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Τ
ο χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» με
τίτλο «ΝΔ - ΚΙΝΑΛ: Honeymoon τέλος»
προκάλεσε αίσθηση και για την εγκυρότη-

τα του ρεπορτάζ αλλά και για τη σκιαγράφηση
των όσων θα συμβούν από εδώ και στο εξής στο
πολιτικό προσκήνιο. Με άλλα λόγια, στη Νέα Δη-
μοκρατία πλέον έχουν αντιληφθεί πως το ΚΙΝΑΛ
του Ν. Ανδρουλάκη σταδιακά καθίσταται υπολο-
γίσιμη δύναμη, που δεν έχει σκοπό να περιορι-
στεί στον ρόλο του θεατή του δικομματικού παι-
χνιδιού με τους κανόνες που ίσχυαν σχηματικά
μέχρι χθες. Και για αυτό, όπως αποδείχτηκε, αρ-
χίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους.

Η αλήθεια είναι πως συγκυριακά ο νέος αρ-
χηγός του ΚΙΝΑΛ φαίνεται ότι θα έχει για αρκε-
τό καιρό ούριο άνεμο στα πανιά του, «τρομά-
ζοντας» από τη μια τον ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάζον-
τας από την άλλη τη ΝΔ να παρακολουθεί στενά
τις κινήσεις του. Εκλεγμένος πρόεδρος πλέον,
έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει σε πλεονέ-
κτημα το -μέχρι την εκλογή του- μειονέκτημα
της μη κοινοβουλευτικής παρουσίας του. Τώρα
μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε Βρυ-
ξέλλες και Στρασβούργο, να περιοδεύει στην
Ελλάδα ξαναπιάνοντας ως Κίνημα Αλλαγής το
νήμα με την κοινωνία, να «φρεσκάρει» σε πρό-
σωπα και ιδέες τον κομματικό μηχανισμό και
να δημιουργεί προγραμματικό λόγο μακριά
από την αρένα της Βουλής. Παράλληλα, έχει
και το περιθώριο της επιλογής στελεχών
προς... επαναπατρισμό τόσο από τα αριστερά
όσο και από τα δεξιά.

Επίσης, αληθές είναι πως το πολιτικό σκηνικό
«φώναζε» από μακριά για μια αλλαγή, για ένα
«ανακάτεμα» της τράπουλας, καθώς οι δύο βασι-
κοί πόλοι του έμοιαζαν απλώς οχυρωμένοι στα
κάστρα τους με ευδιάκριτους ρόλους και σχεδόν
απαράλλακτη εικόνα εδώ και πολλούς μήνες. 

Από τη μία, μια ισχυρή κυβέρνηση που παρά τις
«κακουχίες» των 2,5 ετών διατηρούσε και διατη-
ρεί υψηλό ποσοστό αποδοχής από την κοινωνία
και εμπιστοσύνης από τους πολίτες, σε βαθμό

που να εφησυχάζει. Και από την άλλη, μια αξιω-
ματική αντιπολίτευση που δεν μπορούσε και δεν
μπορεί να ξεπεράσει το κακό κυβερνητικό είδω-
λό της που αντικρίζει στον καθρέφτη.

Και μιας και αναφερθήκαμε σε... βαλέδες και

ρηγάδες, θα πρέπει και οι νέοι παίκτες που κάθι-
σαν τώρα στο τραπέζι να αποδείξουν ότι δεν τους
αρέσει το παιχνίδι με σημαδεμένα χαρτιά, ότι
παίζουν καθαρά και τίμια προς όλους τους ομο-
τράπεζους.
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Τη νομοθέτηση της δυνατότητας
χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
σε γονείς εργαζόμενους, τα τέκνα
των οποίων νοσούν με κορονοϊό, ζη-
τούν με ερώτησή τους στους αρμόδι-
ους υπουργούς οι βουλευτές του Κι-
νήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώ-
της, Ανδρέας Πουλάς, Μπουρχάν
Μπαράν και Γιώργος Φραγγίδης.

Προβάλλοντας τα στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία 15.000 παιδιά την πρώτη
μέρα επιστροφής στις σχολικές αίθου-
σες βρέθηκαν θετικά από τα τα self
tests που διενήργησαν και άλλα 9.688
την επόμενη μέρα, ζητούν να υπάρξει
πρόνοια για τους γονείς αυτών των παι-
διών προκειμένου να μπορούν να μεί-
νουν σπίτι. Τονίζουν, δε, ότι η τηλεργα-
σία στην παρούσα φάση δεν αφορά αυ-

τές τις περιπτώσεις, ζητώντας να τις
συμπεριλάβει. Στο μεταξύ, στα έξι
ανέρχονται τα κρούσματα που εντοπί-
στηκαν στη Βουλή σε σύνολο 361 rapid
tests που έγιναν κατά την πρώτη μέρα
επαναλειτουργίας της Βουλής μετά τις
διακοπές των Χριστουγέννων. Στο σύ-
νολό τους και οι έξι ασθενείς που εντο-
πίστηκαν είναι ασυμπτωματικοί και τέ-
θηκαν σε πενταήμερη καραντίνα. Την
Πέμπτη θα υπάρξει εισήγηση της επι-
στημονικής υπηρεσίας της Βουλής
προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα
που θα ληφθούν στο πλαίσιο ανάσχε-
σης της πανδημίας.

ΣΥΡΙΖΑ για μουσικούς
«Η κυβέρνηση βάζει για ακόμα μία

φορά στο “περιθώριο” τους επαγγελ-

ματίες μουσικούς», καταγγέλλει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με επίκαιρη ερώτηση 44 βουλευ-
τών του κόμματος προς τους υπουρ-
γούς Πολιτισμού και Οικονομικών. Ζη-
τά από την κυβέρνηση να τροποποι-
ήσει τα κριτήρια καταβολής της οικο-
νομικής ενίσχυσης ώστε να μην απο-
κλείονται άδικα όσοι δεν εγγράφηκαν
εμπρόθεσμα στο Μητρώο Καλλιτε-
χνών και όσοι αναμενόταν να εργα-
στούν κατά τον μήνα Ιανουάριο με
σύμβαση ημέρας, καθώς και να θεσπί-
σουν αποζημίωση των επαγγελματιών
μουσικών σε περίπτωση απώλειας ερ-
γασίας και εισοδήματος λόγω νόση-
σης. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε
τρεις τροπολογίες για την ενίσχυση
των ανθρώπων του Πολιτισμού.

Στ, Παπ

Άδεια σε εργαζόμενους 
γονείς παιδιών με Covid

Φ
ρένο στα σενάρια χαλάρωσης μέτρων
βάζει το Μέγαρο Μαξίμου ενόψει και
της σημερινής συνεδρίασης των λοι-
μωξιολόγων, αν και υπάρχει ένα ανοι-

χτό «παράθυρο» σε περίπτωση που οι ίδιοι οι γιατροί
αποφασίσουν κάποια μικρή «ανάσα» στα μέτρα. Η
κυβέρνηση πάντως, όπως μεταδίδουν πηγές από το
Μαξίμου, δεν θα ζητήσει άρση περιορισμών τώρα
και θα εισηγηθεί προς τελική αξιολόγηση από τα μέ-
λη της Επιτροπής την παράταση του υφιστάμενου
καθεστώτος περιορισμών.

Το εν λόγω φρένο ήρθε μετά τη συζήτηση που άνοιξε
και μέσα στην κυβέρνηση για την προοπτική χαλάρω-
σης κάποιων μέτρων ήδη από τα μέσα του μήνα, με δε-
δομένο ότι δεν προκύπτει ότι η Όμικρον προκαλεί βα-
ριά νόσηση. Επί τάπητος είχε τεθεί η πιθανότητα άρσης
αποκλειστικά της απαγόρευσης της μουσικής στους
χώρους της εστίασης και διασκέδασης, διατηρώντας
την απαγόρευση ορθίων και το κλείσιμο τα μεσάνυχτα.
Η συζήτηση αυτή έγινε, όπως πληροφορείται η «Politi-
cal», υπό το σκεπτικό ότι το μουσικό «σιωπητήριο»

ήταν το τελευταίο μέτρο που
επιβλήθηκε κυρίως μπροστά
στον φόβο συνωστισμού την
Πρωτοχρονιά, συνεπώς τώρα
θα μπορούσε να είναι το
πρώτο που θα αρθεί. Παράλ-
ληλα, συζήτηση έχει γίνει και
για την προοπτική αύξησης
των θεατών στα γήπεδα από
το σημερινό 10% στο 20% της
πληρότητας ή, έστω, στο

ανώτατο όριο των 2.000 θεατών.
Η διαρκώς σταθερά υψηλή πορεία των κρουσμά-

των ωστόσο, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις κορύ-
φωσης του πέμπτου κύματος με την παραλλαγή
Όμικρον, αλλά κυρίως η επαναλειτουργία των σχο-
λείων οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την κυ-
βέρνηση σε προβληματισμό και δεύτερες σκέψεις.
Άλλες πηγές σημείωναν παράλληλα πως αυτή η
προοπτική δεν αντιμετωπίζεται και πολύ θετικά από
τους ειδικούς, οι οποίοι δεν είναι υπέρ της άρσης
περιορισμών εν μέσω του πανδημικού κύματος. Η
κυβέρνηση βεβαίως έχει γίνει και κοινωνός εισηγή-
σεων για χαλάρωση μέτρων από τον καθηγητή Κρί-
στοφερ Μιούρεϊ, ο οποίος συμμετείχε σε ειδική τη-
λεδιάσκεψη με το κυβερνητικό επιτελείο και είχε
μιλήσει και στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Μένει βεβαίως να φανεί τι θα γίνει σήμερα στη συ-
νεδρίαση των ειδικών, από την κυβέρνηση όμως δεν
φαίνεται να πιέζουν για κάποια... δραματική αλλαγή
στο κοκτέιλ μέτρων. 

«Φρένο» στα σενάρια χαλάρωσης... 
g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης

Με ποια όπλα 
η κυβέρνηση
θα αποτρέψει 
ένα άτυπο 
lockdown 
στο Δημόσιο
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του Κώστα Παππά

Μ
ια σημαντική πρωτοβουλία
για την ενίσχυση της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας
στην Αττική ανέλαβαν η Περι-

φέρεια Αττικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη-
νών και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά. 

Με τη δημιουργία του Δικτύου Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας οι τρεις φορείς
επιχειρούν να προσφέρουν στους πολίτες
που νοσούν από Covid τις κατάλληλες
συμβουλές και υπηρεσίες για την κατ’ οί-
κον νοσηλεία, αλλά και για την εκτίμηση
περιστατικών που θα πρέπει να νοσηλευ-
θούν σε νοσοκομείο χωρίς να χάνεται πο-
λύτιμος χρόνος για την υγεία των ασθενών.

Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της Περιφέρειας Αττικής και του
ΙΣΑ, http://isathens.melapus.com, ο πο-
λίτης μπορεί να βρει ιατρό εξειδικευμένο
στην αντιμετώπιση της Covid-19 λοίμω-
ξης. Για την πρωτοβουλία αυτή μίλησε
στην «Political» o περιφερειάρχης Αττι-
κής και πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατού-
λης, ο οποίος τόνισε: «Η Περιφέρεια Αττι-
κής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε
συνεργασία και με τον Ιατρικό Σύλλογο
Πειραιά θέλoυν να βοηθήσουν την εθνική
προσπάθεια για την Covid μέσα από τη δη-
μιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης στην κατ’ οίκον νοσηλεία. Αυτό
θα βοηθήσει από τη μία να μην πηγαίνουν
τα περιστατικά αμέσως στα νοσοκομεία,
αλλά να αντιμετωπίζονται στο σπίτι, ώστε
να μην επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο
το ΕΣΥ». Ο κ. Πατούλης πρόσθεσε: «Από
την άλλη πλευρά, εάν χρειαστεί κάποιος
να πάει στο νοσοκομείο, αυτό να γίνει το
γρηγορότερο εφόσον πρέπει και όχι να
υπάρξει καθυστέρηση που επιβαρύνει την
εξέλιξη της νόσου. Διότι είχαν παρατηρη-
θεί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο ύστερα
από τρεις τέσσερις μέρες με ανοξαιμία
και δεν μπορούσαν πολλά περιστατικά να
γλιτώσουν το μοιραίο. Αυτό το δίκτυο απο-
τελείται από παθολόγους, πνευμονολό-
γους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους.
Βρίσκεται σε κάθε περιοχή της Αττικής.
Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι ο
καθένας που έχει Covid θετικό να έρθει σε
επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό του
και αν δεν έχει, με το δίκτυο, το οποίο θα
βρίσκεται σε πλατφόρμα του ΙΣΑ».

Αρχή με 150 γιατρούς 
Σχετικά με το ενδιαφέρον που έχουν

επιδείξει οι ίδιοι οι γιατροί για την προ-
σπάθεια αυτή, ο περιφερειάρχης Αττικής
δήλωσε: «Πάνω από 150 γιατροί έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον μέχρι τώρα και κάθε
μέρα ο αριθμός αυξάνεται. Αυτοί οι για-

τροί έχουν ήδη το πρωτόκολλο της κατ’ οί-
κον νοσηλείας από την επιτροπή λοιμώξε-
ων του ΙΣΑ και της περιφέρειας και θα
μπορούν εκτός από το πρωτόκολλο να πα-
ρακολουθούν τους ασθενείς και συγχρό-
νως να έρχονται σε επικοινωνία με την
επιτροπή λοιμώξεων του ΙΣΑ και να αν-
ταλλάσσουν απόψεις για να μπορέσουν να
βοηθήσουν τον ασθενή».

Ο κ. Πατούλης εξέφρασε την άποψη ότι
η πρωτοβουλία αυτή είναι ένας τρόπος με
τον οποίο συγκροτείται ένα δίκτυο, το
οποίο θα γίνει ανάχωμα για την περαιτέρω
επιβάρυνση των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
και τόνισε ιδιαίτερα ότι όλα αυτά θα γίνουν
«χωρίς να υποστεί ταλαιπωρία ο ασθενής,
ο οποίος θα έχει μια δυνατότητα καθημε-
ρινής συνομιλίας με τον γιατρό του και να
του λέει την εξέλιξη είτε του οξυγόνου, εί-
τε της θερμοκρασίας, είτε των βιταμινών ή
άλλων φαρμάκων που θα πρέπει να παίρ-
νει για να γίνει καλά».

Ο περιφερειάρχης Αττικής συμπλήρω-
σε ακόμα πως «αυτή η πρωτοβουλία είναι
η συνέχιση μιας προσπάθειας που είχε
ξεκινήσει η Περιφέρεια Αττικής με το 1110
από την αρχή της πανδημίας, που παραμέ-
νει σε λειτουργία, όπου εκεί ένας γιατρός
ή ένας ψυχολόγος πάντα δίνει συμβουλές
στον όποιον χρήστη της υπηρεσίας για την
Covid, αλλά και συγχρόνως με τα rapid
tests που γίνονται καθημερινά σε πολλά
σημεία της Περιφέρειας Αττικής από τα
συνεργεία των γιατρών και των νοσηλευ-
τών του ΙΣΑ και της περιφέρειας, επιχει-
ρώντας να βοηθήσουν στην εθνική προ-
σπάθεια».

Γ. Πατούλης: 
«Στηρίζουμε
την κατ’ οίκον
νοσηλεία» 

Ο περιφερειάρχης Αττικής 
και πρόεδρος του ΙΣΑ μιλάει
για την πρωτοβουλία που
ενισχύει την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας
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«Συνειδητή επιλογή της
κυβέρνησης η υπερμετάδοση
της Covid στα σχολεία», 
λέει η Κουμουνδούρου

Η
μεγάλη διασπορά του κορο-
νοϊού στα σχολεία, με τα στοι-
χεία να δείχνουν πάνω από
20.000 κρούσματα τη δεύτε-

ρη κιόλας ημέρα επαναλειτουργίας τους,
κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ σε θέση μάχης, με κο-
ρυφαία στελέχη να επιτίθενται στην κυ-
βέρνηση. Συγκεκριμένα, χθες ο εκπρό-
σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιό-
πουλος είπε σε on camera δήλωσή του
πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλέπει τους
πολίτες σαν αγέλη, μετατρέποντας την
πανδημία σε ευκαιρία κερδοσκοπίας.

«Τα ψέματα της κυβέρνησης για την άρ-
νηση συνταγογράφησης των τεστ καταρ-
ρέουν καθημερινά. Μετά τους Δήμους
Χαλανδρίου και Νεάπολης, σύλλογος γο-
νέων δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο
έκλεισε συμφωνία για PCR με 28 ευρώ.

Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι οι
ιδιωτικές κλινικές θα κάνουν διαλογή
ασθενών και θα νοσηλεύουν μόνο ελαφρά
περιστατικά Covid, ενώ χρυσoπληρώνον-
ται από το δημόσιο ταμείο για 300 κλίνες.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης επιταχύ-
νουν τη διασπορά της πανδημίας. Είναι
επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν», τόνι-
σε ο Νάσος Ηλιόπουλος. 

«Μας δουλεύουν»
Σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα, πηγές

της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ

μιλούν για συνειδητή επιλογή της κυβέρ-
νησης να μη λαμβάνει μέτρα και να αφή-
νει ανεξέλεγκτη τη διασπορά στα σχολεία:
«Από το όλο γεγονός με τους συλλόγους
κηδεμόνων που έκλεισαν συμφωνία για
PCR με 28 ευρώ, φάνηκαν ξεκάθαρα δύο
πράγματα: Πρώτον, ότι μας δουλεύει ο Γε-
ωργιάδης με το πλαφόν στην τιμή του μο-
ριακού για να μη δυσαρεστήσει τους φί-
λους του με τα διαγνωστικά και, δεύτερον,
πως δεν έχουν κανένα σχέδιο. Βασικά δεν
τους νοιάζει. Συνειδητά μας πάνε στην
ανοσία της αγέλης, επειδή τους είπαν ότι η
Όμικρον είναι πιο ήπια και δεν επιφέρει
μέχρι στιγμής διασωληνώσεις. Εδώ δικοί
τους βουλευτές τούς λένε να προχωρή-
σουν σε συνταγογράφηση των τεστ, όπως
ο Ανδρέας Κουτσούμπας. Προσεύχονται
στον καιρό να φτιάξει για να αποσυμφο-
ρηθούν τα νοσοκομεία». 

Κάνοντας λόγο για τις χθεσινές δηλώ-
σεις Πέτσα και Πλεύρη αναφορικά με το

πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολία-
στους άνω των 60, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επι-
σημαίνουν πως «οι υπουργοί της κυβέρ-
νησης δεν συζητούν μεταξύ τους για το
βασικό ζήτημα ολόκληρης της κοινωνίας
και του κόσμου, το ζήτημα της πανδημίας
και τις παραμέτρους γύρω από αυτό, γιατί
πολύ απλά δεν τους νοιάζει: Ο καθένας
λέει ό,τι θέλει. Άλλα λέει ο Πέτσας, άλλα
λέει ο Πλεύρης. Τηλέφωνα δεν έχουν να
συνεννοηθούν για το τι θα πουν στα Μέσα;
Βγάλε συμπέρασμα…».

Για τη διχογνωμία Πέτσα - Πλεύρη ανα-
κοίνωση έβγαλε και το Γραφείο Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ: «Την ώρα που ο κ. Πλεύρης και ο
κ. Οικονόμου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
απέκλειαν το ενδεχόμενο αναστολής του
προστίμου των 100 ευρώ για όσους πολί-
τες άνω των 60 δεν εμβολιαστούν μέχρι
τις 16 Ιανουαρίου, ο κ. Πέτσας στο ραδιό-
φωνο του ίδιου σταθμού άφηνε παράθυρο
αναστολής του.

Αυτό το όργιο μικροπολιτικής και
ασυνεννοησίας που λέγεται κυβέρνηση
Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Όλη
η Ελλάδα ζει στο πετσί της το απόλυτο
επιτελικό μπάχαλο και αναρωτιόμαστε
ποιος πολίτης μπορεί να εμπιστευτεί πια
μια κυβέρνηση που το “λέω και ξελέω”
είναι ο καθημερινός κανόνας και όχι η
εξαίρεση.

Ας συνεννοηθούν τουλάχιστον μεταξύ
τους οι υπουργοί που βγαίνουν στον ίδιο
σταθμό, γιατί πέρα από την παταγώδη
αποτυχία τους, έχουν σπάσει και τα νεύρα
των πολιτών».

Η πανδημία κρατάει 
«ζωντανό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ευκαιρία του Ξανθού
Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ήταν η χθεσινή

για τον Ανδρέα Ξανθό να διορθώσει το προφίλ
του, μετά τις δηλώσεις που πλήγωσαν την αρι-
στερή του ταυτότητα, ότι δεν έχει δει διασωλη-
νωμένους με Covid ασθενείς σε διαδρόμους νο-
σοκομείων. 

Ο Ξανθός θεωρείται για την τάση Ομπρέλα το
αντίπαλο δέος του Παύλου Πολάκη στα εσωτε-
ρικά του κόμματος. Κρατά αποστάσεις από την
επικαιρότητα, και μεταξύ μας καλά κάνει, γιατί
οι τοποθετήσεις του δεν έχουν και μεγάλη επι-
τυχία. Από ένα μεγάλο κομμάτι της κομματικής
βάσης θεωρείται «άγευστος και άοσμος», ωστό-
σο ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζεται σε αυτόν, γιατί
τον στηρίζει η Ομπρέλα που τρέμει ο ίδιος να
μην… ανοίξει και του προκαλέσει προβλήματα.

Πληροφορίες της «P» αναφέρουν πως το επι-
κοινωνιακό επιτελείο του προέδρου σύστησε
στον Ανδρέα Ξανθό να προβεί στις σχετικές χθε-
σινές δηλώσεις του περί κοροϊδίας της κυβέρνη-
σης για τις 300 ιδιωτικές κλίνες που διατίθενται
για ασθενείς με Covid, ως μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία ανασύνταξης του «αριστερού επανα-
στατικού προφίλ» του και να αναδυθεί ως πολέ-
μιος της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της
πανδημίας.
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Π
ολιτική αντιπαράθεση επί της
ουσίας και όχι άναρθρες αντι-
πολιτευτικές κραυγές και πυ-
ροτεχνήματα είναι το στίγμα

που θέλει να «περάσει προς τα έξω» η Χα-
ριλάου Τρικούπη. 

Μια πρώτη γεύση της στρατηγικής που
θα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στο πλαί-
σιο της καθημερινής πολιτικής αντιπαρά-
θεσης δόθηκε τη Δευτέρα με αφορμή τις
«γαλάζιες βολές» για τη μη καταδίκη των
απειλών που δέχτηκε ο πρύτανης του
ΑΠΘ. Η Χαριλάου Τρικούπη, παρά την
πρόκληση που δέχτηκε ακόμη και από τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο, απέφυγε να
μπει σε έναν ανούσιο πόλεμο ανακοινώ-
σεων. Ωστόσο, αργά το ίδιο βράδυ «υπεν-
θύμιζαν» με νόημα σχετική ανάρτηση που
είχε κάνει στο Twitter η αρμόδια τομεάρ-
χης Χαρά Κεφαλίδου, «αδειάζοντας» κατά
κάποιον τρόπο όσους βιάστηκαν να ασκή-
σουν κριτική για «πολιτική σιωπή». Το πε-
δίο αντιπαράθεσης, όπως λένε, θα είναι
καθαρά πολιτικό και η όποια κριτική θα
συνοδεύεται από δέσμη συγκεκριμένων
προτάσεων, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα με
την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Αυτοδιοίκητο ΑΕΙ
Στο πλαίσιο αυτών των στοχευμένων

παρεμβάσεων, το ΚΙΝΑΛ έβαλε χθες στο
στόχαστρό του τις κυβερνητικές παρεμ-
βάσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
«Πέραν της αδιαφορίας όμως, η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου παρεμβαίνει -ως
μη όφειλε- σε θέματα αυτοδιοίκητου των
ΑΕΙ, υποδεικνύοντας ακόμη και τις μεθό-
δους διδασκαλίας και εξετάσεων την πε-
ρίοδο της πανδημίας... Ας δείξει λοιπόν η
κυβέρνηση εμπιστοσύνη στην πανεπιστη-
μιακή κοινότητα και στις συλλογικές δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων. Εκτός αν θε-
ωρεί το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ δική της αρ-
μοδιότητα», επισημαίνεται, μεταξύ άλλων,
σε ανακοίνωση του κόμματος.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν δεδο-
μένο ότι το αμέσως επόμενο διάστημα οι
πολιτικοί τόνοι θα ανεβούν. Στο πλαίσιο
αυτό εκτιμούν ότι θα ήταν μεγάλο λάθος
να συμμετάσχουν σε ένα σκηνικό πόλω-

σης που θα στηθεί από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
όπου θα κυριαρχήσει η μάχη των πρό-
σκαιρων εντυπώσεων και δεν θα υπάρχει
το περιθώριο για να εκφραστούν οι θέσεις
και οι απόψεις τους για το νέο πολιτικό γί-
γνεσθαι που επιθυμούν να πρεσβεύσουν.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το νέο ΠΑ-
ΣΟΚ θα είναι ένα άνευρο κόμμα. Ο στόχος
είναι να μπορέσουν να επιβάλουν έναν δι-
κό τους ρυθμό που θα περιλαμβάνει την
πολιτική αντιπαράθεση επί ίσοις όροις και
ταυτόχρονα να αναδεικνύεται η ένδεια επι-
χειρημάτων και θέσεων των πολιτικών
τους αντιπάλων. Για να επιτευχθεί με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το «ιδανικό
εγχείρημα» αναζητούνται τα κατάλληλα
πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμέ-
νους ρόλους και τομείς πολιτικής ευθύνης.

