «μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι»
και «αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι»
έχουν βάση και μάλιστα δικαιολογημένη. Αυτοί είναι και δεν αλλάζουν…

Για να ξέρετε: Τον Άγιο Ευστράτιο θα επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα τα Θεοφάνια, για να παραστεί στην
τελετή αγιασμού των υδάτων. Στη
συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Λήμνο. Είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, καθώς πρόκειται για ένα μικρό, ακριτικό βορειοαιγαιοπελαγίτικο νησί, σημαδεμένο από τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ο Άγιος
Ευστράτιος -Άη Στράτης για τους ντόπιους- αποτέλεσε τόπο εξορίας και κοσμείται όχι μόνο από
την ομορφιά του τοπίου του, αλλά κυρίως από τη
λεβεντιά των ανθρώπων του.

Χρονικό του Χρόνου
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Στα… αυτιά
της Ουάσιγκτον

Στη Γαύδο η ΠτΔ
Κ. Σακελλαροπούλου

Τ

ηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων
Πολιτειών είχε ο Νίκος Δένδιας το
απόγευμα της Τρίτης. Στο τηλεφώνημα που
έγινε με πρωτοβουλία της αμερικανικής
πλευράς ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
ενημέρωσε τη Γουέντι Σέρμαν για την τουρκική προκλητικότητα και την έξαρση της εμπρηστικής ρητορικής των γειτόνων. Ο κ. Δένδιας μετέφερε στην Αμερικανίδα υπουργό
τον προβληματισμό της Αθήνας για το νέο
αφήγημα της Άγκυρας, που συνδέει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών με
ζητήματα κυριαρχίας, όπως προκύπτει από
τις πρόσφατες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του Χουλουσί Ακάρ, οι οποίοι
ερμηνεύουν με αυθαίρετο τρόπο το διεθνές
δίκαιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο
υπουργών βρέθηκαν ακόμη τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και η ανησυχητική κλιμάκωση
στην Ουκρανία εξαιτίας της οποίας το ΝΑΤΟ
συγκαλεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Παρασκευή σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ενώ στις 10 Ιανουαρίου προγραμματίζεται σύνοδος με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Η πανδημία πανδημία και
οι διακοπές διακοπές…
Παρά την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον, οι
προκρατήσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας
μίσθωσης για τουριστικούς προορισμούς κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ελάχιστα
είναι τα μέρη που παρουσιάζουν ακόμα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα. Η πληρότητα
φθάνει έως και το 97% για τα Θεοφάνια και το
τριήμερο των Φώτων από τους «τελευταίους»
των εκδρομέων που επιλέγουν να ταξιδέψουν
το τελευταίο τριήμερο των χριστουγεννιάτικων
διακοπών. Δεν τρόμαξε τους εκδρομείς η Όμικρον. Συνεχίζουν ακάθεκτοι. Μετά θα πάνε στις
δομές του ΕΟΔΥ και στα φαρμακεία και θα κατηγορούν το κράτος για τις ουρές. Απλά και ελληνικά…

POLITICANTIS

«Γούρι» οι διαφωνίες
Όπως διαφώνησαν για την επιβολή και την άρση
των lockdowns, για τις προϋποθέσεις ώστε να
ανοίξουν αλλά και να κλείσουν η εστίαση και τα εμπορικά κέντρα, για τη χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους αλλά και για τόσες ακόμη περιπτώσεις, έτσι και χθες στην επιτροπή των ειδικών
υπήρξε… διχογνωμία. «Όλα καλά!», πανηγύριζε
κυβερνητικός, για να εξηγήσει στη συνέχεια σε
αυτούς που τον κοιτούσαν απορημένοι. «Και πέρσι
διαφωνούσαν για το μέγεθος της διασποράς στα
σχολεία και αποδείχτηκε ότι οι μαθητικές τάξεις
είναι από τους πιο ασφαλείς χώρους. Άρα... γούρι», κατέληξε.

Μιας και πιάσαμε τα ταξίδια, το νοτιότερο
άκρο της Ευρώπης, την ακριτική Γαύδο επέλεξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου για να γιορτάσει τα Θεοφάνια. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για
μια άκρως συμβολική κίνηση, από την πρώτη
πολίτη της χώρας, η οποία πρέπει να παραδεχτούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει
να ανεβάζει κάπως στροφές. Κάτι μαθαίνει με
τα χρόνια…

Η μεγάλη μάχη
για το χρηματιστήριο

Μεγάλη μάχη μαθαίνω ότι εξελίσσεται μεταξύ
των υποψηφίων που διεκδικούν τη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου του χρηματιστηρίου,
μετά την παραίτηση του Σωκράτη Λαζαρίδη. Η
όλη διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, ως γνωστόν, έχει ανατεθεί
στην ελβετική εταιρεία αναζήτησης στελεχών
Έγκον Ζέντερ, η οποία διευθύνεται από τον κυπριακής καταγωγής Ανδρέα Γαβριηλίδη. Εκ
των τριών βασικών διεκδικητών της θέσης οι
δύο κατάγονται από την Κύπρο. Συγκεκριμένα
πρόκειται για τον Κριστιάν Τόμας, πρώην στέλεχος της KPMG και των ΕΛΠΕ, και τον Αριστείδη Βουράκη, διευθύνοντα σύμβουλο της
κυπριακής τράπεζας Astron Bank. Ανάμεσά
τους και ο ελληνικής καταγωγής Θύμιος Κυριακόπουλος, κατά πολλούς φαβορί. Ο κ. Κυριακόπουλος διετέλεσε εκτελεστικός γενικός
διευθυντής και διευθυντής Κινδύνων Ομίλου
(Chief Risk Officer) στην Τράπεζα Πειραιώς
από τα τέλη του 2017 έως το 2020. Για όσους
δεν γνωρίζουν, στο παρελθόν είχε εργαστεί για
την Goldman Sachs, την Deutsche Bank και
την PriceWaterhouseCoopers…
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Το... Πρόσωπο

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

POLITICANTIS
Ο Τάκης και οι κλούβες των ΜΑΤ
Την περασμένη Κυριακή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήρε μια
βασιλόπιτα και πήγε στα Άνω Λιόσια. Μπήκε μέσα σε μια κλούβα των ΜΑΤ και
έκοψε τη βασιλόπιτα ευχόμενος χρόνια πολλά στους αστυνομικούς. Οι
αστυνομικοί τού είπαν τα προβλήματά τους, που είναι το οικονομικό και η
παλαιότητα των λεωφορείων. Όπως τους είπε ο υπουργός, θα προσπαθήσει
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης η αστυνομία να προμηθευτεί νέες κλούβες. Σε
ανάρτησή του στα social media ο υπουργός ανέφερε: «Με τους άνδρες της
514 διμοιρίας της ΥΑΤ στα Άνω Λιόσια. Τους ευχαρίστησα για τον
επαγγελματισμό τους στις αποστολές που αναλαμβάνουν, ανταλλάξαμε ευχές
για τη νέα χρονιά και συζητήσαμε τα θέματα που τους απασχολούν».

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Στα… μαχαίρια
Άδωνις και
Πατούλης
Μια «ψυχρασία» (που έλεγε και ο Ζήκος
στην ελληνική ταινία «Της κακομοίρας»)
στις σχέσεις Άδωνι και Πατούλη υπάρχει
και ήρθε στην επιφάνεια με τις τιμές των
PCR. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έριξε την ευθύνη σε Πατούλη και Εξαδάκτυλο για τα
60 ευρώ στα PCR τεστ, με την απάντηση
των ιδίων και γενικότερα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών να «κατακεραυνώνει»
τον υπουργό Ανάπτυξης και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ανακοίνωσή του ο
ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι αυτή που αποφασίζει
για την τιμή μιας ιατρικής πράξης είναι
πάντα η εκάστοτε πολιτική ηγεσία των
υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης. Τάσσεται υπέρ της συνταγογράφησης των
PCR τεστ αλλά και της δωρεάν χορήγησής τους στους ανασφάλιστους μέσω των
δημόσιων δομών υγείας. Ας ελπίσουμε
να επικρατήσει ψυχραιμία μεταξύ των
δύο ανδρών.

Περίεργες συμπτώσεις με εταιρείες eWallet
Έντονη ανησυχία υπάρχει με ορισμένες εταιρείες ηλεκτρονικού χρήματος (eWallet). Ακούγεται, μάλιστα, ότι έχει
ήδη ξεκινήσει διαδικασία έρευνας με ταχύτατους ρυθμούς
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος ύστερα από καταγγελίες για εξαπάτηση καταναλωτών
στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για μη αδειοδοτημένες
εταιρείες ηλεκτρονικού χρήματος (eWallet) που διαφήμιζαν
επί μήνες μέσω ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων την έκδοση χρεωστικής κάρτας, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
στο εξωτερικό με web banking και εφαρμογές για κινητά. Όπως αποδείχθηκε από τις
καταγγελίες θυμάτων, αφού έκαναν τις πρώτες καταθέσεις ή μεταφορές μετρητών, τα
χρήματά τους έχουν μπλοκαριστεί με διάφορες ανεξήγητες προφάσεις… Τώρα κλαίνε
ομαδικά τα λεφτά τους και τα ψάχνουν από το City μέχρι κάτι offshore στην Ινδία… Έχει
ψωμί η υπόθεση.

Ο Τσίπρας λέει
«ναι» σε εκλογές,
«όχι» σε συνέδριο
Γκρίνια, ακούω, υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής
Συμμαχίας, καθότι ο πρόεδρος Αλέξης
δεν λέει κουβέντα για το επικείμενο
συνέδριο του κόμματος, το οποίο περιμένουν πώς και πώς οι σύντροφοι στην
Κουμουνδούρου. Η αναζωπύρωση σεναρίων τις τελευταίες ημέρες περί ματαίωσης ή αναβολής του τρίτου συνεδρίου προσκρούει μεταξύ άλλων και σε
ένα νέο στοιχείο στην εξίσωση που καλείται να επιλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται ο Αλέξης Τσίπρας να ζητάει «εκλογές εδώ και τώρα» και να ακυρώνει συνεχώς το συνέδριο του κόμματος λόγω
πανδημίας; Δεν τα λέω εγώ αυτά, οι
σύντροφοι της Αριστεράς τα λένε στις
ιδιωτικές τους συνομιλίες.

LOCK
Η επιστροφή των Μαρινόπουλων

M

ετά την κατάρρευση και τη χρεοκοπία των αδελφών Μαρινόπουλων φαίνεται ότι η οικογένεια ανακάμπτει και επανέρχεται με νέες μπίζνες. Για
αυτό σας λέω, η Ελλάδα είναι… παράδεισος τελικά. Πρόκειται για εταιρεία
που ίδρυσαν μέλη των οικογενειών Πάνου Μαρινόπουλου, Ιωάννη Μαρινόπουλου
και Μουτάφη στα μέσα της περασμένης χρονιάς και με μια επένδυση που υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ, προπαραμονές της Πρωτοχρονιάς εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο. Η εταιρεία, μέτοχοι της οποίας είναι οι Πάνος Μαρινόπουλος του Ιωάννη
με 25%, Πάνος Μαρινόπουλος του Κωνσταντίνου με 24,17%, Ελένη Μαρινοπούλου
με 20,67%, Δημό κ λεια-Αγγελική Μουτάφη με 10,60%, Δημήτριος Κάτσαρης με
5,60%, Ιωάννης Μαρινόπουλος με 5,43%, Κωνσταντίνος Μαρινόπουλος με 4,86% και
Ανδρέας Καπασούρης με 3,67% έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων την ίδρυση και
λειτουργία αποθηκών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, διανομή, προώθηση παντός είδους φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, κ.ά. Τελικά το American Dream ξεθώριασε στις ΗΠΑ, αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα.

Αφού δεν «περπατάει» το
σενάριο της παραίτησης
Μητσοτάκη, πιάσαμε τώρα το
σενάριο του ανασχηματισμού
μέχρι το Πάσχα. Μόνο που στο
Μαξίμου άλλες είναι οι
ανησυχίες κι όχι οι
ανασχηματισμοί. Τώρα
κυκλοφορούν νέες κυλιόμενες
μετρήσεις που δείχνουν
ιδιαίτερα ενισχυμένο -ειδικά
στον χώρο του Κέντρου- τον
Νίκο Ανδρουλάκη. Και είναι
βέβαιο πως πολύ σύντομα θα
αλλάξει και η στρατηγική της
Νέας Δημοκρατίας απέναντι
στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ. Τις ίδιες
κυλιόμενες βλέπουν και στον
ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βουρ για την
τρίτη θέση…
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ΘΕΣΕΙΣ

Το 2022 μια χρονιά νέων αγώνων και αλλαγών

Τ
του

Άγγελου
Τζίτζιρα
Μέλος της
Γραμματείας
του τομέα
Παιδείας του
Κινήματος
Αλλαγής

ο 2021 μάς άφησε με έναν τεράστιο απολογισμό, σημαντικές απώλειες, μεγάλες αλλαγές, φόβο αλλά και ελπίδες για την επόμενη

μέρα.
Το 2021 έφυγαν μακριά μας σημαντικές προσωπικότητες της χώρας οι οποίες λείπουν σε όλους
μας, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο ανήκουμε. Η Φώφη Γεννηματά, ο Άκης Τσοχατζόπουλος,
ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Κάρολος Παπούλιας και
λοιπές σημαντικές προσωπικότητες έφυγαν μακριά, αλλά μένουν για πάντα μαζί μας παρά τα αρνητικά που ίσως θα έχουν κάνει. Ειδικά η απώλεια
της Φώφης Γεννηματά έφερε μεγάλες εξελίξεις
στον χώρο της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο, καθώς η πορεία της στην πολιτική έφερε κυρίως ενότητα και δύναμη για το Κίνημα, από το 43% έως το
4% και μετά πάλι στις ανόδους που βλέπει η παράταξη.
Το 2021 επίσης συνέβησαν μεγάλες αλλαγές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες επηρέασαν και επη-

ρεάζουν σημαντικά τη χώρα. Από τις οπισθοδρομικές και άδικες αλλαγές που έφερε η υπουργός
Παιδείας στην Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τα αποτελέσματα που αυτές έδειξαν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, και τις νέες
αλλά και επικίνδυνες μεταλλάξεις της πανδημίας
που μας μαστίζει εδώ και χρόνια έως τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με
την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στο αξίωμα του
προέδρου και τα αποτελέσματα εκλογών σε άλλες
χώρες, όπως η Γερμανία, αποδείχτηκε πως αυτή η
χρονιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
Το 2021 συνεχίστηκε ο φόβος αλλά μαζί με αυτόν
συνεχίστηκε και η ελπίδα της ανθρωπότητας για
καλύτερες μέρες. Τώρα που τελείωσε το 2021,
μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και
ελπίδα.
Το 2022 μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά μεγάλων αλλαγών στην πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως, καθώς οι ενδείξεις για την επιστροφή της

Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη αλλά και στη
χώρα μας είναι ισχυρές. Αν συνεχιστεί η άνοδος
του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις δημοσκοπήσεις,
θα μπορέσει να φέρει πολιτικές εξελίξεις που δεν
φανταζόμασταν τον Ιανουάριο του 2021. Η ανανέωση σίγουρα είναι το σύνθημα που επικρατεί και στο
Κίνημα Αλλαγής αλλά και σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας, ως ένα αίτημα όλων των
γενιών, ανανέωση ηλικιακή αλλά και πρωτίστως
ανανέωση ως προς τις ιδέες. Η ελληνική κοινωνία
μάς έχει αποδείξει ότι δεν συμφωνεί με τον νέο δικομματισμό που δημιουργήθηκε μετά την οικονομική κρίση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο χρόνια
δεν έχει δει αύξηση των ποσοστών του, αντιθέτως
βλέπει συνεχή πτώση.
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει αποδείξει στο
παρελθόν ότι θέλει και μπορεί να ασκήσει όχι μόνο
υπεύθυνη αντιπολίτευση, και ειδικά αξιωματική
αντιπολίτευση, αλλά επίσης μπορεί να κυβερνήσει
με επιτυχίες υπέρ της χώρας.

