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Αντιπολίτευση της ταβέρνας

Α

μηχανία και γκρίνια φέρνουν στον ΣΥΡΙΖΑ τα
«ήξεις αφήξεις» που αφορούν μια σειρά ζητημάτων αλλά και η προτεραιοποίηση στην
πολιτική ατζέντα με αφορμή την ανάδειξη της καθημερινότητας του Παύλου Πολάκη σε αιχμή της αντιπολιτευτικής κριτικής.
Την ώρα που το περιβόητο τρίτο συνέδριο του κόμματος πήρε παράταση έναν μήνα, η αξιωματική αντιπολίτευση αναλώνεται στο πώς θα «επικοινωνήσει» το
περιστατικό στην ταβέρνα του Μοσχάτου με πρωταγωνιστή τον πρώην αναπληρωτή Υγείας ή πώς θα υποστηρίξει τους δημοσιογράφους που εμπλέκονται στην
υπόθεση Novartis - Παπαγγελόπουλου. Και αυτό προβληματίζει αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου.
Ο προβληματισμός τους έγκειται στο πώς είναι δυνατόν, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως η
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Γιάννης Αρμουτίδης

κοινωνία, πέραν του κορονοϊού, βρίσκεται σε μια
μέγγενη οικονομικών προβλημάτων, ακρίβειας,
υποαπασχόλησης και ανεργίας, να ανάγεται σε μείζον ζήτημα το επεισόδιο με τον Πολάκη, τους υπαλλήλους της ταβέρνας και τους ελεγκτές αστυνομικούς. Ή, από την άλλη, να γράφει ο ίδιος ο πρόεδρος
άρθρο στήριξης στον Κώστα Βαξεβάνη, όταν δεν έχει
αρθρογραφήσει για άλλα σημαντικά εθνικά, κοινωνικά ή οικονομικά θέματα.
Στην Κουμουνδούρου είναι σαφές ότι έχουν ξεμείνει από στρατηγική, έπαιξαν τα «ρέστα» τους στην
πανδημία μετατρέποντάς τη σε «μονοκαλλιέργεια»
αντιπολιτευτικού λόγου και έτερον ουδέν. Δεν μπόρεσαν να «σηκώσουν» ούτε τα εργασιακά ούτε το
Ασφαλιστικό ούτε τα ενεργειακά και καταφεύγουν
σε καταγγελτικές «νησίδες» περιορισμένου αντίκτυ-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Κώστας Παππάς,
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

που και μειωμένου ενδιαφέροντος για τους πολλούς.
«Η στρατηγική του πετροπόλεμου, της διαμαρτυρίας και της καταγγελίας κενής περιεχομένου δείχνει αδυναμία παραγωγής πολιτικού λόγου και έλλειψη οραματικού αφηγήματος», σημειώνει ο Θ. Παπαμιχαήλ στο «Ευ Πολιτεύεσθαι», ένα tip που ταιριάζει γάντι τη δεδομένη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην
Κουμουνδούρου έχουν στερέψει από ιδέες που να
εμπνέουν μαζικά, δυσκολεύτηκαν να εκπέμψουν το
σήμα της διεύρυνσης -πιθανώς εκουσίως- και πλέον
περιορίζονται σε μια περιπτωσιολογική υποστήριξη,
βλέποντας το δέντρο και χάνοντας το δάσος.
Και κάπως έτσι η κυβέρνηση μπορεί ανενόχλητη
να υλοποιεί το πρόγραμμά της, ακόμη και μετ’ εμποδίων, και το νέο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ να έχει τη δυνατότητα
να «τρυγά» από το... αμπέλι του ΣΥΡΙΖΑ.
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Σ

χέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών σε εστίαση, διασκέδαση και
γήπεδα, που επιβλήθηκαν τις ημέρες της χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας, φέρεται να επεξεργάζεται για τις
επόμενες εβδομάδες το Μέγαρο Μαξίμου.
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως πιθανότατα θα αποτυπωθεί στη σχετική εισήγηση
ενόψει της καθιερωμένης αυριανής σύσκεψης της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσυμπίεση με δόσεις,
παραμένει ο συναγερμός

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Κατά την πρωινή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύσκεψη για τον κορονοϊό στο πρωθυπουργικό γραφείο αναμένεται να τεθούν επί
τάπητος το σύνολο των επιδημιολογικών δεδομένων, καθώς και τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα. Βάσει αυτών κυβέρνηση και
ειδικοί θα χαράξουν τη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας το αμέσως προσεχές διάστημα.