Γρίφος ο εκπρόσωπος
Το αμέσως επόμενο διάστημα με μεθο-

δικά βήματα επιχειρείται ένα «μπόλια-
σμα» νέων και έμπειρων στελεχών που θα
εκπέμπουν το μήνυμα της ανανέωσης αλ-
λά και της εμπιστοσύνης. 

Γρίφος παραμένει προς το παρόν το
πρόσωπο που θα κληθεί να κάτσει στην
ηλεκτρική καρέκλα του εκπροσώπου Τύ-
που του κόμματος. Πριν από λίγα εικοσι-
τετράωρα το προβάδισμα φέρεται πως εί-
χε ο νεαρός βουλευτής Χαλκιδικής Από-
στολος Πάνας. Όπως φαίνεται όμως, η
πρόταση «δεν έχει κλειδώσει» και στο
τραπέζι πέφτουν ονόματα από τον δημο-

σιογραφικό χώρο αλλά και από τη νέα γε-
νιά στελεχών, όπως της δραστήριας δικη-
γόρου Βάσιας Αναστασίου, η οποία είχε
διατελέσει και αναπληρώτρια εκπρόσω-
πος.

Κομβικό σημείο για το ξεδίπλωμα της
πολιτικής στρατηγικής της νέας ηγεσίας
είναι να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι
τα πρόσωπα που θα κληθούν να πρωτα-
γωνιστήσουν θα πρέπει να έχουν την ικα-
νότητα να «περνούν προς τα έξω το μήνυ-
μα της ανανέωσης», αλλά κυρίως να ση-
ματοδοτούν το τέλος των κομματικών μη-
χανισμών. Σε κάθε περίπτωση, οι κινήσεις
της νέας ηγεσίας όσον αφορά την επιλογή
των προσώπων δεν θα έχει χαρακτηριστι-
κά αποκλεισμού. Με αυτή την προοπτική
θα γίνει και η συγκρότηση των ψηφοδελ-
τίων ταυτόχρονα με την προσπάθεια αυτο-
οργάνωσης του κόμματος.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Αντιπολίτευση
ουσίας και όχι
εντυπώσεων...

Στο ΚΙΝΑΛ η «γραμμή»
είναι «στοχευμένες
παρεμβάσεις 
με θέσεις και απόψεις
xωρίς κορόνες»

Αμετακίνητος από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για αυ-
τόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στις επερχόμενες εθνικές
εκλογές εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη του
τηλεοπτική συνέντευξη μετά την εκλογή του στο πηδάλιο του
Κινήματος. Μιλώντας στον Alpha, εμφανίστηκε ως εγγυητής
αυτής της αυτόνομης πορείας, προσθέτοντας με νόημα ότι για
τον ίδιο «η πρώτη δημοσκόπηση θα είναι η πρώτη κάλπη των
εθνικών εκλογών που θα δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε».
Επιβεβαίωσε μάλιστα την επιστροφή της ιστορικής ονομασίας
της παράταξης, κάτι που θα επισημοποιηθεί, όπως είπε, κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου.

Κατηγόρησε επίσης ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι επιδίδονται σε έναν

τοξικό δικομματισμό. Για τη μεν κυβερνητική παράταξη υπο-
στήριξε ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ελιτίστικο τρόπο,
ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι καταφεύγει στον λαϊκισμό. Όπως είπε,
το κόμμα του δεν θα μπει σε αυτό τον ανταγωνισμό, απεναντίας
θα κάνει μια «υπεύθυνη αντιπολίτευση». «Απαντάμε στα προ-
βλήματα με πολιτική πυξίδα το δημόσιο συμφέρον», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Αίσθηση προκάλεσε η θέση του για την αντιμετώπιση της
βίας στα πανεπιστήμια, προτείνοντας το μοντέλο που εφαρμό-
ζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, όπου η περιφρούρηση
γίνεται από ομάδες σεκιούριτι που, όταν αντιλαμβάνονται
έκνομες ενέργειες, ειδοποιούν τις Αρχές. 

«Γκρέμισε» τις γέφυρες συνεργασίας ο Ανδρουλάκης 



Το Νο1 πρόβλημα
της χώρας (δεν 
είναι ο κορονοϊός)

Θα σας πω, με το χέρι στην καρδιά, ποιος
είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την
κυβέρνηση αυτήν την περίοδο. Μη βιάζεστε.
Δεν είναι ο κορονοϊός, που κατά την άποψη
των ειδικών έχει ημερομηνία λήξης. Είναι οι
αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, τις
οποίες δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτό, όπως με
διαβεβαιώνει αυτήκοος μάρτυρας, ήταν το
συμπέρασμα της σύσκεψης της ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης ( Άδωνις Γεωργιά-
δης, Νίκος Παπαθανάσης και Σωτήρης Ανα-
γνωστόπουλος) με τους επικεφαλής των με-
γαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ (Σκλα-
βενίτης, Μασούτης, Σταύρου, Παντελιάδης
κ.ά.). Γενική εκτίμηση ήταν ότι η αγορά μπαί-
νει σε φάση συρρίκνωσης και ο τομέας της
διατροφής θα περάσει δύσκολες μέρες,
αφού τα πράγματα δυσκολεύουν και οι κατα-
ναλωτές όλο και περισσότερο περιορίζονται
στα βασικά είδη. Όλοι οι μετέχοντες στη σύ-
σκεψη συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν
λίαν συντόμως.

Τέλος οι αβρότητες.
Αρχίζει η μάχη

Οι στιγμές πολιτικής αβρότητας μεταξύ κυ-
βέρνησης και ΚΙΝΑΛ, άμα τη εκλογή του Νί-
κου Ανδρουλάκη, έληξαν οριστικώς. Ο νέος
αρχηγός απέρριψε την πρόσκληση του πρω-
θυπουργού Κ. Μητσοτάκη για συνάντηση
γνωριμίας στο Μαξίμου (και εδώ που τα λέμε,
ορθά το σκέφτηκε από την πλευρά του), ενώ η
κυβέρνηση πήρε ήδη θέση μάχης, με κυβερ-
νητικά στελέχη να «καρφώνουν» τον Ανδρου-
λάκη γιατί δεν βρήκε λέξη να πει για την επί-
θεση στον πρύτανη του ΑΠΘ. 
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Ο τσαχπίνης υπουργός 
Ποιος πρωτοκλασάτος υπουργός

αποδεικνύεται τσαχπίνης και τηλε-

φωνεί σε κανάλια για να προσλάβουν

φίλη του ως δημοσιογράφο; Πρόκει-

ται για πολύ γνωστό όνομα. Βλέπετε,

η εξουσία, εκτός από το ότι είναι γέ-

νους θηλυκού, αποτελεί και από μόνη

της ένα μόνιμο αφροδισιακό! Πάντως

αν το πληροφορηθεί η σύζυγός του θα

πέσει παντόφλα…

Τηλεφώνημα Τσίπρα σε Πιερρακάκη
Η ασθένεια υπερβαίνει τα πολιτικά μίση, αν σκεφτεί κανείς ότι

τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο ο Αλ. Τσίπρας μόλις ενημερώθη-
κε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό ήταν ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης.

Όχι. Δεν του πρότεινε μεταγραφή. Να τον
ρωτήσει τα διαδικαστικά για να είναι τυ-
πικός ήθελε. Ο υπουργός, μαθαίνω,
του ευχήθηκε γρήγορα και ανώδυνα
περαστικά, τα οποία μάλλον διασφαλί-
ζουν οι τρεις δόσεις που έχει κάνει ο
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πείσμα κάποι-
ων συντρόφων του.

Τυχερός στην ατυχία του ο ΥΠΕΞ 
Ο Νίκος Δένδιας ταξίδεψε έως την Αγκόλα για να συ-

ναντηθεί με τον ομόλογό του Τέτε Αντόνι, στο πλαίσιο
της στρατηγικής του για διεύρυνση του μετώπου των
διμερών σχέσεων της Ελλάδας με χώρες της Αφρικής.

Ανήμερα της συνάντησης, όμως, ο
ομόλογός του διαγνώστηκε θε-

τικός στον κορονοϊό, οπότε
θα τον αναπληρώσει η υφυ-
πουργός του. Δεν θέλω να
σκεφτώ την αγωνία που θα

περνούσε αν ο κ. Αντόνι βρι-
σκόταν θετικός αύριο! 

Τ
ο τελευταίο διάστημα διακι-
νούνται σενάρια από ΣΥΡΙΖΑ
μεριά αλλά και από την
πλευρά ορισμένων παρα-

γόντων της εκσυγχρονιστικής Δεξιάς
ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα δεύτερες
εκλογές. Ο λόγος; Υποστηρίζουν ότι
μετά τις εκλογές με απλή αναλογική
θα βρεθεί λύση για οικουμενική κυ-
βέρνηση. Μάλιστα, κάνουν και προτά-
σεις για πρόσωπα, με βασικό σενάριο
ως οικουμενικής αποδοχής πρωθυ-
πουργό τον Έλληνα επίτροπο Μαργα-
ρίτη Σχοινά.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο κ. Σχοι-
νάς δεν έχει καμία κυβερνητική εμ-
πειρία, αλλά κάποιοι άλλοι επισημαί-
νουν ότι είναι άσος στην… πολιτική
ευλυγισία!

Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια, που
γίνονται χωρίς τον ξενοδόχο. Και ξενο-
δόχος στην προκειμένη περίπτωση εί-
ναι ο ίδιος ο λαός που θα καθορίσει με

την ψήφο του ποιος και πού θα βρεθεί.
Το γεγονός όμως ότι το συγκεκριμέ-

νο σενάριο προωθείται και από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολ-
λούς στο Μέγαρο Μαξίμου να προβλη-
ματισθούν και κυρίως κάποιους να
νιώθουν δικαιωμένοι όταν επισήμαι-
ναν στον κ. Μητσοτάκη ότι θα έπρεπε
να έχει προχωρήσει σε άλλη λύση για
τη θέση του επιτρόπου. Να έχει προ-
ωθήσει, δηλαδή, πρόσωπο που πολιτι-

κά θα ήταν χορτασμένο. Τώρα βέβαια
είναι ένα ερώτημα τι λέει για όλα αυτά
ο ίδιος ο κ. Σχοινάς. 

Δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε
είναι ότι πρέπει να έχει υπ’ όψιν του
τον κανόνα ότι οι πολιτικοί, για να απο-
φεύγουν τη γραφικότητα, θα πρέπει να
μετράνε τον ίσκιο τους, δηλαδή το
εκτόπισμά τους, το μεσημέρι. Που
έχουν τον ήλιο από πάνω. Ούτε το πρωί
ούτε το απόγευμα.

Αμαρτία εξομολογουμένη… 

Πολύφερνη νύφη στα εκλογικά
σενάρια ορισμένων ο Μ. Σχοινάς

Αμαρτία εξομολογουμένη ουκ έστιν αμαρτία. Θα μοιραστώ
μαζί σας, λοιπόν, ότι η πηγή που μου μετέφερε πως υπάρχει
τεταμένο κλίμα μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού του Λευτ. Οι-
κονόμου -που εκ παραδρομής γράφτηκε ότι προέρχεται
από το ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδοσιακά ανήκει στη ΝΔ- ενόψει
της επιλογής του νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ, ήταν λανθασμένα
πληροφορημένη, αν δεν έπεσε θύμα εσκεμμένης παραπλη-
ροφόρησης από κάποιους που θέλουν να σπείρουν ζιζάνια
στις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας. Υπουργός και υφυ-
πουργός έχουν αγαστή συνεργασία σε όλα τα ζητήματα, ενώ
στο συγκεκριμένο υπάρχει και σύμπνοια απόψεων, οπότε οι
κρίσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο θα ολοκλη-
ρωθούν χωρίς καμία εσωτερική ή άλλη παρενέργεια. 



ΜΜαύρα μαντάτα 
στην Κουμουνδούρου
Ραγδαίες εξελίξεις στην «Αυγή». Ο Άγγελος
Τσέκερης υπέβαλε την παραίτησή του από τη
διεύθυνση του φύλλου όπως και ο Δημήτρης
Στούμπος από το ΔΣ αφήνοντας αιχμές για τον
τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και η διοίκηση του
φύλλου αντιμετώπισαν την κατάσταση σε σχέ-
ση με το παρελθόν. Το θέμα, συνέχισε, πρέπει
να τεθεί σε επίπεδο κόμματος, ώστε να αποφα-
σίσουν οι προεδρικοί και οι 53. Το ημερήσιο
φύλλο της εφημερίδας κινδυνεύει με κλείσι-
μο, με την προοπτική διατήρησης του κυριακά-
τικου, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στο Κόκ-
κινο. Η επιλογή να ανοίξουν το θέμα της «Αυ-
γής» σε προεκλογική χρονιά αποκαλύπτει την
ανεπάρκεια του κόμματος της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.

Οι διαρροές περί
Αλογοσκούφη για Εθνική 

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε στα δη-
μοσιογραφικά γραφεία μια είδηση που, αν και
δεν ισχύει, έχει ενδιαφέρον πολιτικό θα έλε-
γα. Έπεσε το όνομα του Γιώργου Αλογοσκού-
φη μεταξύ εκείνων που «παίζουν» για τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής
Τράπεζας, στη θέση του Π. Μυλωνά ο οποίος
εκτιμάται από διαφόρους ότι θα αντικαταστα-
θεί κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευ-
ση της κρατικής τράπεζας. Εμένα πάντως δεν
μου προκύπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γκρί-
νιες για τον Μυλωνά υπήρχαν και υπάρ-
χουν… Οι γκρίνιες αφορούν το γεγονός ότι ο
Μυλωνάς είναι πολύ σχολαστικός και τα πη-
γαίνει όλα by the book, σε σημείο απελπισίας.
Δυσφορία για κάτι άλλο δεν υπάρχει. Όσον
αφορά το όνομα του πρώην υπουργού της ΝΔ,
του Γιώργου Αλογοσκούφη, κινείται στα όρια
των σκόπιμων fake news.

Οι Κουτσολιούτσοι και 
ο εξαφανισμένος Κινέζος… 
Τα νεότερα γύρω από τη δίκη των Κουτσολιού-
τσων και των υπόλοιπων κατηγορουμένων θα
τα μάθουμε στις 19 Ιανουαρίου, στην επόμενη
συνεδρίαση του δικαστηρίου. Αυτά που ακού-
γονται δεξιά
και αριστερά
για το πού
βρήκαν τα
λεφτά οι
Κουτσολιού-
τσοι (αφού
έχουν δε-
σμευτεί όλοι
οι λογαρια-
σμοί τους)
και πληρώνουν κορυφαίους δικηγόρους
(Κούγιας, Κωνσταντόπουλος, Αναγνωστό-
πουλος) για την υπεράσπισή τους είναι κα-
κεντρέχειες. Θα έχουν κάποιο κομπόδεμα οι
άνθρωποι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Η είδη-
ση είναι αλλού όμως. Οι δικηγόροι ενός εκ
των Κινέζων κατηγορουμένων, ο οποίος πα-
ρεμπιπτόντως είναι εξαφανισμένος από προ-
σώπου γης, ζήτησαν, μου λένε, το παραπεμ-
πτικό βούλευμα 854 σελίδων να μεταφραστεί
στα αγγλικά ή στα κινεζικά για να λάβει γνώση
των κατηγοριών. Ίσα να παίζεται το παιχνίδι
στις καθυστερήσεις, δηλαδή…

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με
τους εκπροσώπους των σουπερμάρκετ
και τους ζήτησε να απορροφήσουν τις με-
γάλες ανατιμήσεις στα προϊόντα. Όπως
ήταν αναμενόμενο, δεν δεσμεύτηκαν για
τίποτα στον αρμόδιο υπουργό, αλλά άρχι-
σαν τη γνωστή κλάψα: «Δεν βγαίνουμε και
δεν φταίμε εμείς για τις ανατιμήσεις,
φταίνε οι προμηθευτές…» και διάφορα
άλλα τέτοια δακρύβρεχτα, με τα οποία
κόντεψαν να συγκινηθούν και οι άστεγοι
της Αγίου Κωνσταντίνου. Μόνο που, δύο
χρόνια τώρα που διαρκεί η περιπέτεια της
πανδημίας, οι μόνοι που δουλεύουν στην
αγορά με δυσθεώρητα κέρδη είναι οι σου-
περμαρκετάδες. Η κλάψα, δηλαδή, είναι
προφανώς αδικαιολόγητη.

Γιατί χαίρεται 
ο Σκέρτσος; 

Δεν κρύβει τη χαρά του για τις δύο καλές ει-
δήσεις, μία για τους νέους και άλλη μία για την
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ο Άκης Σκέρτσος. Ο
υπουργός με ανάρτησή του στο Facebook ανα-
φέρεται αφενός στην απαλλαγή των νέων από
τα τέλη κινητής τηλεφωνίας και αφετέρου στην
κίνηση Πλεύρη να αποκαταστήσει μια απάν-
θρωπη αδικία κατά των ομοφυλόφιλων. «Δυο
καλές ειδήσεις για τις νέες και τους νέους 15
έως 29 ετών και τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ σήμερα. Από σήμερα όλοι οι νέοι μας 15-29
ετών απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη κινη-
τής τηλεφωνίας. Με άλλα λόγια, ο λογαριασμός
τους θα είναι φθηνότερος κατά 12% έως και
20%... Ο υπουργός
Υγείας κατάργησε
με υπουργική από-
φαση τον αναχρο-
νιστικό αποκλει-
σμό από την αιμο-
δοσία όσων είχαν
“έστω και μία ομο-
φυλοφιλική σχέση
από το 1977” που
ίσχυε έως σήμερα.
Η άρση της απαγό-
ρευσης περιλαμ-
βάνεται στο πόρισμα της Εθνικής Στρατηγικής
για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, η υλοποίηση της
οποίας έχει ήδη ξεκινήσει. Μέρα μέρα, βήμα
βήμα χτίζουμε στην πράξη μια κοινωνία με πε-
ρισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη ελευθερία
και λιγότερες διακρίσεις για ανθρώπους που
είναι απολύτως ορατοί στην καθημερινότητα
του καθενός μας, αλλά δυστυχώς ήταν για χρό-
νια αόρατοι στις δημόσιες πολιτικές». Η ΝΔ
παίζει σε προνομιακά πεδία του ΣΥΡΙΖΑ, λογικό
να χαίρεται ο Άκης Σκέρτσος.

Για να ξέρετε: Η αντίληψη
ότι, αν πέσει από τη διακυ-
βέρνηση της Τουρκίας ο
Ταγίπ Ερντογάν, εμείς θα

σωθούμε είναι ελληνικής
εμπνεύσεως και μάλιστα φαν-

τασίωση. Το είπε ξεκάθαρα χθες η Ντόρα
Μπακογιάννη: «Είναι ελληνική φαντασίωση
η άποψη ότι θα μας ωφελήσει το τέλος Ερν-
τογάν σε περίπτωση ήττας του στις εκλο-
γές». Και επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι
έτοιμη, αλλά έχουμε ανοιχτό το χέρι μας σε
έναν πιθανό διάλογο με την Τουρκία.
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Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε
και οι παντρεμένες

Συνέντευξη στον
ΑΝΤ1 του Κυριάκου
Μητσοτάκη 

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρί-
ου, στις 23.45, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα βρίσκεται εκτά-
κτως στο «Ενώπιος Ενω-
πίω» σε μια εφ’ όλης της
ύλης πολιτική συνέντευξη,
με αφορμή την κορύφωση
της πανδημίας. Θα έχει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το timing η συνέν-
τευξη του πρωθυπουργού, μήπως και βγει κάνα
λαβράκι περί ανασχηματισμού…

Χ
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υ



Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

LOCK

Ποιοι στήνουν (πάλι!)
καταλήψεις στα σχολεία;

Σας ενημερώνω για να ξέρετε… Στο πλαίσιο της «Covid αντιπολίτευσης» που υιο-
θετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ζήσουμε τραγελαφικές καταστάσεις. Ήδη σιγά σιγά με αφορμή
το άνοιγμα των σχολείων έχουν αρχίσει και υποκινούνται καταλήψεις! 

Αν κάποιος δει προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι οι ανακοινώσεις και τα αιτήματα
όλων των αριστερόστροφων αντιπολιτευόμενων οργανώσεων στην Εκπαίδευση,
ΟΛΜΕ, ΑΣΓΜΕ, Συντονιστικό Μαθητών Αθήνας, περίπου αναφέρουν τα ίδια πράγ-
ματα. Είναι σαν να γράφονται οι ανακοινώσεις από τον ίδιο άνθρωπο… Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ήδη τουλάχιστον δέκα σχολεία στον Πειραιά τελούν υπό κατάληψη, με τους
μαθητές να διαμαρτύρονται για τα ελλιπή μέσα προστασίας από τη διασπορά του
κορονοϊού. 

Ενδεικτικά, στο 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη με
αίτημα να κλείσουν οι σχολικές μονάδες της χώρας μέχρι να μειωθούν τα κρού-
σματα, ενώ στο 1ο Λύκειο Ευόσμου μέρος των μαθητών έκανε αποχή από τα μαθή-
ματα, ζητώντας περισσότερα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των
σχολείων, είτε μετάβαση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υπό κατάληψη τελεί επί-
σης το 5ο ΓΕΛ στο Ίλιον. 

Ο Μαρινάκης στη Θεσσαλονίκη
Έπιασε δουλειά ο γραμματέας της ΝΔ. Ο Παύλος Μαρινάκης, σύμφωνα με
το πρόγραμμά του, θα συναντηθεί σήμερα με τον υφυπουργό Μακεδονίας-
Θράκης Σταύρο Καλαφάτη και την προϊσταμένη του Γραφείου Μακεδονίας
του πρωθυπουργού Μαρία Αντωνίου, με τον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα, με τις διοικήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ενώ θα έχει και
συναντήσεις με βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ και τους επικεφαλής
των τοπικών κομματικών οργάνων (πρόεδροι Διοικούσας, ΔΕΕΠ Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης, ΟΝΝΕΔ κ.λπ.) στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Ν.
Θεσσαλονίκης της ΝΔ, στη Μιχαήλ Καλού 6, το απόγευμα.
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Παίρνουν μπρος 
τα Τρία Πέντε
Πηγάδια…
Επιτέλους έπεσε αυλαία στο σίριαλ για τη
μίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου
Τρία Πέντε Πηγάδια Νάουσας, που τελικά
μισθώνεται στην εταιρεία των αδερφών
Νουλίκα για τα επόμενα 23 χρόνια. Εκτός
του ετησίου μισθώματος, το ζητούμενο
που απαιτεί λύση είναι η επένδυση για
την αναβάθμιση του χιονοδρομικού που
περιλαμβάνεται στον μοναδικό φάκελο
που κατατέθηκε το πρωί της Δευτέρας
από μια τοπική μεν εταιρεία, αλλά που εί-
ναι ένας έμπειρος και δοκιμασμένος
«παίκτης» στον χώρο. Ο Αλέξανδρος και
ο Γιώργος Νουλίκας είναι οι μέτοχοι της
ΙΚΕ που εκμίσθωσε το χιονοδρομικό και
εγγυητής της ΙΚΕ είναι ο Θανάσης Στυ-
λιανού, επιχειρηματίας στον χώρο του
τουρισμού, από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ.
Στυλιανού έχει το Exlplosivo Travel A-
gency, που ασχολείται με εκδρομές για
χιονοδρομία και άλλα σπορ που αφορούν
τη φύση. Το αργότερο μέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου ο δήμος θα έχει υποβάλει
για έγκριση στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων φάκελο, με τον οποίο θα ζη-
τά την έγκριση χρηματοδότησης τουλάχι-
στον 10,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο
χιονοδρομικό κέντρο.