Τριάντα χρόνια δράσης Μακεδονικού Πρακτορείου
και Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η

νέα χρονιά 2022 ξεκινά με πολλές προσδοκίες και με την ελπίδα να απαλλαγούμε οριστικά από τη νόσο Covid-19. Οι
προσπάθειες της παγκόσμιας κοινότητας είναι
πολλές και τα μηνύματα που έρχονται μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε.
Οφείλουμε, όμως, να θυμόμαστε σπουδαίες
κατακτήσεις και να τις θυμίζουμε στους πολίτες.
Το 2021 ήταν η επέτειος των 30 χρόνων από την
ίδρυση του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΜΠΕ) και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής-πρώτος πρόεδρος
του ΜΠΕ και εμπνευστής των δυο εμβληματικών
φορέων ο κ. Κωνσταντίνος Πυλαρινός, τ. βουλευτής ΝΔ.
Παράλληλα ο κ. Πυλαρινός ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Πετύχαμε με την ίδρυση του ΜΠΕ να έχουμε
φωνή στον χώρο των Βαλκανίων και να προλάβουμε τους «καλούς γείτονές» μας από το να το
ιδρύσουν εκείνοι! Η φωνή της Ελλάδας ενισχύθηκε, ενώ παράλληλα κατορθώνουμε να προβάλλουμε τις θέσεις μας και να ισχυροποιούμε
τη θέση της πατρίδας μας.
Ιδρύθηκε το 1991 σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο
Θεσσαλονίκης, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και στεγάζεται μέχρι σήμερα και οι οποίοι συμμετείχαν
στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

του

Κων/νου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
Η ίδρυση του πρακτορείου ήταν αποτέλεσμα
της θέλησης όλων των φορέων της Θεσσαλονίκης να προβάλουν τον δυναμισμό του βορειοελλαδικού χώρου.
Μέχρι τα μέσα του 2015 και πριν από τη συνένωσή του με το ΑΠΕ στεγαζόταν στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και είχε ανταποκριτές στην Αθήνα, σε βαλκανικές πρωτεύουσες και σε πόλεις
του εξωτερικού με μεγάλη ελληνική ομογένεια.
Από τις 31 Αυγούστου του 2015 κατέχει σε συνεργασία με τη ΔΕΘ (η οποία είναι ιδιοκτήτρια)
και δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, ονόματι
«Πρακτορείο FM 104.9», που αποτελεί συνέχεια
του πάλαι ποτέ «Ράδιο ΔΕΘ», πρώην «105 FM της
Helexpo» και ο οποίος ξεκίνησε το 1988 και στεγάζεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
παράλληλα με το παράρτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αναφορά μου γίνεται σε μια χρονική περίοδο
που ο Τούρκος πρόεδρος κ. Ερντογάν εγείρει
αξιώσεις σε βάρος της Ελλάδας και η κατάσταση
στον χώρο των Βαλκανίων είναι αρκετά ρευστή.
Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι η Ελλάδα είναι
υπέρμαχος της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων και μάλιστα από θέση ισχύος!
Μια ακόμη, πολιτιστική κατάκτηση είναι το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο πολιτισμός
ενισχύει την εξωστρέφεια και φέρνει κοντά τους
λαούς. Η αυτοδιοικητική και πολιτική ηγεσία της
πόλης επιδεικνύει αδιαφορία για την επέτειο των
30 ετών και πορεύεται στο 2022 χωρίς όραμα και
διάθεση να τιμήσει τους εμπνευστές και πρωταγωνιστές των προσπαθειών αυτών!
Η Θεσσαλονίκη αξίζει και πρέπει να αναπτυχθεί.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμφυλη βία στο Διαδίκτυο
βρήκε την τιμωρό της
του Κώστα Παππά
ια σημαντική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο Διαδίκτυο ανέλαβε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία κατέθεσε νομοθετική έκθεση στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του φαινομένου. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (513 υπέρ, 122 κατά και 58
αποχές). Βασικός στόχος είναι η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου,
καθώς και ο ορισμός μέτρων για την προστασία και
υποστήριξη των θυμάτων.
H ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε στην «Political»
για την έμφυλη διαδικτυακή βία, ορίζοντάς την ως
εξής: «Ως έμφυλη βία στο Διαδίκτυο δεν εννοούμε μόνο την εκδικητική πορνογραφία, το revenge porn, που
είναι διαδεδομένο και έχει πολλές μορφές, από την
ανάρτηση γυμνών φωτογραφιών μιας γυναίκας χωρίς
τη συναίνεσή της μέχρι βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Μιλάμε για απειλές που έχουν στόχο την εκβίαση συντρόφου προς σύντροφο ή άντρα προς γυναίκα ή ακόμη και του ίδιου φύλου. Έμφυλη βία είναι και
αυτό», σημείωσε η κυρία Βόζεμπεργκ και πρόσθεσε:
«Κυρίως όμως εστιάζουμε σε σημεία στα οποία είναι
δύσκολος ο διαδικτυακός έλεγχος και είναι δύσκολο
να βρεθεί από την υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος ο server αυτών των σελίδων. Είναι ακατάστατο το
διαδικτυακό περιβάλλον. Στην Ελλάδα η υπηρεσία
ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι εξαιρετικά εξελιγμένη και δανείζουμε πρακτικές μας μεταξύ διμερών και
πολυμερών σχέσεων με άλλα κράτη».

Μ

Προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ εξήγησε ακόμη: «Στη διαδικτυακή έμφυλη βία περιλαμβάνονται και γνωριμίες
που έχουν ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια που μπαίνουν σε
ιστοτόπους γνωριμιών και ως συνέπεια πολλές φορές
αυτών των γνωριμιών έχουμε και την απάτη με τα ψεύτικα προφίλ. Πολλές φορές έχουμε δει ακόμη και βιασμούς από άτομα που γνωρίστηκαν εκεί και η σχέση
εξελίχθηκε σε μια τραγική κατάσταση, που φτάνει μέχρι και την αφαίρεση της ζωής. Ουσιαστικά όμως η έμφυλη βία του Διαδικτύου δεν έχει σωματική επαφή,
είναι περισσότερο αυτές οι εκδικητικές πορνοσελίδες
και οι απειλές σε περιπτώσεις παράλληλων σχέσεων.
Μιλάμε για την πιο σημαντική και πιο ντροπιαστική
προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, σε μια

Ευρωπαϊκή Ένωση του 2022 δεν μπορεί να μιλάμε για πολιτισμό, όταν
έχουμε τελείως ανεξέλεγκτο τοπίο
δυνατότητας προσβολής δικαιωμάτων του ανθρώπου από άνθρωπο».

Έξαρση σε όλο τον κόσμο
Για τη νομοθετική πρωτοβουλία
που ανέλαβε η ευρωβουλευτής
υποστήριξε: «Η έκθεση αυτή ήταν
πρωτοβουλία της πολιτικής ομάδας
της Επιτροπής Γυναικών, στην οποία
έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, αλλά και της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών. Η κίνηση αυτή τείνει να καλύψει ένα νομοθετικό
κενό που υπάρχει για την αντιμετώπιση
της έμφυλης βίας στο Διαδίκτυο ως ειδικής μορφής βίας. Τον τελευταίο καιρό πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια υπάρχει
έξαρση της έμφυλης βίας εντός και εκτός
Διαδικτύου. Το lockdown περιόρισε τις οικογένειες εντός των τειχών και τα φαινόμενα
αυτά αυξήθηκαν». Πρόσθεσε ακόμη ότι η ίδια και άλλοι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να φέρει
οδηγία με την οποία να αναβαθμίζει την έμφυλη βία
στο Διαδίκτυο.
Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε:
«Όταν θα φέρει αυτή την οδηγία η Επιτροπή, εκ των
πραγμάτων θα είναι υποχρεωτικό να υιοθετηθεί από τα
κράτη-μέλη και θα είναι ενισχυτική της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους-μέλους.
Ζητούμε λοιπόν και μέτρα για την προώθηση των
δράσεων των κρατών-μελών αλλά και για την πρόληψη του εγκλήματος και της αποκατάστασης των θυμάτων. Όσο γρήγορα προχωρεί η τεχνολογία τόσο
δυσκολότερο είναι να καλυφθεί από τον νόμο. Η έκθεση που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια έτυχε
μεγάλης πλειοψηφίας, αλλά και όσοι καταψήφισαν
ή απείχαν δεν ήταν αντίθετοι στο πνεύμα και τη φιλοσοφία να εκπονήσει μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και τιμή για τη χώρα μας αυτή η πρωτοβουλία. Άλλωστε και στην Ελλάδα η κυβέρνηση της
Νέα Δημοκρατίας αναβάθμισε το έγκλημα της γυναικοκτονίας, διότι θυμίζω ότι κατά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε εναλλακτική πρόταση ποινής, ενώ τώρα προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο ισόβια κάθειρξη».

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ
κατέθεσε νομοθετική
έκθεση στο
Ευρωκοινοβούλιο
και πήρε έγκριση
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Κονδύλια και για
τους «Ιπτάμενους
Σπαρτιάτες»

Η

αύξηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε επίπεδα προ
κρίσης ανοίγει επιτέλους
«παράθυρο» για να κλείσουν κάποιες
από τις «μαύρες τρύπες» του παρελθόντος. Το 2022, εκτός από την «παρέλαση»
νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα
τουλάχιστον 6,39 δισ. που έχουν μπει
στην άκρη για τις Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να «αναστήσουν» τον στόλο των
μεταγωγικών αεροσκαφών της χώρας.
Αν και τα προβλήματα των C-130 Hercules δείχνουν προς το παρόν άλυτα, θετικά
είναι τα νέα για τα οκτώ C-27J Spartan
της Leonardo.
Και οι δύο τύποι αεροσκαφών είναι πολύτιμοι για την Πολεμική Αεροπορία και
συνολικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις,
αφού μαζί σηκώνουν το κύριο βάρος των
αερομεταφορών, είτε πρόκειται για
στρατεύματα και υλικά είτε για τη μεταφορά ασθενών από τα νησιά στην ενδοχώρα. Όμως, τόσο τα C-130 όσο και τα C27 έπεσαν «θύματα» της οικονομικής
κρίσης και της κακοδιαχείρισης από παλαιότερες ηγεσίες του υπουργείου, με
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του
στόλου να καθηλωθεί και να απαξιωθεί.
Για τον «Ηρακλή» αναζητείται πλέον λύ-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ση στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Ισραήλ, παρά τις δεσμεύσεις της ΕΑΒ για
παράδοση δύο αεροσκαφών μέσα στο
2022. Για τα C-27 ωστόσο φαίνεται για
πρώτη φορά εδώ και χρόνια φως στο
τούνελ, καθώς η σύμβαση που εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
για την υποστήριξή τους θα δώσει και πάλι «φτερά» στα καθηλωμένα αεροσκάφη.
Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση, αφού η προηγούμενη προσπάθεια υποστήριξης των
C-17 είχε πέσει στο κενό με την ακύρωση
του σχετικού διαγωνισμού το 2019, αφού
η μοναδική προσφορά της Leonardo δεν
κάλυπτε τις τεχνικές απαιτήσεις της ελληνικής πλευράς.
Η νέα τεχνική σύμβαση ύψους 55 εκατ.
ευρώ συντάχθηκε με διαδικασίες «fast
track» ώστε να τρέξει όσο το δυνατόν
συντομότερα. Η Διεύθυνση Αμυντικών
Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η ιταλική εταιρεία συμφώνησαν την υποστήριξη
του στόλου των C-17 για 4 έτη, με τη Leo-

nardo να δεσμεύεται για αύξηση της διαθεσιμότητας στο 75% μέσα σε λιγότερο
από δύο έτη και διατήρηση του υψηλού
επιπέδου διαθεσιμοτήτων μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η εξέλιξη αυτή
αναμένεται να δώσει βαθιά «ανάσα» στην
354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών «Πήγασος», αφού οι ώρες πτήσης κάθε αεροσκάφους αναμένεται να ξεπεράσουν τις
10.000 στο διάστημα αυτό.
Η αγορά των C-27, αν και συνάντησε
πολλές αντιδράσεις, προσέφερε στην Πολεμική Αεροπορία ένα αρκετά αξιόπιστο
μέσο με σχετικά μικρό κόστος πτήσης. Οι
«Σπαρτιάτες» έχουν τη δυνατότητα απογείωσης με μέγιστο βάρος 31.800 κιλά και αυτονομία έως 4.630 χιλιόμετρα, ενώ μπορούν να μεταφέρουν 46 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες ή 34 αλεξιπτωτιστές.

Η σύμβαση που εγκρίθηκε
από την αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής για την
υποστήριξή τους θα δώσει
και πάλι... φτερά στα
καθηλωμένα αεροσκάφη

AΜΥΝΑ
Απεμπλοκή
των ΕΔ από
το Προσφυγικό
Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις απεμπλέκονται
από την καθημερινή διαχείριση
του Μεταναστευτικού έπειτα από
επτά χρόνια. Στο διάστημα αυτό
στελέχη των τριών κλάδων είχαν
την ευθύνη της καθημερινής σίτισης χιλιάδων ανθρώπων που
φιλοξενούνταν στις δομές των
Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και
της μεταφοράς τους και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Οι αρμοδιότητες αυτές περνούν πλέον στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο
θα αναλάβει εξολοκλήρου τη διαχείριση του ζητήματος.
Στο τελευταίο δελτίο του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μάλιστα αναφέρεται ότι στις 16 δομές των Ενόπλων Δυνάμεων φιλοξενούνται πλέον μόνο 3.474
μετανάστες και πρόσφυγες. «Ανταπεξήλθαν απολύτως επιτυχώς
στη συνδρομή της Πολιτείας, στη
διαχείριση ενός ζητήματος περίπλοκου, σύνθετου και με λεπτές
αποχρώσεις. Θεωρώ ότι τα κατάφεραν σε εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος
στην εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων. «Μειώσαμε σε 34 από
121 τις δομές φιλοξενίας που προ
διετίας λειτουργούσαν στη χώρα
μας και ολοκληρώσαμε την ανάκτηση του ελέγχου λειτουργίας
τους», υπογράμμισε ο Νότης Μηταράκης, τονίζοντας παράλληλα
ότι «το Μεταναστευτικό δεν
παύει να αποτελεί πρόκληση που
απαιτεί αυστηρή εφαρμογή της
εθνικής στρατηγικής, εγρήγορση και σκληρή δουλειά από
όλους τους εμπλεκόμενος».
Οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντως θα
συνεχίσουν να εμπλέκονται στο
έργο της αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών με ενισχυμένες περιπολίες τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
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Η

επέλαση της Όμικρον είναι
εξαιρετικά δυναμική και οι προβλέψεις για υψηλό αριθμό νέων
κρουσμάτων επιβεβαιώθηκαν.
Τα 50.126 νέα κρούσματα προκάλεσαν μούδιασμα, για αυτό και στις δηλώσεις των
υπουργών Υγείας και Παιδείας συμμετείχε
και η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου,
που ανέλυσε τα στοιχεία της πανδημίας σε
σχέση με τη λειτουργία των σχολείων.

Εφιάλτης δίχως τέλος η «Ο»,
πάνω από 50.000 κρούσματα
ΠΟΥ: Ήπια συμπτώματα
Περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η παραλλαγή
Όμικρον του κορονοϊού πλήττει την άνω αναπνευστική οδό, προκαλώντας ηπιότερα συμπτώματα από ό,τι
προηγούμενες παραλλαγές, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Βλέπουμε πως όλο και περισσότερες μελέτες επισημαίνουν ότι η Όμικρον μολύνει το άνω τμήμα του σώματος. Αντίθετα με τις άλλες (παραλλαγές), που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή πνευμονία», δήλωσε
σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο διευθυντής Εκτάκτων Καταστάσεων του ΠΟΥ Αμπντί Μαχαμούντ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «καλά νέα». Ωστόσο
πρόσθεσε πως η υψηλή μεταδοτικότητα της Όμικρον
σημαίνει ότι θα γίνει κυρίαρχη μέσα σε διάστημα
εβδομάδων σε πολλά μέρη, δημιουργώντας μια απειλή σε χώρες στις οποίες υψηλό ποσοστό του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης τόνισε πως η αύξηση κρουσμάτων ήταν αναμενόμενη λόγω της μεταδοτικότητας της Όμικρον. Παρατηρείται μια αύξηση στα ΤΕΠ και
στις απλές κλίνες των νοσοκομείων, όμως
έπειτα από συνεννόηση με τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Κλινικών θα διατεθεί το 10-15%
των απλών κλινών τους για τα Covid περιστατικά, ενώ σύντομα με ΚΥΑ θα γίνει ρύθμιση για το πιστοποιητικό νόσησης. Για τους
εμβολιασμένους αρκεί το θετικό rapid, ενώ
για τους ανεμβολίαστους είναι απαραίτητο
το μοριακό. Ωστόσο το θετικό rapid είναι αρκετό για να δώσει αναρρωτική άδεια ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Στις δώδεκα πόλεις
όπου ελέγχονται τα λύματα προκύπτει αύξηση, με μεγαλύτερη στη Λάρισα (+342%)
και στα Ιωάννινα (+290%).
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 61
νέοι θάνατοι ενώ νοσηλεύονται 619 διασωληνωμένοι, οι 525 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Στα 19.828 ανήλθαν τα κρούσματα στην
Αττική και στα 5.459 στη Θεσσαλονίκη.

Η πανδημία σαρώνει τον κόσμο
Πολλές περιοχές του πλανήτη καταγράφουν υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων. Χιλιάδες κρούσματα στην Αυστραλία, ωστόσο
παραμένει η χαμηλά η θνητότητα. Καθημερινά ρεκόρ καταγράφουν η Αγγλία, η Γαλλία
και η Ιταλία, ενώ ακόμα και στο καλά θωρακισμένο Ισραήλ τα κρούσματα αυξάνονται
και οι τοπικές υγειονομικές αρχές περιμέ-

ΕΛΛΑΔΑ

νουν έξαρση τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν το πρώτο μεγάλο δίλημμα του νέου
έτους: πώς να διαχειριστούν την επιστροφή
στα σχολεία και στην εργασία εκατομμυρίων πολιτών. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα στη Βρετανία. Τεράστιες οι ελλείψεις προσωπικού
σε Δημόσιο και επιχειρήσεις. Ο Τζόνσον
εξετάζει τη λύση του στρατού για να καλύψει κενά. Στην Ιταλία 150 από τους συνολικά
5.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν θετικοί, έπειτα από τεστ που πραγματοποιήθηκε εν πλω.

Κρούουν τον κώδωνα οι ειδικοί
Ο ένας μετά τον άλλο οι ειδικοί κάνουν τις
δικές τους εκτιμήσεις για την πορεία της
πανδημίας. O καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης είπε στο
δελτίο ειδήσεων του STAR: «Η αυξητική πορεία της Όμικρον είναι έντονη. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 20 του μήνα, όπου περιμένουμε την κορύφωση με έναν μέσο όρο της τάξης των 65.000 και ύστερα περίπου από έναν
μήνα, γύρω στις 20 Φεβρουαρίου, θα έχει
αποκλιμακωθεί πλήρως, φτάνοντας σε πολύ
χαμηλούς αριθμούς στα 2.000-3.000 κρούσματα την ημέρα». Ο διευθυντής στη Β’ ΜΕΘ
του νοσοκομείου Παπανικολάου Νίκος Καπραβέλος τόνισε στον ΣΚΑΪ πως δεν έχει γίνει ακόμα εισαγωγή τριπλοεμβολιασμένου
στο νοσοκομείο και επεσήμανε: «Δεν φτάνουν τα μέτρα, δεν έχουμε το κυριότερο μέτρο, την υποχρεωτικό του εμβολιασμού. Αν
από τον Αύγουστο είχαμε υποχρεωτικότητα,
δεν θα φτάναμε στο τέταρτο κύμα με τέτοιες
τραγικές συνέπειες». Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά Κώστας Κού-

βαρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε πως η
θετικότητα των τεστ, ιδιαίτερα σε κλειστές
περιοχές όπως η Σαλαμίνα, φτάνει το 20 με
25%, δηλαδή ένα στα τέσσερα τεστ είναι θετικό. Πάντως όσο επελαύνει η Όμικρον θα
χτυπά και υγειονομικούς. Στον Ευαγγελισμό, από τους 92 υγειονομικούς που ήταν σε
καραντίνα, οι 32 επέστρεψαν στα πόστα
τους. Ένα 8χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε από τη Λαμία στο νοσοκομείο Παίδων με
συμπτώματα Covid νοσηλεύεται σε απλή
κλίνη ΜΕΘ σε καλή κατάσταση.

Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση
προβλέπουν οι ειδικοί - Πότε
περιμένουν αποκλιμάκωση

Ηλίας Μόσιαλος: Τι γνωρίζουμε για τη νέα μετάλλαξη από το Καμερούν
Τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα για τη μετάλλαξη
από το Καμερούν, που ανιχνεύθηκε στη νότια Γαλλία, παρουσιάζει ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, με ανάρτησή του
στο Facebook. Όπως παρατηρεί, πρόσφατες αναφορές στα
διεθνή ΜΜΕ περιγράφουν την εμφάνιση μιας νέας παραλλαγής του ιού σε επτά ενήλικες και πέντε παιδιά, που ζουν
στην ίδια γεωγραφική περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας.
Επί του παρόντος, η παραλλαγή αυτή (ΙΗU ή B.1.640.2) δεν
έχει εντοπιστεί σε άλλες χώρες, δεν έχουμε επίσημη ανα-

κοίνωση από τις γαλλικές υγειονομικές αρχές και δεν έχει
χαρακτηριστεί ως παραλλαγή υπό έρευνα από τον ΠΟΥ.
Τα διεθνή ΜΜΕ, παρατηρεί ο κ. Μόσιαλος, μεταφέρουν
την είδηση με βάση μια σχετική προδημοσίευση. Η μελέτη
περιγράφει πως η παραλλαγή που ανιχνεύτηκε παρουσιάζει
πολλαπλές μεταλλάξεις και άλλες αλλαγές, εκ των οποίων
αρκετές στην πρωτεΐνη ακίδα που στοχεύουν τα εμβόλια,
και ονομάστηκε από τους ερευνητές παραλλαγή IHU. Ο
πρώτος φορέας που ανιχνεύθηκε είχε επιστρέψει πρόσφα-

τα από ένα ταξίδι στο Καμερούν. «Τέλος, να πω πως οι παραλλαγές του κορονοϊού δημιουργούν σε όλους μια μόνιμη
ανησυχία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κίνδυνο της μείωσης
της προστασίας από τα εμβόλια. Το σημαντικό όμως είναι να
μένουμε έγκυρα ενημερωμένοι. Κυρίως όμως να μην απαξιώνουμε τα στοιχεία που έχουμε ήδη για την προστασία
από τα εμβόλια, που πιστοποιούν την αξία του εμβολιασμού
έναντι όσων παραλλαγών χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε
ως τώρα», καταλήγει ο Ηλίας Μόσιαλος.
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Μειώθηκε κατά 25%
η εγκληματικότητα

Μ

είωση της εγκληματικότητας κατά 25%
καταγράφουν οι δείκτες της ΕΛΑΣ το τετράμηνο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
2021 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα το 2019 και το 2018 (για το 2020 δεν γίνεται
αναφορά, γιατί η χώρα ήταν σε lockdown και ήταν διαφορετικές οι συνθήκες), όπως αναφέρει ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

To νέο... χτύπημα του Σεμέδο
και η κωλοτούμπα της πρώην
«Πρωταγωνιστής» σε μια ακόμη... περίεργη υπόθεση
έγινε ο Ρούμπεν Σεμέδο, με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να συλλαμβάνεται έπειτα από καταγγελία της 28χρονης συντρόφου του, να μένει ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, η κοπέλα να
αποσύρει την καταγγελία της και ο ίδιος να κάνει λόγο
για «κατασκευασμένα ψεύδη».
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 28χρονη σύντροφος του Ρούμπεν Σεμέδο ειδοποίησε την Άμεση Δράση και υποστήριξε ότι ο κεντρικός αμυντικός των «ερυθρολεύκων» τη χτύπησε, της
πήρε το κινητό και την κλείδωσε έξω από την πολυτελή
κατοικία τους στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον προσήγαγαν στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Αλίμου, όπου εκεί -έπειτα από
έγγραφη καταγγελία της συντρόφου του- σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος του και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Αυτό συνέβη λίγο μετά τις 22.30 το
βράδυ της Δευτέρας, με τον άσο του Ολυμπιακού να παραμένει στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι τα ξημερώματα
της Τρίτης, όταν με προφορική εντολή του εισαγγελέα
αφέθηκε ελεύθερος.
Τελικά νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης η 28χρονος επίσης
Πορτογαλίδα σύντροφος του Ρούμπεν Σεμέδο αποφάσισε να αποσύρει την καταγγελία της και η ποινική δίωξη
σε βάρος του αρχειοθετήθηκε. Ο Πορτογάλος άσος
ωστόσο με ανάρτησή του και live video σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να... τρελάνει τους πάντες,
λέγοντας ότι «όλα είναι ψέματα» και ότι είναι μαζί με τη
σύντροφό του και παίζουν επιτραπέζιο παιχνίδι. «Υπήρξαν κάποιες ειδήσεις ότι συνελήφθη. Κάνω αυτό το βίντεο για να δείξω ότι είμαι στο σπίτι μου και να το δουν οι
άνθρωποί μου. Είναι fake news όσα λένε για εμένα και
τη σχέση μου με τη σύντροφό μου», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σεμέδο.

Για τον κ. Θεοδωρικάκο το μεγαλύτερο πρόβλημα
εστιάζεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς «το
30% της αστυνομικής δύναμης καλείται να αντιμετωπίσει το 70% της εγκληματικότητας». Σύμφωνα με τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν ειδικά
επιχειρησιακά σχέδια σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται σημαντική προσπάθεια περιορισμού
των παραβατικών συμπεριφορών. Ο λόγος για τη Δυτική Αττική, η οποία, παρά τις κατά καιρούς επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ, παραμένει «φωλιά» παραβατικότητας
για συμμορίες που απλώνουν τα δίχτυα τους σε όλο το
λεκανοπέδιο, ενώ αποτελεί «αποθήκη» ναρκωτικών
και παράνομων όπλων.
Μεγάλο βάρος τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να δοθεί και στην ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με τον υπουργό να τονίζει ότι «το 2022 η ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι
απόλυτη προτεραιότητα. Τα πανεπιστήμια είναι χώροι
μόρφωσης και ελευθερίας και για αυτό πρέπει να είναι χώροι ασφαλείς για φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
Δεν μπορεί οι οικογένειες να ξοδεύουν μια περιουσία

για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και στη συνέχεια το
πανεπιστήμιο να μη λειτουργεί κανονικά, γιατί κάποιοι έχουν κάποιες ακραίες και περιθωριακές συμπεριφορές». Μια αναφορά που έγινε στον απόηχο της
επέμβασης στο ΑΠΘ, όπου η ΕΚΑΜ έδωσε τέλος σε
μία πολυετή κατάληψη και κατέσχεσε «πολεμοφόδια»
που είχαν κρύψει εκεί άγνωστοι.

Εν αναμονή των κρίσεων
Και ενώ το σύνολο των ανώτατων και ανώτερων
αξιωματικών της ΕΛΑΣ έδειχνε να περιμένει τις τακτικές κρίσεις εντός του Ιανουαρίου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «φέτος αυτές θα γίνουν στο τέλος Μαρτίου. Η αιτία είναι ότι η ΕΛΑΣ έχει πολύ μεγάλο βάρος στους ελέγχους για την πανδημία και περίπλοκα καθήκοντα αυτή την περίοδο». Επί της ουσίας,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θέλει να περάσει
το τέταρτο κύμα της πανδημίας προτού προχωρήσει
σε αλλαγές προσώπων στα ηγετικά κλιμάκια!

«Λιγότερες οι παραβατικές συμπεριφορές
το τελευταίο τετράμηνο σε σχέση με το 2018
και 2019», ανακοίνωσε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

Ψάχνουν την... εξαφανισμένη SIM του Στάθη
Προβληματισμό προκαλεί στους
αξιωματικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος το γεγονός ότι από το
κινητό τηλέφωνο του Στάθη Παναγιωτόπουλο -κατασχέθηκε και εστάλη για
ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ- απουσιάζει η κάρτα
SIM. Την ώρα που σε βάρος του έχουν
ασκηθεί διώξεις για revenge porn, ένα
σημαντικό κομμάτι της έρευνας για κάποιον λόγο... έκανε φτερά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι είτε η συσκευή που κατασχέθηκε δεν χρησι-

μοποιούνταν από τον πρώην συμπαρουσιαστή των «Ράδιο Αρβύλα» είτε ο ίδιος
την αφαίρεσε για να μη φαίνονται η μεταφορά δεδομένων, οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες και η ανάρτηση υλικού που μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση. Την ίδια
ώρα, ο δικηγόρος μιας εκ των γυναικών
που έχουν καταγγείλει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο Απόστολος Λύτρας, αναμένεται να υποβάλει αίτημα στον ανακριτή
ώστε ο 58χρονος να παραδώσει την κάρτα SIM, στην
οποία ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικά στοιχεία.
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Φίλη Αιγύπτιου:
«Θα με σκοτώσει
αν μείνει ελεύθερος»
Το κατώφλι του ανακριτή περνάει
σήμερα το πρωί ο 34χρονος Αιγύπτιος, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση ομηρίας και
ξυλοδαρμού της 31χρονης συντρόφου του στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος εισέβαλε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του και
την κρατούσε όμηρο επί τρεις
ώρες, απειλώντας ότι θα ανατινάξει την πολυκατοικία με φιάλη
υγραερίου. Η ομηρία έληξε με
επιχείρηση της αστυνομίας, που
το βράδυ συνέλαβε τον
δράστη.
Χθες το πρωί,
ενώπιον του
ανακριτή βρέθηκε η 31χρονη γυναίκα,
προκειμένου
να καταθέσει σχετικά με όσα συνέβησαν στο σπίτι της το περασμένο Σάββατο. Η μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε στον δικαστικό λειτουργό τις σοκαριστικές
στιγμές που έζησε στα χέρια του
δράστη, επισημαίνοντας πως εάν
αφεθεί ελεύθερος θα επιχειρήσει
να τη σκοτώσει. «Φοβάμαι πολύ
για τη ζωή μου. Μπορεί να τον
αφήσουν ελεύθερο. Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναέρθει για να με σκοτώσει. Με ζήλευε. Με είχε ξαναχτυπήσει πολλές φορές, αλλά δεν
ήθελα να το πω στην αστυνομία.
Έχει χτυπήσει άλλη μια γυναίκα
με δύο παιδιά. Ήθελε να σκοτώσει και τα παιδιά της», ανέφερε
μετά την κατάθεσή της.

«Μέσα» ο μποξέρ
μετά την καταγγελία
της 14χρονης
της Σοφίας Σπίγγου

Τ

ον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο
47χρονος προπονητής πυγμαχίας, που κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά 14χρονη αθλήτριά του, έπειτα από κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πάτρας.
Ο κατηγορούμενος, που αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση, απολογήθηκε τη Δευτέρα, όταν εισαγγελέας και ανακριτής διαφώνησαν ως
προς την ποινική του μεταχείριση και
οδηγήθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Τη
διαφωνία κλήθηκε να λύσει το αρμόδιο
δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι ο 47χρονος
πρέπει να κρατηθεί προσωρινά. «Από την
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού της
δικογραφίας σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν
σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για την
αποδιδόμενη σε βάρος του πράξη», αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα.
Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος διατηρεί
σχολή πυγμαχίας στην Πάτρα, όπου παρακολούθησε μαθήματα η ανήλικη καταγγέλλουσα. «Στις 22 Δεκεμβρίου και
ώρα 18.20 (η ανήλικη) μετέβη στην εν λόγω σχολή πυγμαχίας και τον χώρο του
ισογείου αυτής όπου αρχικά έκανε προπόνηση μόνη της, ενώ ακολούθως προσήλθε και ο προπονητής της», περιγράφεται στο βούλευμα. Σύμφωνα με την κατάθεση της 14χρονης, ο 47χρονος την

προπονούσε χωρίς να την ακουμπήσει,
όμως στη συνέχεια άρχισε να την πλησιάζει και να την ακουμπάει. «Με όλο το σώμα αλλά κυρίως από τη μέση και κάτω και
όλο και περισσότερη ώρα, αλλά εγώ δεν
του είπα τίποτα, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω
εκείνη την ώρα», είπε το ανήλικο κορίτσι.

Τι έγραψε στο Facebook
Μόλις έλαβε γνώση της απόφασης του
δικαστικού συμβουλίου, ο κατηγορούμενος προπονητής έγραψε στο Facebook:
«Βγήκε να με προφυλακίσουν. Με πάνε
στην Ασφάλεια και μετά στη φυλακή».
Πλέον, την υπεράσπιση του προπονητή
ανέλαβε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, ο
οποίος έκανε λόγο για «πρωτοφανή αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης», αφού για την
προσωρινή κράτηση του 47χρονου διαφώνησαν τόσο ο τακτικός ανακριτής που
διενεργεί την ανάκριση όσο και η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου που κατά πλειοψηφία αποφάσισε την προσωρινή
του κράτηση. Μάλιστα, επιφυλάχθηκε για
τη διενέργεια νομικών κινήσεων που θα
οδηγήσουν στην άρση της προσωρινής
κράτησης του εντολέα του.

Πίσω από τα κάγκελα
οδηγήθηκε ο προπονητής
πυγμαχίας, που κατηγορήθηκε
από μαθήτριά του για
σεξουαλική παρενόχληση

ΕΛΛΑΔΑ
Ενόργανη: Στο αρχείο
λόγω παραγραφής
οι υποθέσεις 28 αθλητριών
Μαρία
Πατάκου

Με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών αρχειοθετήθηκε η δικογραφία που περιελάμβανε καταγγελίες σε βάρος θεσμικών παραγόντων της ενόργανης γυμναστικής από 28 αθλήτριες. Οι καταγγέλλουσες έκαναν λόγο για τιμωρίες και προσβολές γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τους, περιγράφοντας μεταξύ άλλων: «Τραβούσαν μικρά κορίτσια από το αιδοίο
για να τους δείξουν “πώς να κάνουν σωστά την
άσκηση”, άρπαζαν από τα μαλλιά αθλήτριες και
τις έσερναν ενώ εκείνες έκλαιγαν ασταμάτητα,
ενώ αφαιρούσαν ακόμη και τα προστατευτικά
στρώματα κατά τη διάρκεια της άσκησης ώστε
να τραυματιστεί ο αθλητής».
Η εισαγγελική έρευνα που διεξήχθη το
προηγούμενο διάστημα ήταν ενδελεχής, ενώ
κατέθεσαν συνολικά 28 αθλήτριες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία, οι οποίες περιέγραψαν όσα έζησαν κατά την περίοδο των
προπονήσεών τους. Μάλιστα, στη 14σέλιδη
εισαγγελική διάταξη περιγράφονται περιστατικά που ξεκινούν γύρω στο 1985 και φτάνουν
μέχρι το 2000 περίπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο έγγραφο αποτυπώνονται γλαφυρά κακοποιητικές συμπεριφορές που αφορούν σωματική καταπόνηση, εξαντλητικές
δίαιτες, σωματικές τιμωρίες, ψυχολογική κακοποίηση και εξευτελισμούς, μέχρι και φραστικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ωστόσο, οι πράξεις αυτές έχουν πλημμεληματικό
χαρακτήρα και έχουν πλέον παραγραφεί λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη διάπραξή τους.
Ανάμεσα στις καταγγελίες ήταν και αυτή
της αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής
Μαρίας Παπάκου, η οποία κατήγγειλε δημόσια πως βίωσε σεξουαλική κακοποίηση από
προπονητή της όταν ήταν 14 ετών. «Το ήξεραν
όλοι και κανείς δεν έκανε τίποτα. Ήξεραν
όλοι ότι ο αρχιπροπονητής της εθνικής ομάδας της ενόργανης γυμναστικής κακοποιούσε συστηματικά και παρενοχλούσε σεξουαλικά καθημερινά τις αθλήτριές του, μικρά κοριτσάκια 11, 12 ετών. Αλλά ούτε ένας δεν έκανε κάτι για να τις γλιτώσει από τα χέρια του»,
ανέφερε σε συνέντευξή της. Σημειώνεται
πως, αν και η συγκεκριμένη υπόθεση έχει
κακουργηματικό χαρακτήρα, έχει επίσης
υποπέσει σε 15ετή παραγραφή.
Σοφία Σπίγγου
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ΕΛΛΑΔΑ

Το 2021… καήκαμεόσο σε μία 8ετία
Γράφει ο Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Τ