Από την επόμενη εβδομάδα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εδώ και
ημέρες πτωτική πορεία των κρουσμάτων
προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία στην
ηγεσία της κυβέρνησης. Όπως λέγεται,
εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και την τρέχουσα εβδομάδα, τότε ανοίγει ο δρόμος για την
τμηματική χαλάρωση των περιοριστικών
μέτρων. Κυβερνητικά στελέχη παρέπεμπαν
χθες στη σημερινή και την αυριανή ημέρα
και δη στους αριθμούς των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, αλλά και στα αποτελέσματα από τα self tests της Τρίτης στα σχολεία,
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η έναρξη
της διαδικασίας αποσυμπίεσης από την επόμενη εβδομάδα.
«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται μια

απότομη πτώση των κρουσμάτων, γεγονός
που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία.
Ωστόσο, η πορεία της πανδημίας παραμένει
αβέβαιη», σημείωσε χαρακτηριστικά στο
briefing των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο
Παραπολιτικά 90,1 προανήγγειλε χαλάρωση
των μέτρων από την επόμενη εβδομάδα,
υπό τον όρο ότι θα επιβεβαιωθεί και θα ενταθεί η τάση μείωσης του αριθμού των
κρουσμάτων.

Επιστρέφει η μουσική
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες,
στην κυβέρνηση θεωρούν πως, εάν δεν διαπιστωθεί τις επόμενες ώρες κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, είναι εφικτή η άρση της απαγόρευσης μουσικής σε εστιατόρια, καφέ και

μπαρ, αλλά και η αύξηση της χωρητικότητας
στα γήπεδα μετά τις 23 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που επαληθευτεί η τάση αποκλιμάκωσης και τις επόμενες ημέρες, τότε είναι
εξαιρετικά πιθανό να αρθεί και ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης από
την 1η Φεβρουαρίου.
Οι ίδιες πηγές, πάντως, προϊδεάζουν πως
δεν θα περάσουμε αυτόματα σε καθεστώς
πλήρους ελευθερίας κινήσεων, καθώς,
όπως υπογραμμίζουν, δεν πρέπει να σταλεί
μήνυμα εφησυχασμού. Επ’ αυτού επικαλούνται το υψηλό νούμερο των νοσηλειών,
όπου τις τελευταίες 7 ημέρες κυμάνθηκε
κατά μέσο στις 564, αλλά και στο αντίστοιχο
των διασωληνώσεων (680), τονίζοντας πως
κατ’ ουσίαν το ΕΣΥ δεν έχει αποσυμπιεστεί
από την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα
και εντεύθεν.

Εκτιμούν, ως εκ τούτου, ότι περιορισμοί
όπως η απαγόρευση των ορθίων, ιδίως
στη νυχτερινή διασκέδαση, αλλά και η
υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πιθανώς να
παραταθούν και για ορισμένο χρονικό
διάστημα εντός του Φεβρουαρίου.
Η θετική αποτίμηση που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου για το έγκαιρο άνοιγμα των
σχολείων ανατροφοδοτεί και την πολιτική
αντιπαράθεση. Από την κυβέρνηση επιτίθενται κατά του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον
για «ελαφρότητα και έλλειψη μελέτης
όλων όσα ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς εμφανίζει ως προτάσεις ή λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
Ταυτόχρονα, κυβερνητικά στελέχη δεν
κρύβουν την ικανοποίησή τους για διεθνή
δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων του
πρακτορείου Bloomberg και του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου ΙΤV, που εκθειάζουν τα αποτελέσματα της απόφασης της
ελληνικής κυβέρνησης να θέσει σε ισχύ
το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού
στους πολίτες άνω των 60 ετών.