Δέκα και πλέον ημέρες μετά την
απαγωγή, στους υψηλούς ορό-
φους της ΓΑΔΑ φαίνεται να έχει
σχηματιστεί μια σαφής εικόνα για
το τι έχει συμβεί και ένας επιχει-
ρηματίας που έχει λεφτά αλλά δεν
είναι και μεγιστάνας, που πυρο-
βόλησαν στο παρελθόν τον αδερ-
φό του αλλά παρ’ όλα αυτά δεν
φοβάται και δεν παίρνει μέτρα
ασφαλείας, ξαφνικά πέφτει θύμα
αρπαγής από κάποιους που δεί-
χνουν μεν σκληροί, αλλά δεν εί-
ναι και τόσο σκληροί για να ολο-
κληρώσουν μια τέτοια υψηλού ρί-
σκου ενέργεια. Κάτι δεν κολλά-
ει… Τις πρώτες ώρες που έσκασε
το περιστατικό, έμπειροι αξιωμα-
τικοί μού έλεγαν σκωπτικά: «Το
αντιμετωπίζουμε ως απαγωγή και
βλέπουμε…». Τι κάνει νιάου νι-
άου στα κεραμίδια, δηλαδή.

Ο διάλογος του υπουργού
με τον Τσιόδρα

Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης
μου μετέφερε τον ιδιωτικό διάλογο που
είχε πέρσι τέτοια εποχή με τον Σωτήρη
Τσιόδρα. Τον ρώτησε λοιπόν: «Κύριε κα-
θηγητά, πότε επιτέλους θα τελειώσουμε
με τον κορονοϊό;». Η απάντηση του Τσιό-
δρα λέει πολλά: «Όταν ο ιός αρχίσει να
φθίνει θα το καταλάβουμε γιατί θα γίνει
πολύ πιο μεταδοτικός. Θα πεθαίνει και θα
κάνει μεταλλάξεις για να επιβιώσει…».
Αυτό που ζούμε τώρα με τη μετάλλαξη
Όμικρον είναι αυτό που περιέγραφε πέρ-
σι ο Τσιόδρας, μου είπε ο υπουργός και
πρόσθεσε: «Το μέγα πρόβλημα είναι η
Αφρική, εκεί πρέπει να ενταθούν οι εμ-
βολιασμοί, διότι εκεί γεννώνται οι περισ-
σότερες μεταλλάξεις…». 
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Χ
άρη στη συνετή κυβερνητική πολιτική η χώ-
ρα μας κατάφερε να αντεπεξέλθει στις κρί-
σεις των τελευταίων μηνών με επάρκεια και

σίγουρα καλύτερα από πολλές ισχυρότερες χώρες.
Ταυτόχρονα κατάφερε να βρεθεί σε ανοδική πο-
ρεία, όπως δείχνουν τα πρόσφατα οικονομικά
στοιχεία.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει εργάζεται με συνέ-
πεια, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία,
ώστε το 2022 να επιταχυνθεί συνολικά η ανοδική
πορεία. Έτσι όταν με το καλό ελεγχθεί η πανδημία
μαζί με τα παραπληρωματικά της δεινά, η χώρα θα
είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν
στην κούρσα ανάπτυξης που αναμένεται στον πλα-
νήτη. Προς επίρρωση αυτών, μπορούμε ενδεικτικά
να επικαλεστούμε ότι:

• Σε συνέχεια της ψηφιακής επανάστασης που
έχει ήδη συντελεστεί, μέσα στους πρώτους μήνες
του 2022, η ατομική επιχείρηση θα ιδρύεται αμι-
γώς ψηφιακά, μέσα σε λίγα λεπτά, με λίγα μόνο
κλικ. Το ίδιο θα ισχύει και για τα διπλώματα οδήγη-
σης, ενισχύοντας επιπλέον σημαντικά τη διαφά-
νεια και την οδική ασφάλεια. Το ίδιο θα ισχύει για
τις μεταβιβάσεις ακινήτων, μειώνοντας σημαντικά,
μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου, τον χρόνο πραγ-
ματοποίησης μιας αγοραπωλησίας. 

• Έχει δρομολογηθεί ένα μεγάλο πλάνο έργων
ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του
οποίου θα δημιουργηθούν περίπου 200.000 νέες
θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες, ενώ τα οφέ-
λη θα είναι απτά οικονομικά, κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά.

• Οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των data
centers και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών που
έχουν εξαγγελθεί και πολλές ήδη υλοποιούνται,
εκτός από το ότι αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης

στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, δρουν και
πολλαπλασιαστικά για την επίτευξη του στόχου της
αναπτυξιακής εκτόξευσης. 

• Στην ίδια κατεύθυνση, η ενεργοποίηση του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανοικοδόμησης θα δώσει τη
μοναδική ευκαιρία συνδυασμού ιδιωτικών πόρων
και δημόσιων επενδύσεων, κινητοποιώντας την
επιχειρηματικότητα προς ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με μελέτη

της Τράπεζας της Ελλάδος το πρόγραμμα «Ελλάδα
2.0» θα δημιουργήσει 180.000 νέες θέσεις εργα-
σίας και θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ ύψους 7
μονάδων μέχρι το 2026. 

Το μόνο ίσως που απειλεί αυτή την πορεία είναι η
συνέχιση της υγειονομικής κρίσης. Για αυτό ο εμ-
βολιασμός, ιδίως και με την αναμνηστική δόση,
αποκτά μια διάσταση πολύ ευρύτερη από την υγει-
ονομική, γίνεται εθνική υπόθεση. 

Εθνική υπόθεση ο εμβολιασμός

Σ
την εποχή μας ακούμε συχνά το ερώτημα
πολλών σύγχρονων ανθρώπων: Τι νόημα
έχει η ζωή μου; Γιατί ζω και υπάρχω;

Ο άνθρωπος θέτει στον εαυτό του αυτά τα διαχρο-
νικά ερωτήματα από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη
Γη. Η προσπάθειά του να δώσει μια απάντηση σε αυ-
τό το ερώτημα δημιούργησε πολλές φιλοσοφικές
σκέψεις.

Το θεμελιώδες ερώτημα για το νόημα της ζωής
«γέννησε» μια ολόκληρη επιστήμη, αυτή της Φιλο-
σοφίας. Φιλοσοφεί κάποιος όταν θέτει ερωτήματα
στον εαυτό του, για όσα αντιλαμβάνονται οι αισθή-
σεις του και όσα δεν αντιλαμβάνονται, για οτιδήποτε
συμβαίνει στον ίδιο και στους άλλους ανθρώπους
γύρω του. Τι πιο θεμελιώδες, λοιπόν, από το «Τι σκο-
πό έχει η ζωή μας;».

Αντλώντας από τα έργα των φιλοσόφων, μπορού-
με να διακρίνουμε τέσσερα είδη απαντήσεων.

1) Για κάποιους φιλοσόφους η ζωή δεν έχει κανέ-

ναν σκοπό. Είμαστε εδώ με τυχαίο τρόπο, οπότε αξί-
ζει να χαιρόμαστε μέχρι το τέλος του ανθρωπίνου
σώματος.

2) Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι η ζωή αποκτά νόη-
μα ανάλογα με το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος.
Πρέπει να ζούμε ηθικά, να ακολουθούμε τις αξίες
και να σεβόμαστε τους άλλους.

3) Άλλοι διακρίνουν τον υπέρτατο σκοπό στη σχέ-
ση του ανθρώπου με τον Θεό. Σύμφωνα με τους φι-
λοσόφους, ο ύψιστος σκοπός της ζωής του ανθρώ-
που είναι η ένωση της ψυχής με το Θείον και η επα-
νάκαμψη του πνεύματος στην αρχέγονη αιτία των
πάντων.

4) Τέλος, κάποιοι φιλόσοφοι θεωρούν ότι κα-
θένας από εμάς πρέπει να ανακαλύψει εκείνο
τον στόχο ζωής που θα του δώσει εσωτερική ικα-
νοποίηση και πληρότητα, να αναζητήσει την Ιθά-
κη του, σύμφωνα με τα λόγια του Ομήρου και του
ποιητή Καβάφη.

Για τον Σωκράτη, τον μεγάλο φιλόσοφο της αρχαι-
ότητας, σκοπός της ζωής είναι το γνώθι σαυτόν. Μό-
νο όποιος γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του μπορεί
να είναι πραγματικά ευτυχής. Για να βρει ο σύγχρο-
νος άνθρωπος τον σκοπό της ζωής, είναι σημαντικό
να καλλιεργεί θετικά συναισθήματα, όπως η ευγνω-
μοσύνη και ο θαυμασμός. Ο Πλάτωνας μας μίλησε
για τον πλατωνικό έρωτα, που δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ο πόθος της ψυχής για το αιώνιο, που προκύ-
πτει από τον αγώνα του φιλοσόφου να κατανοήσει
την αληθινή εικόνα των όντων. Σύμφωνα με τους φι-
λοσόφους και τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πλωτί-
νο, ο ύψιστος σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι
η ένωση της ψυχής με το Θείον και η επανάκαμψη
του πνεύματος στην αρχέγονη αιτία του. Συνεπώς, ο
δρόμος των αξιών και των αρετών στον οποίο μας
παρακινούν η Φιλοσοφία και ο Χριστιανισμός μπο-
ρεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να γίνει κα-
λύτερος με τους συνανθρώπους του. 

Το νόημα της ζωής του ανθρώπου

του
Βασίλη 
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας, 
Νέα Δημοκρατία

του
Γεώργιου 

Φουντουλάκη 

Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου

Αθηνών
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του
Μάνου 
Κόνσολα

Βουλευτής
Δωδεκανήσου
με τη ΝΔ
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου
Αιγαίου

Η
ζωή μάς έδειχνε να μην έχει περιθώριο
άλλης υπομονής, άλλης αγωνίας και
αβεβαιότητας, άλλων προβλημάτων κι

άλλων μέτρων και κανόνων για την αντιμετώπι-
ση των ποικίλων δυσκολιών της.

Παρ’ όλα αυτά, ήρθε η πανδημία, η οποία
πολλαπλασίασε τα αδιέξοδα και σαν παγκό-
σμιο φαινόμενο, δεν άφησε πολλά περιθώρια
αμφισβήτησης, αλλά μόνο αγώνα, προσπά-
θεια, υπομονή και συμμόρφωση με τους κα-
νόνες των ειδικών.

Γρήγορα σχετικά, αποκρυπτογραφήθηκαν τα
δεδομένα της νόσου και τα πρώτα όπλα αντιμε-
τώπισής της, όπως η απαιτούμενη θεραπεία και
το εμβόλιο.

Δεκάδες παροχές οργανώθηκαν από όλα τα
κράτη προς τους πολίτες τους, όπως και στη χώ-
ρα μας σε σημαντικό βαθμό. Υποδείχθηκαν με-
θοδολογίες διαφορετικής και ασφαλούς λει-
τουργίας:

• για να μη σταματήσει η κοινωνία μας να λει-
τουργεί

• για να μη σταματήσει η οικονομία

• για να μη βουλιάζουν μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις και το εμπόριο

• για να μη σταματήσουν τα παιδιά μας το σχο-
λείο και

• για να μην καταστραφεί ό,τι δημιουργήσαμε
με κόπο και αγώνα.

Η επίτευξη των στόχων όμως, δεν είναι μόνο
θέμα παροχών, αλλά σωστής χρήσης και αξιο-
ποίησής τους. Η κατάσταση σίγουρα δεν γίνεται
αντιληπτή από όλους στη σωστή της διάσταση,
ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και
να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δυνατότητες με
το βέλτιστο τρόπο.

Η ευθύνη ωστόσο των ειδικών στην πληροφό-
ρηση, στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση της
κοινής γνώμης είναι τεράστια.

• Αλίμονο, όμως, αν την ώρα της κρίσης, την
ώρα που κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και
υπάρχει αρνητική ψυχολογία, καλλιεργούμε την
αμφιβολία, την καχυποψία και την αντίδραση.

Συνάνθρωποί μας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
θωρακίζονται με μία γενικότερη άρνηση για να
αποφύγουν το κακό, αλλά τελικά οδηγούνται στη

στέρηση κάθε παροχής και δυνατότητας που
υπάρχει προς όφελός τους.

• Ζούμε, όχι γιατί υπάρχει οξυγόνο, αλλά γιατί
το αναπνέουμε.

• Προοδεύουμε, όχι γιατί υπάρχουν εργαλεία, αλ-
λά γιατί τα χρησιμοποιούμε και παράγουμε έργο.

Εμείς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, ο κα-
θένας ξεχωριστά και όλοι μαζί με σύνεση, λογι-
κή και κυρίως με αντίληψη και αξιοποίηση όλων
των δυνατοτήτων που προσφέρονται.

• Οι Έλληνες ποτέ δεν ανεχτήκαμε ζυγό.
• Ζούμε και παλεύουμε για την ελευθερία,

μπαίνουμε μπροστά και αγωνιζόμαστε με θάρ-
ρος, κοιτώντας τον εχθρό κατάματα.

Δεν είναι, όμως, ίδιος ο εχθρός που έχουμε
σήμερα. Είναι αόρατος και ανάλογα πρέπει να
τον αντιμετωπίσουμε. Η μάχη για την κοινωνία
και την οικονομία είναι θέμα στρατηγικής, για να
εμποδίσουμε τη διάδοση του ιού και να μπορού-
με να λειτουργούμε, όσο γίνεται, βέβαια, ασφα-
λέστερα και ελεύθερα. Ωστόσο, θέλει αρετή και
τόλμη η ελευθερία και στην παρούσα συγκυρία,
κοινή λογική!

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία 
και στην παρούσα συγκυρία κοινή λογική!

Η
Τουρκία εγείρει συντονισμένα, εδώ και

έναν περίπου χρόνο, ζήτημα αποστρα-

τιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου,

στο σύνολό τους.

Το αίτημα αυτό συνδέεται ευθέως με την αμ-

φισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά,

ζήτημα που έθεσε ξεκάθαρα ο μόνιμος αντιπρό-

σωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη με επι-

στολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Απέναντι στη θρασύτατη αυτή απειλή και πρό-

κληση, υπάρχουν απαντήσεις σε πολιτικό και

νομικό επίπεδο.

1ον: Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα της νόμιμης

άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατι-

κού χάρτη του ΟΗΕ. Το δικαίωμα αυτό ενισχύε-

ται ακόμα περισσότερο από τις ξεκάθαρες επε-

κτατικές βλέψεις της Τουρκίας και την αμφισβή-

τηση της ελληνικής κυριαρχίας και των διεθνών

συνθηκών με το casus belli της Τουρκικής

Εθνοσυνέλευσης.

2ον: Η αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου και

της Σαμοθράκης, που επικαλείται η Τουρκία με

βάση τη Σύμβαση της Λωζάννης για τα Στενά του

1923, είναι έωλη. Γιατί πολύ απλά ήρθε η Σύμβα-

ση του Μοντρέ του 1936 που αντικατέστησε τις

συγκεκριμένες προβλέψεις. 

3ον: Στη συνθήκη της Λωζάννης δεν υπάρχει

καμία αναφορά για την αποστρατιωτικοποίηση νη-

σιών όπως η Λέσβος, η Σάμος, η Ικαρία και η Χίος.
4ον: Η Τουρκία, σε ό,τι αφορά τα Δωδεκάνησα,

από τη μία πλευρά αμφισβητεί τη Συνθήκη των
Παρισίων (με την οποία τα Δωδεκάνησα ενσω-
ματώθηκαν στην Ελλάδα) και από την άλλη
πλευρά την επικαλείται για να θέσει ζήτημα απο-
στρατιωτικοποίησης.

Με τη διαφορά ότι η επιθετική διάταξη των
Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας απέναντι στα
Δωδεκάνησα και οι διαρκείς προκλήσεις και αμ-
φισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας νομιμο-
ποιούν και κατοχυρώνουν το δικαίωμα της Ελ-
λάδας για αυτοάμυνα.

Είναι σαφές ότι η Τουρκία αναβαθμίζει το επί-
πεδο των προκλήσεων, και το επόμενο διάστημα
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.

Για κάποιους λόγους, που όλοι μπορούν να
διακρίνουν, η Τουρκία επείγεται να δημιουργή-
σει συνθήκες αμφισβήτησης της ελληνικής κυ-
ριαρχίας.

Η Τουρκία δεν θέτει ζήτημα, πλέον, μόνο για το
δικαίωμα των νησιών να έχουν υφαλοκρηπίδα
(αμφισβητώντας τους κανόνες του διεθνούς δι-

καίου), θέτει, ευθέως, ζήτημα κυριαρχίας και σε
νησιά του Αιγαίου.

Το θέτει μέσα από το αίτημα αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Θέλει τα νησιά μας ανυπεράσπιστα, με «έντε-
χνες» διαρροές εμφανίζεται έτοιμη να αποσύρει
τη στρατιά του Αιγαίου από τα παράλια.

Με τη διαφορά ότι η στρατιά του Αιγαίου, με
τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο, μπορεί να
βρεθεί και πάλι στα μικρασιατικά παράλια σε
δύο ή τρεις ώρες, ενώ τα νησιά μας, αν παραιτη-
θούμε από το δικαίωμα της αυτοάμυνας, θα είναι
ανυπεράσπιστα.

Κανείς, όμως, δεν πρόκειται να απεμπολήσει
το δικαίωμα της χώρας μας στην αυτοάμυνα και
στην υπεράσπιση του εθνικού της εδάφους.

Η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας
στην περιοχή, ενισχύει τις σχέσεις της και τις
συμμαχίες της με χώρες που επιθυμούν η Με-
σόγειος να είναι μια θάλασσα ειρήνης και συ-
νεργασίας και ταυτόχρονα ενισχύει και την απο-
τρεπτική της ισχύ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες που
«πιέζουν» την Τουρκία, την κάνουν να «βιάζε-
ται» και την οδηγούν στις συμπεριφορές που
όλοι βιώνουμε. 

Η Τουρκία αμφισβητεί τα πάντα. 
Πιέζεται και βιάζεται «γενικώς»

της
Παρασκευής

Βρυζίδου

Βουλευτής 
Ν. Κοζάνης

με τη 
Νέα Δημοκρατία
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Μ
ε πυξίδα την ανάπτυξη διμε-
ρών στρατηγικών σχέσεων
και την υποστήριξη της ελλη-
νικής υποψηφιότητας για το

Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Δένδιας βρέ-
θηκε για δεύτερη φορά στην Αφρική, η
οποία έχει μπει για τα καλά στο «μικρο-
σκόπιο» της ελληνικής διπλωματίας.

Στις σημαντικές επαφές που είχε σε Νι-
γηρία και Αγκόλα, ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο
που επιχειρεί να παίξει η Αθήνα ως «γέφυ-
ρα» ανάμεσα στην Ευρώπη και τις αφρικα-
νικές χώρες αλλά και ως πυλώνας σταθε-
ρότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου. Η ενεργοποίηση της ελ-
ληνικής διπλωματίας στην αφρικανική
ήπειρο που ξεκίνησε με τις επισκέψεις του
Νίκου Δένδια σε Ρουάντα, Γκάνα και Γκαμ-
πόν, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλέγ-
ματος συμμαχιών με χώρες με τις οποίες
διαπιστώνεται συναντίληψη σε θέματα
Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασ-
σας, μια συμμαχία διεθνούς νομιμότητας
απέναντι στα νεοοθωμανικά σχέδια της
Άγκυρας που επιδιώκει να αναδειχθεί σε
περιφερειακή ηγεμονική δύναμη. 

Το Δίκαιο της Θάλασσας
Η συνεργασία στη θάλασσα, τα θέματα

περιφερειακής ασφάλειας και οι προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στη γει-
τονιά της βρέθηκαν στο επίκεντρο των συ-
ζητήσεων του Νίκου Δένδια με τον πρό-
εδρο της Αγκόλας αλλά και στη συνάντηση
που είχε με την υφυπουργό Εξωτερικών,
η οποία αντικατέστησε τον ομόλογό του
που εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό. Η
Ελλάδα, η Νιγηρία και η Αγκόλα είναι
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, και στο
πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής της ελληνικής
διπλωματίας πρότεινε την εμβάθυνση της
συνεργασίας στο πλαίσιο των αρχών της
UNCLOS για τη διασφάλιση της ελεύθε-
ρης ναυσιπλοΐας αλλά και την εκπαίδευση
αξιωματικών των δύο αφρικανικών χω-
ρών σε ελληνικές στρατιωτικές σχολές. 

Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών
επισφραγίστηκε και από την επίτευξη ενός

σημαντικού στόχου, τη στήριξη της ελληνι-
κής υποψηφιότητας για τη θέση του μη
μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διετία
2025-2026. «Η ψήφος της Αγκόλας είναι
εξαιρετικά σημαντική, γιατί είναι μια με-
γάλη χώρα της Αφρικής, η οποία επηρεά-
ζει με τη σειρά της την ψήφο μιας σειράς
άλλων κρατών», τόνισε ο Νίκος Δένδιας
μετά τη σχετική ανακοίνωση της Αγκόλας,

ενώ και η Νιγηρία δεσμεύτηκε να υποστη-
ρίξει την Αθήνα στην προσπάθειά της να
εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η πα-
ρουσία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών
στις δύο αφρικανικές χώρες συνοδεύτηκε
και από την υπογραφή Μνημονίων Κατα-
νόησης και Πολιτικών Διαβουλεύσεων,
βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την ενίσχυση
της συνεργασίας με τις δύο ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής. 

Ευρωγέφυρα Δένδια στην Αφρική 

Τα οφέλη από τις σημαντικές
επαφές του Έλληνα ΥΠΕΞ 
σε Νιγηρία και Αγκόλα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Οξύνει την ένταση η Τουρκία με επιθέσεις
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιμένει στην εμπρηστική ρητο-
ρική, με μία από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία αντι-
πολιτευτικές εφημερίδες να χαρακτηρίζει «πρόκληση»
την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στη
Γαύδο, κάνοντας λόγο για νησί που βρίσκεται «υπό ελ-
ληνική κατοχή». Στο νέο τουρκικό παραλήρημα, η Γαύ-
δος περιγράφεται ως ένα από τα 20 «τουρκικά» νησιά
που «κατέχει» η Ελλάδα, ενώ η εφημερίδα εξαπολύει
επίθεση κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας, την
οποία κατηγορεί για «επίδειξη κυριαρχίας» με τη συνο-
δεία στρατιωτικών και ιερέων. 

Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο εκπρόσωπος του
ΑΚΡ και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ,
ο οποίος τα έβαλε με τον Εμανουέλ Μακρόν για τη στή-
ριξη που παρέχει η Γαλλία σε Αθήνα και Λευκωσία. «Για
να μας θεωρεί ο κ. Μακρόν πολιτισμένους, θα πρέπει να
απεμπολήσουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Με-
σόγειο; Όταν η Τουρκία υποστηρίζει τα συμφέροντά της
και πηγαίνει κόντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, δεν εί-
ναι πολιτισμένη; Αυτή τη λογική τού την επιστρέφου-
με», είπε ο Τσελίκ, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για
τουρκικά δικαιώματα στα Κατεχόμενα. 
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Η  Άγκυρα απαντάει
στα γαλανόλευκα

Rafale με… placebo

Επαναφέρει το αφήγημα
του τουρκικού μαχητικού,
που κινδυνεύει 
να μείνει ένα κενό 
σκάφος χωρίς κινητήρα
και βασικά εξαρτήματα

Κ
ρύος ιδρώτας λούζει την Άγκυ-
ρα στη σκέψη ότι σε μία εβδο-
μάδα από σήμερα προσγει-
ώνονται στην Τανάγρα τα πρώτα

έξι ετοιμοπόλεμα ελληνικά Rafale. Από την
πρώτη κιόλας ημέρα που θα μπει σε υπηρε-
σία το αεροσκάφος 4,5 γενιάς θα αλλάξει
δραστικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο και θα αποτελεί την
αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper
και τα Block 50 Adv. 