ο 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά σε
ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα
και τις συνέπειές τους, με αποκορύφωμα τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού σε Αττική, Εύβοια
και Πελοπόννησο. Χιλιάδες άνθρωποι είδαν
τις περιουσίες τους και τους κόπους μιας
ζωής να γίνονται στάχτη, ενώ οι ζημιές στη
φύση είναι ανυπολόγιστες, με τα δάση να
χρειάζονται χρόνια για να ξαναγεννηθούν.
Οι φωτιές του καλοκαιριού σημείωσαν
ορισμένα αρνητικά ρεκόρ. Η συνολική
έκταση που κάηκε από τις πυρκαγιές ξεπερνά το 1.300.000 στρέμματα, ενώ σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το περασμένο έτος κατατάσσεται ως το χειρότερο των τελευταίων 13 ετών
στη συνολική καμένη έκταση.
Για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος
της καταστροφής, αξίζει να αναφερθεί ότι η
έκταση που κάηκε προσεγγίζει το άθροισμα
των καμένων εκτάσεων κατά την περίοδο
2013-2020. Στην Ελλάδα χαρτογραφήθηκαν
84 συμβάντα δασικών πυρκαγιών με βάση
τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές.
Ακόμα μια επίδοση με αρνητικό πρόσημο
καταγράφηκε μετά τις φωτιές του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά τη μέση καμένη
έκταση ανά δασική πυρκαγιά. Ο μέσος όρος
του συγκεκριμένου δείκτη από το 2008 έως
και το 2020 ήταν στα 500 στρέμματα ανά
συμβάν, ενώ το 2021 εκτοξεύθηκε στα 1.500
στρέμματα.
Με την αντιπυρική περίοδο του 2022 να
ξεκινά σε πέντε μήνες, το meteo τονίζει ότι
είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της
πρόληψης και της προετοιμασίας για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η φονική «Μήδεια»
Η χρονιά που έφυγε, εκτός από τις πυρκαγιές, χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα, κάποια από τα οποία προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες καταστροφές: Η κακοκαιρία «Μήδεια», οι πλημμύρες, οι σχεδόν δέκα μέρες
σφοδρού καύσωνα που είχαν προηγηθεί,
με τον τραγικό απολογισμό των οκτώ νεκρών.
Με βάση τον απολογισμό της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ακραία καιρικά

φαινόμενα. Ο αριθμός των καιρικών φαινομένων που σημάδεψαν το 2021 φτάνει τα 26,
με κάποια από αυτά να είναι θανατηφόρα
και να αφήνουν πίσω τους ανθρώπινες
απώλειες. Ειδικότερα, αυτές σχετίζονται με
την κακοκαιρία «Μήδεια» και το πολικό ψύχος, τις πλημμύρες σε διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, κεραυνούς και τον καύσωνα
του καλοκαιριού.
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα

τα καιρικά φαινόμενα και ο ακριβής αριθμός των νεκρών που άφησε καθένα πίσω
του, με το σύνολο να φτάνει στις 20 ανθρώπινες απώλειες: Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους από επιπλοκές της υγείας τους
που οφείλονται στις ακραία υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού
επεισοδίου καύσωνα στις αρχές Αυγούστου. Πέντε θάνατοι οφείλονταν σε ξαφνικές πλημμύρες που συνέβησαν στην Αλε-

Φεύγει το… καλοκαιράκι μετά τα Θεοφάνια
Υψηλή για την εποχή θα είναι η θερμοκρασία και θα βοηθήσει όσους θα βουτήξουν για τον σταυρό. Την ημέρα των Θεοφανίων, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν θα λείψουν και οι βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θράκη, τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ αναμένονται αυξημένα μποφόρ, με λίγο αεράκι παραπάνω από τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Μετά τα Φώτα αλλάζει
το σκηνικό του καιρού, καθώς η ηλιοφάνεια των προηγούμενων ημερών και οι
υψηλές θερμοκρασίες δεν θα συνεχιστούν, με πτώση της θερμοκρασίας από
την Παρασκευή. Συννεφιασμένο θα είναι το τοπίο στις περισσότερες περιοχές
της χώρας, ενώ αναμένονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

ξανδρούπολη τον Φεβρουάριο, στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, στην Εύβοια τον Οκτώβριο, στην Ηλεία τον Νοέμβριο και στην
Πιερία τον Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια της
κακοκαιρίας «Μήδεια» τον περασμένο Φεβρουάριο, τέσσερις άνθρωποι κατέληξαν
από το πολικό ψύχος και από τους αποκλεισμούς λόγω του μεγάλου ύψους του χιονιού. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από
κεραυνούς, στο Ανήλιο Μετσόβου τον Ιούνιο και στην Καβάλα τον Σεπτέμβριο. Τον
Αύγουστο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή
του από πνιγμό, πέφτοντας από τη βάρκα
του στον Αμβρακικό Κόλπο κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων.

Στάχτη 1.300.000 στρέμματα,
όσα και την περίοδο 20132020 - Χάθηκαν 26 άνθρωποι
από ακραία καιρικά
φαινόμενα τη χρονιά
που έφυγε
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ΕΛΛΑΔΑ
Ν. Ταγαράς: «Ξεκινά
ο καθορισμός των
Ζωνών Υποδοχής
Συντελεστή Δόμησης»

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - GAZPROM

Η συμφωνία που μειώνει
το ενεργειακό κόστος

«Α

νάχωμα προστασίας
για τα ελληνικά νοικοκυριά, εν μέσω μιας
παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης, αποτελεί η επίτευξη
συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας
και της Gazprom για την αναπροσαρμογή στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου». Με τη δήλωση αυτή, στην ουσία ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας προανήγγειλε τη μείωση του ενεργειακού κόστους όσον
αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, με
αφορμή τη σύναψη της «εξαιρετικά σημαντικής», όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνίας για τη χώρα μας.
Μάλιστα, τόνισε: «Τόσο το υπουργείο
όσο και η κυβέρνηση στηρίζουν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας
για την ελληνική αγορά», καθώς η συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε σειρά μέτρων που έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ για την
ανακούφιση καταναλωτών και επιχειρήσεων από τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές
της ενέργειας. Ειδικότερα, όπως έγινε
γνωστό, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, σε συμφωνία με ευνοϊκούς

όρους για την ελληνική αγορά κατέληξαν
τη Δευτέρα ΔΕΠΑ Εμπορίας και Gazprom
σε εταιρικό επίπεδο. Το γεγονός αποτελεί
σημαντική επιτυχία για την ελληνική
πλευρά, καθώς ένας από τους κύριους
παράγοντες της ενεργειακής κρίσης ήταν
η ραγδαία αύξηση της τιμής του φυσικού
αερίου.

Με ορίζοντα το 2026
Μάλιστα, η νέα συμφωνία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου
συμβολαίου με την Gazprom, με ορίζοντα
έως το 2026, εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα
ανταγωνιστική τιμή για τη χώρα μας από
το 2022 και εξής, σε σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου στην περιοχή μας
αλλά και στην Ευρώπη εν γένει.

Σημειώνεται επίσης ότι στη συμφωνία
ρυθμίζονται και επιμέρους θέματα, πέραν της τιμής του φυσικού αερίου, με
όρους που καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό το εν λόγω συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς σημείωσε: «Πάγια επιδίωξη
της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η εξασφάλιση
ανταγωνιστικών τιμών στην προμήθεια
φυσικού αερίου, με γνώμονα το όφελος
των οικιακών και βιομηχανικών καταναλωτών στη χώρα μας. Συνεχίζουμε με
σταθερότητα και αξιοπιστία να συμβάλλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και να βελτιώνουμε το αποτύπωμά
μας στην οικονομία, την κοινωνία και το
περιβάλλον».

Ο Κ. Σκρέκας προανήγγειλε
την αναπροσαρμογή στην
τιμή προμήθειας φυσικού
αερίου, που θα ανακουφίσει
τα ελληνικά νοικοκυριά

Στην τελική ευθεία μπαίνει μια πολύ σημαντική πολεοδομική μεταρρύθμιση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς ξεκινούν άμεσα οι διαγωνισμοί για
τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης. Σύμφωνα με απόφαση του
υπουργού Κώστα Σκρέκα και του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Νίκου Ταγαρά, το ΥΠΕΝ καταρτίζει και εγκρίνει τις σχετικές μελέτες και ορίζει αναθέτουσα αρχή και φορέα υλοποίησής τους το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το
οποίο και θα προχωρήσει στη διαδικασία
προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών. Ο
προϋπολογισμός του χρηματοδοτούμενου
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου ανέρχεται σε 8,085 εκατ. ευρώ.
«Μέσα από τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ενισχύονται πολεοδομικοί
στόχοι όπως η ένταση της πυκνότητας και η
ενίσχυση της συνεκτικής πόλης που είναι
συνυφασμένη με τον περιορισμό της αστικής διάχυσης», είπε ο Ν. Ταγαράς, που πρόσθεσε ότι ο σύγχρονος πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να συνδυάζεται με την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση.
«Το πρόγραμμα εκπόνησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης είναι κρίσιμος
παράγοντας για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Είναι
απαραίτητο για να τελειώσουμε μια και καλή με ένα σύνθετο τεχνικό και συνταγματικό ζήτημα που απασχολεί την Πολιτεία επί
δεκαετίες. Για να αποδεσμευθούν επιτέλους περιουσιακά δικαιώματα που λιμνάζουν. Για να βοηθήσουμε στην πράξη την
αποκατάσταση των διατηρητέων σε όλη τη
χώρα. Για να συμβάλουμε σε περισσότερο
πράσινο στις πόλεις μας. Για να προχωρήσει επιτέλους ο θεσμός της Τράπεζας Γης»,
σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, καθώς υπεγράφη η υπουργική απόφαση από την ηγεσία
του ΥΠΕΝ για την «κορυφαία», όπως τη χαρακτήρισε, πολεοδομική μεταρρύθμιση.

ΡOLITICAL

18

TETAΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Πελοποννήσου

«Ειδική μέριμνα για τον αθλητισμό»
Αθλητικό υλικό, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ,
διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με στόχο την ανασυγκρότηση όλων των αθλητικών υποδομών της οικείας περιφέρειας. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει ενεργά στην
ενίσχυση του αθλητισμού, δίνοντας και την προσοχή που αξίζει στον κλασικό», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, με δηλώσεις του στην Καλαμάτα.
«Χρειάζεται να επιληφθούμε άμεσα και το θέματος των αθλητικών υποδομών, όπως και του εξοπλισμού των σταδίων, ενώ
πρέπει να εγκύψουμε και στον κλασικό αθλητισμό, ο οποίος
τα προηγούμενα χρόνια είχε εγκαταλειφθεί. Ήδη καταβάλλεται προσπάθεια στο επίπεδο των υποδομών, καθώς στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή κανένας αθλητικός χώρος διεθνών προδιαγραφών», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης.

Αθλητικές εγκαταστάσεις Σύρου

Με Covid άνω του 50% του προσωπικού
Πάνω από το 50% του
προσωπικού των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Σύρου έχει προσβληθεί
από Covid και όλο το
υπόλοιπο προσωπικό
έχει τεθεί σε καραντίνα,
όπως ενημερώνει η Δημοτική Αρχή. Η εξέλιξη
οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στην αναστολή λειτουργίας των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων «Δ. Βικέλας» του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης από τη
Δευτέρα 3/1/2022 έως
και την Παρασκευή 7/1/2022, για την αποφυγή διασποράς του
ιού και τη διαφύλαξη της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Δυτική Μακεδονία

Επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης 2,2
εκατ. σε επιπλέον 1.273 επιχειρήσεις
Εγκρίνεται η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για 1.273 μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από απόφαση του οικείου περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
στα 2.224.758 ευρώ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Η επιχορήγηση αυτή θα επιτρέψει στις επιλεχθείσες επιχειρήσεις όχι μόνο να αποκτήσουν
την απαιτούμενη ρευστότητα για να κρατηθούν στην αγορά, αλλά
και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι δεν
πρόκειται για δανεισμό αλλά για μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της
επιχείρησης του έτους 2019, ώστε να καλυφθεί μέρος των ζημιών
που υπέστησαν από τα μέτρα για τον περιορισμό της Covid-19 και
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

!

Κεντρική Μακεδονία

Η περιφέρεια
ολοκληρώνει
τον ΧΥΤ Ανθεμούντα

Στην αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και την ολοκλήρωση
κατασκευής του ΧΥΤ Ανθεμούντα προχωρά η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος
της οικείας Περιφερειακής Αρχής είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων για τα επόμενα 35 χρόνια. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ήδη ο περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας και το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ φορέας υλοποίησης και διαχείρισης είναι ο ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας). Όπως τόνισε
ο κ. Τζιτζικώστας, «αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς
πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε ένα
σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων
σε όλη την περιοχή. Η μέριμνά μας για το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας είναι διαρκής».

Δήμος Ρόδου

Σε ιδιώτες καθαριότητα-πράσινο
έναντι 64 εκατ. για 4 χρόνια
Τις υπηρεσίες καθαριότητας και πράσινου παραχωρεί σε ιδιώτες, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο
Δήμος Ρόδου, έναντι του ποσού των 64 εκατ. ευρώ.
Σχετική απόφαση («Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Συμφωνίας-Πλαίσιο “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού,
Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 20222026”») έλαβε την Τρίτη 28/12 η Οικονομική Επιτροπή του οικείου δήμου. Η απόφαση προβλέπει ότι η
εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα 64.163.659
ευρώ. Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται
στα τέσσερα έτη από την υπογραφή αυτής. Και οι
παρεχόμενες υπηρεσίες είναι «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων», «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων», «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων», «Υπηρεσίες καθαρισμού
και σάρωσης οδών», «Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων», «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου».

ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13Κ/2021
για 1.468 μόνιμες προσλήψεις
Η προκήρυξη προβλέπει πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω καλυπτόμενες θέσεις
αφορούν ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, στην Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
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ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ
Ενισχύεται
η Δημοτική
Αστυνομία
Το τελευταίο διάστημα, έπειτα από σχετικές ενέργειες
του δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρου, ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία της πόλης, προκειμένου
να μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Πριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε η
αγορά ενός νέου οχήματος
για την εξυπηρέτηση των
αναγκών της Δημοτικής
Αστυνομίας, ενώ προχωρά
σταδιακά και ο υπόλοιπος
προγραμματισμός για την
ενίσχυση του έργου της.

Μαζεύει τα
χριστουγεννιάτικα
δέντρα

Η εποχή του ξεστολίσματος πλησιάζει
και ο Δήμος Γλυφάδας είναι σε ετοιμότητα, ώστε τα έλατα να μην πεταχτούν αλλά να οδηγηθούν για ανακύκλωση και μετά τη διαδικασία κομποστοποίησης θα χρησιμοποιηθούν ως
λίπασμα. Ήδη οι κάτοικοι της πόλης
ενημερώνονται ότι με ένα τηλεφώνημα στο 15464 οι υπηρεσίες του δήμου
έρχονται έξω από την πόρτα κάθε δημότη και παραλαμβάνουν τα έλατα, και
μάλιστα εντελώς δωρεάν. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου: «Είναι διπλή η ωφέλεια από αυτή
την προσπάθεια που κάνουμε κάθε
χρόνο με τη δική σας βοήθεια και συνεργασία: Η πόλη μας παραμένει καθαρή και κατορθώνουμε παράλληλα
με την ξεχωριστή διαλογή των δέντρων να έχουμε ακόμη καλύτερη διαχείριση για την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων της πόλης μας».

Αναβαθμίζεται
το «myAthensPass»

Τ

η δυνατότητα σε κάθε οδηγό που
παρκάρει στην Αθήνα να προγραμματίζει, μέσω της εφαρμογής «myAthensPass», την έναρξη της στάθμευσής
του, ακόμη και εκτός ωραρίου λειτουργίας
της ελεγχόμενης στάθμευσης, προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα κατά την
έναρξή της, δίνει πλέον ο Δήμος Αθηναίων.
Θυμίζουμε ότι με την εφαρμογή «myAthensPass» που αναπτύχθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και
Πληροφορικής του δήμου ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να αγοράσει γρήγορα και αξιόπιστα χρόνο στάθμευσης για το όχημά του από
όπου και αν βρίσκεται, μέσω του κινητού του
τηλεφώνου. Για να έχει αυτή τη δυνατότητα,
θα πρέπει να κάνει έξι βήματα: 1. Να εγκαταστήσει την εφαρμογή αναζητώντας το «myAthensPass» στο Play Store για συσκευές Android ή στο App Store για συσκευές iOS. 2. Να

κάνει εγγραφή και είσοδο συμπληρώνοντας
τα στοιχεία που θα ζητηθούν, ώστε να δημιουργήσει τον λογαριασμό. 3. Να προσθέσει τα
στοιχεία της τραπεζικής κάρτας (debit, credit
ή prepaid). 4. Ακολουθεί η αγορά εισιτηρίου
(από 0,5 έως 20 ευρώ). 5. Αφού εντοπίσει τη
θέση στάθμευσης στον χάρτη, επιλέγει τον
χρόνο στάθμευσης (30’-180’), εισάγει τον
αριθμό πινακίδας του οχήματός του και ενεργοποιεί τη στάθμευση. 6. Ακριβώς 10’ πριν λήξει ο χρόνος στάθμευσης, θα ενημερωθεί από
την εφαρμογή με ειδοποίηση ώστε να τον ανανεώσει με μία μόνο κίνηση, σε περίπτωση που
το επιθυμεί.
Ήδη περισσότεροι από 100.000 οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή «myAthensPass»,
προκειμένου να αγοράζουν ηλεκτρονικά χρόνο στάθμευσης σε μία από τις 3.500 θέσεις
των ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων.

Ιδρύεται Κέντρο Κοινότητας
Το πράσινο φως για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Μεσογαίας
- Μαρκοπούλου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού ύψους περίπου
75.000 ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 20142020, δόθηκε μετά την υπογραφή της σχετικής
απόφασης από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη. Η σχετική διαδικασία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή
του δημάρχου Μεσογαίας - Μαρκοπούλου
Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη. Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των
πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή
του δήμου, ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης (Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο κ.λπ.).

Παράταση
στους παιδικούς
σταθμούς
Έως τις 31 Ιουλίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία αδειοδότησης των λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθμών, σύμφωνα με Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα
προβλέπεται ότι η προθεσμία
προσκόμισης του πιστοποιητικού
πυρασφάλειας, η προθεσμία
προσκόμισης των δικαιολογητικών παραχώρησης των χώρων
και η προθεσμία για τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας παρατείνονται από τη λήξη
τους έως τις 31 Ιουλίου 2022.
Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία για τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθμών, καθόσον οι δυσμενείς
συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 δεν επέτρεψαν
την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη
εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας τους.