Η πτωτική πορεία των κρουσμάτων
ανοίγει τον δρόμο για
την τμηματική χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων

Οι αριθμοί δικαιώνουν την απόφαση για άνοιγμα των σχολείων
Περισσότερα από 33.194
κρούσματα εντοπίστηκαν κατά
την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, χάρη στην
υποχρεωτικότητα των τριών
self tests στα οποία υποβλήθηκαν οι μαθητές όλων των
βαθμίδων.
Τα κρούσματα αυτά, τα οποία
αφορούν ηλικίες 4-18 ετών,
ενδεχομένως να μην είχαν εντοπιστεί αν δεν είχαν επιστρέψει οι μαθητές στις σχολικές
αίθουσες, με αποτέλεσμα να

διασπείρουν τον ιό σε άτομα με
τα οποία έρχονται σε επαφή.
Επιπλέον και σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΟΔΥ, τα κρούσματα μεταξύ των μαθητών,
την περασμένη εβδομάδα,
ήταν λιγότερα κατά 10.414 σε
σχέση με την τελευταία εβδομάδα των διακοπών των Χριστουγέννων που ανήλθαν σε
43.608.
Διανύοντας τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, μόλις δύο σχολικά τμήματα

σε σύνολο 80.000 σε όλη τη χώρα είναι κλειστά και η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ
αποστάσεως εξαιτίας κρουσμάτων κορονοϊού. Ταυτόχρονα, η
υπουργός Ν. Κεραμέως υπέγραψε την απόφαση πρόσληψης 2.500 εκπαιδευτικών για
την κάλυψη των κενών θέσεων
διδασκόντων που νοσούν με
κορονοϊό προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων. «Τα παιδιά μας επέστρεψαν στο σχο-

λείο με ασφάλεια, τηρώντας τα
μέτρα, και πέραν του μαθησιακού και ψυχοσυναισθηματικού
οφέλους, τα στοιχεία δείχνουν
και υγειονομικό κέρδος για την
εκπαιδευτική κοινότητα και το
σύνολο της κοινωνίας», επανέλαβε η υπουργός Παιδείας Ν.
Κεραμέως.
Υπενθυμίζεται ότι μαθητές
και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
υποβληθούν σήμερα σε self
test για να εισέλθουν στις σχολικές αίθουσες.
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Η ώρα των Παππά,
Καλογρίτσα
για τις τηλεοπτικές
άδειες
Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» και η
ανάκριση για τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών, με την αρεοπαγίτη ανακρίτρια Ευδοξία Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, η οποία χειρίζεται την υπόθεση,
να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της
εξέτασης των μαρτύρων.
Η ανώτατη δικαστική λειτουργός έχει
καλέσει σε απολογία τόσο τον πρώην
υπουργό Νίκο Παππά, για τον οποίο η
Βουλή είχε ασκήσει ποινική δίωξη για
παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, όσο και τον επιχειρηματία
Χρήστο Καλογρίτσα για το αδίκημα της
συνέργειας σε παράβαση καθήκοντός.
Σημειώνεται ότι και στις δύο υποθέσεις, όταν απολογηθούν όλοι οι κατηγορούμενοι, οι δικογραφίες θα «χρεωθούν» σε εισαγγελείς για να διατυπώσουν την πρότασή τους προς το δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου
και ακολούθως τα μέλη θα αποφασίσουν με βούλευμά τους σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό για την περαιτέρω
ποινική μεταχείριση όλων των προσώπων -πολιτικών και μη- που εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Με τα βουλεύματα που θα εκδοθούν θα αποφασίζεται αν και ποια πρόσωπα θα πρέπει
να καθίσουν στο «σκαμνί» του Ειδικού
Δικαστηρίου.
Σ.Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ευρωραντεβού
του Μητσοτάκη
στο Στρασβούργο
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Μ

πορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μη μίλησε
μεν στην τελετή μνήμης
για τον εκλιπόντα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ
Σασόλι, η παρουσία του όμως στο
Στρασβούργο δείχνει τον ρόλο του
πρωθυπουργού στην ευρωπαϊκή τάξη
πραγμάτων αλλά και τη διάθεσή του
να μην αφήνει εκδηλώσεις τέτοιου είδους να περνούν ανεκμετάλλευτες.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δεν βρέθηκε στο Στρασβούργο απλώς με... τουριστική διάθεση, καθώς η γαλλική
πόλη είναι ακόμη στολισμένη χριστουγεννιάτικα, αλλά έδωσε το «παρών» χθες το απόγευμα στην πρώτη
συνεδρίαση της ΚΟ του ΕΛΚ ενόψει
της πρώτης Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη νέα χρονιά. Και αυτό
γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει σημαντική
θέση στο ΕΛΚ, μιας και πλέον είναι
μαζί με τον Κροάτη Αντρέι Πλένκοβιτς
οι μόνοι πρωθυπουργοί κρατών-μελών που ανήκουν στο κόμμα, το οποίο
διέρχεται περίοδο υπαρξιακής κρίσης, καίτοι παραμένει η πρώτη σε δύναμη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Η
πρόσκληση απευθύνθηκε από τον
πρόεδρο του ΕΛΚ και στενό φίλο του

πρωθυπουργού Μάνφρεντ Βέμπερ,
ενώ αντιπρόεδρος της ΚΟ του ΕΛΚ και
με διευρυμένο ρόλο είναι ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
Στην εκδήλωση για τον Νταβίντ Σασόλι ο πρωθυπουργός συνέπεσε με
τους κ.κ. Μισέλ, Φον ντερ Λάιεν και
Μακρόν (ως προεδρεύων της ΕΕ λόγω της γαλλικής προεδρίας), ενώ παρόντες ακόμη ήταν ο πρωθυπουργός
της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ
Μπετέλ κ.ά.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είχε,
μετά το πέρας της τελετής, την ευκαιρία να συζητήσει με τη Μαλτέζα ευρωβουλευτή Ρομπέρτα Μέτσολα, η
οποία σε λίγες μέρες θα εκλεγεί νέα
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Η
συντηρητική Μαλτέζα πολιτικός είναι
ανερχόμενη δύναμη στην ευρωπαϊκή
Κεντροδεξιά και έχει πολύ καλές
σχέσεις και με συνεργάτες του πρωθυπουργού και με «γαλάζιους» ευρωβουλευτές, ενώ είχε βρεθεί στην
Αθήνα τον Αύγουστο.

Οι επαφές του
πρωθυπουργού στην
εκδήλωση για τον Νταβίντ
Σασόλι αλλά και στην
πρώτη συνεδρίαση
της ΚΟ του ΕΛΚ

Novartis
- Παπαγγελόπουλος:

Αρχίζουν
οι απολογίες
Σε απολογία καλούνται σταδιακά
από τις ανακρίτριες του Ειδικού Δικαστηρίου τόσο οι κατηγορούμενοι
για την υπόθεση με φόντο τη Novartis και κεντρικό πρωταγωνιστή
τον πρώην αναπληρωτή υπουργό
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο όσο και οι κατηγορούμενοι
στην υπόθεση για τον διαγωνισμό
με τις τηλεοπτικές άδειες με βασικό πρωταγωνιστή τον πρώην
υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά.
Στην υπόθεση που αφορά τον
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την
ενδεχόμενη εμπλοκή του στη δικαστική διερεύνηση της Novartis,
έχει συσχετιστεί και η μήνυση του
επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή. Για
αυτό το σκέλος της δικογραφίας
έχουν κληθεί σε απολογία το πρωί
της Τετάρτης ο εκδότης Γιάννης Φιλιππάκης και ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται και οι δύο να ζητήσουν από
την ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να
προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο
απολογείται και η δημοσιογράφος
Γιάννα Παπαδάκου και με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου απολογιών η ανακρίτρια αναμένεται να
περάσει στην κλήση προσώπων
από την Εισαγγελία Διαφθοράς,
ενώ ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να κλείσει με την απολογία
του πρώην αναπληρωτή υπουργού
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Σ.Σ

ΡOLITICAL

5

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκνευρισμός
στον ΣΥΡΙΖΑ
για τον Πολάκη