Απέναντι στη διαφαινόμενη αεροπορική
κυριαρχία της Ελλάδας, η Τουρκία έχει να
προτάξει μόνο υποσχέσεις και απειλές. Τον
πανικό της Άγκυρας, που γνωρίζει ότι έχει
χάσει σημαντικό έδαφος στον τομέα της αε-
ροπορικής ισχύος, φανερώνουν οι συχνές
«κορόνες» του υπουργού Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ για δήθεν εξοπλιστικό «ράλι» της
Αθήνας αλλά και η εμμονή στην αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών. Δεν αποτελεί
μυστικό, άλλωστε, ότι η Αεροπορία των γει-

τόνων αποδεκατίστηκε από τις μαζικές διώ-
ξεις του καθεστώτος Ερντογάν κατά στρα-
τιωτικών και «υπόπτων» για συμμετοχή
στην απόπειρα πραξικοπήματος του 2016,
ενώ μετά το 2030 κινδυνεύει να μπει «ταφό-
πλακα» στον γερασμένο στόλο των τουρκι-
κών F-16. Το Αμερικανικό «εμπάργκο» στην
πώληση εξοπλισμών επηρεάζει τη ροή αν-
ταλλακτικών των μαχητικών που αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της τουρκικής Αεροπορίας,
ενώ με την παρούσα σύνθεση του Κογκρέ-
σου, το αίτημα της Άγκυρας για αγορά 40 νέ-
ων F-16 και αναβάθμιση ακόμη 80 σε Block
70 βρίσκει σε αμερικανικό «τοίχο», όπως
έγινε και με τα F-35 που αποτελούν πλέον
παρελθόν για την Τουρκία.

«Πυροτέχνημα» το TF-X;
Για να αντιμετωπίσει την κρίση που έρ-

χεται, η Άγκυρα επαναφέρει το αφήγημα
για την κατασκευή εγχώριου μαχητικού,
μια ιστορία που μοιάζει αρκετά με την
υπόθεση του τουρκικού εμβολίου για τον
κορονοϊό, του Turkovac, το οποίο σύμ-
φωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της χώρας
είναι ένα απλό διάλυμα. Έτσι και το τουρ-
κικό μαχητικό TF-X κινδυνεύει να μείνει
ένα κενό σκάφος χωρίς κινητήρα και βα-
σικά εξαρτήματα. Σύμφωνα με Τούρκους
αξιωματούχους, το αεροσκάφος θα πα-

ρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2023 και προ-
γραμματίζεται να ξεκινήσει δοκιμές το
2025. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι, όμως,
γνωρίζουν ότι, αν δεν λυθεί άμεσα το
πρόβλημα του κινητήρα, το εγχείρημα εί-
ναι καταδικασμένο να αποτύχει. 

Πόρτα από ΗΠΑ
Με δεδομένη την άρνηση των Αμερικα-

νών να προσφέρουν κινητήρες για το TF-
X, η Τουρκία επιχείρησε να χτυπήσει την
πόρτα της Ρωσίας. Οι δύο πλευρές δήλω-
σαν πρόσφατα ότι θα μπορούσαν να συ-
νεργαστούν στο θέμα του κινητήρα, όμως
είναι σαφές πως μια τέτοια επιλογή θα
έριχνε οριστικά την αυλαία στις σχέσεις
ΗΠΑ - Τουρκίας, προκαλώντας τεράστια
προβλήματα σε μια σειρά από οπλικά συ-
στήματα αμερικανικής κατασκευής που
χρησιμοποιούν οι γείτονες. 

Οι μεγαλοστομίες του Ερντογάν ότι η
Τουρκία θα είναι μία από τις δέκα χώρες
στον κόσμο που θα κατασκευάζουν μα-
χητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και
drones δεν πείθουν ούτε τον πιο πιστό
του σύμμαχο, το Πακιστάν. Το deal αξίας
1,5 δισ. δολαρίων ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες που προβλέπει την αγορά 30 στρα-
τιωτικών ελικοπτέρων ΑΤΑΚ για τις ανάγ-
κες των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακι-

στάν ναυάγησε, με τον Ερντογάν να το
φυσάει και να μην κρυώνει. Αιτία στάθη-
κε το εμπάργκο στην εξαγωγή του κινη-
τήρα σε τρίτες χώρες, το οποίο επέβαλαν
οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί σαν αντί-
ποινα για την αγορά των ρωσικών πυραύ-
λων S-400. Η πακιστανική κυβέρνηση
αποφάσισε τελικά να προμηθευτεί ελικό-
πτερα από την Κίνα, με τα ΑΤΑΚ να μέ-
νουν στα αζήτητα. 

Τα Bayraktar
Οι εξελίξεις αυτές, ωστόσο, δεν φαίνε-

ται να επηρεάζουν την παραγωγή των
τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών Bayraktar, τα οποία χρησιμοποιούν-
ται από την Άγκυρα ως μέσο διείσδυσης
σε χώρες της ευρύτερης περιοχής. Οι κυ-
ρώσεις των Δυτικών δεν κατάφεραν να
μπλοκάρουν την κατασκευή των τουρκι-
κών drones, με την Άγκυρα να βρίσκει
σανίδα σωτηρίας στην Ουκρανία, η οποία
εξελίσσεται σε χώρα συμπαραγωγό. Οι
αθρόες εξαγωγές drones και ο πρωτα-
γωνιστικός τους σε μια σειρά από μέτωπα
όπως το Ναγκόρνο Καραμπάχ και η Αι-
θιοπία έχουν προκαλέσει τα αντανακλα-
στικά των ΗΠΑ και της ΕΕ που βλέπουν
με μεγάλη καχυποψία τις κινήσεις της
Άγκυρας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που
συνεδρίασε χθες, έδωσε το πράσινο
φως για τη χορήγηση της τέταρτης
δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό

στους ανοσοκατεσταλμένους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αποφασίστηκε ότι η συγκεκριμέ-
νη κατηγορία πολιτών θα μπορεί να κάνει την τέ-
ταρτη δόση 3-6 μήνες μετά την τρίτη. 

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα.
«Από εκεί και πέρα, τέταρτη δόση στον γενικό
πληθυσμό δεν έχει εγκριθεί ειδικά σε χώρες
της ΕΕ και δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο αν η
Όμικρον θα απαιτήσει μια καινούργια, τροπο-
ποιημένη δόση εμβολίου. Εγώ είμαι αισιόδοξος
ότι δεν θα πάμε σε τέταρτη δόση στον γενικό
πληθυσμό», τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους
στην ΕΡΤ. 

Στο μεταξύ ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, η επίταξη
υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα με σχεδόν 180
γιατρούς, που θα συνδράμουν το ΕΣΥ, αν και
υπάρχει περίπτωση να σημειωθούν καθυστε-
ρήσεις και να δούμε γιατρούς σε νοσοκομεία
την Πέμπτη. Στην ουσία, όπως τόνισε και ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στον ΣΚΑΪ,
«θα είναι μια μερική επίταξη, υπό την έννοια ότι
θα τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται και
ιδιωτικά. Άρα θα παρέχουν εκ περιτροπής υπη-
ρεσίες στο σύστημα. Παράλληλα, περιμένουμε
τις εισηγήσεις της 1ης και της 2ης ΥΠΕ για το Λε-
κανοπέδιο, προκειμένου την άλλη εβδομάδα να
εξεταστεί αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε
επιτάξεις, γιατί στην Αθήνα έχουμε πολύ μεγά-
λη στήριξη και από τις ιδιωτικές δομές από τις
οποίες παίρνουμε γιατρούς».

Μικρός χρόνος νοσηλείας
Τα κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν την ικα-

νοποίησή τους για την ανίχνευση των θετικών
κρουσμάτων μέσω των self tests σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Ο υπουργός Υγείας μιλώντας
στον ΣΚΑΪ εξέφρασε την ικανοποίησή του για
τον ρόλο των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, κα-

θώς όπως τόνισε «αυτά τα παιδιά θα κινούνταν
στην κοινότητα, θα έβγαιναν, θα συναντούσαν
κόσμο, ενώ πλέον χάρη στα σχολεία γίνεται ο
μεγαλύτερος δυνατός έλεγχος του πληθυσμού.
Την Κυριακή έγιναν 1.600.000 τεστ. Επίσης, όλοι
οι συμμαθητές αυτών των παιδιών που βγήκαν
θετικά θα ελέγχονται καθημερινά». Υπουργείο
Υγείας και ΕΟΔΥ βλέπουν ο χρόνος νοσηλείας
των ασθενών με την παραλλαγή Όμικρον να έχει
μέσο όρο τις πέντε ημέρες και είναι πολύ μικρό-
τερος σε σύγκριση με τη Δέλτα. «Περιμένουμε
μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και μεγάλο ποσο-
στό θετικότητας. Αυτό πια το αντιλαμβανόμαστε
όλοι. Είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα που
προκύπτουν με 1.500.000 τεστ και τελείως δια-
φορετικά τα νούμερα με 100.000 τεστ. Επομέ-
νως, θεωρώ ότι αυτή και την ερχόμενη εβδομά-
δα θα έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων», τό-
νισε ο υπουργός Υγείας.

Ενίσχυση με 300 κλίνες
Το λεκανοπέδιο Αττικής ενισχύθηκε με επι-

πλέον 170 κλίνες, ενώ ήδη βοηθούν και οι ιδιω-
τικές κλινικές αυτή τη στιγμή με 300 κλίνες.
Άρα, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, η Αττι-
κή έχει ενισχυθεί με επιπλέον 700-800 κλίνες.
Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως το Παίδων
Πεντέλης αυτή τη στιγμή θα μπει ως εμβολιαστι-
κό κέντρο, αλλά θα λειτουργεί κανονικά και για
νοσηλείες.

«Περιμένουμε ακόμα
μεγαλύτερο αριθμό
κρουσμάτων», δήλωσε 
ο υπουργός Υγείας 
Θάνος Πλεύρης
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ΠΟΥ: Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους ίσως κολλήσουν τους επόμενους δύο μήνες
Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενδέχεται

να έχουν προσβληθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος
Όμικρον του κορονοϊού τις επόμενες έξι με οκτώ εβδο-
μάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας.

Την πρώτη εβδομάδα του 2022, στην Ευρώπη καταγρά-
φηκαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια νέα κρούσματα
Covid-19, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πριν από
δύο εβδομάδες, επισήμανε στη διάρκεια διαδικτυακής
ενημέρωσης του Τύπου ο διευθυντής για την Ευρώπη του

ΠΟΥ Χανς Κλούγκε. «Με αυτούς τους ρυθμούς, το Ινστι-
τούτο Υγειονομικών Μετρήσεων και Εκτιμήσεων (IHME)
προβλέπει ότι περισσότερο από το 50% του πληθυσμού
της περιοχής θα έχει μολυνθεί από την Όμικρον τις επό-
μενες 6 με 8 εβδομάδες», πρόσθεσε. Οι μεταλλάξεις που
φέρει το στέλεχος αυτό «τού επιτρέπουν να προσκολλά-
ται πιο εύκολα στα ανθρώπινα κύτταρα και να μολύνει αν-
θρώπους που έχουν ήδη προσβληθεί (από τον κορονοϊό)
ή έχουν εμβολιαστεί», συμπλήρωσε. Η περιοχή της Ευ-
ρώπης, που περιλαμβάνει 53 χώρες και φτάνει ως την

Κεντρική Ασία, κατέγραψε περισσότερα από 7 εκατομμύ-
ρια κρούσματα Covid-19 την πρώτη εβδομάδα του 2022.
Για τον Κλούγκε η «πρωτόγνωρη» εξάπλωση της επιδη-
μίας οδηγεί σε αύξηση των νοσηλειών, αν και το ποσοστό
θνητότητας παραμένει σταθερό. Το τρέχον κύμα της επι-
δημίας «εγείρει προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και
την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε πολλές χώ-
ρες όπου η Όμικρον εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς
και απειλεί να το πράξει σε πολλές άλλες», κατήγγειλε ο
αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Όμικρον: 5,6% 
το ποσοστό
θετικότητας 
Παρά τις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις για πολλά κρούσματα, οι
νέες μολύνσεις της Τρίτης
ήταν 32.694, αρκετά μειωμέ-
νες σε σχέση με την προ-
ηγούμενη Τρίτη, που τα κρού-
σματα ήταν 50.126. Στην Αττι-
κή καταγράφηκαν 12.920
κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη
3.171 και στη Λάρισα 1.001.
Στα 583.206 τεστ που διενερ-
γήθηκαν, το ποσοστό θετικό-
τητας ήταν στο 5,6%. Στη ΜΕΘ
νοσηλεύονται 640 άτομα, τα
537 ανεμβολίαστα. Οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με Covid-19
είναι 80. Οκτώ στις 123 πόλεις
παρουσιάζουν αύξηση ιικού
φορτίου στα λύματα.
Χθες κατέληξε στον Ευαγγελι-
σμό μια γυναίκα με σοβαρό
υποκείμενο νόσημα, η οποία
έπαθε σηπτική καταπληξία και
κρίθηκε αναγκαίο να διασω-
ληνωθεί. Σε έλεγχο των για-
τρών όπως συνηθίζεται, βγήκε
θετική στην Όμικρον, όμως
αυτό ήταν ένα τυχαίο εύρημα.
Η υγεία της ήταν πολύ σοβαρή
και βαριά από το νόσημα που
την ταλαιπωρούσε.

Ποιοι και πότε πρέπει
να κάνουν την 4η δόση

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Π
ερισσότεροι από 25.000 μα-
θητές και εκπαιδευτικοί εντο-
πίστηκαν θετικοί στον κορο-
νοϊό κατά τη διενέργεια των

απαιτούμενων self tests χθες και τη Δευ-
τέρα. Από τον δεύτερο μαζικό έλεγχο για
την προσέλευσή τους στα σχολεία χθες
προέκυψαν 9.688 θετικά self tests, επι-
πλέον των 15.000 που είχαν καταγραφεί
την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολεί-
ων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου
8.000 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
απουσιάζουν από τις σχολικές αίθουσες,
καθώς βρίσκονται σε καραντίνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που εκ-
παιδευτικός διαγνωστεί θετικός στον κορο-
νοϊό, μπαίνει σε απομόνωση για πέντε μέρες
τουλάχιστον και επιστρέφει στη θέση του,
εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα και με
αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους
και αρνητικό rapid ή PCR για τους μη εμβο-
λιασμένους. Κατά την επιστροφή τους και
για τουλάχιστον πέντε μέρες οι νοσήσαντες
εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμο-
ποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προ-
στασίας ή διπλή́ μάσκα.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας ανακοί-
νωσε την άμεση πρόσληψη 4.784 αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να
καλυφθούν τα κενά λόγω νόσησης με κο-

ρονοϊό. Συνολικά, θα προσληφθούν 3.576
εκπαιδευτικοί με συμβάσεις τρίμηνης
διάρκειας και 1.208 αναπληρωτές γενικής
εκπαίδευσης, μαθητείας, ψυχολόγοι και
κοινωνικοί λειτουργοί με συμβάσεις έως
τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.
Εντούτοις, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες
κάνουν λόγο για περισσότερα από 7.000
κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής έχουν ανα-
κοινωθεί τα ονόματα των 891 αναπληρω-
τών δασκάλων και καθηγητών και τα ονό-
ματα των 317 ψυχολόγων και κοινωνικών
λειτουργών και έως αύριο θα ανακοινω-
θούν και τα υπόλοιπα.

Πότε πιάνουν δουλειά
Όπως ανέφερε το υπουργείο Παιδείας,

«με την ανάληψη των καθηκόντων τους τις
αμέσως επόμενες μέρες οι εκπαιδευτικοί
αυτοί θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυνα-
μικό της εκπαίδευσης στην απαιτητική
συγκυρία της πανδημίας. Με σχεδιασμό,
ετοιμότητα, συνέργειες και αρωγό σύσ-
σωμη την εκπαιδευτική κοινότητα, τα
σχολεία μας συνεχίζουν το πολύτιμο εκ-
παιδευτικό τους έργο και συμβάλλουν τα
μέγιστα και στην πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας». Η τοποθέτηση
των εκπαιδευτικών θα ξεκινήσει στα τέλη
της εβδομάδας και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί στα μέσα της επόμενης. 

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζη-
τηθεί στη Βουλή η απόφαση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
στην οποία εντοπίζονται προβλήματα στη
σύμβαση που έχει συνάψει το υπουργείο
Παιδείας με την εταιρεία Cisco για την τη-
λεκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη-
λεκπαίδευση εφαρμόζεται εφόσον σε ένα
σχολικό τμήμα εντοπιστούν ταυτόχρονα
επιβεβαιωμένα κρούσματα σε παραπάνω
από τους μισούς μαθητές ή αν δάσκαλος ή
νηπιαγωγός μη ειδικότητας νοσεί και δεν
υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσής του.
Εξ αποστάσεως μπορούν να παρακολου-

θούν την εκπαιδευτική διαδικασία και οι
μαθητές οι οποίοι πάσχουν από σοβαρό
υποκείμενο νόσημα μέσω διαδικτυακών
τμημάτων.

«Τσίμπησαν» 
ακόμη 9.700 
μαθητές τα τεστ

Το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε 3.576
προσλήψεις εκπαιδευτικών 
με τρίμηνες συμβάσεις και
1.208 αναπληρωτών μέχρι 
τη λήξη του σχολικού έτους

Σύνοδος των Πρυτάνεων: Πιέζουν για μερικώς εξ αποστάσεως εξεταστική
Εκτάκτως και παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου

Παιδείας συνεδριάζει σήμερα η Σύνοδος των Πρυτάνεων
στον απόηχο της απόφασης να διεξαχθούν διά ζώσης τό-
σο τα μαθήματα όσο και η χειμερινή εξεταστική στα πανε-
πιστήμια. Υπενθυμίζεται ότι τα ιδρύματα έχουν ζητήσει να
εφαρμοστεί ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, καθώς
δεν διαθέτουν τις υποδομές ώστε να τηρηθούν τα μέτρα
προστασίας κατά του κορονοϊού. Ειδικά για τη χειμερινή
εξεταστική, που αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του
μήνα, οι διοικήσεις των ιδρυμάτων αναμένεται να πιέσουν
σήμερα την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προκειμέ-
νου να διεξαχθεί τουλάχιστον μερικώς εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, θα επαναλάβουν το αίτημά τους, στο πλαίσιο
του αυτοδιοίκητου, να ρυθμίζουν τυχόν ιδιαίτερα και με-
μονωμένα προβλήματα, όπως η λειτουργία των ΑΕΙ λόγω
πανδημίας. 

Το υπουργείο ωστόσο με απόφασή του έχει ξεκαθαρί-
σει ότι η χειμερινή εξεταστική θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία. Με την ίδια απόφαση λαμβάνεται μέρι-
μνα για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει μαθήματα και
δεν θα καταφέρουν να εξεταστούν λόγω νόσησης από κο-
ρονοϊό. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές που νοσούν με λοί-
μωξη δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονι-
κό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση και η απουσία

τους λόγω νόσησης θα επιβεβαιώνεται μέσω της κατα-
γραφής τους στην πλατφόρμα edupass. 

Μετά το πέρας της κανονικής εξεταστικής περιόδου θα
έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στα μαθήματα στα
οποία απουσίαζαν σε ημερομηνία που θα ορίσει ο εκά-
στοτε καθηγητής. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις εξε-
τάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατόπιν επίδειξης
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης
ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού
ελέγχου PCR έως 72 ώρες ή αρνητικού rapid test έως 48
ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέ-
τασης του μαθήματος. 



Θ
ύμα άγριου ξυλοδαρμού, την ώρα
που δίδασκε σε αμφιθέατρο της
σχολής, έπεσε ένας καθηγητής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών από ομάδα περίπου δέκα κουκου-
λοφόρων που δεν δίστασαν να εισβάλουν και
να τον χτυπήσουν μπροστά στα μάτια έντρο-
μων φοιτητών. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγ-
γελίες, προπηλακίστηκαν και όσοι προσπά-
θησαν να εμποδίσουν τον ξυλοδαρμό του
καθηγητή.

Το νέο περιστατικό ωμής βίας εντός πανε-
πιστημιακού ιδρύματος προκάλεσε την άμε-
ση αντίδραση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας,
Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, έδωσε εν-
τολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής
έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα διερευ-
νηθεί αν έχουν τελεστεί μεταξύ άλλων οι
αξιόποινες πράξεις της επικίνδυνης σωματι-
κής βλάβης, της διατάραξης δημόσιας υπη-
ρεσίας και της παράνομης βίας.

Την ίδια ώρα, από τον Ευαγγελισμό όπου
μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη και
εξετάσεις, ο καθηγητής φέρεται να «έδειξε»
στους αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλει-
ας -που ανέλαβε την προανάκριση- ως ηθι-
κούς αυτουργούς για το περιστατικό πρώην
συναδέλφους του, με τους οποίους έχει δι-
καστική διαμάχη για οικονομικά ζητήματα.
Εξ αυτών, ο ένας φέρεται να έχει καταδικα-
στεί σε ποινή φυλάκισης, ενώ οι άλλοι δεν εί-
ναι πλέον εν ενεργεία.

Ο καθηγητής - θύμα της επίθεσης βρίσκε-
ται και αυτός στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύ-
νης, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί μήνυση
για το αδίκημα της τοκογλυφίας (η υπόθεση
θα έρθει στο ακροατήριο στις αρχές του
2022), ενώ υπάρχει και δικαστική διερεύνη-
ση για το τυχόν αδίκημα της «γενετήσιας
πράξης σε βάρος ανηλίκων». Ο μηνυτής του
καθηγητή τον Δεκέμβριο του 2020 είχε υπο-
στηρίξει ενώπιον της Συγκλήτου του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών ότι ήταν αυτό-
πτης μάρτυρας σε σεξουαλική επαφή τού εν
λόγω πανεπιστημιακού με ανήλικο αγόρι στη
Ρουμανία. Δύο ακόμη πρώην συνάδελφοί
του καθηγητές φέρονται να υποστήριξαν ότι
τους είχε αναφέρει πως αρεσκόταν σε ερω-

τικές συνευρέσεις με ανήλικους. Πρόκειται
για καταγγελίες, βέβαια, που κατά πληροφο-
ρίες βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
για αυτό συνέχιζε να διδάσκει. 

Καταδίκη της επίθεσης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-

κονόμου αναφερόμενος στην επίθεση στον
καθηγητή δήλωσε: «Η κυβέρνηση καταδικά-
ζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επί-
θεση τραμπούκων στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, οι οποίοι βιαιοπράγησαν την
ώρα διεξαγωγής του μαθήματος σε βάρος
και φοιτητών. Βία σε πανεπιστημιακά αμφι-
θέατρα, σε χώρους έρευνας και διδασκα-
λίας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για κανέ-
ναν απολύτως λόγο. Οι ένοχοι θα ανευρε-
θούν και θα παραδοθούν στην ελληνική Δι-
καιοσύνη. Η κυβέρνηση παραμένει αταλάν-
τευτη στην υπεράσπιση της ελευθερίας και
της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Το έχουμε αποδείξει με πράξεις και θα
συνεχίσουμε χωρίς εκπτώσεις στην κατεύ-
θυνση αυτή». 

Ο υφυπουργός Παιδείας, καθηγητής Άγ-
γελος Συρίγος, καταδίκασε το περιστατικό
τονίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση στα ελλη-
νικά πανεπιστήμια, αυτός είναι και ο λόγος
που έχουμε αλλάξει τον νόμο και επιτρέπει
στην ΕΛΑΣ να μπαίνει μέσα στα ΑΕΙ. (...) Έκα-
νε μάθημα και του επιτέθηκαν. Τέτοια περι-
στατικά δεν είναι ανεκτά».

Για «ντροπιαστική ενέργεια» και «τραμ-

πούκους που δυσφημούν το φοιτητικό κίνη-
μα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναλυτικά,
ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «(...) Η ντροπιαστική αυ-
τή ενέργεια έχει ως στόχο τον ίδιο τον χώρο
του πανεπιστημίου και την ελεύθερη διακί-
νηση ιδεών που αυτονόητα θα πρέπει να γί-
νεται σεβαστή από όλους. Οι κουκουλοφόροι
τραμπούκοι δυσφημούν για ακόμη μία φορά
το φοιτητικό κίνημα, με το οποίο όχι μόνο δεν
έχουν καμία σχέση, αλλά και βρίσκονται σε
ευθεία ιδεολογική, πολιτική και ηθική αντι-
παράθεση». Παράλληλα, εξακοντίζει βέλη
εναντίον της κυβέρνησης υποστηρίζοντας
ότι «στρώνει το έδαφος για περαιτέρω αντι-
δραστικές αποφάσεις που αφορούν την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση». 

Τέλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλά-
κης, σε ανάρτησή του στο Twitter χαρακτηρί-
ζει «απαράδεκτες και αποκρουστικές τις ει-
κόνες ξυλοδαρμού καθηγητή της ΑΣΟΕΕ.
Προσβάλλουν τη δημοκρατία μας. Προσβάλ-
λουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η βία έχει
μόνο μία απάντηση. Την παραδειγματική τι-
μωρία και την εφαρμογή του νόμου»!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Χειροπέδες για τον φόνο
Ρώσου μαφιόζου το 1997 

Στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού στο αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία» προχώρησε η αστυ-
νομία του αεροδρομίου για την πολύκροτη
υπόθεση δολοφονίας του «Σάσα Μακεδών»
και της συντρόφου του.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος
Ασφαλείας της Διεύθυνσης Κρατικού Αερο-
λιμένα Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληρο-
φορίες της Interpol Κύπρου, εντόπισαν και
συνέλαβαν το απόγευμα της Δευτέρας
48χρονο ημεδαπό που έφτασε στην Ελλάδα,
σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα
των ελληνικών Αρχών για ηθική αυτουργία
σε δύο ανθρωποκτονίες από το 1997 και πα-
ραβάσεις νόμου περί όπλων.

Πρόκειται για την υπόθεση δολοφονίας
του Αλεξάντερ Βικτόροβιτς Σολόνικ ή «Σάσα
Μακεδών» καθώς και της συντρόφου του,
«Μις Ρωσία», Σβετλάνα Κότοβα το 1997. 

Ο Αλεξάντερ Βικτόροβιτς Σολόνικ είχε έρ-
θει στην Ελλάδα το 1995 με άλλο όνομα και
στοιχεία και δηλωμένο ως μόνιμη κατοικία
ένα ημιτελές παράπηγμα, αν και έμενε σε
χλιδάτες βίλες στο Λαγονήσι, απότοκο των
υψηλών αμοιβών από τα συμβόλαια θανά-
του που αναλάμβανε. Στη Ρωσία φερόταν ως
ένα από τα κορυφαία ονόματα στη λίστα της
Interpol. 

Υπήρχαν φήμες ότι είχε υποβληθεί σε αρ-
κετές πλαστικές, ενώ εκτός από τη βίλα στο
Λαγονήσι διατηρούσε ακόμη δύο υπερπο-
λυτελείς βίλες, αυτοκίνητα μεγάλης αξίας
και κυβισμού, χωρίς να απουσιάζουν όπλα
και ναρκωτικά από την καθημερινότητά του. 

Προκλητικός ήταν και ο πολυτελής βίος
της συντρόφου του Σβετλάνα Κότοβα. Πλη-
ροφορίες των ρωσικών μυστικών υπηρε-
σιών έλεγαν ότι ο Σολόνικ είχε εκτελεστεί
στην Ελλάδα. Έπειτα από έρευνες ανακαλύ-
φθηκε το άψυχο σώμα του στη Βαρυμπόμ-
πη. Σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων
μακριά από τη βίλα στο Λαγονήσι βρέθηκε
νεκρή η Σβετλάνα Κότοβα. Η νεκροψία έδει-
ξε ότι ο θάνατος και των δύο προήλθε από
στραγγαλισμό.

Κώστας Καντούρης
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Τον χτύπησαν 10 κουκουλοφόροι
μπροστά στους φοιτητές του - 
Τα ένοχα μυστικά και οι ηθικοί 
αυτουργοί που «έδειξε» το θύμα

ΑΣΟΕΕ: Τι κρύβεται πίσω 
από τον ξυλοδαρμό καθηγητή



του Κώστα Παππά

Ν
έος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
εξελέγη χθες από την Ιερά Σύ-
νοδο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου ο μητροπολίτης Ρε-

θύμνης Ευγένιος. Σημειώνεται ότι η «Polit-
ical» σε δημοσίευμά της στις 30 Δεκεμβρί-
ου, όταν η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρή-
της είχε προχωρήσει στην κατάρτιση του
τριπροσώπου των μητροπολιτών που θα
διεκδικούσαν την Αρχιεπισκοπή Κρήτης,
έγραφε ότι ο μητροπολίτης Ευγένιος ήταν
εκείνο το πρόσωπο που είχε λάβει το προ-
βάδισμα στην προτίμηση της Ιεράς Συνό-
δου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώστε
να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ει-
ρηναίο. Χθες λοιπόν στη συνεδρίαση της
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου ο μητροπολίτης Ρεθύμνης έλαβε 7
ψήφους έναντι 5 ψήφων του έτερου διεκ-
δικητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου μη-
τροπολίτη Κισάμου Αμφιλοχίου.

Με πλούσιο έργο
Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης έρχεται να

διαδεχτεί τον εφησυχάζοντα πλέον ιεράρχη
Ειρηναίο, ο οποίος στο πέρας της αρχιεπι-
σκοπίας του έβαλε κατά κοινή ομολογία
ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για την Εκ-
κλησία της Κρήτης. Με αυτή την παραδοχή
ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος
αναλαμβάνει το πηδάλιο της Εκκλησίας της
Μεγαλονήσου, έχοντας πλήρη επίγνωση
των δυσκολιών. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος
είναι ένας ικανός και οραματιστής ιεράρ-
χης, όπως φάνηκε από το έργο του στη Μη-
τρόπολη Ρεθύμνης, της οποίας τη διαποί-

μανση ανέλαβε από τις 9 Σεπτεμβρίου του
2010, όταν και εξελέγη μητροπολίτης Ρεθύ-
μνης και Αυλοποτάμου.

Με πρωτοβουλία του ολοκληρώθηκαν
στη Μονή Αρκαδίου Μουσείο Κειμηλίων και
διαδραστικά εκπαιδευτικά συστήματα, τα
οποία έγιναν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας, ενώ δημιουργήθηκε κειμη-

λιαρχείο στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφω-
νητρίας Μυριοκεφάλων. Δημιούργησε και
εγκαινίασε το Κέντρο Πολιτισμικής και Κοι-
νωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ» στο Ρέθυ-
μνο, ένα ίδρυμα που πρωτοστάτησε στη δη-
μιουργία δομών με στόχο τη στήριξη αν-
θρώπων μέσω κοινωνικών δομών, γραφεί-
ων συμβουλευτικής-ψυχολογικής στήριξης

πασχόντων, απόρων και κακοποιημένων
γυναικών-παιδιών. 

Η φιλανθρωπική δράση του
Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής διακο-

νίας, υπό την καθοδήγησή του λειτούργη-
σαν σε καθημερινή βάση τρία ενοριακά
συσσίτια στην πόλη του Ρεθύμνου. Ακόμη,
από το 2015 δρομολόγησε πρόγραμμα
στέγασης αστέγων σε ενοικιασμένες από
τη μητρόπολη οικίες με ταυτόχρονο σκοπό
την αυτοδιαχείριση της κατοικίας τους από
τους ίδιους, προσφέροντας τις απαραίτη-
τες πρώτες ύλες αλλά και την επανένταξή
τους στην κοινωνία. Το πλούσιο αυτό ποι-
μαντικό και φιλανθρωπικό έργο, που επι-
τέλεσε στη Μητρόπολη του Ρεθύμνου,
έδειχνε πως ο 54χρονος μητροπολίτης Ευ-
γένιος έθετε σοβαρή υποψηφιότητα για
την επόμενη μέρα στην Εκκλησία της Κρή-
της. Χθες η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, συνεκτιμώντας όλα αυ-
τά τα στοιχεία μαζί με εκείνα της προσωπι-
κότητας του ιεράρχη, τον εξέλεξε Αρχιεπί-
σκοπο Κρήτης, με τις ευχές των ορθοδό-
ξων της Κρήτης αλλά και όλων των ορθο-
δόξων να συνοδεύουν πλέον τον Αρχιεπί-
σκοπο Ευγένιο στο έργο του.
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Καθώς ο «Διομήδης» επελαύνει, πολλές είναι οι περιοχές
που έχουν βυθιστεί στο χάος. Η κακοκαιρία που ξεκίνησε το
βράδυ της Δευτέρας έφερε χιόνια, καταιγίδες και χαμηλές
θερμοκρασίες. Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας πολλοί
κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, καθώς είδαν για ακόμη μια
φορά να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύ-
ρες, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει επί ποδός. «Πνίγηκαν»
τα Φάρσαλα από το νερό που προκάλεσε μεγάλες καταστρο-
φές στο οδικό δίκτυο. 

Επίσης, τα χωριά Λιβάδι Ελασσόνας και Δολίχι δεν έχουν
ρεύμα από χθες το πρωί, ενώ παρατηρούνται έντονες χιονο-
πτώσεις και σε άλλα ορεινά χωριά, με παρόμοια κατάσταση
να επικρατεί και σε χωριά της Λαμίας, όπως και στο Μέτσοβο,
την Κόνιτσα και το Ζαγόρι. Στα ορεινά των Τρικάλων το χιόνι
ξεπερνά τους 20 πόντους, με τους μετεωρολόγους να εκτι-
μούν ότι θα φτάσει τους 50 πόντους.

Στα Τρίκαλα ο Ληθαιός ποταμός υπερχείλισε μέσα στην
πόλη, ενώ σε περιοχές της Μαγνησίας προκλήθηκαν ζημιές
στην ηλεκτροδότηση και καταστροφές σε δρόμους από τις
πλημμύρες. Προβλήματα ηλεκτροδότησης παρατηρήθηκαν

και στη Χαλκιδική. Στην Κω έπειτα από πλημμύρες, κατολι-
σθήσεις, καταπτώσεις πρανών, καθώς και εκτεταμένες ζη-
μιές και καταστροφές στο οδικό δίκτυο, όπου τέθηκαν σε
κίνδυνο ζωές πολιτών, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας στο αίτημα του Δήμου
της Κω, ζήτησε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση εκτά-
κτου ανάγκης.

Στη Φλώρινα, μετά τον σεισμό τον 5,3 Ρίχτερ, ήρθε να χτυ-
πήσει και η κακοκαιρία «Διομήδης», με το χιόνι να φτάνει μέ-
χρι και τους 30 πόντους σε κάποιες περιοχές, ενώ η θερμο-
κρασία βρίσκεται σταθερά υπό το μηδέν. Ανάλογη κατάσταση
επικρατεί και σε χωριά της Κοζάνης, ενώ γενικότερα πολλές
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν «ντυθεί στα λευκά»,
με πολλές εξ αυτών να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υπο-
δομές.

Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

Δικαίωση της «Political» 
το πρόσωπο του 
μητροπολίτη Ρεθύμνης 
με 7 ψήφους στη θέση 
του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Το παρασκήνιο της εκλογής Ευγένιου

Οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές
στους δρόμους των Φαρσάλων

Χάος σε Λάρισα, Τρίκαλα, Κω και Φλώρινα, που... χτυπήθηκαν από τον «Διομήδη»



Νότιο Αιγαίο

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
η ΠΕ Καλύμνου

Την κήρυξη του Δήμου Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύ-
μνου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ζήτησε
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με κατεπεί-
γον αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο αί-
τημα του περιφερειάρχη υπήρξε θετική ανταπόκριση και με απόφαση
του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου,
με στόχο την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση
των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ση-
μειώνεται ότι η απόφαση αφορά όλα τα νησιά του Δήμου Καλυμνίων
(Κάλυμνος, Ψέριμος και Τέλενδος).

Έκλεισαν τα σχολεία λόγω έλλειψης
self test στον Πόρο

Με απόφαση του δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη τα σχο-
λεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πόρο παρέμειναν κλει-
στά τη Δευτέρα, πρώτη μέρα έναρξης των μαθημάτων μετά τις χρι-
στουγεννιάτικες διακοπές, λόγω έλλειψης self test στα τοπικά
φαρμακεία (Πόρου και Γαλατά).

Την αναβολή της τελετής έναρξης του πατρινού καρναβαλιού αποφάσισε η δη-
μοτική αρχή εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας, παρά το τεράστιο οικονο-

μικό πλήγμα που συνεπάγεται για την οικονομία της πόλης η επίμαχη απόφαση.
«Παρακολουθώντας στενά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, επανα-

προσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας, προσπαθώντας να μην εκθέσουμε σε
κίνδυνο κανέναν συμπολίτη, συνεργαζόμενο και εργαζόμενο στο καρναβάλι»,
σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου. «Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παν-
δημία με τη ραγδαία, τρομερή αύξηση των κρουσμάτων και τη νόσηση μεγάλου

αριθμού συμπολιτών μας, τα νέα απαγορευτικά μέτρα και το κλίμα αβεβαιότητας
μας αναγκάζουν να τροποποιήσουμε τον σχεδιασμό μας που αφορά τις εκδηλώ-

σεις της μέρας έναρξης του πατρινού καρναβαλιού και τα προγραμματισμένα
για τον Ιανουάριο εργαστήρια για τους μαθητές στον χώρο των Παλαιών Σφαγεί-

ων», διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Δεν είναι χρονικά δυνατή στην παρούσα δη-
μαρχιακή θητεία η αξιοποίηση όλης της έκτασης
του στρατοπέδου Σύρου», παραδέχεται δημο-
σίως ο οικείος δήμαρχος Νίκος Λειβαδάρας. «Η
απόκτηση του στρατοπέδου αποτελεί διεκδίκη-
ση των δημοτικών αρχών εδώ και πάνω από δύο
δεκαετίες. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας παραχώρησης στον δήμο, η εν λόγω
έκταση λόγω χρόνου δεν θα προλάβει να αξιο-
ποιηθεί από την παρούσα δημοτική αρχή», είπε
ο κ. Λειβαδάρας μιλώντας στο δημοτικό συμ-
βούλιο για τον προϋπολογισμό του δήμου. «Η
συγκεκριμένη έκταση δεν θα αξιοποιηθεί το
συντομότερο δυνατό για πανεπιστημιούπολη,
διακαή πόθο της παρούσας δημοτικής αρχής και
της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών
μας», πρόσθεσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία
του ότι εντός του 2022 θα ξεκινήσουν οι παρεμ-
βάσεις που έχουν τεθεί ως προϋπόθεση από το
Ταμείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η συμφωνία για την παραχώρηση στον
Δήμο Σύρου - Ερμούπολης.

!Δήμαρχος Ερμούπολης - Σύρου

«Δεν προλαβαίνουμε 
να αξιοποιήσουμε 
το στρατόπεδο 
σε αυτήν τη θητεία»

Πατρινό καρναβάλι: 
Αναβάλλεται λόγω «Ο»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια και ΠΕΔΚΜ
στηρίζουν τον πρύτανη 
του ΑΠΘ

Η Περιφερειακή Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας και η
ΠΕΔΚΜ καταδικάζουν τα απειλητικά μηνύματα κατά
της ζωής του πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου
και εκφράζουν τη στήριξή τους στον διακεκριμένο
ακαδημαϊκό. «Καταδικάζω απερίφραστα την προσω-
πική επίθεση που δέχεται
όλες τις τελευταίες μέρες
ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος
Παπαϊωάννου, η οποία κο-
ρυφώθηκε μάλιστα με τις
απαράδεκτες αφίσες με
τις οποίες άγνωστοι απει-
λούν άμεσα τη ζωή του»,
δηλώνει ο Απόστολος Τζι-
τζικώστας. «Η ΠΕΔΚΜ εκ-
φράζει την ομόφωνη στή-
ριξή της στο πρόσωπο του
πρύτανη του ΑΠΘ, καταδι-
κάζοντας την άνανδρη και
μακάβρια κίνηση στην οποία προχώρησαν άγνωστοι
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 8 Ιανουαρίου
με αφορμή την εκκένωση της κατάληψης “Στέκι στο
Βιολογικό” έπειτα από 34 χρόνια», επισημαίνεται σε
σχετική ανακοίνωση της ΠΕΔΚΜ.

Δήμος Αργιθέας 

Κοινοτικά φαρμακεία πρώτων
βοηθειών σε όλα τα χωριά

Είκοσι κοινοτικά φαρμακεία πρώτων βοηθειών σε
όλες τις τοπικές κοινότητες και των τριών δημοτικών
ενοτήτων εγκαινίασε ο Δήμος Αργιθέας. Στόχος είναι
να υπάρχει επάρκεια μέσων πρώτων βοηθειών σε ολό-
κληρη τη γεωγραφική έκταση της ορεινής περιοχής σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κάθε κοινοτικό φαρ-
μακείο πρώτων βοηθειών θα παραδοθεί σε όλους τους
προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου εν
συνεχεία να ακολουθήσει η τοποθέτηση ανά χωριό σε
ασφαλές και προσβάσιμο σημείο.
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Δήμος Πατρέων



Π
ρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Αττικής κατά πλειοψηφία επανεκλέ-
χτηκε έπειτα από πρόταση του περιφε-

ρειάρχη Γιώργου Πατούλη ο Χρήστος Θεοδω-
ρόπουλος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Ο κ.
Θεοδωρόπουλος ευχαρίστησε τον περιφερει-
άρχη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρό-
σωπό του, καθώς και τους επικεφαλής των Πε-
ριφερειακών Παρατάξεων και όλους τους συ-
ναδέλφους του για την εμπιστοσύνη και την ψή-
φο τους. «Όλο αυτό το διάστημα λειτουργήσαμε
δημοκρατικά, κάναμε θεσμικές παρεμβάσεις,
συνεπικουρήσαμε το ΥΠΕΣ στην αντιμετώπιση
δύσκολων και πρωτόγνωρων καταστάσεων και
ενισχύσαμε την εξωστρέφεια του ΠΕΣΥ Αττι-
κής. Προχωράμε με εργατικότητα και στοχο-
προσήλωση», σημείωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος
μιλώντας αργότερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο
Ηρακλείου Αττικής Επικοινωνία 94FM.

Όσον αφορά τη διαδικασία της συνεδρία-
σης, έγινε με τον πιο ασφαλή τρόπο που επι-
βάλλει το ξέσπασμα της πανδημίας, δηλαδή

μέσω τηλεσυνεδρίασης και «παρά τις γκρίνιες
που ακούστηκαν από κάποιες παρατάξεις της
αντιπολίτευσης εξασφαλίστηκε και η απόλυτη
διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία. Έτσι, το
νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου αποτελείται από τον επανεκλεγέντα πρό-
εδρο Χρήστο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος προτά-
θηκε από την παράταξη της διοίκησης του
Γιώργου Πατούλη στη θέση του αντιπροέδρου
μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Θ. Σχινά,
εξελέγη έπειτα από πρόταση της παράταξης
της πρώην περιφερειάρχου Ρένας Δούρου ο
περιφερειακός σύμβουλος Στέλιος Κοροβέ-
σης, ενώ στη θέση του γραμματέα παραμένει ο
περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης του
Γιάννη Σγουρού Σπύρος Αδαμόπουλος.

Την υποψηφιότητα όλων των μελών του νέ-
ου προεδρείου υπερψήφισαν οι τρεις μεγαλύ-
τερες παρατάξεις του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου και συγκεκριμένα η Νέα Αρχή για την
Αττική, η Δύναμη Ζωής και η Ανεξάρτητη Αυ-
τοδιοίκηση Αττικής».

Οι δήμοι συνέβαλαν στην ασφαλή επανέναρξη των σχολείων 
Η ΚΕΔΕ ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα των υπουρ-

γείων Παιδείας και Εσωτερικών να συμβάλει η Αυτοδιοί-
κηση Α’ Βαθμού στην ασφαλή επανέναρξη της λειτουργίας
των σχολείων όλης της χώρας με την προμήθεια και διάθε-
ση ποσότητας self test. Συγκεκριμένα, μετά τη δυσλειτουρ-
γία της τροφοδοσίας που παρατηρήθηκε την Παρασκευή,
μέσω της ΚΕΔΕ ζητήθηκε από όλους τους δήμους της χώ-
ρας να προχωρήσουν με κατεπείγουσες διαδικασίες στην
προμήθεια ικανού αριθμού self test, τα οποία μέσω των
σχολικών επιτροπών θα παραδίδονταν έγκαιρα στις σχολικές μονάδες μέσω των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πράγματι, η ΚΕΔΕ ήρθε σε συνεννόηση με
τους συλλόγους των φαρμακαποθηκών και απέστειλε στους δήμους λίστα με τις ανοιχτές το
Σαββατοκύριακο φαρμακαποθήκες σε όλες τις περιοχές της χώρας, ζητώντας τους να προχωρή-
σουν άμεσα τις διαδικασίες προμήθειας των τεστ, καθώς και την έγκαιρη διανομή τους στις σχο-
λικές μονάδες, κάτι που τελικά επετεύχθη.

Ψήφος
εμπιστοσύνης 
στον Πέππα   

Απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαχείρι-
ση των οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής από τον Νίκο Πέππα έδειξε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, καθώς ανανέωσε τη θη-
τεία του ως αντιπεριφερειάρχη Οικο-
νομικών, ενώ πρότεινε και την ανανέ-
ωση της θητείας του και ως προέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής. Σε
ανάρτησή του σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης ο κ. Πέππας δεσμεύτηκε
ότι στη νέα και πιο καθοριστική θη-
τεία στην Προεδρία της Οικονομικής
Επιτροπής αλλά και από τη θέση του
αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών θα
συμβάλει τα μέγιστα ώστε να φανεί
αντάξιος των προσδοκιών και των
απαιτήσεων όλων.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα δυτικά της Αθήνας
σύσσωμη η αντιπολίτευση
κατηγορεί τη δημοτική αρχή
ότι «ευτέλισε» ακόμη και τις
δημαιρεσίες; Σύμφωνα με τις
κατηγορίες, καταστρατηγή-
θηκαν οι δημοκρατικές διαδι-
κασίες, καθώς οι εκλογές,
που κανονικά είναι μυστική
και προσωπική υπόθεση,
προς χάριν ευκολίας αλλά και
«ελέγχου» έγιναν ουσιαστικά
«διά βοής»! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν
προληπτικές
οδοντιατρικές
εξετάσεις 
Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Σαρωνικού, σε συνεργασία με το
Χαμόγελο του Παιδιού και τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής,
υλοποιούν δωρεάν προληπτικές
οδοντιατρικές εξετάσεις για παι-
διά, μαθητές του δήμου. Οι εξετά-
σεις θα πραγματοποιηθούν από το
κινητό πολυϊατρείο «Ασκληπιός»
του Χαμόγελου του Παιδιού από τη
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου έως και
την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.
Οδοντίατροι που εθελοντικά συμ-
μετέχουν στο προληπτικό πρό-
γραμμα θα εξετάσουν δωρεάν όλα
τα παιδιά που θα επισκεφτούν τον
«Ασκληπιό» κατόπιν τηλεφωνι-
κών ραντεβού. Παράλληλα, θα γί-
νεται ενημέρωση σε κάθε παιδί
και στον συνοδό του για την κατά-
σταση της στοματικής του υγείας.

Προγράμματα
κατάρτισης 
από τον ΣΥΔΝΑ

Δύο δράσεις, οι οποίες αφορούν
στην υλοποίηση προγραμμάτων επιδο-
τούμενης κατάρτισης για ανέργους και
εργαζόμενους, συνολικού ύψους 5
εκατ. ευρώ, ξεκινούν σύντομα από τον
Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής.
Όπως ορίζεται από τις σχετικές συμβά-
σεις που υπογράφηκαν, όλοι οι ωφε-
λούμενοι, πέρα από την κατάρτιση και
πιστοποίηση των γνώσεών τους, θα λά-
βουν και ανάλογη επιδότηση, ενώ θα
παρασχεθεί και εξατομικευμένη επαγ-
γελματική συμβουλευτική υποστήριξη.
Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα
«Δράσεις για τη βελτίωση της απασχο-
λησιμότητας», προϋπολογισμού
3.820.000 ευρώ, αφορά στην κατάρτιση
750 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες των περιοχών της
Καλλιθέας, του Παλαιού Φαλήρου και
του Αλίμου. Το δεύτερο πρόγραμμα
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων εργαζομένων», προ-
ϋπολογισμού 1.187.000 ευρώ, αφορά
στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευ-
μένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης
και πιστοποίησης 250 εργαζομένων σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μ
ία 39χρονη και τα δύο της παιδιά 20 και 22 χρό-
νων κατηγορούνται ως βασικοί υπεύθυνοι της
σωρείας κλοπών γεωργικών λιπασμάτων που

έχουν καταγραφεί το τελευταίο δίμηνο από επιχειρήσεις
του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί συνέλα-
βαν τρεις άντρες και μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων τα
δύο παιδιά, την ώρα που είχαν αφαιρέσει ήδη 90 συ-
σκευασίες γεωργικών λιπασμάτων από επιχείρηση στο
Κιλκίς, αξίας περίπου 1.800 ευρώ. 

Από την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε ότι οι συλ-
ληφθέντες εμπλέκονται και στις άλλες κλοπές συνολι-
κά 26 τόνων λιπασμάτων, η αξία των οποίων ξεπερνάει
τις 30.000 ευρώ. Η 39χρονη μητέρα κατηγορείται ως

επικεφαλής της συμμορίας, που εντόπιζε τις επιχειρή-
σεις και συντόνιζε τις κλοπές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε
για να συλληφθεί. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κιλ-
κίς που εξιχνίασαν την υπόθεση εντόπισαν 58χρονο
στην Ημαθία ο οποίος φέρεται να αγόραζε σε χαμηλό-
τερες τιμές τα κλοπιμαία. Σε καρότσα στο ποιμνιοστά-
σιό του βρέθηκαν 165 συσκευασίες γεωργικών λιπα-
σμάτων, που είχαν κλαπεί σε προγενέστερο χρόνο και
έτσι συνελήφθη.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη
για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνω-
ση και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και πα-
ραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή. 