Εργασίες στα
κλειστά σχολεία
Ο ρυθμός των εργασιών αποκατάστασης των σεισμόπληκτων σχολείων του Ηρακλείου Αττικής έχει
εντατικοποιηθεί την τρέχουσα περίοδο κατά την οποία τα σχολεία
είναι κλειστά για τις διακοπές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως ενημερώνει η Δημοτική Αρχή του Νίκου Μπάμπαλου, στόχος είναι τα σχολεία να
παραδοθούν ασφαλή και λειτουργικά το συντομότερο δυνατόν στα
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Υπενθυμίζεται ότι με το πέρας των
εργασιών τα σχολεία θα είναι πλήρως ανακαινισμένα, αφού δεν θα
γίνουν απλές παρεμβάσεις αποκατάστασης αλλά ευρύτερη αναμόρφωση με ενεργειακή αναβάθμιση όπου χρειάζεται.
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Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο νεαρός
που συνελήφθη για βιασμό 24χρονης

Ε

λεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους
αφέθηκε ο νεαρός, γόνος επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία νεαρής ότι τη βίασε.
Μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, με
σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα τού επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και
της απαγόρευσης οποιασδήποτε επικοινωνίας με τη μηνύτρια. Ο 27χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές
ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς του τμήματος

ασφαλείας Λευκού Πύργου μετά την καταγγελία
24χρονης ότι τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος επισκέφτηκε τη
Θεσσαλονίκη για την Πρωτοχρονιά και βρέθηκε σε
πάρτι φίλων, όπου γνώρισε την 24χρονη, η οποία ήταν
προσκεκλημένη των διοργανωτών.
Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε
τις κατηγορίες του βιασμού. Αφέθηκε ελεύθερος με
περιοριστικούς όρους, η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται
για να διακριβωθούν οι συνθήκες των καταγγελιών της
24χρονης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα κατοικίδια της
οικογένειας τα
«τυχερά» του ’22

Ο καημός για τη
χαμένη έδρα και
η υποψηφιότητα

Στην Άρυα και τον Shortbread
έπεσε το φλουρί της βασιλόπιτας
στο σπίτι του Θεόδωρου Καράογλου. Πρόκειται για τα κατοικίδια
των παιδιών του, έναν σκύλο και
μια γάτα. Μάλιστα, ο βουλευτής
της ΝΔ εξήγησε τι συνέβαινε με
τον γιο του και την κόρη του, Γιώργο και Βανέσσα: «Όταν ήταν παιδιά, ανταγωνίζονταν ποιος θα κερδίσει το φλουρί. Τις φορές που το
φλουρί βρισκόταν ανάμεσα στα
κομμάτια τους, το διεκδικούσαν
και οι δύο για τον εαυτό τους»!

Τι και αν μετράει δύο θητείες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νους της
παραμένει στη χαμένη έδρα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για την ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή, η οποία
δεν ξεχνά ότι δύο φορές βγήκε πρώτη στη Θεσσαλονίκη, αλλά την έδρα
της την πήραν ο Γ. Παπανδρέου και ο
Ευάγγ. Βενιζέλος. Και προβληματίζονται όσοι σκέφτονται να κατέβουν
υποψήφιοι στην Α’ Θεσσαλονίκης με
το ΚΙΝΑΛ, καθώς αν η Εύα είναι στο
ψηφοδέλτιο, οι πιθανότητες εκλογής
τους είναι λίγες.

Σέλι: Το φλουρί
του χιονοδρομικού
στον Τσαβδαρίδη
Παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, κόπηκε η
πίτα του χιονοδρομικού Κέντρου του
Σελίου. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο
σεβασμιότατος μητροπολίτης Παντελεήμονας, παρουσία του υφυπουργού Βεσυρόπουλου και των βουλευτών Μπαρτζώκα και Τσαβδαρίδη, ο
οποίος ήταν και ο τυχερός που κέρδισε και το φλουρί! Παρέστησαν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Καλαϊτζίδης και Γιουτίκας, οι δήμαρχοι
Βέροιας και Νάουσας Βοργιαζίδης
και Καρανικόλας, ο πρόεδρος του
χιονοδρομικού Μιχαλιάς κ.ά.

Η Νοτοπούλου τα ’βαλε με τον Ζέρβα για τις ουρές στα rapid
Επίθεση στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα εξαπέλυσε η Κατερίνα Νοτοπούλου με
αφορμή τις ουρές που σχηματίζονται για ένα δωρεάν rapid test.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής δημοτι-

κής παράταξης, αφού αναρωτιέται ποια είναι η συνεισφορά του δημάρχου σε αυτά τα δύο χρόνια της
πανδημίας, προσθέτει ότι τα δημοτικά ιατρεία και
όλες οι δημοτικές δομές θα έπρεπε να έχουν ήδη
μετατραπεί σε κέντρα για δωρεάν τεστ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στο Παιδικό Χωριό SOS
βρέθηκε ο Τζιτζικώστας
Το Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι επισκέφτηκε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, προκειμένου να μοιράσει ευχές για το νέο
έτος στα μέλη της διοίκησης και τις οικογένειες των παιδιών. Ωστόσο, ο περιφερειάρχης δεν πήγε με άδεια χέρια. Είχε μαζί του και δώρα, γνωρίζοντας καλά ότι οι
γιορτές γίνονται πιο όμορφες όταν φέρνουν στα πρόσωπα των παιδιών το χαμόγελο.

Θετικός στον κορονοϊό ο
Σωκράτης Φάμελλος
Θετικός στην Covid-19 βρέθηκε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αν. υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Το έκανε ο
ίδιος γνωστό με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, γράφοντας
μεταξύ άλλων: «Τελικά δεν τη
γλιτώσαμε (οικογενειακά) και
μας επισκέφτηκε για τα καλά η
Covid-19. Πριν από λίγη ώρα
πήρα τα θετικά αποτελέσματα
του μοριακού τεστ, αλλά με τον
τριπλό εμβολιασμό αισθάνομαι περισσότερο ασφαλής και μέχρι στιγμής τα
συμπτώματα είναι ήπια. Προφανώς θα τηρήσω
απόλυτα το πρωτόκολλο απομόνωσης και θα αφήσουμε τις παρέες και τις βόλτες για την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί έπειτα και
από αυτή την περιπέτεια, γιατί για να έχουμε μια
καλύτερη χρονιά πρέπει όλοι και όλες να βάλουμε
τα δυνατά μας»!

Δήμος Θεσσαλονίκης:
Νέο προεδρείο την Κυριακή
Ημέρα δημαιρεσιών είναι η Κυριακή 9 Ιανουαρίου
για τη Θεσσαλονίκη, καθώς το δημοτικό συμβούλιο θα
κληθεί να εκλέξει το νέο προεδρείο του Σώματος
(πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας), καθώς
επίσης και τους προέδρους των δύο Επιτροπών, της
Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Από
την πλευρά Ζέρβα δεν αναμένονται αλλαγές στα πρόσωπα και ως πρόεδρος του ΔΣ θα προταθεί εκ νέου ο
Πέτρος Λεκάκης, ενώ στις δύο Επιτροπές οι Μάκης
Κυριζίδης και Γιώργος Αβαρλής.

Η αγωνία των αντιδημάρχων
Αντίθετα, αλλαγές αναμένονται στους αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Το είχε δηλώσει άλλωστε ο κ. Ζέρβας στην πρόσφατη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους ότι θα γίνει ένα καλό... remake. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν από το αν θα
υπάρξει μεταγραφή στελέχους από την αντιπολίτευση. Αλλά και χωρίς μεταγραφή οι αλλαγές και οι καραμπόλες σε θέσεις θεωρούνται δεδομένες.
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ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κόντρα στις ΗΠΑ θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τα πυρηνικά της όπλα
Προκαλώντας νευρικότητα στην Ουάσιγκτον, η Λαϊκή
Κίνα διαβεβαίωσε χθες ότι θα συνεχίσει να «εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο», το οποίο αναμένεται
να έχει πενταπλασιαστεί έως τα τέλη της δεκαετίας.
Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας, που διαθέτει περίπου 200
πυρηνικές κεφαλές αυτήν τη στιγμή, θα υπερβεί τις 1.000
έως το 2030. Αν και οι κεφαλές, που πιθανώς θα διαθέτει

τότε η Κίνα, θα είναι πολύ λιγότερες από τις 3.750 των
ΗΠΑ (και τις ακόμη περισσότερες της Ρωσίας), οι αριθμοί αρκούν για να σημάνουν συναγερμό στο Πεντάγωνο.
Και αυτό διότι τόσο ο αριθμός και η τεχνολογία τους όσο
και οι δυνατότητες εκτόξευσής τους -ειδικά μετά την επιτυχημένη, πρώτη παγκοσμίως, δοκιμή μιας νέας γενιάς
υπερηχητικών διηπειρωτικών πυραύλων- μπορούν πλέον να διαπεράσουν τα αμυντικά συστήματα των Αμερικα-

νών και να ταράξουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Στρατιωτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η διεύρυνση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας δοκιμάζει τις αντοχές και τις
αντιστάσεις των ΗΠΑ, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασής τους. Θέτει δε υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας,
στην οποία βασίζονται οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Ιαπωνία.

Τα «αγκάθια» στη στροφή
για την πράσινη ενέργεια

Π

ράσινη και φτηνή χαρακτηρίζουν όλο και περισσότεροι την πυρηνική ενέργεια.
Λένε ότι είναι το μέλλον, η
λύση στην ενεργειακή κρίση και η απάντηση στις κλιματικές αλλαγές.
Το γεγονός ότι τα ατομικά εργοστάσια
έχουν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον τους δίνει ρόλο στη μετάβαση στην «πράσινη οικονομία». Από την
άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι ενός δυστυχήματος και το ζήτημα των πυρηνικών
αποβλήτων κάνουν πολλούς -πολιτικούς και επενδυτές- να διστάζουν.
Η Διεθνής Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας (ΙΕΑ) υποστηρίζει ότι η παραγωγή
ενέργειας από πυρηνικά θα πρέπει να
διπλασιαστεί μεταξύ του 2020 και του
2050, στο πλαίσιο της προσπάθειας για
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κλιματική κρίση
Πραγματικά το μέγεθος της κλιματικής κρίσης ενθαρρύνει κυβερνήσεις
και επενδυτές να δώσουν στην πυρηνική ενέργεια άλλη μία ευκαιρία. Αυτήν τη
στιγμή η πυρηνική ενέργεια παράγει
περίπου το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στον πλανήτη. Σε
κάποιες χώρες το ποσοστό είναι πολύ
υψηλότερο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Μεγάλη Βρετανία φτάνει το 20%,
ενώ στη Γαλλία πλησιάζει το 70%.
Η βρετανική κυβέρνηση στηρίζει την
κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου εδώ και τουλάχιστον δύο
δεκαετίες. Το ίδιο κάνει και η Κίνα, η
οποία κατασκευάζει αυτήν τη στιγμή
18 αντιδραστήρες. Αλλά οι οδυνηρές
μνήμες από τα δυστυχήματα στο Τσερνόμπιλ και τη Φουκουσίμα δημιουρ-

γούν ανησυχίες και κάνουν τους επενδυτές επιφυλακτικούς να επενδύσουν
σε νέα σχέδια. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η αποθήκευση των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς καμία χώρα δεν έχει βρει ασφαλή τρόπο και τόπο για την αποθήκευσή τους.

Σολτς - Μακρόν
Την ίδια ώρα, κοντά στον συμβιβασμό στο θέμα της ατομικής ενέργειας
βρίσκονται η Γαλλία, που θέλει χρηματοδότηση για νέους πυρηνικούς σταθμούς, και η Γερμανία που εγκαταλείπει
την ατομική ενέργεια και στρέφεται
προς το φυσικό αέριο. Η σχετική πρό-

ταση της Κομισιόν αναφέρει ότι
«υπάρχει ρόλος που μπορούν να παίξουν το φυσικό αέριο και η ατομική
ενέργεια, κατά τη μετάβαση προς ένα
μέλλον όπου θα κυριαρχούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Οι κίνδυνοι ενός δυστυχήματος
και το ζήτημα των πυρηνικών
αποβλήτων κάνουν
πολλούς -πολιτικούς
και επενδυτές- να διστάζουν

Apple: Πρώτη εταιρεία
με κεφαλαιοποίηση άνω
των 3 τρισ. δολαρίων
Η Apple Inc έγινε η πρώτη εταιρεία
στον κόσμο που ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 3 τρισ. δολάρια, χάρη
στη βεβαιότητα των επενδυτών ότι η
κατασκευάστρια του iPhone θα συνεχίσει να λανσάρει προϊόντα με τις
μεγαλύτερες πωλήσεις, καθώς
εξερευνά νέες αγορές, όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα και το «metaverse».
Η αξία της μετοχής της εταιρείας
που ίδρυσε ο Στιβ Τζομπς το 1976
έφτασε στα 182,88 δολάρια στην
πρώτη συνεδρίαση του 2022 τη
Δευτέρα, κάτι που αποτελεί ρεκόρ.
H Apple εργάζεται στην τεχνολογία
«metaverse», που θα επιτρέψει
στους χρήστες να παίζουν ή να εργάζονται σε εικονικούς τρισδιάστατους χώρους ή να αντλούν πληροφορίες από το Διαδίκτυο και να τις
ενσωματώνουν στον πραγματικό
κόσμο σε πραγματικό χρόνο. H
εταιρεία έχει θέσει επίσης ως στόχο να παρουσιάσει το πρώτο της
πλήρως αυτόνομο αυτόματο αυτοκίνητο, το Apple Car, το 2025, επενδύοντας όλες τις υποδομές της σε
αυτό τον τεχνολογικό αγώνα.
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ΧΡΗΜΑ

Πού θα κάτσει η... μπίλια το 2022

Σ

ε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο ύστερα
από εννέα μήνες συσσώρευσης.
Η αβεβαιότητα παραμένει,
ωστόσο υπάρχουν και προσδοκίες για ανοδική κίνηση τους πρώτους μήνες του έτους.
Γράφει
η Αμαλία
Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Χρηματιστηριακοί παράγοντες επισημαίνουν πως η πορεία της αγοράς θα
εξαρτηθεί και φέτος από τη στάση των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, που το τελευταίο διάστημα έχουν αποστασιοποιηθεί από το ΧΑ. Στελέχη μεγάλων ΑΧΕ και
αναλυτές αναμένουν αναζωπύρωση του
αγοραστικού ενδιαφέροντος το επόμενο
διάστημα, λόγω και των ελκυστικών αποτιμήσεων, που θα δώσει δυναμική στο ΧΑ.
Έπειτα από μια χρονιά μέτριων επιδόσεων όσον αφορά τους βασικούς δείκτες
και τα blue chips, αλλά με υψηλές αποδόσεις στη μεσαία και μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, στην ελληνική αγορά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι αβεβαιότητες που ταλάνισαν επί πολλούς μήνες
το ΧΑ και τα διεθνή χρηματιστήρια δεν
έχουν εκλείψει, οι κίνδυνοι παραμένουν
ορατοί, όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια
είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα, όμως, είναι
ορατή η προοπτική υπέρβασης της μεγάλης υγειονομικής κρίσης, που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Τα 10 top picks της Solidus Securities
Η νέα χρονιά έχει να συναντήσει μεγάλες προκλήσεις. Οι εξελίξεις στο μέτωπο
της πανδημίας της Covid-19 και των μεταλλάξεών της θα συνεχίσουν να επηρεάζουν
την οικονομική, κοινωνική και πολιτική
κατάσταση σε όλο τον πλανήτη, τονίζει σε
μήνυμά της η Solidus Securities. Όπως
αναφέρει η χρηματιστηριακή, για την Ελλάδα το 2022 είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσει συνθήκες σταθερής ανοδικής
πορείας στην οικονομία της μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το τμήμα ανάλυσης της
Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, λαμβάνοντας
υπόψη τις προκλήσεις της νέας χρονιάς,
ξεχωρίζει για το 2022 τους ακόλουθους
μετοχικούς τίτλους: ΟΠΑΠ - ΜΟΗ - ΕΥΔΑ-

Παράγοντες που θα επηρεάσουν την αγορά
Στην παρούσα φάση οι αναλυτές εμφανίζονται διστακτικοί να κάνουν προβλέψεις για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, αναμένοντας τις εξελίξεις στα ανοικτά μέτωπα. Πάντως οι διεθνείς οίκοι προβλέπουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
για την ελληνική οικονομία, που εκτιμάται πως θα επιταχυνθεί με τις αναμενόμενες μεγάλες επενδύσεις,
όπου θα διοχετευθούν σημαντικά κεφάλαια από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Πέραν της πανδημίας, παράγοντες αβεβαιότητας και

ΠΕΥΔΑΠ-0,38% - ΑΔΜΗΕ - ΟΛΘ - ΜΥΤΙΛ ΤΕΝΕΡΓΑ - ΚΟΥΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ - ΙΝΚΑΤ.

Πρωταγωνιστές πληροφορική,
βιομηχανία, κατασκευές, ενέργεια
Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance
εκτιμά πως, συνδυαστικά με την εξέλιξη
των έργων που μέλλουν να γίνουν εντός
του 2022 και αργότερα, οι κλάδοι της
Πληροφορικής, της Βιομηχανίας, των
Κατασκευών και της Ενέργειας -ο οποίος φαίνεται πως μπαίνει σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων- θα συνεχίσουν να είναι πρωταγωνιστές και το νέο έτος.
Ο βασικός λόγος είναι ότι θα είναι και
οι πιο ωφελημένοι κλάδοι από τα έργα
που γίνονται και θα γίνουν μέσω των ευρωπαϊκών πακέτων.
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαράκη, το βα-

πηγές ανησυχιών παραμένουν το κόστος ενέργειας, οι
ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και η στάση των κεντρικών τραπεζών, που μπορεί να περιορίσουν τους επόμενους μήνες τη διοχέτευση ρευστότητας στις αγορές και
να προχωρήσουν σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η εγχώρια αγορά θα έχει επίσης στραμμένο το ενδιαφέρον της σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος,
όπως οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά και το πολιτικό
κλίμα που θα διαμορφωθεί, καθώς από τα μέσα του
έτους θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο.