Ε

κνευρισμός επικρατεί και πάλι
στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης εξαιτίας του
πρώην αναπληρωτή υπουργού
Υγείας. Ο Παύλος Πολάκης, μετά το... μανιφέστο με τη Δικαιοσύνη που ανήγγειλε
σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ,
τραβά ξανά τα φώτα επάνω του, με τα γεγονότα σε γνωστή ταβέρνα στο Μοσχάτο
να ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο
στα ύψη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Ο Παύλος Πολάκης έχει... τριπλοδιχάσει
αυτήν τη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την Ομπρέλα να ζητά εμμέσως πλην σαφώς την
απομάκρυνσή του, ενώ ένα κομμάτι της Κίνησης Μελών θα ήθελε να ρίξει τους τόνους γιατί, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας,
«απομακρύνει έναν κόσμο που δίνουμε
αγώνα να έλθει κοντά μας. Δεν βοηθά όλο
αυτό που γίνεται κατά καιρούς στο άνοιγμα
του κόμματος στην κοινωνία».
Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσα από
ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, την ώρα που βρισκόταν στον χώρο και ενώ υπεύθυνοι και
υπάλληλοι τηρούσαν όλα τα μέτρα προστασίας ενάντια στη διασπορά της Covid,
ένας υπάλληλος μπήκε, κατέβασε τη μάσκα του να φάει και εκείνη την ώρα εισέβαλαν αστυνομικοί που βρίσκονταν έξω
από το κατάστημα και τον έγραψαν για παράβαση των μέτρων. Ο πρώην υπουργός, ο
οποίος ήταν παρών, παρενέβη υποστηρίζοντας τον εργαζόμενο, ενώ μάρτυρας στο
περιστατικό ήταν και γνωστός δημοσιογράφος από το zougla.gr.
Τόσο ο υπουργός όσο και ο δημοσιογράφος υποστηρίζουν πως ο ένας αστυνομικός, απαντώντας στα λεγόμενα του
Παύλου Πολάκη ότι ο υπάλληλος τηρούσε
όλα τα μέτρα και έβγαλε τη μάσκα για να
φάει, τόνισε ότι «έχω εντολή να γράψω».

ΝΔ: «Απείλησε αστυνομικούς»
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη άναψε
νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, με τη
Νέα Δημοκρατία να παίρνει θέση. «Ο κ.

Πολάκης απείλησε, όπως καταγγέλλουν
οι ίδιοι, με δυσμενή μετάθεση, αν δεν
έσβηναν πρόστιμο για παράβαση που εντόπισαν. Τους απείλησε, δηλαδή, επειδή
εφάρμοζαν τον νόμο», αναφέρει η ανακοίνωσή του γραφείου Τύπου της ΝΔ.
Επίσης, προσθέτει ότι «το alter ego του κ.
Τσίπρα για μια ακόμη φορά αποδεικνύει
στην πράξη πώς αντιλαμβάνεται την ισονομία, την έννομη τάξη και το κράτος δικαίου με την πλήρη ανοχή και κάλυψη του
προέδρου του».
Μάλιστα, με νέα ανακοίνωση βάζει εντονότερα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο κάδρο, λέγοντας πως «είναι απαράδεκτο ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
διά της σιωπής του να καλύπτει την ανεπίτρεπτη σε δημοκρατική χώρα παρέμβαση
βουλευτή του, που ζητούσε από πρόσωπο
επιφορτισμένο με την εφαρμογή του νόμου να παραβεί τα καθήκοντά του. Δείχνει
για άλλη μια φορά το πώς αντιλαμβάνεται
τη λειτουργία της Πολιτείας και του κράτους δικαίου. Προφανώς, αυτά που τους
συνδέουν με τον συνεργάτη και φίλο του
είναι τόσα πολλά ώστε όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο κ. Πολάκης είναι η άλλη
όψη του κ. Τσίπρα».