Στα φρέσκα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται και ο
Χρήστος Αναστασάκης, που λαμβάνει τη θέση του
αντιπροέδρου του ΔΣ των ΚΑΠΗ. Ο κ. Αναστασάκης
ορκίστηκε λίγους μήνες νωρίτερα δημοτικός σύμ-

βουλος Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας τη θέση
του Διονύση Ψωμιάδη που παραιτήθηκε. Εκλέχθηκε
με την παράταξη του Παναγιώτη Ψωμιάδη στις εκλο-
γές του 2019.

Ο Χρήστος Αναστασάκης είναι το νέο πρόσωπο στα… ΚΑΠΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποιοι μένουν, 
ποιοι φεύγουν 

Δύο νέα πρόσωπα και δύο απο-
χωρήσεις «έκρυβε» ο ανασχημα-
τισμός του δημάρχου Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Από τις
θέσεις των αντιδημάρχων αποχώ-
ρησαν οι Αλέξανδρος Μπαρμπου-
νάκης και Χάρης Αηδονόπουλος.
Ο πρώτος βγήκε εντελώς από το
σχήμα διοίκησης, ενώ ο δεύτερος
αναλαμβάνει τη θέση του προ-
έδρου στο Κέντρο Πολιτισμού.
Αντίθετα, οι προσθήκες είναι ο
Κώστας Ιακώβου, που αναλαμβά-
νει το «βαρύ» χαρτοφυλάκιο της
αντιδημαρχίας Καθαριότητας, και
ο Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος (φω-
το) ως αντιδήμαρχος Πρασίνου.

Αυτοί που είναι
ακλόνητοι 

Οι… ακούνητοι είναι οι Μάκης Κυ-
ριζίδης, Γιώργος Αβαρλής, Μιχάλης
Κούπκας (φωτό πάνω), Μαρία Καρα-
γιάννη, Ιωάννα Κοσμοπούλου (φωτό
κάτω), Στέλιος Λιακόπουλος και Στε-
φανία Τανιμανίδου που κράτησαν και
για το επόμενο διάστημα τις αντιδη-
μαρχίες τους.

Οι… καραμπόλες
και οι προσθήκες
Οι νέες προσθήκες έφεραν και
δύο «καραμπόλες». Έτσι, ο έως
σήμερα αντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας και Ανακύκλωσης Νίκος Ζεϊμ-
πέκης (φωτό πάνω) μεταβαίνει
στην αντιδημαρχία Αθλητισμού,
Νεολαίας και Εθελοντισμού, ενώ ο
Σωκράτης Δημητριάδης (φωτο κά-
τω) από την αντιδημαρχία Πρασί-
νου αναλαμβάνει νέα καθήκοντα
στην αντιδημαρχία Κοινωνικής
Πολιτικής.

Οικογενειακή υπόθεση οι κλοπές
γεωργικών λιπασμάτων στο Κιλκίς

Επιστροφή-έκπληξη 
της Δήμητρας Ακριτίδου

Η έκπληξη, ωστόσο, ήρθε από την επιστροφή της
Δήμητρας Ακριτίδου στο σχήμα διοίκησης Ζέρβα.
Και αυτό γιατί αποπέμφθηκε τον Φεβρουάριο του
2021 εξαιτίας της υπόθεσης των εμβολιασμών εκτός
λίστας. Η κυρία Ακριτίδου επέστρεψε ως πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης (ΚΕΔΗΘ).

«Κουνήθηκε» και σήμανε
συναγερμό ο Καλαφάτης   
Στο πόδι σήκωσε τους πάντες σαν κατάλαβε πως
«κουνιέται» ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας/Θράκης,
την ώρα του σεισμού που
επίκεντρο είχε τη Φλώ-
ρινα, βρισκόταν στο σπίτι
του στη Θεσσαλονίκη
όπου η δόνηση έγινε αι-
σθητή. Αμέσως κάλεσε
στο τηλέφωνο τον περι-
φερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας Γιώργο Κασα-
πίδη και τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη
Βόσδου, οι οποίοι στο τέλος τον διαβεβαίωσαν πως
έχουν προκληθεί μόνον υλικές ζημιές, οι οποίες,
ανάλογα με το μέγεθος της δόνησης, δεν αξιολογή-
θηκαν ως σημαντικές.

Τσαβλής: «Όποιος γλείφει 
εκεί που έφτυνε…»

Σκληρή κριτική άσκησε ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσαβλής σε δημο-
τικούς συμβούλους που έλαβαν θέσεις στη διοίκηση
Ζέρβα, αναφέροντας σε ανάρτησή του πως πρόδωσαν
τις παρατάξεις τους και τους ψηφοφόρους τους προ-
κειμένου να πάρουν μια… καρέκλα. «Όποιος γλείφει
εκεί που έφτυνε μόνο για λύπηση είναι», έγραψε χα-
ρακτηριστικά στο Facebook.

Φέρνει στη Βουλή 
τα «κηδειόχαρτα»

Θύελλα αντιδράσεων έχουν ξεσηκώσει τα… κηδειόχαρ-
τα που κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη και τα οποία ανα-
φέρονται στον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου…
Ήδη ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου κατέθεσε
επερώτηση στη Βουλή, ενώ με δημόσιες τοποθετήσεις
τους και άλλοι βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ καταδικά-
ζουν το γεγονός αυτό. Να επισημάνουμε πως το περιστατι-
κό έρχεται λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο πρύτανης
δέχεται απειλές για τη ζωή του, μετά την πρόσφατη λήξη
κατάληψης πανεπιστημιακού χώρου που διήρκεσε 34
ολόκληρα χρόνια. Κατά τα αλλά… για τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης ήταν απλώς ακόμη ένα Σάββατο
και συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα! 
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Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ξένων πληρο-
φοριών της Δανίας Λαρς Φίντσεν παραμένει
υπό κράτηση για την εμπλοκή του σε μια υπό-
θεση διαρροής άκρως απόρρητων πληροφο-
ριών, που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ.

Οι δύο υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας
βρίσκονται στη δίνη ενός σκανδάλου από τότε
που τέσσερις νυν και πρώην εργαζόμενοι συ-
νελήφθησαν τον Δεκέμβριο με κατηγορίες για
διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών. Η
υπόθεση, για την οποία οι Αρχές έχουν δώσει

στη δημοσιότητα πολύ λίγες πληροφορίες, δι-
κάζεται κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός
που σημαίνει ότι οι ακριβείς κατηγορίες και η
φύση των απορρήτων που διέρρευσαν δεν
έχουν δημοσιευθεί.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι των μυστικών
υπηρεσιών κατηγορούνται για παραβίαση
ενός άρθρου του ποινικού κώδικα που περι-
λαμβάνει προδοσία.

«Οι άκρως διαβαθμισμένες πληροφορίες
μπορούν να προκαλέσουν στη Δανία ή στα

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
ΝΑΤΟ εξαιρετικά σοβαρή ζημιά εάν μεταβιβα-
στούν», αναφέρει το κατηγορητήριο. Σύμφω-
να με πληροφορίες των ΜΜΕ, το 2020 η Υπη-
ρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας είχε
κοινοποιήσει ανεπεξέργαστα δεδομένα από
καλωδιακά δίκτυα πληροφοριών στην Υπηρε-
σία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, γεγονός που
σημαίνει ότι η NSA μπορεί να είχε πρόσβαση
σε προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικές συνο-
μιλίες Δανών πολιτών.

Μ
ε μεγάλη θλίψη αποχαιρέτησε
ο πολιτικός κόσμος της Ευρώ-
πης τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιτα-

λό σοσιαλδημοκράτη Νταβίντ Σασόλι, που
πέθανε ξαφνικά χθες σε ηλικία 65 ετών.
Πλην συγκλονιστικού απροόπτου θα τον
διαδεχθεί η Μαλτέζα Ρομπέρτα Μετσόλα, η
οποία αναμένεται να εκλεγεί στις 18 Ια-
νουαρίου, η τρίτη γυναίκα πρόεδρος της
Ευρωβουλής μετά τη Σιμόν Βέιλ (1979-
1982) και τη Νικόλ Φοντέν (1999-2002).

Η θητεία του
Ο Σασόλι, που είχε υποβληθεί στο πα-

ρελθόν σε θεραπεία για λευχαιμία, είχε ήδη
νοσηλευτεί το φθινόπωρο εξαιτίας πνευ-
μονίας. Η θητεία τού άλλοτε δημοσιογρά-
φου και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομ-
πών στην Ιταλία, που ασκούσε την προεδρία
της Ευρωβουλής από το 2019, επρόκειτο να
ολοκληρωθεί αυτόν τον μήνα, στο μέσον
της κοινοβουλευτικής πενταετίας.

Ο Σασόλι είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν
επρόκειτο να διεκδικήσει εκ νέου την προ-
εδρία, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή
της Μετσόλα στη θέση του. Η 42χρονη
πρώην δικηγόρος, μέλος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος και νυν αντιπρόεδρος
της Ευρωβουλής, είναι συντηρητική, πολέ-
μιος των αμβλώσεων, αλλά υπέρμαχος των
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ.

Η υποψηφιότητά της πήρε νέα ώθηση
μετά την απόφαση τον περασμένο μήνα της
Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), της

δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης
στην Ευρωβουλή, να μη δώσουν μάχη για
την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου μετά το τέλος της θητείας του Σασόλι.

Απόφοιτος του College of Europe, η Με-
τσόλα υπηρέτησε ως νομική ακόλουθος
στο γραφείο της Μάλτας στην ΕΕ από το
2004 μέχρι το 2012 και ως νομική σύμβου-
λος της Κάθριν Άστον, πρώην εκπροσώπου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, ενώ μι-
λάει άπταιστα ιταλικά και γαλλικά.

Παντρεμένη από το 2005 με τον Φινλαν-
δό Ούκο Μετσόλα, απέκτησε μαζί του τέσ-
σερις γιους. Δηλώνει άνθρωπος της δρά-
σης, αφού οι γονείς της τής έμαθαν να αγω-
νίζεται για ό,τι θέλει να αλλάξει στη βάση
του συνθήματος «αντί να καταριέσαι το
σκοτάδι, άναψε ένα φως όπου μπορείς».

Λέγεται ότι είναι εργασιομανής και πολύ
φιλόδοξη. Η ίδια εξαίρει την ανάγκη να δια-
σφαλιστεί ότι οι πολίτες θα δουν κοινή δρά-
ση «καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβρι-
δικές επιθέσεις στα σύνορά της». Θεωρεί
σημαντική την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής κρίσης, τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, την καινοτομία αλλά και την προ-
στασία των ελευθεριών.

NNATO προς Μόσχα:
Έτοιμοι 
για σύρραξη αν…
Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα των
δύο πλευρών ενόψει του Συμβουλίου
ΝΑΤΟ - Ρωσίας που θα συνεδριάσει
σήμερα στις Βρυξέλλες. Ενδεικτικές
είναι οι δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος τόνισε
ότι «η Συμμαχία είναι έτοιμη για μια
ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη», αν
οι διαπραγματεύσεις ναυαγήσουν.
«Οποιαδήποτε νέα επιθετική κίνηση
κατά της Ουκρανίας θα επιφέρει
υψηλό οικονομικό και πολιτικό κό-
στος στη Ρωσία», είπε. Εξίσου αδιάλ-
λακτη στάση τηρεί και η Μόσχα, η
οποία διαμήνυσε ότι δεν θα υποχω-
ρήσει στο αίτημά της να μη γίνει ποτέ
μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία, δέ-
σμευση που οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
έχουν ήδη αποκλείσει. Αναλυτές
εκτιμούν, πάντως, ότι δεν θα αργήσει
να φανεί εάν η Ρωσία έχει πρόθεση
πραγματικής διαπραγμάτευσης ή εάν
οι ανεδαφικές απαιτήσεις της σχε-
διάστηκαν ακριβώς για να απορρι-
φθούν, ώστε να λειτουργήσει η πιθα-
νή κατάρρευση των συνομιλιών σαν
πρόσχημα για έναν ήδη προαποφασι-
σμένο πόλεμο. 

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο
του 65χρονου Ιταλού 
σοσιαλδημοκράτη 
και προέδρου της Ευρωβουλής -
Φαβορί η Μαλτέζα Μετσόλα

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Υπό κράτηση ο επικεφαλής της δανικής ΚΥΠ

Ε Υ Ρ Ω Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο

Η απώλεια Σασόλι και 
η μάχη για τη διαδοχή
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Π
εριθώριο έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου έχουν οι έγγαμοι φορο-
λογούμενοι οι οποίοι θέλουν
να υποβάλουν χωριστά τις φο-

ρολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδή-
ματα που αποκτήθηκαν το 2021, προκει-
μένου να «κλειδώσουν» την επιλογή τους
αυτή έναντι της ΑΑΔΕ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε τη Δευ-
τέρα και μέσα από αυτή την υπηρεσία οι έγ-
γαμοι φορολογούμενοι μπορούν να γνωστο-
ποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χω-
ριστής δήλωσης συζύγων φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι και
την 28η Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με την
ΑΑΔΕ, μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι
δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής
χωριστής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση της επι-
λογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος πρέπει να γίνεται κά-
θε χρονιά από τουλάχιστον έναν εκ των δύο
συζύγων εντός της προθεσμίας, διαφορετικά
θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

Πλεονεκτήματα
Πλεονέκτημα των ξεχωριστών φορολογι-

κών δηλώσεων είναι ότι δεν μπλοκάρεται
από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενη-
μερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος
σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τη φορολογική διοίκηση. Επίσης δεν γίνεται
συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος
της εκκαθάρισης.

Το κίνητρο για ορισμένες περιπτώσεις θα
είναι ότι, αν ο ένας σύζυγος καλείται να πλη-
ρώσει ή χρωστά στην εφορία, ο άλλος θα ει-
σπράττει κανονικά την επιστροφή φόρου που
τυχόν δικαιούται και δεν θα τη χάνει λόγω
συμψηφισμού. Επιπλέον, θα επιλέξουν την
ξεχωριστή δήλωση τα ζευγάρια σε διάσταση
ή όσοι δεν τηρούν «κοινό ταμείο» και έχουν

λόγους να κρατούν τη μυστικότητα για το
ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεων ή
άλλων περιουσιακών τους στοιχείων.

«Αγκάθια»
Από την άλλη πλευρά, τα ζευγάρια που θα

επιλέξουν τελικά τις χωριστές φορολογικές
δηλώσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πως ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος των τεκμηρίων, ενώ είναι
πιθανό να προκύψει πρόβλημα με τις e-δα-
πάνες και το φορολογικό βάρος των παιδιών.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τεκμηρίων, στις
χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια
του οικογενειακού εισοδήματος για την κά-

λυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ
των συζύγων, αφού τα τεκμήρια διαβίωσης
και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο
ατομικά. Οπότε, αν ο ένας σύζυγος βαρύνε-
ται με υψηλές τεκμαρτές δαπάνες, δεν έχει
τη δυνατότητα να επικαλεστεί το οικογενει-
ακό εισόδημα. 

Για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, στις χω-
ριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
δεν μπορεί να μεταφερθεί το υπολειπόμενο
ποσό αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον
άλλο. Έτσι, ο κάθε σύζυγος θα πρέπει να κα-
λύψει μόνος του το ποσό της δαπάνης με
πλαστικό χρήμα. Τέλος, τα αναγνωρισμένα

τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και
από τους δύο συζύγους. 

Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου που δεν
φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστί-
θεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το
μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο
από αυτόν τον γονέα.
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Έως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις για το επίδομα

παιδιού προχώρησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ειδικότε-
ρα, όσον αφορά τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
έτους 2021, ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υπο-
βολής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2022. 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να
υποβάλουν την αίτηση Α21 στον σύνδεσμο

https://www.idika.gr/epidomapaidiou μέχρι τις 15 Ια-
νουαρίου 2022.

Προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος παιδιού είναι
η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκρι-
θεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεω-
ρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το επίδομα παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώ-
μενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2021

και με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλω-
ση. «Αν κάποιοι πολίτες ενδεχομένως εκ παραδρομής
προέβησαν σε ακύρωση ήδη εγκεκριμένης αίτησής τους
για το έτος 2021, θα πρέπει να την επανυποβάλουν. Για το
εκ νέου άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που
αφορά την επιδότηση του 2022, σύντομα θα υπάρξει νέα
ανακοίνωση εκ μέρους της διοίκησης του οργανισμού»,
επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 
θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
για τα εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν το 2021

Ποιους συμφέρει και 
πού κρύβονται παγίδες

Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Ε Σ  Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ



Υ
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
διπλή αύξηση μισθών, υψηλό-
τερους μισθούς από τις επι-
χειρήσεις λόγω αύξησης της

παραγωγικότητας, χαμηλότερους φό-
ρους και επενδύσεις 11 δισ. ευρώ συν-
θέτουν το παζλ του θετικού σοκ που
αναμένεται στην οικονομία φέτος. 

Αυξήσεις μισθών
Όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, με δύο συνεντεύξεις του στην
ΕΡΤ1 και στον ραδιοφωνικό σταθμό του
ΣΚΑΪ, «θα εκπλαγούμε θετικά το 2022
από τη δυναμική της οικονομίας, παρά
το πρόβλημα του πληθωρισμού». Πρό-
σθεσε, δε, ότι θα υπάρξει σημαντική
βοήθεια στο μέτωπο της φορολογίας,
ενώ το εισόδημα των πολιτών θα ενι-
σχυθεί, καθώς θα αυξηθούν οι μισθοί.
Παράλληλα, με τον υπερδιπλασιασμό
των δημόσιων επενδύσεων και των δα-
νείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα αυ-
ξηθούν σημαντικά οι θέσεις εργασίας.

Ο κ. Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι τη
Δευτέρα θα ανακοινωθούν στοχευμένα
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που
πλήττονται πραγματικά από τους πε-
ριορισμούς που ισχύουν εδώ και δύο
εβδομάδες. Την Παρασκευή θα γίνει η
τελευταία καταγραφή των υγειονομι-
κών περιορισμών και μέσα στο Σαββα-
τοκύριακο το οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνησης θα καταλήξει στο τελικό
πακέτο των μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα
είναι προσαρμοσμένα στους δημοσιο-
νομικούς περιορισμούς που υπάρχουν,
αλλά ταυτόχρονα θα δοθούν με βάση τα
διαθέσιμα εργαλεία, όπως τα 3 δισ. ευ-
ρώ του αποθεματικού που περιλαμβά-
νεται στον προϋπολογισμό, αλλά και
την εξαιρετική πορεία των δημόσιων
εσόδων τον Δεκέμβριο.

Στοχευμένες παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, οι

στοχευμένες παρεμβάσεις δεν θα
αφορούν όλες τις επιχειρήσεις εστία-
σης, αλλά εκείνες που πλήττονται απο-
δεδειγμένα, όπως ρεστοράν, επιχειρή-
σεις ψυχαγωγίας, καταλύματα κ.λπ.
Στα μέτρα στήριξης θα περιλαμβάνον-
ται αναστολές φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων, ένταξη πλη-
ρωμών στις 36 ή 72 δόσεις, αύξηση της
ρευστότητας. Καθοριστικός παράγον-
τας ένταξης ενός ΚΑΔ στα ειδικά μέτρα
στήριξης θα είναι η διαμόρφωση του
τζίρου κατά την εορταστική περίοδο σε
σύγκριση με την αντίστοιχη του 2019.
Κριτήριο χορήγησης των ευεργετικών

μέτρων θα είναι οι περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ και τα... «Ζήτα» των ταμει-
ακών μηχανών. Αν υπάρχει ζημία από
την επιχείρηση, τότε θα εντάσσεται αυ-
τομάτως στον μηχανισμό στήριξης. 

Σχέδιο μείωσης συντελεστών ΦΠΑ
Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επι-

τελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται
σχέδιο μείωσης των συντελεστών
ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα και υπηρε-
σίες, προκειμένου να πάρουν ανάσα
οι καταναλωτές λόγω και της ισχυρής
πίεσης που ασκείται από τις τιμές της
ενέργειας και την ακρίβεια στην αγο-
ρά. Όπως δήλωσε στο Mega ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης, «η κυβέρνηση παρα-
κολουθεί τα προϊόντα όπου αναμένε-
ται να υπάρξουν οι μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις το προσεχές διάστημα, έτσι
ώστε να παρέμβει και να ανακουφι-
στούν οι πολίτες από το αναπόφευκτο
πληθωριστικό κύμα». 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μέσο ποσό ενίσχυσης
21.880 ευρώ σε 2.500
επιχειρήσεις της Αττικής 

Το ποσό των 21.880 ευρώ κατά μέσο όρο δό-
θηκε σε 2.500 επιχειρήσεις ως επιστρεπτέα
ενίσχυση, κατόπιν σχετικής απόφασης του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
της Περιφέρειας Αττικής. Συνολικά εκταμιεύ-
τηκαν 54,7 εκατ. ευρώ από τον Φορέα Διαχείρι-
σης Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου να
αποπληρωθούν οι ενισχύσεις που εκκρεμού-
σαν προς τις επιχειρήσεις αυτές. Παράλληλα,
με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και ενέργειες της Διαχειριστικής Αρ-
χής της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε η δυνα-
τότητα ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης εντός
του έτους 2022, κατ’ εξαίρεση, για συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις επιχειρήσεων. Η Περιφέρεια
Αττικής μέχρι στιγμής έχει εκταμιεύσει περί-
που 195 εκατ. ευρώ και έχουν ενισχυθεί περισ-
σότερες από 7.300 μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, επί συνόλου 9.855 επιχειρήσεων,
των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγ-
κρίθηκαν για να λάβουν μη επιστρεπτέα ενί-
σχυση έως 40.000 ευρώ.

Ποιες αποζημιώσεις 
θα λάβουν 
οι πυρόπληκτοι αγρότες

Άμεσες αποζημιώσεις για τις ζημιές στο φυ-
τικό κεφάλαιο θα λάβουν οι αγρότες που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου κα-
λοκαιριού σε ολόκληρη τη χώρα. Πιο συγκε-
κριμένα, με κοινή απόφαση των υπουργών Οι-
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Χρήστου Σταϊκούρα και Σπήλιου Λιβα-
νού, γίνεται δεκτή η εισήγηση της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τη χορή-
γηση αποζημίωσης 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο
και στα 2/3 της τιμής αυτής (92 ευρώ) για τις
άλλες πολυετείς καλλιέργειες. Υπενθυμίζεται
ότι ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού το
ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της
εκτιμώμενης ζημίας, συνεπώς οι πληγέντες θα
λάβουν άμεσα περίπου το 50% της τελικής δι-
καιούμενης επιχορήγησης. Κατά συνέπεια, οι
πληγέντες θα λάβουν άμεσα περίπου 50,40
ευρώ ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέν-
τρο για λοιπές πολυετείς καλλιέργειες, με τη
διαδικασία της προκαταβολής.
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Στοχευμένα μέτρα στήριξης
για συγκεκριμένους ΚΑΔ
ανακοινώνονται τη Δευτέρα 

Σκυλακάκης: Θετικό σοκ 
στην οικονομία το 2022



Η
τραπεζική αφύπνιση αφήνει
περιθώριο ενδιαφέροντος για
σημαντικό κομμάτι του χρημα-

τιστηριακού ταμπλό, πάντα με ζητούμε-
νο τη συνέχεια και τη συνέπεια. 

Οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα
κληθούν να δείξουν αν η τραπεζική
«ανάνηψη» είναι αποτέλεσμα βραχυ-
πρόθεσμων «στοιχημάτων» λόγω επι-
κείμενης ετυμηγορίας της Fitch (14/1),
ή, ύστερα από ψυχοφθόρα χρονοκαθυ-
στέρηση, ο τραπεζικός κλάδος θα ηγη-
θεί του επόμενου σημαντικού ανοδικού
κύματος. Τεχνικά για τον Γενικό Δείκτη,
πρώτο μέλημα των αγοραστών είναι να
κατοχυρώσουν τη στήριξη στις 913, ή τη
ζώνη στήριξης 904-900, ή έστω η όποια
διόρθωση να μην επεκταθεί χαμηλότε-
ρα των 897-895 μονάδων (απλός ΚΜΟ
200 ημερών). Σε μια τέτοια περίπτωση,
οι «buyers» διατηρούν ακέραιες τις ελ-
πίδες για αναρρίχηση προς τις 934 και
949-950 μονάδες. Σε περίπτωση αρνη-

τικής εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλό-
τερα των 895 και πολύ περισσότερο χα-
μηλότερα των 893 μονάδων (συγκλί-
νουν οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών), δεν
μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση
προς τις 885-882, 877 και 865 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης, οι επόμενοι στόχοι των αγορα-
στών στις 2.231 και 2.240 μονάδες. Επι-
βεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των
2.240 αφήνει περιθώρια ελπίδας για κί-
νηση προς τις 2.366-2.390 μονάδες.