σικό ερώτημα για το 2022 είναι αν μπορεί να καταστεί και το έτος που θα δώσει
ώθηση στην αγορά ο τραπεζικός κλάδος. Καλώς ή κακώς, όπως λέει, πρόκειται για τον κλάδο που μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις στην αγορά, να
προσδώσει βάθος και να «σπάσει» τη
μακροχρόνια συσσώρευση, βοηθώντας
τον ΓΔ να αλλάξει επίπεδο και να κινηθεί -κατ’ αρχάς- προς τις 1.000 μονάδες.
Εν κατακλείδι, το 2022 οι αισιόδοξες
εκτιμήσεις θέλουν επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα ύστερα
από δώδεκα χρόνια και οριστική έξοδο
από την κατηγορία junk, σημειώνει ο κ.
Ζαχαράκης, επισημαίνοντας παράλληλα
ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις και οι
αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
ενισχύουν το σενάριο ταχύτερης πορείας προς το investment grade το 2022,
χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα αναμένεται να εξέλθει του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας που ακολούθησε
την έξοδό της από τα μνημόνια.

Διεθνές κλίμα, ξένοι,
πανδημία, ενεργειακή κρίση
οι παράγοντες-κλειδιά
- Συγκρατημένα
αισιόδοξοι οι αναλυτές
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e-ΕΦΚΑ: Αύξηση 82%
στην έκδοση κύριων
συντάξεων το 2021
Σχεδόν διπλάσιες ήταν οι κύριες συντάξεις
που εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ το 2021, σε σχέση με το 2019, αφού το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ καταγράφει αύξηση κατά 82%! Συνολικά, ο αριθμός των απονομών το 2021 έφτασε
στις 225.000 (τα οριστικά στοιχεία θα βγουν τις
επόμενες μέρες), ενώ στο τέλος Νοεμβρίου είχε κλειδώσει η έκδοση 201.375 συντάξεων.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, το 2020 είχαν εκδοθεί 161.771 συντάξεις, ενώ το 2019 μόλις
123.324. Μάλιστα, η έκδοση κύριων συντάξεων
σε σχέση με το 2018 υπερβαίνει το 100%, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι με την πολιτική αλλαγή του καλοκαιριού του 2019, επιταχύνθηκε η διαδικασία,
η οποία μέχρι τότε γινόταν με ρυθμούς… χελώνας, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, το 2021 ήταν
ιστορικά η καλύτερη χρονιά στις απονομές συντάξεων, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά το πρόβλημα των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης, μέσα στο καλοκαίρι, θα
έχει μπει τέλος σε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες απόμαχους της εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και του
πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, ο Νοέμβριος του 2021 ήταν ο καλύτερος μήνας στην
έκδοση αποφάσεων, καθώς σημείωσαν αύξηση κατά 52%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020, όπου η χώρα είχε μπει στο δεύτερο
lockdown.
Οι εκκρεμείς υποθέσεις παλαιότερων ετών
έχουν περιοριστεί σε 83.000, ενώ το ποσό που
θα έπρεπε να καταβληθεί στους δικαιούχους,
από τα 630,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου
2020, μειώθηκε στα 278 εκατ. ευρώ στο τέλος
του περασμένου Νοεμβρίου. Επίσης, οι νέες
αιτήσεις συνταξιοδότησης στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου διαμορφώθηκαν σε
191.062 έναντι 175.705 τον αντίστοιχο μήνα του
2020. Για τη φετινή χρονιά, μετά τις παρεμβάσεις με τον Πύργο Ελέγχου καθώς και την
ενεργοποίηση των λογιστών και δικηγόρων, το
πρόβλημα αναμένεται να εξαλειφθεί πλήρως.

Με ισχυρή δυναμική και
το 2022 η κτηματαγορά

Δ

ιατήρηση της ανοδικής πορείας των τιμών αλλά και της
ζήτησης κυρίως από το εξωτερικό προβλέπουν οι ειδικοί
της κτηματαγοράς για τη φετινή χρονιά.
Όπως αναφέρει στην «Political» ο έμπειρος μεσίτης και πρώην πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών
Γιάννης Ρεβύθης, το 2022 θα είναι μια
καθοριστική χρονιά για την οικονομία και
για την κτηματαγορά, καθώς αναμένεται
ισχυρή ανάπτυξη, ενώ οι νέες αυξημένες
αντικειμενικές αξίες θα επηρεάσουν σε
μικρό βαθμό τις αποφάσεις των υποψήφιων αγοραστών.

Κινητικότητα από ξένα funds
Σύμφωνα με τον κ. Ρεβύθη, η αναμενόμενη κάμψη της ζήτησης που θα υπάρξει σε σχέση με το 2021, όπου όλοι έτρεχαν για να κάνουν συμβόλαια λόγω των
παλαιών αντικειμενικών αξιών, θα υπεραντισταθμιστεί από το αυξημένο ενδιαφέρον από ξένα funds και μεγάλους ομίλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναζητούν
κυρίως ξενοδοχεία, τουριστικές εκτάσεις, γραφειακούς χώρους και logistics,
όπου οι ετήσιες αποδόσεις ξεπερνούν το
6% και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
φτάνουν ακόμη και στο 7,5%.

Τα αναπτυξιακά προγράμματα
Από την άλλη, τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι πόροι του Ταμεί-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

ου Ανάκαμψης, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και το αφορολόγητο όριο γονικών
παροχών και δωρεών έως 800.000 ευρώ
ανά πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενείας, θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον και τη
ζήτηση, κυρίως για οικιστικά και τουριστικά projects. Σύμφωνα με τον κ. Ρεβύθη, η αντιπαροχή έχει ξαναμπεί στο…
παιχνίδι ύστερα από οκτώ χρόνια αδράνειας, ενώ οι κατασκευαστικές εταιρείες
έχουν ρίξει το βάρος τους στην ανέγερση
συγκροτημάτων κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας, με σημείο αναφοράς
τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό. Ταυτόχρονα, βλέπει μετατόπιση του ενδιαφέροντος για κατοικίες στα βόρεια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας, όπου
παρουσιάζονται πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς οι περιοχές αυτές είχαν
μείνει πίσω κατά τη διετία 2020-2021.

Μετρό - προαστιακός
Ταυτόχρονα, οι επεκτάσεις του μετρό
και του προαστιακού φέρνουν δυναμικά
στο προσκήνιο νέες περιοχές, ανοίγοντας καινούργιες αγορές ακινήτων σε
υπερτοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κ.
Ρεβύθη, πρωταθλητές του ενδιαφέρον-

τος και της ζήτησης τη φετινή χρονιά θα
είναι τα νησιά του Αιγαίου αλλά και του
Ιονίου, όπου οι τιμές χαρακτηρίζονται ως
λογικές, αν συγκριθούν με αντίστοιχα θέρετρα της Ιταλίας, της Γαλλίας και της
Ισπανίας. Θεωρεί, δε, ως σημαντικό παράγοντα την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη «χρυσή βίζα», η οποία κατέβασε ταχύτητες πέρυσι σε σχέση με την
τριετία 2018-2020.

Ανοδικά τα νεόδμητα
Τέλος, οι νέες αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες σε συνδυασμό με την
αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, λόγω εκτίναξης των οικοδομικών υλικών και εργασιών, θα ωθήσει
υψηλότερα τις τιμές των νεόδμητων,
καθώς ως βασική επιβάρυνση παραμένει ο χαμηλός φόρος μεταβίβασης
3% (ο ΦΠΑ και ο Φόρος Υπεραξίας παραμένουν σε αναστολή), ενώ σημαντικές εξελίξεις θα σηματοδοτήσει ο νέος
τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που
θα ανακοινωθεί εντός του μηνός από
το υπουργείο Οικονομικών.

Αισιοδοξία από τους
ειδικούς για διατήρηση του
υψηλού ενδιαφέροντος
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Χρηματιστήριο: Η προσοχή στις τράπεζες

Αθήνα: Από Interamerican το
πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στους απόρους

M

Τακτική στη συνάντησή της με τους απόρους
και αστέγους της Αθήνας στο πρωτοχρονιάτικο
τραπέζι, η Interamerican προσέφερε και φέτος
τα 1.200 γεύματα που ετοίμασε το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
Τα γεύματα διανεμήθηκαν συσκευασμένα σε
κοινωνικές δομές, καθώς και σε αστέγους που
διαβιούν σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Η
εταιρεία υποστηρίζει το ΚΥΑΔΑ εδώ και δέκα
χρόνια με σειρά πρωτοβουλιών, συνδεδεμένων
με το πολυδιάστατο πρόγραμμα του Κέντρου,
που εμπλουτίζεται συνεχώς, δεδομένου ότι οι
ανάγκες αυξάνονται σε ζητήματα τόσο στέγασης και σίτισης όσο και διαχείρισης της υγείας.
Από την Interamerican έχει υποστηριχτεί, επιπλέον των καθιερωμένων εορταστικών γευμάτων, η ομάδα streetwork για τον εφοδιασμό των
αστέγων με είδη για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών του χειμώνα, το κοινωνικό
οδοντιατρείο με εξοπλισμό και ευρύτερα οι δομές υγείας του Δήμου κατά την περίοδο της
υγειονομικής κρίσης.

ε το «δεξί» μπήκε το 2022 στο
ελληνικό χρηματιστήριο, με
τους αγοραστές να προχωρούν
σε επιλεκτικές κινήσεις σε όλο το εύρος
του ταμπλό, με αποτέλεσμα οι μετοχές με
θετικό πρόσημο να «πάρουν κεφάλι», ενώ
ο τζίρος παραμένει καθηλωμένος σε πολύ
χαμηλά επίπεδα. Οι περισσότεροι αναλυτές δηλώνουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα θα συνεχιστεί, καθώς απουσιάζουν οι σημαντικές ειδήσεις που θα
μπορούσαν να διαμορφώσουν κλίμα και
διαθέσεις. Για τη βραχυπρόθεσμη τάση
κρίσιμος είναι ο ρόλος των τραπεζικών
μετοχών. Αν ο τραπεζικός δείκτης πετύχει επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 577 μονάδων, θα μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 584, 589 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 606 (gap) και 655 μονάδες. Οι στηρίξεις τίθενται στις 573 - 570 (διέρχονται οι
ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 565 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 551 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 541 μονάδες. Αναφορικά με τον
Γενικό Δείκτη, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταθεί η πλάγια κίνηση μεταξύ των 885 - 900 μονάδων τις προσεχείς ημέρες. Το
επίπεδο των 905 μονάδων, που αποτελεί και το make or break επίπεδο, θα παραμείνει, ενώ αντίθετα η διάσπαση της κοντινής
στήριξης των 886 μονάδων μπορεί να οδηγήσει και πάλι στην ζώνη των 865-870 μονάδων.

Αυξάνουν τη χωρητικότητα των δικτύων τους Cosmote και OteGlobe
Cosmote και Oteglobe προχωρούν σε αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων κορμού για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν
την απρόσκοπτη ευρυζωνική κίνηση δεδομένων εντός κι εκτός
Ελλάδας, που συνεχώς αυξάνεται κυρίως λόγω της ανάπτυξης
των τεχνολογιών FTTH και 5G.
Η αναβάθμιση των δικτύων επιτυγχάνεται με την αύξηση της
ταχύτητας επικοινωνίας μεταξύ δρομολογητών IP στα δίκτυα
ΟΤΕ και OteGlobe, από 100 Gbps σε 400 Gbps. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα βελτιστοποιήσει την εμπειρία συνδεσιμότητας που απολαμβάνουν οι
χρήστες.
Για κάθε video streaming, download και upload, τηλεφώνημα
κοκ απαιτείται μεταφορά δεδομένων μέσω τηλεπικοινωνιακών
δικτύων είτε εντός Ελλάδος είτε από και προς τους διεθνείς
κόμβους όπου βρίσκονται οι servers που εξυπηρετούν το περιεχόμενο (πλατφόρμες παροχής περιεχομένου/CDNs).

Alpha Bank: Κατατέθηκαν προσφορές για το Project Sky των 2,2 δισ.
Κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για την αγορά των κυπριακών μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ της
Alpha Bank, συναλλαγή γνωστή και ως Project Sky. Με την ολοκλήρωση
της συναλλαγής η Alpha Bank θα περιορίσει στα 3 δισ. ευρώ τα προβληματικά δάνεια σε επίπεδο ομίλου, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται
στο 6% από 13% στο 9μηνο του 2021, με τελικό στόχο να μειωθεί στο 2% το
2024. Ειδικότερα, για το χαρτοφυλάκιο που «έσπασε» στα δύο -το ένα κομμάτι αφορά δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 0,9 δισ. ευρώ με υποθήκες
επί σημαντικής αξίας ακινήτων και το δεύτερο δάνεια μεικτής λογιστικής
αξίας 1,3 δισ. ευρώ με ενέχυρα μικρότερης αξίας- οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι Cerberus, Apollo, Pimco και το σχήμα Bain - Fortress, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιος κατέθεσε για ποιο υποχαρτοφυλάκιο.

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι θέσεις
για τις προσλήψεις προσωπικού
Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ
2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ, Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ, Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι πίνακες των
καλούμενων σε συνέντευξη, καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων. Για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων
των λοιπών ειδικοτήτων απασχόλησης της προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις,
όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ήπειρος: Δημοπρατήθηκαν έργα
φυσικού αερίου κόστους 29,1 εκατ.
Mε ταχείς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της ΔΕΔΑ. Στις 29 και 30 Δεκεμβρίου 2021 δημοπρατήθηκαν τα έργα για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε τέσσερα πόλεις της
Περιφέρειας Ηπείρου -τα Ιωάννινα, την Άρτα,
την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα- συνολικού
ύψους 29,1 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι πόλεις
αυτές θα τροφοδοτηθούν με την τεχνολογία του
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μικρής
κλίμακας, την οποία η ΔΕΔΑ εισάγει για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το α’ εξάμηνο του 2022 και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε η σύσταση της
ΕΛΠΕ ΑΕ Συμμετοχών

Πειραιώς: Στην Davidson
Kempner ναυτιλιακά
δάνεια 400 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε το deal εξαγοράς
της Chipita από τη Mondelez

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία
του ομίλου της Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής λογιστικής αξίας 0,4 δισ. ευρώ (η «Συναλλαγή»). Το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 53%
της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις
και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του
Ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings σε 15% από 16%
που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39%
προηγουμένως. Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση
από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις -20 μβ επί του
συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς
Financial Holdings στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair
(ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II
(ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial
Holdings θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μβ σε σχέση με τον δείκτη της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου
του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από
τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των
υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022.

ΕΡΓΟΣΕ: «Ποδαρικό» το 2022
με 6 projects 4 δισ.
Νέοι διαγωνισμοί για έξι σιδηροδρομικά έργα, που θα
προχωρήσουν με το μοντέλο του ανταγωνιστικού διαλόγου, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν το 2022 από την ΕΡΓΟΣΕ, σε συνεργασία βέβαια με το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αν δεν προκύψει κάποια αλλαγή της τελευταίας
στιγμής, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος και
για τους έξι διαγωνισμούς, ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί στα μέσα Ιανουαρίου, ειδικότερα μέχρι την Παρασκευή 14/1/2022 (η
αποσφράγιση θα γίνει σταδιακά μεταξύ 21 και 28 Ιανουαρίου) και λογικό είναι να γίνεται «αγώνας δρόμου» ώστε να μην προκύψουν παρατάσεις.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας Chipita
Global SA, κορυφαίας εταιρείας παραγωγής προϊόντων
ζύμης και πρωινού σνακ, ανακοίνωσε η Mondelez International, «κλείνοντας» τη συμφωνία που αρχικά έγινε
γνωστή τον Μάιο του 2021. Το deal θα ενισχύσει την πρόσβαση της Mondelez International στην Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή, όπου η Chipita διατηρεί ισχυρή παρουσία, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, η Mondelez International
επεσήμανε τις «ισχυρές προοπτικές που διαμορφώνονται για τη δημιουργία καινοτομίας, συνδέοντας εμβληματικά brands της Mondelez International, όπως η Cadbury και η Milka, με αγαπημένα κρουασάν και σνακ της
Chipita Global SA όπως τα 7Days». Η συμμετοχή του
Ομίλου Olayan στην Chipita Global SA αριθμεί τριάντα
και πλέον χρόνια, ενώ από το 2010 ο όμιλος κατείχε πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Olayan, Camile Saba, δήλωσε: «Με τη
Mondelez η περαιτέρω εξέλιξη της Chipita είναι σίγουρη. Προσβλέπουμε στη μελλοντική της ανάπτυξη».

Τεχνική Ολυμπιακή: «Ναι» για έμμεση
συμμετοχή στη Mount Street Hellas
H Τεχνική Ολυμπιακή ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό
ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την από την εταιρεία
έμμεση απόκτηση
ειδικής συμμετοχής στη «Μάουντ
Στριτ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια
και Πιστώσεις» διά
των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής (PFC Premier Finance Corporation LTD και Τ.Ο International Holding LTD). Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα
το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

Μετά και την πρόσφατη απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε και τυπικά η διάσπαση της Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία, με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και με σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας. Όπως αναφέρει και η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, η έγκριση της
διάσπασης συνεπάγεται καταρχάς τη σύσταση της
νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία Ελληνικά
Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διύλισης,
Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και
Πετροχημικών και διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ ΑΕ. Επίσης, η διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της επωφελούμενης Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠΕ ΑΕ, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών της. Η νέα επωνυμία της Διασπώμενης είναι Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών.