«Πάει πολύ», απαντά η Κουμουνδούρου
Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στο θέμα,
ότι «πάνε να δημιουργήσουν ένα σκηνικό,
να δηλητηριάσουν και να διχάσουν για να
ικανοποιήσουν τις δικές τους καθεστωτικές αντιλήψεις και παλαιοκομματικές
απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί
μια δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, όσο και αν δεν αρέσει

στον ΣΥΡΙΖΑ», προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Κουμουνδούρου.
«Πάει πολύ ο εκπρόσωπος του ανθρώπου που παραβίασε κάθε περιοριστικό
μέτρο που είχε ο ίδιος επιβάλει με τα κορονογλέντια στην Ικαρία και τις ποδηλατάδες στην Πάρνηθα να κουνάει το δάκτυλο
στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Πάει πολύ η κυβέρνηση που έστησε προανακριτικές-παρωδία για να συκοφαντήσει
πολιτικούς της αντιπάλους και να θάψει
υπαρκτά σκάνδαλα να κατηγορεί τον ΣΥ-

Στην Ολομέλεια τα πορίσματα για τη λίστα Πέτσα
Σήμερα αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια τα διαφορετικά πορίσματα των
κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή για τη λίστα Πέτσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία καταγγέλλει πως το Μέγαρο Μαξίμου είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλο το εύρος υλοποίησης και εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και πως λόγω
έλλειψης σαφών κριτηρίων η διαδικασία συμμετοχής των Μέσων στην εκστρατεία
και η κατανομή της χρηματοδότησης υπήρξαν παντελώς διάτρητες.

ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για καθεστωτικές πρακτικές. Πάει πολύ όταν στελέχη της που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη απειλούσαν ανοιχτά εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και τώρα μεθοδεύουν διώξεις δημοσιογράφων επειδή
ερεύνησαν σκάνδαλα να κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ για παρεμβάσεις.
ΥΓ.: Αν ο κ. Οικονόμου δεν μπορεί να
αντιληφθεί το πρόβλημα της μη τήρησης μέτρων από έναν πρωθυπουργό,
ας κάνει τον κόπο να διαβάσει μια
βρετανική εφημερίδα να δει τις συνέπειες από αντίστοιχες συμπεριφορές
του Μπόρις Τζόνσον».

Μετά το... μανιφέστο
για τη Δικαιοσύνη ήρθε
και το σόου σε ταβέρνα
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Στα θρανία οι «400» της
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Σ

την τελική ευθεία μπαίνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την επονομαζόμενη Πανεπιστημιακή
Αστυνομία με την έναρξη της τετράμηνης εκπαίδευσης των 400 ειδικών
φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες
Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
(ΟΠΠΙ). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί
στις σχολές της ΕΛΑΣ στην Κομοτηνή, ενώ
ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνει η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο project είναι το
γεγονός ότι έδωσε το «παρών» ο ίδιος ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος.
«Δίπλα στα υλικά αγαθά υπάρχουν και
αξίες που δίνουν νόημα και ουσία στη ζωή
μας: η ελευθερία, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη, ο πατριωτισμός. Και εσείς έχετε επιλέξει να εργαστείτε για μια αποστολή που
συνδέεται με αυτές τις αξίες. Έχετε επιλεγεί να υπηρετείτε αυτές τις αξίες και την
κοινωνία μας ως στελέχη της ΕΛΑΣ. Θέλω
να νιώθετε περηφάνια και τιμή για αυτό».
Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του
προς τους 400 εκπαιδευόμενους ειδικούς
φρουρούς ο κ. Θεοδωρικάκος και συνέχι-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

σε στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: «Οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να
τους τηρούν όλοι, ιδίως τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Για αυτό ας αφήσουν
ήσυχη την ΕΛΑΣ να κάνει την αποστολή
της, μακριά και έξω από κομματικές και
προσωπικές ιδιοτέλειες».
Αναφερόμενος στο αντικείμενο που θα
κληθούν να υπηρετήσουν μετά την εκπαίδευσή τους, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη τόνισε: «Σύντομα θα υπηρετείτε
τους νόμους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα: την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Τα
πανεπιστήμια είναι χώροι γνώσης, έρευνας, επικοινωνίας, ελευθερίας και όλα αυτά έχουν ως προϋπόθεση να είναι χώροι
απολύτως ασφαλείς. Η ασφάλεια είναι
προϋπόθεση για την αναβάθμιση και την
ποιότητα του ελληνικού πανεπιστημίου.
Πάρα πολλοί από εσάς είστε πτυχιούχοι,