Μινέττα: Πιστοποιήθηκε για ικανοποίηση
πελατών και διαχείριση παραπόνων

H Mινέττα Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και επι-
πρόσθετα του ISO 9001 που εφαρμόζει επί
σειρά ετών, έλαβε βεβαίωση συμμόρφωσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
10002:2018 που αφορά την ικανοποίηση πε-
λατών και τη διαχείριση παραπόνων. Συγκε-
κριμένα, εφαρμόζοντας τις οδηγίες ISO
10002, η εταιρεία λειτουργεί βάσει Συστήμα-
τος Διαχείρισης Παραπόνων, που ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις του προτύπου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων έχει
δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη: τις ρυθ-
μιστικές απαιτήσεις, τις οικονομικές, λει-
τουργικές και οργανωτικές απαιτήσεις, τη
σχετική ανατροφοδότηση από πελάτες, προ-
σωπικό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασι-
κή επιδίωξη της εταιρείας παραμένει η συνε-
χής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
της, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του
οφέλους που προσλαμβάνουν οι ασφαλισμέ-
νοι, αλλά και οι συνεργάτες της.

Άλφα Asset Management:
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η εταιρεία Άλφα Asset Management Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανακοίνωσε τη συγ-
κρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της, με απόφαση της από 01/01/2022 συνε-
δριάσεως αυτού, ως ακολούθως: Αλέξιος Πι-
λάβιος του Ανδρέα πρόεδρος, μη εκτελεστικό
μέλος, Παναγιώτης Αντωνόπουλος του Δημη-
τρίου αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος, εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Καραθα-
νάσης του Στεφάνου γενικός διευθυντής,
εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Κουτσός του
Γεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Μαργαρίτα Κατσίμη του Σπυρίδωνα ανεξάρ-
τητο μη εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Χαβελές
του Γεωργίου εκτελεστικό μέλος.

Ο Γιάννης Γκίκας 
στον Όμιλο Kristelcom

Καθήκοντα γενικού διευθυντή στρατηγικής
ανάπτυξης του Ομίλου Kristelcom ανέλαβε
από τις 10 Ιανουαρίου 2022 ο Γιάννης Γκίκας.
Ο νέος γενικός διευθυντής στρατηγικής ανά-
πτυξης αναλαμβάνει τη βελτίωση των συνολι-
κών επιχειρησιακών λειτουργιών του ομίλου,
την ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου για την
επόμενη τριετία, τη δημιουργία και εφαρμογή
διαδικασιών λειτουργίας, καθώς και τον συν-
τονισμό όλων των επιχειρηματικών μονάδων
του ομίλου. Η Kristelcom είναι ένας δυναμι-
κός, πρωτοπόρος όμιλος εταιρειών που λει-
τουργεί στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω των
κατά 100% θυγατρικών εταιρειών Teleunicom
και Globalsat. Οι μέτοχοι του Ομίλου Kristel-
com είναι η AUDIOVISUAL (Audio & Video
Enterprises SA) και η BP Communications.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Για τις 28 Φεβρουαρίου αναβάλλεται η «μητέρα όλων των μαχών» μεταξύ των
servicers, καθώς τότε θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την
«Αριάδνη», το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων λογιστικής αξίας 5 δισ. ευ-
ρώ που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα της Ελλάδος. Έντονο και ξεκάθαρο εν-
διαφέρον για την Αριάδνη έχουν επιδείξει όλα τα funds που έχουν παρουσία
στο κομμάτι των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα, αλλά και όλοι οι servicers,
καθώς ξέρουν ότι όποιος πάρει μερίδιο από την πίτα θα έχει προβάδισμα έναντι
του ανταγωνισμού και θα πάρει μεγάλη «ανάσα» σε μια δύσκολη συγκυρία. Μά-
λιστα, το μεγάλο ενδιαφέρον κάνει τον Γιάννη Στουρνάρα να τρίβει τα χέρια του,
καθώς θεωρείται πολύ πιθανό οι προσφορές να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ και
μάλιστα σε «ζεστό χρήμα». Πάντως, όπως πληροφορείται η στήλη, μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου έχουμε να περιμένουμε πολλά, καθώς τα δεδομένα μεταξύ των
διεκδικητών αλλάζουν συνεχώς και κανείς δεν ξέρει ποιοι και με ποιες συμμα-
χίες θα φτάσουν στην τελική ευθεία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η αγορά -και κυ-
ρίως ο ναυτιλιακός κλάδος- το τι θα γίνει μετά την από-
κτηση του πακέτου «κόκκινων» ναυτιλιακών δανείων
Dory της Τράπεζας Πειραιώς από την Davidson Kemp-
ner. Η συγκεκριμένη τιτλοποίηση έχει ιδιαιτερότητες,
καθώς πρόκειται για μεγάλα δάνεια με (αναλογικά) λι-
γότερους συμβαλλόμενους σε σχέση με τις «παραδο-
σιακές» τιτλοποιήσεις καταναλωτικών, στεγαστικών
και επιχειρηματικών δανείων. Μένει λοιπόν να δούμε
αν η DK θα πάει σε απευθείας συνεννοήσεις με τους
εφοπλιστές ή και σε ποιο βαθμό θα αναλάβει το servic-
ing και η Cepal. Και βέβαια, ενδιαφέρον θα έχει να
δούμε το ποσοστό του haircut, αλλά και τις συμφωνίες
που θα συναφθούν κατά περίπτωση.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η Dory και το haircut

ΤτΕ: Ανάρπαστη η «Αριάδνη»

Χρηματιστήριο: Η προσοχή στις τράπεζες 
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Η
Epsilon Net ανακοίνωσε τη συμφωνία απόκτη-
σης ποσοστού 100% στην εταιρεία με την επω-
νυμία Σωτήρης Ματσούκας ΑΕ Πληροφορικής

και τον διακριτικό τίτλο CSA, η οποία δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής
και συστημάτων αυτοματισμού για φαρμακεία και επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμ-
πορίας και διακίνησης του φαρμάκου στην Ελλάδα
(www.csagreece.com). 

Η CSA δραστηριοποιείται από το 1985 στην ανάπτυξη
λογισμικού για μικρές και μεγάλες εμπορικές επιχειρή-
σεις, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής και
σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι εφαρμογές της να προ-
σφέρουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και διαλειτουργι-
κότητας. Η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένες εφαρμο-
γές και λύσεις στον τομέα του φαρμάκου και συγκεκρι-
μένα: Την εφαρμογή Farmakon για τα φαρμακεία - ση-
μεία λιανικής πώλησης. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί
και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του ελληνικού φαρμα-
κείου σε διασύνδεση με την ΗΔΙΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ και τα
λοιπά ασφαλιστικά ταμεία. Το εξειδικευμένο πληροφο-
ριακό σύστημα FARMAKON ΕRP για φαρμακαποθήκες
και εταιρείες χονδρικής που δραστηριοποιούνται στους
τομείς των φαρμάκων, παραφαρμακευτικών σκευασμά-
των και καλλυντικών. Εφαρμογή σύνδεσης με τα γερμα-
νικής τεχνολογίας ρομποτικά συστήματα ROWA Vmax
για την αυτοματοποίηση στη διαχείριση προϊόντων και
στην εκτέλεση παραγγελιών.

Συγχώνευση της Δομοκός 
και της  Ήπειρος ΑΕΒΕ

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της Δομοκός ΑΕ από την
Όπτιμα ΑΕ, η εταιρεία προχωρά στη συγχώνευσή της με τη γα-
λακτοβιομηχανία Ήπειρος ΑΕΒΕ, επίσης εταιρεία του Ομίλου
Όπτιμα. Από το 2017 που απέκτησε τη Δομοκός ΑΕ, παραγωγό
του δημοφιλούς τυριού «Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές», η
Όπτιμα επένδυσε συστηματικά στην ανάπτυξη του εμβληματι-
κού αυτού ΠΟΠ τυριού, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδι-
κασίας παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου του, ώστε το προϊόν
να φτάνει σταθερά φρέσκο στους καταναλωτές της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική επένδυση
του ομίλου Όπτιμα στη Δομοκός είναι της τάξης των 14 εκατ. ευ-
ρώ. Σήμερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδια-
σμού του ομίλου και με στόχο τη δημιουργία περαιτέρω οικονο-
μιών κλίμακας στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας, η Δομο-
κός ΑΕ συγχωνεύεται με την Ήπειρος ΑΕΒΕ. Έτσι, η Ήπειρος
ΑΕΒΕ διαθέτει πλέον τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγω-
γής, σε τρεις διαφορετικές ζώνες Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ): φέτα και κεφαλογραβιέρα στην Άρτα, κα-
σέρι και μανούρι στην Ελασσόνα, κατίκι Δομοκού στον Δομοκό.

JYSK: Πρόγραμμα ανακαίνισης 
των καταστημάτων της

Εντατικό πλάνο ανακαίνισης των υπαρχόντων καταστημά-
των της με βάση το νέο της concept υλοποιεί η JYSK. Συγκε-
κριμένα, μετά την ανακαίνιση των καταστημάτων στα Πατή-
σια και τη Βάρη, σειρά παίρνουν τα καταστήματα Ελληνικού
και Ρέντη. Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, στις 10.00 το πρωί, το
κατάστημα JYSK Ελληνικού και το κατάστημα JYSK Ρέντη θα
ανοίξουν τις πόρτες του πλήρως ανανεωμένα. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, το νέο concept καταστημάτων δίνει τη
δυνατότητα στους πελάτες της JYSK να απολαύσουν ένα πιο
μοντέρνο κατάστημα που προσφέρει ακόμα περισσότερη
έμπνευση για τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων. Η πε-
ριήγηση στους διαδρόμους γίνεται πιο άνετη και αναδει-
κνύεται με τον καλύτερο τρόπο η μεγάλη ποικιλία σε κρεβά-
τια, έπιπλα, είδη διακόσμησης εσωτερικών χώρων και άλλων
ειδών που προάγουν το «hygge», τη δανέζικη στάση ζωής για
ευεξία και εσωτερική γαλήνη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επένδυση 10 εκατ. σε νέα γραμμή
παραγωγής από τη Θεόνη

Η Θεόνη επιθυμώντας να ανταποκριθεί στην αυξα-
νόμενη ζήτηση που δέχεται για το φυσικό μεταλλικό
νερό, τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή
αγορά, προχωρά σε μία ακόμα επένδυση για τη δημι-
ουργία νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου
αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics,
σφραγίζοντας μια νέα εποχή για το πιο δυναμικά ανα-
πτυσσόμενο ελληνικό brand εμφιάλωσης νερού. Η
νέα γραμμή θα αυξήσει τον όγκο παραγωγής κατά
60% των φιαλών/ημέρα σε συσκευασίες των 500 ml
και 1.500 ml και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα
μέσα του 2022, ώστε να καλύψει την τεράστια ζήτηση
του καλοκαιριού στην Ελλάδα, αλλά και στις διεθνείς
αγορές, καθώς πρόσφατα η εταιρεία υπέγραψε μια
μεγάλη εμπορική συμφωνία στις ΗΠΑ. Το νέο κέντρο
logistics στην περιοχή του Ελληνόπυργου Μουζα-
κίου θα λειτουργήσει με βάση την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας στη διαχείριση των προϊόντων και θα εί-
ναι ενεργειακά πράσινο, εκμεταλλευόμενο τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις του.

Ανδρομέδα: Διανέμει επιπλέον
προσωρινό μέρισμα 0,1 ευρώ

Ανακοινώθηκε από την Alpha Trust - Ανδρομέδα
ΑΕΕΧ στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από
04/11/2021 ανακοίνωσής της ότι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 3η
Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε: Τη διανομή (καταβολή)
προς τους μετόχους της εταιρείας, ως επιπλέον προ-
σωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2021, συνολι-
κού ποσού ευρώ 200.568 το οποίο αντιστοιχεί σε
0,125 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή
προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις
32.461 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία οι οποίες
δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό καθαρό
ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε
0,1275810501 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του προ-
σωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας
που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήμα-
τος Άυλων Τίτλων κατά τη 13η/01/2022 (record date).

TETAΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Epsilon Net: Εξαγορά 
της εταιρείας λογισμικού 
για φαρμακεία CSA 

Autohellas: Διακρίθηκε 
για μία ακόμη χρονιά ως True Leader

Η Autohellas Hertz συγκαταλέγεται για ακόμα μία χρονιά
ανάμεσα στους True Leaders της Ελλάδας, σύμφωνα με τη
λίστα True Leaders 2020 της ICAP. Η λίστα δημοσιεύεται για
11η συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Η εταιρεία αναδείχθηκε
ως μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κλάδο μίσθω-
σης και ενοικίασης αυτοκινήτων, και συγκαταλέγεται ανά-
μεσα στις 59 εταιρείες και 15 ομίλους που βραβεύτηκαν σε
σύνολο 30.000 επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν για την
πορεία και την απόδοσή τους, βάσει μετρήσιμων και αντι-
κειμενικών κριτηρίων.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σάλος με τα fake PCR
στην Premier League
Σ

άλος ξέσπασε στο αγγλικό πο-
δόσφαιρο μετά τις δηλώσεις
του Γερμανού προπονητή της
Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ ότι

στα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού δίνον-
ται ψεύτικα στοιχεία! Η Premier League
ξεκίνησε έρευνα, ύστερα από καταγγελίες
και άλλων ομάδων. Ο Κλοπ ισχυρίστηκε
ότι πριν από το ματς με την Άρσεναλ για το
Carabao Cup αρκετοί παίκτες της Λίβερ-
πουλ ανιχνεύθηκαν θετικοί, αλλά στην
πραγματικότητα ήταν μόνο ο Τρεντ Αλε-
ξάντερ Άρνολντ. 

Τι ακριβώς συνέβη και εξεμάνη ο Κλοπ;
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού
Τύπου, ολόκληρη η ομάδα της Λίβερπουλ
υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο ελέγ-
χους πριν από την αναβολή του αγώνα με

την Άρσεναλ.  Ο πρώτος έλεγχος, που πε-
ριελάμβανε τη χρήση self test, κατέδειξε
ότι αρκετοί ήταν θετικοί, χωρίς να αναφέ-
ρεται ο αριθμός τους. Ο δεύτερος έλεγχος
με PCR, που πραγματοποιήθηκε από ανε-
ξάρτητο εργαστήριο, έφερε τα ίδια αποτε-
λέσματα. Ωστόσο, ένας τρίτος έλεγχος που
δεν αναφέρεται από ποιον έγινε, αμέσως
μετά τον προγραμματισμένο (αναβληθέν-
τα) αγώνα με την Άρσεναλ κατέδειξε ότι
όλοι ήταν αρνητικοί και μόνο ο Άρνολντ
θετικός. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση
του Κλοπ, που το κατήγγειλε δημόσια. Η
Premier League, πλέον, θα αρχίσει την
έρευνα από το ανεξάρτητο εργαστήριο
που έκανε τα τεστ PCR στους παίκτες της
Λίβερπουλ και πρώτοι που θα κληθούν για
ακρόαση είναι οι ίδιοι οι παίκτες της ομά-

δας και αυτοί που έκαναν τον τρίτο έλεγχο. 
Η Premier League διέταξε άμεση

έρευνα γιατί, όπως γράφει ο αγγλικός Τύ-
πος, οι δηλώσεις του Κλοπ μπορεί να κλο-
νίσουν ολόκληρο το οικοδόμημα περί της
αξιοπιστίας των ελέγχων. Και όχι μόνο αυ-
τό, αλλά αν ισχύει αυτό που κατήγγειλε ο
Κλοπ, τότε η έρευνα θα επεκταθεί και σε
άλλες ομάδες, που ενδεχομένως να έδω-
σαν ψευδή στοιχεία στην Premier
League, προκειμένου να αναβληθούν τα
παιχνίδια τους, γιατί μπορεί να τους εξυ-
πηρετούσε η αναβολή. Μήπως, ωστόσο,
ανάμεσα σε αυτές είναι και η ίδια η Λίβερ-
πουλ και οι δηλώσεις του Κλοπ να μην
έχουν στόχο το σύστημα ανίχνευσης αλλά
τον ίδιο τον σύλλογο; Θα δείξει η έρευνα. 

Το ενθαρρυντικό στην όλη υπόθεση εί-

ναι πως η Premier League ανακοίνωσε
θεαματική μείωση κρουσμάτων στους
παίκτες των ομάδων. Συγκεκριμένα, οι
έλεγχοι την περασμένη εβδομάδα έδειξαν
72, μειωμένα κατά 22 σε σχέση με την
προηγούμενη. Το ποσοστό των πλήρως
εμβολιασμένων στην Premier League
ήταν στο 77% στις 21 Δεκεμβρίου. 

Έρευνα ξεκίνησε η διοργανώτρια
αρχή στην Αγγλία μετά 
τις καταγγελίες Κλοπ -
Κινδυνεύει η αξιοπιστία των τεστ



E
να ακόμη επεισόδιο στην
Αυστραλία για τον Νόβακ
Τζόκοβιτς, που πιθανόν να

τον στείλει πίσω στη Σερβία ίσως και
σήμερα. Σύμφωνα με έγγραφο που
έδωσε στη δημοσιότητα το ομο-
σπονδιακό δικαστήριο, ο Σέρβος
Νο1 τενίστας στον κόσμο έδωσε
ψευδή στοιχεία στο travel declara-
tion (δήλωση ταξιδίου) που απαιτεί-
ται για την είσοδο στη χώρα. Δήλωσε
ότι δεν είχε ταξιδέψει τις 14 τελευ-
ταίες ημέρες πριν από το ταξίδι του
στην Αυστραλία, στις 6 Ιανουαρίου.
Ωστόσο, με βάση τον προσωπικό του
λογαριασμό στα social media, ο Νό-
λε είχε ταξιδέψει στην ισπανική
Μπαρμπέγια. Αν ισχύει αυτό, ο Τζό-
κοβιτς θα κατηγορηθεί και πάλι για
ψευδή στοιχεία και το πιο πιθανό εί-
ναι να του ακυρωθεί η βίζα, αλλά όχι

μόνο αυτό. Κινδυνεύει και με φυλά-
κιση ενός έτους. Ο ίδιος ο Σέρβος
τενίστας όταν ρωτήθηκε σχετικά
απάντησε ότι τη συγκεκριμένη φόρ-
μα εισόδου του στην Αυστραλία τη
συμπλήρωσε η ομοσπονδία τένις

της Αυστραλίας. Την όλη υπόθεση
χειρίζεται ο υπουργός Μετανάστευ-
σης της Αυστραλίας Άλεξ Χοκ, που
αναμένεται σήμερα να εκδώσει την
απόφασή του. Το Australian Open
αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου.

Και άλλα «ψευδή στοιχεία» ο Τζόκοβιτς Αποθέωσε τον Γιάννη
Οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν δεύτερο σερί παι-

χνίδι (103-99) από τους Χόρνετς στο Σάρλοτ, ο
Γιάννης ήταν και πάλι εκπληκτικός με 26 πόν-
τους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, και ο πιο έγκυρος
σχολιαστής του ΝΒΑ και πρώην παίκτης Κέντρικ
Πέρκινς έκανε την εξής δήλωση: «Δεν βάζω κα-
νέναν πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι
μόλις 27 ετών και μου θυμίζει τον Λεμπρόν
Τζέιμς και τον Καρλ Μαλόουν. Δεν ξέρουμε αν
έχουμε δει το καλύτερο από εκείνον».

Φοβερές  καταγγελίες 
του Μπέρναρντ Τόμιτς

Τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το θρίλερ με τον
Τζόκοβιτς, ο Αυστραλιανός τενίστας Μπέρναρντ
Τόμιτς, που συμμετέχει στα προκριματικά ενόψει
του Australian Open, έκανε φοβερές καταγγε-

λίες απευθυνόμενος προς τον διαιτη-
τή και με ανοιχτά μικρόφωνα, στο
τέλος του αγώνα με τον Σαφιούλι:
«Είμαι σίγουρος ότι έχω νοσήσει.

Νιώθω χάλια. Επιτρέπουν στους
αθλητές να παίζουν με ένα απλό rapid

κι όχι με PCR». 

Νεκρός 
ο διεθνής Τσαλίκ
Θρήνος στο τουρκικό ποδόσφαιρο, καθώς έχα-

σε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο διε-
θνής μπακ της Κόνιασπορ, Αχμέτ Γιλμάζ Τσαλίκ,
σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο Τσαλίκ, που είχε παίξει
και στη Γαλατάσαραϊ ενώ είχε οκτώ συμμετοχές
και ένα γκολ στην εθνική Τουρκίας, για άγνωστο
λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και
βγήκε από τον δρόμο λίγο έξω από την Άγκυρα.
Από την ανατροπή, ανασύρθηκε νεκρός.

Πέδρο Μαρτίνς μέχρι το 2024
Στον πάγκο του Ολυμπιακού για δυο, ακόμα, χρό-

νια θα κάθεται ο Πορτογάλος τεχνικός Πέδρο Μαρ-
τίνς, καθώς είναι θέμα ημερών να ανανεωθεί το
συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο Μαρ-
τίνς ήρθε στον Ολυμπιακό τον Απρίλιο του 2018 για
να αντικαταστήσει τον Ισπανό Όσκαρ Γκαρθία.
Όπως κατά καιρούς είχε δηλώσει, θα έφευγε από
τον Ολυμπιακό μόνο για αγγλική ομάδα.

Μετά τη 16η Ιανουαρίου και ανάλογα με την πορεία των
κρουσμάτων της πανδημίας ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, σε συνεννόηση με την επιτροπή των ειδικών, θα
εξετάσει την αύξηση της πληρότητας των γηπέδων στο
20%, από το 10% και μάξιμουμ 1.000 θεατές που είναι μέ-
χρι σήμερα. Ο υπουργός έχει και τη διαβεβαίωση των ΠΑΕ
ότι θα συμβάλουν στον έλεγχο των θεατών.

Ο Μέσι 
έβριζε 
Ράμος, 

Πέπε

Στην αυτοβιογραφία του ο πρώην γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης Γέρζι Ντούντεκ αναφέρει ότι 
ο Λιονέλ Μέσι είχε χυδαία συμπεριφορά προς τους πρώην συμπαίκτες Ράμος και Πέπε 
στα ισπανικά «κλάσικο». Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν σήμερα τους 
έβριζε συνέχεια κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί και… δίκαια ύστερα από όσα έχει υποστεί από αυτούς… 
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Αύξηση πληρότητας στο 20%
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Η Ελένη Καρουσάκη δήλωσε ενο-
χλημένη που τα νυχτερινά κέντρα
έκλεισαν, αλλά η Νατάσα Θεοδωρί-
δου συνεχίζει να τραγουδά!

• Ο πρώην παίκτης του «Big
Brother» Νικόλας Παπα-
παύλου θα παίξει σε ερωτική
ταινία!

•  Μετά τον σάλο με τα φιλιά της
συντρόφου του Μυριέλλας Κουρεν-
τή με παίκτη του «Survivor», ο Γιάν-
νης Λυγνός κατέβασε τον λογαρια-
σμό του στο Instagram.

• Συγκίνησε η ανάρτηση της
Ελεονώρας Μελέτη για τη
γιαγιά της που πάσχει από
άνοια.

•  Σε καραντίνα η Ελένη Ράντου,
βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

• Με κορονοϊό και η news-
caster της ΕΡΤ Ανδριάνα
Παρασκευοπούλου.

•  Χώρισαν ο παραολυμπιονίκης Αν-
τώνης Τσαπατάκης και το μοντέλο
Βασιλική Ρούσσου ύστερα από ενά-
μιση χρόνο σχέσης.

• Βραδινές μουσικές εκπομ-
πές θα παρουσιάσουν στον
Alpha η Δέσποινα Βανδή και
η Ναταλία Γερμανού.

•  «Μετά τη Eurovision αποφάσισα
να κάνω ένα cut. Δεν θέλω στα 60
μου να είμαι στις πίστες», εξομολο-
γήθηκε ο μέχρι πρόσφατα εξαφανι-
σμένος Γιώργος Αλκαίος.