ΕΤΑΔ: Προωθεί διαγωνισμό για
τεχνική ωρίμανση των ακινήτων
Διαδικασίες για την αναζήτηση συμβούλου που
θα αναλάβει την τεχνική ωρίμανση για ακίνητα
που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της προωθεί η ΕΤΑΔ. Ειδικότερα, προκήρυξε
τακτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία προς
τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή
Υπηρεσιών Τεχνικής Ωρίμανσης Ακινήτων Ιδιοκτησίας ή και Διαχείρισης της ΕΤΑΔ σε όλη την
Ελλάδα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ), με την ημερομηνία υποβολής αλλά και
αποσφράγισης προσφορών να έχει οριστεί για τις
17/1/2022. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι
αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Μεγάλες αποδόσεις για επιχειρήσεις
που επενδύουν με κριτήρια ESG
Μεγάλες αποδόσεις έχουν όλο και περισσότερο
παγκοσμίως οι επενδύσεις με κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance), σύμφωνα
με τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΥ (Sixth global
Institutional Investor Survey, November 2021). Η
έρευνα, η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 320
θεσμικών επενδυτών από 19 χώρες, έδειξε ότι το
90% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αποδίδει πλέον
μεγαλύτερη σημασία σε κριτήρια ESG κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, από ό,τι πριν από
την πανδημία. Παράλληλα, το 74% είναι πλέον πιο
πιθανό να αποεπενδύσει από επιχειρήσεις με μη
ικανοποιητικές ESG επιδόσεις, ενώ το 92% υποστηρίζει ότι έχει λάβει αποφάσεις τους τελευταίους 12 μήνες με κριτήριο τα πιθανά οφέλη μιας
«πράσινης ανάκαμψης». Ωστόσο, οι επενδυτές
εξακολουθούν να απαιτούν βελτιωμένες δημοσιοποιήσεις ESG, πιο συγκεκριμένα σχέδια δράσης από τις επιχειρήσεις.

ΡOLITICAL

TETAΡΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

26

SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σήμανε η ώρα για το Βοτανικό

Σ

ήμανε η ώρα για το γήπεδο του
Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη διά του εκ των επιτελικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα ανακοινώσει, ενδεχομένως και σήμερα, όλη τη
διαδικασία του project που καλύπτει
απόλυτα τη «μάνα του λόχου», τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
Η μετακόμιση στον Βοτανικό θα γίνει
για 49 χρόνια (όπως ο Ολυμπιακός στο
«Καραϊσκάκης») και σε αυτά, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα έχει ίδια δικαιώματα όπως στην ιστορική Λεωφόρο, δηλαδή, έσοδα 15% επί των εισιτηρίων του
γηπέδου ποδοσφαίρου και των διαφημίσεων. Ουσιαστικά, το νέο γήπεδο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Ερασιτέχνη
με το καθεστώς χρησικτησίας. Την ορι-

στική, ωστόσο, απόφαση για τη μετακόμιση ή μη του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
στον Βοτανικό θα πάρει η γενική συνέλευση των μελών που θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου.
Δέκα ημέρες πριν, στις 10 του μηνός,
θα δώσει συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος
του Ερασιτέχνη Παναγιώτης Μαλακατές
και θα αναφερθεί διεξοδικά στο όλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα δεν είναι
υπέρ της μετακόμισης, λόγω ζητημάτων
που αφορούν την ΠΑΕ Παναθηναϊκός,
αλλά Γεραπετρίτης και Μπακογιάννης θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια να το μεταστρέψουν και από την ηλεκτρονική
ψηφοφορία να βγει το «ΝΑΙ», αφού θα
έχει προηγηθεί και ψήφιση στη Βουλή
των Ελλήνων. Ο μεν Γεραπετρίτης τούς
τελευταίους δυο μήνες προσπάθησε και

έπεισε την ΕΕ να χρηματοδοτήσει μέρος
του project, ο δε Μπακογιάννης προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιανουάριο θα
αρχίσει η δημοπράτηση με τη φράση «θα
γίνει το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας».
Ο δήμαρχος Αθηναίων, μάλιστα, ανέθεσε
με απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος (έναντι 36.533,77 ευρώ), στην
εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ» τη μελέτη των έργων πέραν των κτιριακών εγκαταστάσεων αφενός και αφετέρου συνέταξε νέα
οικονομική μελέτη, η οποία είναι βελτιωμένη κατά περίπου 16 εκατ. ευρώ. Από τα
88,9 εκατ. ευρώ θα φτάσει στα 115 εκατ.
ευρώ λόγω της αύξησης της τιμής των
πρώτων υλών που προέκυψε από τις τιμές της ενέργειας που εκτοξεύτηκαν το
τελευταίο διάστημα. Οι αποφάσεις του
Δήμου Αθηναίων έχουν ήδη σταλεί στο

υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να
ενταχθούν στο πρόγραμμα δημόσιων
επενδύσεων.
Όπως γίνεται αντιληπτό, παρότι η πανδημία έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της, η κυβέρνηση, πιστή στις εξαγγελίες της, προχωράει ένα τόσο σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή
γενικότερα, αλλά θα δημιουργήσει και
πολλές θέσεις εργασίας.

Καλύφθηκε πλήρως
ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός
από την κυβέρνηση,
ανακοινώσεις από
Γεραπετρίτη, Μπακογιάννη
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Ο Κλάτενμπεργκ μας πέρασε για ιθαγενείς…
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ των 50.000 ευρώ μηνιάτικο, νομίζει
προφανώς ότι απευθύνεται σε ιθαγενείς.
Από τη μία αναφέρει… μυστικά στον υφυπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη ότι απειλείται η ζωή του, χωρίς να το έχει καταγγείλει ούτε στην ΕΠΟ ούτε στην αστυνομία, και από την άλλη βγάζει φιρμάνι σαν
άλλος… πασάς και απαγορεύει στους διαιτητές «να ομιλούν».
Προφανώς και η αποικιοκρατική του
πρακτική δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη
από την ΕΠΟ. Όσον αφορά τις απειλές που
δέχεται, θα έπρεπε ένας εισαγγελέας να
είχε ήδη ενεργήσει αυτεπάγγελτα. Εκτός
αυτού, θα έπρεπε να γίνει παρέμβαση και
από τον αθλητικό εισαγγελέα. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις, ο Κλάτενμπεργκ προειδοποίησε μέσω πρωτοχρονιάτικου
μηνύματος τους διαιτητές ότι όποιος διαμαρτυρηθεί γιατί δεν σφυρίζει, αυτόματα θα τιμωρείται με δυο αγωνιστικές. Και
τους κάλεσε να σταματήσουν να στέλνουν e-mails με τα παράπονά τους. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Σκουλάς και Γρατσάνης παραιτήθηκαν με αιχμές κατά του Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ενώ η ξενομανία του Άγγλου έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά
να μη θέλουν να ασχοληθούν με τη διαιτησία.

Lockdown στο μπάσκετ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
(ΕΟΚ) αποφάσισε να διακόψει τα πρωταθλήματά
της μέχρι τις 15 Ιανουαρίου λόγω της πανδημίας,
με τις προπονήσεις, ωστόσο, να συνεχίζονται κανονικά! Προ ημερών η διοργανώτρια αρχή της
Basket League είχε αναβάλει τη 12η και τη 13η
αγωνιστική, λόγω των δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού στις ομάδες. Οι τοπικές ενώσεις των νομών θα αποφασίσουν αυτές, συνεκτιμώντας την
κατάσταση.

«Έφυγε» ο Στέλιος Σεραφείδης,
αλλά θα είναι πάντα εκεί…

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια της ΑΕΚ. Ο θρυλικός γκολκίπερ Στέλιος
Σεραφείδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών,
νικημένος από τον καρκίνο. Δεν πρόλαβε να μπει
στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» που ήταν το
μεγάλο του όνειρο. Όμως, με απόφαση του Δ.
Μελισσανίδη τους τελευταίους μήνες, στον έναν
από τις τέσσερις πυλώνες θα φιγουράρει η προσωπογραφία του για να θυμίζει τις
ένδοξες εποχές.

Δεν υπάρχουν
ημερομηνίες

Άλλαξε
το υγειονομικό
πρωτόκολλο

Σε μια πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Political», ο πρόεδρος της Super League1
Γιώργος Μποροβήλος τόνισε ότι, αν λόγω της πανδημίας αναβληθούν ματς ή ολόκληρες
αγωνιστικές του πρωταθλήματος, είναι αδύνατο να διεξαχθούν, γιατί δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες.
Με τα τόσα κρούσματα, ωστόσο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα υπάρξουν αναβολές αγώνων.
Ήδη ο Ατρόμητος ανακοίνωσε χθες το 11ο κρούσμα στους παίκτες.

Μάντσεστερ Γ. - Γουλβς 0-1 ύστερα από 42 χρόνια
Ύστερα από 42 ολόκληρα χρόνια η Γουλβς νίκησε τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ 1-0. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο
Πορτογάλος Μουτίνιο, ενώ κορυφαίος για μία ακόμα φορά ήταν ο
πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Ζοζέ Σα, που αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος γκολκίπερ στην Αγγλία, μετά τον Ισπανό Νταβίντ Ντε Χέα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πουλήθηκε
έναντι 9 εκατ. ευρώ στους Άγγλους.

Την επιστροφή στις προπονήσεις των
ασυμπτωματικών αθλητών που βρέθηκαν
θετικοί στον κορονοϊό, ύστερα από πέντε ημέρες
με αρνητικό PCR και ύστερα από έντεκα χωρίς
τεστ, προβλέπει το νέο επικαιροποιημένο πρωτόκολλο για τους αθλητές, το οποίο τέθηκε ήδη σε
εφαρμογή! Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος
καραντίνας ενός αθλητή. Το αποφάσισε η Super
League 1 και το ενέκρινε η ΓΓΑ.

Η ΕΟΕ απαντάει
στην Καραχάλιου

Απάντηση στην ιστιοπλόο Βασιλεία Καραχάλιου,
που τόνισε ότι θα αλλάξει σημαία στα πανιά της και
επιτέθηκε στην Πολιτεία, την Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή και την ομοσπονδία, έδωσε η ΕΟΕ: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε στην πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας το 2020 και το 2021 περισσότερα
από 20.000 ευρώ, για δαπάνες και για αγορά νέου
σκάφους, καθώς και άλλα 10.000 ευρώ -πέρα από
κάθε διαδικασία- για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης σπιτιού στην Enosima της Ιαπωνίας».
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• Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης μετά τη φάρσα
για βόμβα στο θέατρο όπου εργάζεται. Τη χαρακτήρισε «αποτυχημένη
εφηβική πλάκα».
• Με κορονοϊό η Super Κική.
Η influencer διαγνώσθηκε
θετική λίγες ώρες μετά την
εμφάνισή της στον τελικό
του «J2US».
• Τηλεοπτική σειρά ετοιμάζει ο
Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλιτζαλί
για τον ΣΚΑΪ. Στον πρωταγωνιστικό
ρόλο η Μαρία Ναυπλιώτου.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Ελλάδα: Το Χόλιγουντ
της Ευρώπης!

Σ

την κορυφή της κατάταξης με τα περισσότερα πλεονεκτήματα και ομορφιές, ιδανικά για κινηματογραφικές υπερπαραγωγές, φιγουράρει η χώρα μας.
Ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία αλλά και δημοσιεύματα πλέκουν το εγκώμιο της Ελλάδας ως του
Νο1 προορισμού στην Ευρώπη για τα γυρίσματα box
office χολιγουντιανών ταινιών με φόντο το ομορφότερο φως στον κόσμο, το ιδανικό κλίμα αλλά και τις
εκπληκτικές τοποθεσίες.
Με ένα full πακέτο προγραμματισμένων ταινιών που θα γυριστούν το 2022 με option και για το
2023, ο επικεφαλής του κινηματογραφικού γραφείου της Αθήνας
Στάθης Καλογερόπουλος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του πως βρισκόμαστε υπό πολιορκία από ξένους επενδυτές του θεάματος,
αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως
συγκεκριμένες τοποθεσίες έχουν
ήδη «κρατηθεί» για τα επόμενα
χρόνια!
Το έγκυρο περιοδικό «Fortune» ανέφερε πως η
χώρα μας έχει γίνει κάτι σαν hotspot, προσελκύοντας μεγάλες εταιρίες του Χόλιγουντ, διάσημους
ηθοποιούς και μερικούς εξίσου μεγάλους προϋπολογισμούς: «Τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν ότι
171 κινηματογραφικές παραγωγές έχουν γυριστεί,
εκ των οποίων οι 79 προέρχονταν από το εξωτερικό,
φθάνοντας σε επιχειρηματική αξία τα 255 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν δημιουργηθεί 42.000 νέες θέσεις
εργασίας».
Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει το
πρόγραμμα επιμόρφωσης βοηθών παραγωγής που
σχεδίασε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την
NBCUniversal, ενώ ο υφυπουργός για θέματα Σύγ-

χρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης έχει
εξαγγείλει ήδη την ίδρυση Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου/Οπτικοακουστικών Μέσων, στα πρότυπα της γαλλικής «Femis», με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Τα γυρίσματα της «Red Sonja»
Με μυστικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα
στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας με
πρωταγωνιστή ένα βαρύ όνομα της αμερικανικής
κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Το Film Office της Κεντρικής Μακεδονίας, παράγοντες του θεάματος αλλά και ο περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας κρατούν
τα χαρτιά τους κλειστά, καθώς δεσμεύονται με ρήτρες από την
αμερικανική παραγωγή, γιατί δεν
επιθυμεί να διαρρεύσει το καστ!
Συνολικά για το νέος έτος έχουν
προγραμματιστεί έξι φιλμ μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων
το reboot της ταινίας υπερηρώων «Red Sonja»! Τα
γυρίσματα θα ξεκινήσουν την άνοιξη με την άφιξη
της διεθνούς φήμης ηθοποιού Χάνα Τζον Κάμεν, η
οποία θα ενσαρκώσει την «Κόκκινη Σόνια». Οι παραγωγοί επιθυμούν να αναβιώσουν την εμπορική
αποτυχία του 1985 με πρωταγωνίστρια την Μπριγκίτε Νίλσεν, σε μια box office παραγωγή -ετοιμάζεται
σχεδόν δέκα χρόνια- γεμάτη εντυπωσιακά εφέ, καλύτερο σενάριο και άφθονη δράση με φόντο τον
Λευκό Πύργο!

Συνολικά για το νέο έτος έχουν
προγραμματιστεί έξι φιλμ μεγάλου μήκους

• Με υψηλό πυρετό και πόνο
στα κόκαλα περνάει τον κορονοϊό η δημοσιογράφος
Ανθή Βούλγαρη.
• «Σαλόνι… κρεβατοκάμαρα. Υγρά,
βιταμίνες και υπομονή» το mood
της ημέρας για την Μπέσσυ Αργυράκη που νοσεί με κορονοϊό.
• Η Φωτεινή Δάρρα πέτυχε
το φλουρί της βασιλόπιτας
και μία ώρ α μετά διαγνώσθηκε θετική.
• Σκληρή ανάρτηση της Ελένης Γερασιμίδου εναντίον της Ιωάννας
Μαλέσκου μετά την on air κόντρα
της παρουσιάστριας με τον Τάσο
Χαλκιά.
• Όλα τα κανάλια έστειλαν
δελτία Τύπου για την πρωτιά
τους στο πρώτο μισό της σεζόν! Όλα, όμως!
• Ο θεατρικός παραγωγός Μαυρίκιος Μαυρικίου θα ντυθεί γαμπρός
το καλοκαίρι στο πλευρό της 22χρονης Ιλάιρα!
• «Την επομένη φωνάξτε με
σε κάτι που δεν είναι στημένο από την αρχή» έγραψε για
το «J2US» η Ελένη Δήμου.
Λίγ ο μετά, κατέβασ ε την
ανάρτηση.
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Mantra για
καλή χρονιά!

Το αερικό!

Αγωνία για την υγεία του

Με μια γενναία βουτιά στη θάλασσα ο Γιάννης Στάνκογλου
ήρθε στα ίσια του! Τι κι αν βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα; Ο δημοφιλής ηθοποιός
και λάτρης της χειμερινής κολύμβησης ανάρτησε βίντεο
στο Instagram τη στιγμή που
ορμά περιχαρής στα παγωμένα νερά τραγουδώντας στίχους από το «Αερικό» του Θανάση Παπακωνσταντίνου: «Ο
νους μας είν’ αληταριό που
όλο θα δραπετεύει»!
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο Γιάννης
Φλωρινιώτης. Ο σόουμαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο λίγες ώρες μετά
την επιστροφή του από την Κύπρο στην Αθήνα,
με τους θεράποντες γιατρούς να δίνουν μάχη με
τον χρόνο λόγω της επιδείνωσης που παρουσιάζει η υγεία του. «Με το που έφτασε ήταν πολύ ταλαιπωρημένος, με πολύ χαμηλό οξυγόνο. Με
δυσκολία μιλάει. Έχει να κάνει με ένα παλιό
κρύωμα και η κατάσταση επιδεινώθηκε», ανέφερε η κόρη του Άννα Φλωρινιώτη.

Δ

έκα συμβουλές-οδηγό για το 2022 από την Άντα Λιβιτσάνου! Η πρώην ηθοποιός και νυν pastry chef αποκάλυψε τα «do» της νέας χρόνιας για μια καλύτερη ζωή:
«Με πολλή αγάπη παραθέτω ευχές που ελπίζω να γίνουν το
mantra σας: 1) Να χαμογελάς όπως όταν ήσουν μικρός/μικρή. 2)
Να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις κάτι. 3) Να εξασκήσεις την
υπομονή σου με αντίληψη. 4) Να ακούς πιο συχνά τη φύση. 5) Να
αγαπάς με όλο σου το είναι χωρίς φόβο. 6) Να αφήνεις το εγώ
σου στην άκρη πού και πού, είναι το νέο sexy. 7) Να παίζεις παιχνίδια κάθε εβδομάδα. 8) Να βλέπεις τους φίλους σου κάθε
εβδομάδα. 9) Να μάθεις να συμφωνείς ότι διαφωνείς με κάποιον
και να είσαι εντάξει με αυτό. 10) Να αγκαλιάζεις τον άντρα/σύντροφο/φίλο σου καθημερινά».