• Ένα υγιέστατο αγοράκι
έφερε στον κόσμο η Μάρα
Δαρμουσλή!

•  Διήμερο στον Παρνασσό για τον
τραγουδιστή Ηλία Βρεττό και τον
βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη
με τις αγαπημένες τους.

• Ο Χάρης Γιακουμάτος,
πρώην συνεργάτης της Να-
ταλίας Γερμανού, υπέγραψε
με την εκπομπή της Ιωάννας
Μαλέσκου.

E
να πέτρινο χωριό με μόλις 11 κατοίκους, χτι-
σμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα, «υιοθετήθη-
κε» από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και σήμε-
ρα γράφει ιστορία! Η Βαμβακού Λακωνίας δεν

ήταν παρά μια… κουκκίδα στον χάρτη, ωστόσο με την
ηθική και οικονομική υποστήριξη του ΙΣΝ «γιγαντώθη-
κε» πολιτιστικά, με τη φήμη της πλέον να ξεπερνά τα σύ-
νορα της χώρας! Τόπος καταγωγής επιφανών Ελλήνων
όπως οι εφοπλιστές Σταύρος Νιάρχος, Ιωάννης Κου-
μάνταρος αλλά και της επιχειρηματία Ντόλλυς Γουλαν-
δρή, το χωριό απέκτησε και πάλι τη χαμένη αίγλη του
κατακτώντας υψηλή θέση στο top 10 των χειμερινών
προορισμών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης, τρέχει μέσα
στον Ιανουάριο ένα σημαντικό πρόγραμμα εκδηλώσεων,
το «Vamvakou Revival», με διαφορετικές θεματικές κάθε
Σαββατοκύριακο, όπως τεχνολογία, πολιτισμός, εκπαί-
δευση, και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας 
«Εποχές & Χρώματα»

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του χωριού, με την υπογρα-
φή του Βαμβακίτη ερασιτέχνη φωτογράφου Γιώργου
Σπηλιάκου, θα παρουσιαστούν στο προαύλιο του σχολεί-
ου. Τα χιονισμένα μονοπάτια τον χειμώνα, η ομορφιά της
φύσης την άνοιξη, οι διαδρομές το καλοκαίρι και οι συ-
στάδες των δέντρων το φθινόπωρο μέσα από την πλούσια
φωτογραφική συλλογή και τα καρέ ενός ανθρώπου που
γνωρίζει όσο λίγοι την ιστορία της Βαμβακούς.

STEAM for all at V.Lab - 15 & 16 Ιανουαρίου
Το V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by

SNF) σε συνεργασία με τη Microsoft, διοργανώνει ένα δω-
ρεάν διήμερο σεμινάριο με θέμα την «Ενσωμάτωση της τε-
χνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία», το οποίο αφορά
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Οι
δάσκαλοι και καθηγητές που θα συμμετάσχουν στο σεμι-
νάριο θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν την
επίσημη πιστοποίηση Microsoft Certified Educator (MCE).

Πολιτισμός στα 900 μ. υψόμετρο 
- 22 & 23 Ιανουαρίου

Μύθοι, έργα τέχνης, τραγούδια, παροιμίες, παιχνίδια
και κατασκευές. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «καλαντά-
ρι των τεχνών» η Αδαμαντία Μαστροκυριακάκη θα πα-
ρουσιάσει ένα διαδραστικό ομαδικό παιχνίδι γνώσεων,
ενώ ο Θεόδωρος Ευάγγελος θα ηγηθεί ενός «ταξιδιού
στης γνώσης το φως» για παιδιά 4-12 ετών, αλλά και άτομα
ηλικίας 12-22 ετών, αντίστοιχα.

Σχολείο… για 0-99 ετών - 29 & 30 Ιανουαρίου
Το Σάββατο 29/1, θα πραγματοποιηθεί ένα «Πιτζάμα

“πάρτι” ΟνΕίρωΝ», σε μια συνάντηση με θεατρικό παιχνί-
δι, κίνηση, μουσική και αυτοσχεδιασμό, στην αίθουσα του
σχολείου που θα μεταμορφωθεί στο πιο τρελό υπνοδω-
μάτιο! Την Κυριακή 30/1, μικρά και μεγάλα παιδιά θα
έχουν τη δική τους happy hour με επιτραπέζια, Lego, θεα-
τρικά και κινητικά παιχνίδια, παραμύθια, messy play, κα-
τασκευές και ελεύθερο παιχνίδι. 

Κέντρο Πολιτισμού
η μικρή Βαμβακού!



Χώρια δεν μπορούν!

Τα μάτια της «Political» είναι παντού! Σε πολύ
γνωστό steak house των δυτικών προαστίων
«τσακώσαμε» τον Χρήστο Μάστορα και τη Χριστί-
να Παπαδέλη σαν τα «πιτσουνάκια» να τρώνε
ορεξάτοι και χαμογελαστοί. Παρά τις πρόσφατες
φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να έχει χωρίσει,
εμείς επιβεβαιώνουμε πως είναι μαζί και ευτυχι-
σμένοι. Ο frontman του συγκροτήματος «Meliss-
es» ήταν ιδιαίτερα χαλαρός σε σχέση με το μοντέ-
λο που έκανε είσοδο φορώντας την κουκούλα του
μπουφάν της τραβηγμένο μέχρι τη μύτη.

Μετακομίζει στην Κύπρο

Συγκινημένη η Μιμή Ντενίση ανακοίνωσε
την ολοκλήρωση των sold out παραστάσεων
«Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» στο Κέντρο Πο-
λιτισμού. Ύστερα από δύο επιτυχημένες σε-
ζόν, το έργο θα μετακομίσει εκτός Αθηνών, με
την πρωταγωνίστρια να ενημερώνει μέσω In-
stagram: «Ένα ωραίο ταξίδι. Μια μεγάλη επι-
τυχία φτάνει στο τέλος της! Η συνέχεια του
“Σμύρνη μου αγαπημένη” που παίζεται πια στα
σινεμά, θα ταξιδέψει στην Κύπρο και φυσικά
στην Θεσσαλονίκη! Ευχαριστώ το κοινό που
μας τίμησε αλλά και τους υπέροχους ηθοποι-
ούς μου». 

Ο έρωτας της Ειρήνης Παπαδο-
πούλου με τον κούκλο Αλέξαν-
δρο Πασχαλάκη αναμένεται να
καταλήξει στα σκαλιά της εκκλη-
σίας, μετά τις πρόσφατες δηλώ-
σεις του αθλητή πως είναι η γυ-
ναίκα της ζωής του. Το ζευγάρι
έκανε εξόρμηση στα χιόνια και
φωτογραφήθηκε χαμογελαστό
και ευτυχισμένο, με τη σέξι τρα-
γουδίστρια να συνοδεύει το εν-
σταντανέ με τα hashtag «H γενιά
της αγάπης», «χαμόγελο», «χιο-
νισμένη ημέρα».

Μία πόζα, 
χίλιες λέξεις

Καμπανάκι 
για τις γυναίκες

Ε
να άγνωστο μέχρι σήμερα παρασκήνιο με πρωταγωνι-
στές την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμι-
χαήλ αλλά και την ίδια αποκάλυψε η Ρίκα Διαλυνά.

«Όταν γύρισα την ταινία “Διπλοπενιές” δεν ήμουν ευχαριστη-
μένη. Στις Κάννες, όταν έγινε η ελληνική βραδιά, βγήκε η Αλί-
κη και τραγούδησε. Δεν έγινε τίποτα. Μετά βγήκε ο Παπαμι-
χαήλ, έβγαλε το σακάκι του, άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο και
πάλι δεν έγινε τίποτα. Είχαν φέρει 15.000 πιάτα και είχαν πει,
όταν βγει η σταρ της βραδιάς, δηλαδή η Αλίκη, να τα σπάσουν.
Αυτοί ήταν ξένοι όμως, δεν ήξεραν. Όταν βγήκα εγώ, χειρο-
κροτούσαν όλοι, οι δημοσιογράφοι έδιωχναν την Αλίκη και τον
Δημήτρη για να με φωτογραφίσουν, γιατί εμένα ήξεραν», ανέ-
φερε η ηθοποιός στο «Τετ α τετ» προσθέτοντας πως, μικρή,
ήταν κοντή, μαυροτσούκαλο και άσχημη. «Ήμουν το ασχημό-
παπο που έγινε κύκνος», ισχυρίσθηκε.

Συνεργασία-σταθμός
Γελάνε και τα… μουστάκια του Πάνου Κιάμου για τη
δισκογραφική συνεργασία με τους Μιχάλη Χατζηγιάννη και
Κωνσταντίνο Παντζή. «Με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε από το
2003. Η καλλιτεχνική του πορεία, ως μοναδικού ερμηνευτή
και συνθέτη, δεν χρειάζεται συστάσεις. Να καταθέσω, όμως,
πόσο σπουδαίος είναι για μένα ως άνθρωπος και φίλος μου.
Όταν, λοιπόν, τρεις φίλοι βρεθούν μαζί τότε… χωρίς
“Υπερβολές” κάτι καλό θα προκύψει», ανακοίνωσε.

Προληπτικός συναγερμός από τη Νατάσα Πα-
ζαΐτη. Η χειρουργός μαστού και σύζυγος του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με
ανάρτησή της στο Instagram κάλεσε όλες τις
γυναίκες να προλάβουν τον καρκίνο εν μέσω
Covid-19. «Παρά την πανδημία, η έγκαιρη διά-
γνωση και η συνέχιση της θεραπείας σας για
τον καρκίνο είναι σημαντικές. Θυμηθείτε -
πρόκειται για τη ζωή σας. Δράστε τώρα», έγρα-
ψε στη σελίδα της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP29
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σάρωσε στις Κάννες!



H
νόσος Covid-19 εδώ και δύο χρόνια έχει
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον πολιτών
και επιστημόνων. Έτσι, συχνά ξεχνάμε
ότι υπάρχουν και άλλες ασθένειες που

χρήζουν προσοχής και φροντίδας. Η πνευμονία
αποτελεί τη συνηθέστερη λοίμωξη του κατώτερου
αναπνευστικού. 

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, κάθε
13 δευτερόλεπτα καταγράφεται ένας παιδικός θά-
νατος οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευ-
μονίας, ενώ μόνο για το έτος 2019 καταγράφηκαν
περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια θάνατοι, από
τους οποίους οι 672.000 αφορούσαν παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. 

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από
την πνευμονιοκοκκική νόσο, τα παιδιά κάτω των 2
ετών, οι ενήλικες άνω των 65 ετών και τα ανοσοκα-
τεσταλμένα άτομα είναι εκείνοι που κινδυνεύουν
περισσότερο. 

Φέτος, ο συμβολικός εορτασμός της Παγκό-
σμιας Ημέρας Πνευμονίας συνέπεσε με τη Διά-
σκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή (COP 26) και την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυ-
φής των ηγετών, με βασικό θέμα συζήτησης την
κλιματική αλλαγή, καθώς τίθενται πλέον ως από-
λυτη προτεραιότητα, με στενά χρονικά όρια, ο σχε-
διασμός και η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσε-

ων, που να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα.Ο πνευμονιόκοκκος
αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμω-

ξης του κατώτερου αναπνευστικού, με περισσότε-
ρους από 90 ορότυπους, προκαλώντας τόσο διεισ-
δυτικές λοιμώξεις, όπως είναι η μηνιγγίτιδα, η βα-
κτηριαιμία και η βακτηριαιμική πνευμονία, όσο και
μη διεισδυτικές, όπως είναι η οξεία μέση ωτίτιδα
και η πνευμονία. Η μετάδοση του πνευμονιόκοκ-
κου πραγματοποιείται μέσω των μολυσμένων στα-
γονιδίων, τα οποία μεταφέρονται με τον βήχα, το
φτέρνισμα, καθώς και με τη στενή επαφή με άτομο
που έχει μολυνθεί.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι: ο πυρετός ή
η υποθερμία, το ρίγος, οι εφιδρώσεις, ο παραγωγι-
κός ή μη βήχας, το θωρακικό άλγος και η δύ-
σπνοια. Επιπρόσθετα, ο ασθενής δύναται να πα-
ρουσιάσει και μη ειδικά συμπτώματα, όπως κα-
κουχία, αδυναμία, κεφαλαλγία ή διάρροια. 
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο πυρετός ή η υποθερμία, το ρίγος, 
οι εφιδρώσεις, ο παραγωγικός 
ή μη βήχας, το θωρακικό άλγος 
και η δύσπνοια είναι τα συνηθέστερα
συμπτώματα 

Εμβολιασμός 
για πνευμονιόκκοκο 
Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας επιση-
μαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό οι ευάλωτες
ομάδες ασθενών να επικοινωνήσουν με τον
ειδικό ιατρό για το αναπνευστικό σύστημα,
δηλαδή τον πνευμονολόγο-φυματιολόγο,
προκειμένου να τις κατευθύνουν σωστά. Οι
ειδικοί συστήνουν στις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου τον εμβολιασμό έναντι του πνευμο-
νιόκοκκου, με στόχο τη θωράκιση της υγεί-
ας τους. Η ενεργητική ανοσοποίηση μέσω
του πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού, τονί-
ζουν οι ειδικοί, παίζει καθοριστικό ρόλο στη
μείωση των ποσοστών αντιβιοτικής αντοχής
στα ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά,
τη στιγμή μάλιστα που στη χώρα μας η κατά-
χρηση και λανθασμένη λήψη αντιβιοτικών
αποτελούσε για χρόνια μια συνήθη πρακτι-
κή με σοβαρές συνέπειες. 

Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ι Α

Ποια τα ένοχα σημάδια 



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα θα υπάρξουν πολύ καλά νέα για τα οι-
κονομικά σας, αλλά και για τα επαγγελματικά
σας. Μπορεί, μάλιστα, να πάρετε μια αύξηση
του μισθού σας, να δεχτείτε κάποιο δώρο ή μια
οικονομική βοήθεια. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο, θα
σας βοηθήσει αρκετά να τακτοποιήσετε πρα-
κτικά θέματα της καθημερινότητάς σας. Επί-
σης, για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα
υπάρξουν καλύτερες συνθήκες να φροντί-
σετε νομικές και άλλες υποθέσεις.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, αυτές οι μέρες είναι
αρκετά αγχωτικές και έντονες, οπότε μην
αφήσετε τις καταστάσεις να σας δημιουργούν
παραπάνω προβληματισμούς. Θωρακιστείτε
με εσωτερική δύναμη και απομακρυνθείτε
από άτομα που σας δημιουργούν προβλήματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια δυνατή αλλαγή θα συμβεί σήμερα σε κά-
ποια σχέδιά σας, που θα σας ξεμπλοκάρει, θα
σας ανακουφίσει και θα βρείτε λύσεις. Καλές
στιγμές με τα φιλικά σας πρόσωπα ή με τα
παιδιά σας, αν είστε γονείς.

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε μια ανησυχία, ακόμη και αν δεν συμ-
βαίνουν σημαντικά πράγματα στη ζωή σας.
Είναι μια πολύ θετική μέρα για τα εργασια-
κά σας θέματα, αλλά επίσης δύσκολη σε
σχέση με τους πολύ κοντινούς σας αν-
θρώπους, όπου όλο και κάποια θέματα
προκύπτουν και σας δημιουργούνται έν-
τονες ανασφάλειες.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια αρκετά καλή μέρα για εσάς τους Παρθέ-
νους, που βέβαια συνεχίζεται η επέλαση των
προβληματισμών σας για ένα δικό σας πρό-
σωπο, που βρίσκεται σε ευάλωτη περίοδο, εί-
τε από θέματα υγείας είτε από θέματα συμπε-
ριφοράς.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα έχετε μια ευχάριστη συνάντηση
ή μια πολύ καλή συμφωνία, που θα έχει να
κάνει με οικονομικά θέματα. Βέβαια έχετε
μια περίεργη ψυχολογία, που προέρχεται
από κάποιες παρεξηγήσεις ή απομάκρυν-
ση αγαπημένου σας προσώπου. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, μια θετική μέρα επι-
κοινωνίας ξεκινά, που σας φέρνει πιο κοντά με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως μάλιστα να
ρίξετε τον εγωισμό σας, για να έρθετε πιο κον-
τά σε ό,τι αγαπάτε και να ζήσετε όμορφες στιγ-
μές που έχετε στερηθεί.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και οι γιορτές δεν σας ευνόησαν ιδιαίτε-
ρα, τώρα θα πρέπει να ασχοληθείτε περισ-
σότερο με οικονομικά θέματα, με την εργα-
σία σας, αλλά και με την υγεία σας, που από
ό,τι φαίνεται δεν είναι στα καλύτερά της. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια θετική μέρα για εσάς, ιδίως για
όσους έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, που
από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει σταθερότητα
και χαρά, μέσα από τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Είστε ένα βήμα πριν να αποφα-
σίσετε μια σημαντική προσωπική σας εξέ-
λιξη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς τους Υδροχόους, οι μέρες αυτές
σας έχουν κουράσει αρκετά. Βρίσκεστε
σε μια περίοδο που θα πρέπει να φροντί-
σετε τα εργασιακά σας, την υγεία σας, να
ξεκαθαρίσετε ένα άρρωστο τοπίο σε
σχέδια και φιλίες που σας είναι παντε-
λώς άχρηστες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια σημαντική περίοδος αυτή για εσάς.
Ακόμη και αν δεν το έχετε καταλάβει, κάποια
πράγματα γίνονται για να σας ανοίξουν νέ-
ους ορίζοντες. Οι μέρες γενικότερα είναι
σύντομες «λέξεις» σε ένα κείμενο που γρά-
φεται για εσάς. Πιστέψτε στο θαύμα που έρ-
χεται.
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ΗΣελήνη και σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο του
Ταύρου, μια θέση αρκετά ευνοϊκή για εκείνη και
απαλλαγμένη από τη χθεσινή αρνητικότητα, λόγω
όψεων, σήμερα προχωρά με θετικές γωνίες που

σχηματίζει με τον Ήλιο και τον Πλούτωνα. Είναι μια στιγμή
που τα πράγματα γύρω μας έχουν μια καλύτερη ισορροπία,
νιώθουμε πιο δυνατοί να αποφασίσουμε και να
υπερνικήσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν. Τα ζώδια της Γης
θα είναι εκείνα που θα έχουν μεγαλύτερη εύνοια, μιας και
τα φώτα (Ήλιος και Σελήνη) βρίσκονται σε αυτά, σε
απόλυτη αρμονία. 



Τ
ο τελευταίο διάστημα βλέπουμε
ακόμη και λεγόμενα «σοβαρά έντυ-
πα» να έχουν πέσει στην παγίδα της
εκλογολογίας. Θα μου πείτε «μα

μπαίνουμε ήδη στον τρίτο χρόνο διακυβέρνη-
σης από τη ΝΔ και με βάση τα ελληνικά δεδο-
μένα είναι φυσιολογικό να έρχονται στην επι-
φάνεια εκλογικά σενάρια». Μην ξεχνάμε άλ-
λωστε ότι η μόνη κυβέρνηση που στην πράξη
εξάντλησε τετραετία από τη Μεταπολίτευση και
μετά ήταν η κυβέρνηση Σημίτη του 2000-2004.

Τι πιο φυσιολογικό λοιπόν όταν μια κυβέρνηση
περνά στο τρίτο έτος διακυβέρνησης να αρχίζουν
να διακινούνται σενάρια εκλογών. Πόσω μάλλον
όταν οι επόμενες εκλογές είναι πρακτικά δεδομέ-
νο ότι δεν θα εκλέξουν κυβέρνηση, αφού θα γί-
νουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, και ο κ.
Μητσοτάκης θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες
εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης.

Μάλιστα, σε έναν δημοσιογραφικό οίστρο κά-
ποιοι έριξαν στο τραπέζι και σενάρια τριπλών
εκλογών!

Ένα σενάριο που ονειρεύονται στην Κουμουν-
δούρου και έσπευσαν να υιοθετήσουν κάποιες
δημοσιογραφικές πένες, χωρίς να σκέφτονται ότι
είναι το πλέον ηττοπαθές σενάριο, αφού εμφανίζει
τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην μπο-
ρούν ούτε με ενισχυμένη αναλογική να σχηματί-
σουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Ωστόσο, για να είμαστε σοβαροί, ας εξετάσουμε
τα ενδεχόμενα όπως ακριβώς διαμορφώνονται:

Αυτήν τη στιγμή η χώρα βρίσκεται μπροστά σε
μια τριπλή κρίση:

• Υγειονομική, που δεν ξέρουμε πότε θα τελει-
ώσει.

• Ενεργειακή, που φαίνεται ότι θα τελειώσει
πριν από το καλοκαίρι, αλλά οι επιπτώσεις της θα
συνεχιστούν τουλάχιστον έως το φθινόπωρο. 

• Οικονομική, που είναι απόρροια των δύο προ-
ηγουμένων κρίσεων, με αυξήσεις ακόμα και στα
βασικά είδη διατροφής.

Ποια κυβέρνηση θα πήγαινε σε εκλογές μέσα
σε αυτό το κλίμα; Μόνο ένας πρωθυπουργός που
θα ήθελε να… αυτοκτονήσει πολιτικά θα προκα-
λούσε εκλογές στην κορύφωση των τριών αυτών
κρίσεων, όταν μάλιστα όλα τα δεδομένα προβλέ-
πουν ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 οι συνθή-
κες που θα διαμορφωθούν θα είναι πιο ευνοϊκές
για την οικονομία και την επιδιωκόμενη ανάκαμ-
ψη. Φυσικά, η οικονομία δεν έχει σχέση με το ηλε-
κτρικό ρεύμα, που με το πάτημα ενός κουμπιού
ανάβεις ή σβήνεις το φως. Η οικονομία έχει μια
πορεία και οι επιπτώσεις από μια αρνητική ενέρ-
γεια μπορεί να είναι άμεσες, αλλά οι επιπτώσεις
από μια θετική εξέλιξη απαιτείται χρόνος για να
αποδώσουν. Συνεπώς, όσο θετική και να είναι η
εξέλιξη της οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του
2022, όσο και να πέσουν οι τιμές του φυσικού αε-
ρίου, όσο και να περιοριστεί η πανδημία και να
επανέλθουμε σε μια μορφή κανονικότητας, τα
οφέλη στην κοινωνία θα αρχίσουν να γίνονται αν-
τιληπτά τουλάχιστον ύστερα από ένα εξάμηνο.

Με λίγα λόγια, όσο και αν οι σεναριογράφοι επι-
θυμούν να γίνουν άμεσα εκλογές και όσο και αν
προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα στην προ-
σπάθειά τους να παρασύρουν και τον πρωθυπουρ-
γό, θα πρέπει να καταλάβουν κάτι πολύ απλό: Ένας
ορθολογικός και ρεαλιστής πολιτικός, όπως ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε
που να είναι πρόωρο και παρακινδυνευμένο. Θα
κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως προ-
βλέπεται, έχοντας ξεκαθαρίσει στον ελληνικό λαό
ότι θέλει αυτοδυναμία για να συνεχίσει το έργο του.
Με τη λογική αυτή δεν πρόκειται να αποδεχτεί μια
πολυκομματική κυβέρνηση που ίσως κάποιοι προ-
τείνουν αμέσως μετά τις εκλογές με απλή αναλογι-
κή. Ο κ. Μητσοτάκης, τη στιγμή που θα λάβει την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την ίδια στιγμή
θα την καταθέσει, επιδιώκοντας ξανά εκλογές με
το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.

Είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τα αδύνατα
δυνατά για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργα-
σίας, αφού φοβάται ότι μια πτωτική πορεία θα γίνει
ορμητικότερη σε δεύτερες εκλογές. Φοβάται δη-
λαδή επανάληψη του φαινομένου ΠΑΣΟΚ.

Στις δεύτερες εκλογές, έχοντας στα χέρια του τα
θετικά αποτελέσματα μιας σύντομης πολιτικής πε-
ριόδου υπό μορφή κανονικότητας, ο πρωθυπουρ-
γός θα επιχειρήσει να πείσει τον λαό ότι αξίζει και
τη δεύτερη ευκαιρία. Και είναι βέβαιο ότι ο λαός
θα του δώσει αυτή την ευκαιρία, γιατί κατανοεί ότι
αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή που μπορεί
να διασφαλίσει το μέλλον της χώρας. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Εκλογές. Πάμε στοίχημα; 

Ένας ορθολογικός 
και ρεαλιστής

πολιτικός, 
όπως ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, 
δεν πρόκειται 

να κάνει τίποτε 
που να είναι 
πρόωρο και

παρακινδυνευμένο
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