Δεύτερη φορά μπαμπάς!

Ο «Θείος Βάνιας»…
πάει περίπατο
Στον αέρα «τινάχτηκε» -λόγω Covid- η παράσταση «Θείος Βάνιας» με πρωταγωνιστές τον
Χρήστο Λούλη και την Ξένια Καλογεροπούλου.
«Στο ζοφερό κλίμα των ημερών αναβάλλεται η
πολυαναμενόμενη παράσταση “Θείος Βάνιας”
που θα έκανε πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου
στο θέατρο Προσκήνιο. Δυστυχώς μεταθέτει
την πρεμιέρα της για τον Οκτώβριο του 2022»,
ανακοίνωσε μέσω social media ο σκηνοθέτης
Δημήτρης Καραντζάς.

Happy birthday
Ο γόης Γιώργος Καραμίχος είχε γενέθλια. Ο πρωταγωνιστής
έκλεισε τα 48 και η πρώτη ευχή για χρόνια πολλά ήταν η δική
του. «Happy birthday to me! 48 χρόνια προσωπικής ιστορίας
σε αυτή τη ζωή. Νιώθω τόσο ευγνώμων για όλα. Αγάπη, χαρά,
δημιουργικότητα και ομορφιά», έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό ευχαριστώντας τους 73.000 followers του για τα
καλά τους λόγια και τις ευχές.

Ο μποναμάς της νέας χρονιάς για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση ήταν ο ερχομός της κόρης!
Ήταν το όνειρο του τραγουδιστή, μετά τον γιο
του Γρηγόρη, να αποκτήσει μια μπέμπα και η
επιθυμία του πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Δευτέρας, με τη σύζυγό του Ελένη Τσιριγκάκη να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. «Τα παιδιά είναι ευλογία. Ο Γρηγόρης
ανυπομονεί για τη μικρή του αδερφή. Μας λέει ότι θα γίνει ο αυστηρός μεγάλος αδερφός»,
αποκάλυψε στις κάμερες.
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Δρ Χρήστος Φλιάτουρας,
επιστημονικός διευθυντής
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Σεξουαλική ζωή μετά τον καρκίνο

Ε

να πολύ σημαντικό και συνάμα ευαίσθητο θέμα είναι η σεξουαλική ζωή
όσων επιβίωσαν μετά την περιπέτειά
τους με τον καρκίνο. Σε αρκετούς η ποιότητα ζωής έχει αλλάξει σημαντικά μετά τις θεραπείες, όμως υπάρχει πάντα στην ψυχή τους η επιθυμία για επιστροφή στις συνήθειες πριν από τη
νόσηση. «Οι ασθενείς συχνά διστάζουν να πουν
στον γιατρό ότι η θεραπεία τούς έχει προκαλέσει
σεξουαλικές παρενέργειες. Από την άλλη πλευρά,
οι ογκολόγοι δεν είναι εκπαιδευμένοι στη φροντίδα επιζώντων από καρκίνο και συχνά αισθάνονται
ανεπαρκώς προετοιμασμένοι να θίξουν το θέμα
των σεξουαλικών ανησυχιών με τους ασθενείς»,
εξηγεί ο επιστημονικός διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου δρ Χρήστος Φλιάτουρας.
Ο ειδικός μάς εξηγεί πως στο Ηνωμένο Βασίλειο
τον περασμένο Οκτώβριο ο Brian Lobel και η
Joon-Lynn Goh, οι οποίοι θεραπεύθηκαν από τον
καρκίνο, συνεργάστηκαν ώστε το Women’s Erotic
Emporium να ξεκινήσει το sexwithcancer.com, το
πρώτο διαδικτυακό κατάστημα σεξ στο Ηνωμένο
Βασίλειο για «άτομα που ζουν με καρκίνο και όχι
μόνο».
Ο ιστότοπος προσφέρει πρακτικές λύσεις και
συμβουλές από ειδικούς, οι οποίοι απαντούν στις
κορυφαίες 25 ερωτήσεις των θεραπευμένων από
καρκίνο σχετικά με το σεξ.
Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της φροντίδας
των ανθρώπων αυτών είναι ο έλεγχος για ζητήματα

που επηρεάζουν τη σεξουαλική υγεία και την οικειότητα και η εξοικείωση με τη σχετική συζήτηση. Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής
με στόχο να βοηθήσουν τους ογκολόγους να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική υγεία ασθενών με καρκίνο ως ουσιαστικό μέρος της φροντίδας επιβίωσης δημοσιεύθηκαν από την Αμερικανική Εταιρεία
Κλινικής Ογκολογίας το 2017.
Οι ειδικοί συνιστούν να ξεκινήσει η συζήτηση
από ένα μέλος της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης και να προσφερθεί ψυχοκοινωνική και/ή ψυ-

Τι αλλάζει
Ο κ. Φλιάτουρας, αναφερόμενος στη δημοσιευμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τονίζει
πως από τους 391 ασθενείς με καρκίνο του
μαστού, του ενδομητρίου, της ουροδόχου κύστης, του προστάτη και του ορθού που έλαβαν
μέρος, 9 στους 10 ανέφεραν σεξουαλικές
παρενέργειες μετά τη θεραπεία, αλλά μόνο το
28% είπε ότι ρωτήθηκε για τη σεξουαλική
υγεία από τον επαγγελματία υγείας. Έτσι, σε
κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι ογκολόγοι
πρέπει να είναι ξεκάθαροι σχετικά με τους
κινδύνους και τις τοξικότητες που συνδέονται με τη θεραπεία προτού οι ασθενείς την ξεκινήσουν, συμπεριλαμβανομένων και των
σεξουαλικών παρενεργειών.

χοσεξουαλική συμβουλευτική σε όλους τους καρκινοπαθείς για τη βελτίωση της σεξουαλικής απόκρισης, της εικόνας του σώματος, της οικειότητας,
των προβλημάτων στη σχέση, καθώς και της συνολικής σεξουαλικής λειτουργίας και ικανοποίησης.
Παρ’ όλα αυτά, οι συγγραφείς μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης του 2021 που δημοσιεύτηκε στο
Journal of Cancer Survivorship κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει
να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά, δεδομένου
ότι οι ασθενείς και οι θεραπευμένοι εξακολουθούν να τονίζουν την ανεπαρκή φροντίδα που λαμβάνουν.
«Φαίνεται, σύμφωνα με τους συγγραφείς, να
υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ της υποστήριξης
και της εφαρμογής της κατάλληλης φροντίδας, η
οποία μπορεί να έγκειται στον τρόπο αναγνώρισης
και αντιμετώπισης προβλημάτων στο κλινικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα οι απαντήσεις των ασθενών
που συλλέχθηκαν σε μια έρευνα του 2020 από ογκολόγους υποδηλώνουν ότι πρέπει να γίνει πολύ
περισσότερη δουλειά», τονίζει ο ειδικός.

Οι ασθενείς συχνά διστάζουν να πουν
στον γιατρό ότι η θεραπεία τούς έχει
προκαλέσει παρενέργειες στο σεξ
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς ίσως να είναι μια μέρα
χωρίς ιδιαίτερα γεγονότα, αλλά μια μικρή πίεση θα τη νιώσετε. Ίσως μάλιστα να πάρετε μια
απογοήτευση από ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, που μάλλον θα σας περάσει ο θυμός αρκετά γρήγορα.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η πίεση από τις υποχρεώσεις σάς έχουν κάνει να αμφιβάλλετε αρκετά για το αν είστε σε
καλό δρόμο στα επαγγελματικά σας σχέδια ή
όχι. Μην κάνετε σήμερα σημαντικές κινήσεις, βάλτε τα σημαντικά στην άκρη και χαρείτε τη συντροφιά καλών φίλων.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους του τρίτου δεκαημέρου, τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα,
αλλά μην ξεχνάτε ότι οι ανατροπές και η ασάφεια θα σας ακολουθούν συνέχεια. Φροντίστε
να είστε πιο ξεκάθαροι σε ό,τι επιδιώκετε να
κάνετε.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα των οικονομικών σας, αλλά και των πιο βαθιών σας ενστίκτων. Ίσως νιώσετε ότι αρκετά πράγματα στις
πολύ προσωπικές σας σχέσεις δεν σας αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένους.

Λέων

Η

Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του
Υδροχόου, μια θέση συναισθηματικά απρόβλεπτη,
ανίκανη να καταλάβει τον λόγο που κάποιες
καταστάσεις τη δεσμεύουν. Γίνεται αντιδραστική
όταν πιέζεται αρκετά και αυτή την περίοδο όλοι νιώθουμε
να μικραίνει η ελευθερία μας. Βέβαια, μιλάμε πάντα για
επιρροή της συγκεκριμένης μέρας, αν όμως το
γενικεύσουμε, θα δούμε ότι η μέρα αυτή έχει πολλά κοινά
στοιχεία με αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε. Τα ζώδια
που βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένα είναι εκείνα του
Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος).
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

(23/7-22/8)
Σε εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο,
η μέρα αυτή κάτι θέλει να σας πει για τον
τρόπο που βλέπετε την προσωπική σας
ζωή. Ίσως η ελευθερία να σας λείπει ή να
παρέχετε πολλή ελευθερία στη σχέση σας,
κάτι που σας προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα της εργασίας
και της υγείας σας. Είναι, λοιπόν, η στιγμή που
κάποια θέματα που αφορούν τους δύο αυτούς
τομείς σάς έχουν κουράσει για κάποιο λόγο.
Μπορεί ακόμη και η ψυχολογία σας να είναι
σε μια περίοδο ευαίσθητη, ή ακόμη και να
ανακατασκευάζετε βαθιά μέσα σας κάτι που
θέλει τον χρόνο του.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Είστε αρκετά χαρούμενοι με απλά πράγματα, κάτι που μπορεί να είναι και ένα ξέσπασμα, μιας περιόδου που όλα μετακινούνται μέσα σας, αλλά και έξω από σας.
Αλλαγές θα γίνουν σε κάθε συναισθηματική σας σχέση, στην οικογένεια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Είστε πλέον υποψιασμένοι για ό,τι συμβαίνει
γύρω σας. Κάποτε μπορώ να πω ότι δεν πιστεύατε αυτά που συμβαίνουν, όχι όμως τώρα.
Απλώς κτίστε σωστά το αύριό σας, φροντίστε
τα σταθερά της ζωής σας και αν και εκείνα ζητούν μεταμόρφωση, να τα αφήσετε στο κουκούλι τους, να ζωντανέψουν όποτε και όταν
θελήσουν.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο σας κούρασε αρκετά, ακόμη και χωρίς να δημιουργεί ένταση, αφήνει έναν εκνευρισμό στον αέρα. Σήμερα φροντίστε να επικοινωνήσετε με τα
πρόσωπα που σας λείπουν, είναι μια πολύ
όμορφη συναισθηματική εκτόνωση, που
πρέπει να την επιδιώξετε.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Είστε σε μια πλούσια περίοδο, γεμάτη με
γεγονότα και καταστάσεις που σας γεμίζουν με νέες εμπειρίες. Κάποια οικονομικά θέματα, βέβαια, σας κρατούν σε μια
αναμονή, κάτι που σας κουράζει αρκετά.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο και σήμερα, μάλλον δεν έχει καλή επιρροή πάνω
σας, εφόσον νιώθετε να σας ελέγχουν
δύο διαφορετικές δυνάμεις. Η μια έχει
να κάνει με τα συναισθήματα και η άλλη
με την ελευθερία σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Μπορεί να σκέφτεστε κάποιες στιγμές δυσάρεστα πράγματα, αν όμως κοιτάξετε μπροστά
σας, θα καταλάβετε ότι τα δύσκολα έχουν
περιοριστεί αρκετά. Εξάλλου, θα έχετε όλο
το 2022 να κάνετε τις σωστές σας επιλογές.
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Πάμε για μπάνιο, κύριε Ακάρ;

Τ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Βγήκε
πάλι ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας
και είπε ότι
το Καστελόριζο
απέχει από τις
τουρκικές
ακτές 1.950 μέτρα

ο τελευταίο διάστημα οι προκλήσεις
της Άγκυρας κλιμακώνονται. Τσαβούσογλου και Ακάρ διαγκωνίζονται ποιος θα κάνει τις πιο προκλητικές δηλώσεις σε βάρος της χώρας μας. Δεν
γνωρίζουμε αν όλο αυτό το σκηνικό έχει σχέση με έναν άτυπο εσωτερικό «πόλεμο» που
φαίνεται ότι ξεκινά στο κόμμα του κ. Ερντογάν,
τώρα που αρχίζει και φαίνεται καθαρά η λήξη
της παντοκρατορίας του, αλλά είναι βέβαιο ότι
οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν κλίμα έντασης, σε μια περίοδο που η Ελλάδα μοιάζει η
μόνη χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που εκπέμπει σιγουριά και σταθερότητα.
Τελευταίο κρούσμα, οι χθεσινές δηλώσεις
του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί
Ακάρ, με τις οποίες, ακολουθώντας την τακτική του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ισχυριζόμενος
πως «είναι πρόκληση» οι τελετές εορτασμών
που οργανώνονται στα νησιά που βρίσκονται
στις ακτές της Τουρκίας, όπως στη Χίο και στη
Σάμο! Την ίδια ώρα, σε αυτό το άτυπο μπρα ντε
φερ ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έσπευσε -και
αυτός χθες- να δηλώσει πως η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών που στρατιωτικοποιήθηκαν.
Παράλληλα, εκείνο που φαίνεται να ενοχλεί
σφόδρα τους Τούρκους είναι οι συμμαχίες
που οικοδομεί η χώρα μας με χώρες όπως η
Αίγυπτος, τις οποίες η Τουρκία θεωρούσε μέχρι πρότινος δεδομένους συμμάχους της, γεγονός που ανέφερε στις δηλώσεις του ο Τούρ-

κος υπουργός Άμυνας. Κι ενώ συμβαίνουν
όλα αυτά, ο κ. Ακάρ συνεχίζει να αμφισβητεί
την εθνική κυριαρχία του νησιού που θεωρείται από τους Τούρκους η «πέτρα του σκανδάλου», το Καστελόριζο.
Βγήκε λοιπόν και πάλι ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας και είπε ότι το Καστελόριζο απέχει
από τις τουρκικές ακτές 1.950 μέτρα, μια απόσταση που, όπως είπε, οι άνδρες που προορίζονται για τις Ειδικές Δυνάμεις της Τουρκίας
την κάνουν κολυμπώντας και επομένως δεν
πρέπει να έχει υφαλοκρηπίδα!
Βέβαια, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Και δεν ενδιαφέρεται πόσο απέχει η ακτή ενός άλλου
κράτους από ένα νησί, αφού κυρίαρχη άποψη
είναι ότι τα νησιά πρέπει να διαθέτουν ζωτικό
χώρο.
Μα, θα αναρωτηθεί κάποιος με στοιχειώδη
λογική, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα υπήρχαν υπερπόντιες κτήσεις κανενός ευρωπαϊκού κράτους. Και πώς μπορεί ο γείτονας και
όχι ο κάτοικος να προσδιορίζει την εθνική
ταυτότητα κάποιων νησιών;
Εκεί έγκειται και η πρωτοτυπία της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία προσδιορίζει τους κανόνες και το δίκαιο σύμφωνα με
τα δικά της συμφέροντα και όχι σύμφωνα με
όσα ισχύουν διεθνώς και αποτελούν αναγνωρισμένο δίκαιο από το σύνολο της διεθνούς
κοινότητας, με εξαίρεση φυσικά την Τουρκία.
Η απάντηση είναι δεδομένη. Ο κ. Ακάρ επιχειρεί με ακτιβισμούς να δημιουργήσει εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις είναι εικόνες που μέ-

νουν στο μυαλό των πολιτών, έχουν δε το πλεονέκτημα να εισχωρούν στη συνείδησή τους.
Η εικόνα των Τούρκων στρατιωτών να κολυμπούν «μια οργιά δρόμο» για να φτάσουν στην
απέναντι ακτή είναι δυνατή εικόνα.
Η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί
με κανόνες. Και ακολουθώντας τους πιστά
επιχειρεί -και με επιτυχία το πράττει- να δημιουργεί νέες συμμαχίες. Ωστόσο, επειδή το
παιχνίδι παίζεται και σε άλλο επίπεδο, μήπως
θα έπρεπε να κινηθούμε και διαφορετικά;
Μιας και ο κ. Ακάρ θέλει να «μετρηθούμε»
στο κολύμπι, μήπως τελικά η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου θα έπρεπε να δει θετικά αίτημα του νεαρού κολυμβητή και κατόχου του
ρεκόρ Γκίνες συνεχούς κολύμβησης Σπύρου
Χρυσικόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει να
κολυμπήσει την απόσταση από Ρόδο μέχρι
Καστελόριζο; Ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί
φυσικά και σκάφος ιατρικής παρακολούθησης και ανεφοδιασμού. Παλαιότερα η περιφέρεια για οικονομικούς λόγους το είχε
απορρίψει. Ωστόσο, υπό τις νέες συνθήκες
θα πρέπει είτε η περιφέρεια είτε κάποιο
υπουργείο να το στηρίξει.
Για την ιστορία, η απόσταση Ρόδου - Καστελόριζου είναι 126 χλμ. Και το ρεκόρ του Σπύρου Χρυσικόπουλου, με το οποίο μπήκε στο
Γκίνες, είναι 358 χιλιόμετρα, τα οποία κολύμπησε σε οκτώ μέρες μέσα σε πισίνα.
Για να δουν, δηλαδή, τα γιουσούφια ότι αυτό
για το οποίο κοκορεύονται οι Ειδικές τους Δυνάμεις, σε εμάς το κάνουν στο... νηπιαγωγείο!
Μια ιδέα ρίχνουμε...