χθεσινοί συνάδελφοι με τους φοιτητές και
θα κληθείτε να συνδράμετε ακριβώς στην
ασφάλεια των χθεσινών συναδέλφων σας
και των καθηγητών σας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου,
η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών
της νεοσύστατης υπηρεσίας έχουν περάσει από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας! Συγκεκριμένα, 270 έχουν πτυχίο από ΑΕΙ, 58 από ΤΕΙ και τέσσερις από
ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σε τρία ιδρύματα
Το σχέδιο της πολιτικής και φυσικής
ηγεσίας για τις ΟΠΠΙ προβλέπει ότι οι 400
ειδικοί φρουροί δεν θα φέρουν οπλισμό
παρά μόνον κλομπ και χειροπέδες. Η εκπαίδευσή τους θα περιλαμβάνει ασκήσεις
προσομοίωσης για τη διαχείριση ακραίων
συνθηκών, όπως εκτεταμένα επεισόδια εντός του πανεπιστημίου. Επίσης, θα περιλαμβάνει ασκήσεις χειροπέδησης αλλά
και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι αρχικά οι αστυνομικοί θα τοποθετηθούν σε τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα

και σε δεύτερο χρόνο το σχέδιο θα επεκταθεί και σε άλλα ιδρύματα, όπου παρατηρείται πρόβλημα με την ασφάλεια φοιτητών
και προσωπικού. Τα πανεπιστήμια όπου θα
τοποθετηθούν οι 400 αστυνομικοί σε πρώτη φάση είναι, σύμφωνα με πληροφορίες,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ιδρύματα που έχουν «χαρτογραφηθεί» για να πάρουν σειρά είναι το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην
ΑΣΟΕΕ) και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Μάιο και
οι αστυνομικοί θα ενταχθούν στην υπηρεσία εντός του ερχόμενου Ιουνίου.

Τάκης Θεοδωρικάκος:
«Οι νόμοι είναι
νόμοι και πρέπει
να τους τηρούν όλοι»

Πλεύρης: «Το Παίδων Πεντέλης θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία»
Προσωρινή χαρακτήρισε τη δυσλειτουργία του Παίδων
Πεντέλης, στο οποίο καταργούνται οι εφημερίες προκειμένου να λειτουργήσει ως εμβολιαστικό κέντρο, ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, δεσμευόμενος ότι το
νοσοκομείο θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία
το αργότερο έπειτα από έξι εβδομάδες. Όπως είπε ο
υπουργός, οι πρωινές εφημερίες λειτουργούν κανονικά,
ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στις απογευματινές εφημε-

ρίες, υποστηρίζοντας ότι αν υπάρξει απεγκλωβισμός νωρίτερα από τις έξι εβδομάδες, η λειτουργία του θα επανέλθει νωρίτερα. «Θεωρήσαμε ότι και στην ηλικία 5-11 ο
εμβολιασμός πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα», είπε ο
υπουργός, ο οποίος έδωσε στοιχεία και για τα τελευταία
ποσοστά εμβολιασμού.
Σύμφωνα με τον Θ. Πλεύρη, από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι
σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 15% οι εμβολιασμοί και βρι-

σκόμαστε κοντά και λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο της
ΕΕ, αποδίδοντας την αύξηση στα μέτρα υποχρεωτικότητας
που ανακοινώθηκαν από τότε και φαίνεται ότι απέδωσαν.
Στις 31 Αυγούστου ο εμβολιασμένος πληθυσμός ήταν
57% στον γενικό πληθυσμό και σήμερα έχει φθάσει στο
72,5% έστω και με τη μία δόση, ενώ στους ενήλικες αγγίζει το 83%. Εντυπωσιακότερη είναι η άνοδος του ποσοστού στους άνω των 60, που έχει φθάσει στο 90%.
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Ο «φαρμακωμένος» γαλάζιος υποψήφιος
και οι «μαϊμού» συνταγογραφήσεις
Μαθαίνω ότι υποψήφιος βουλευτής της
ΝΔ σε νομό κάτω από το αυλάκι είναι
«φαρμακωμένος» το τελευταίο διάστημα,
γιατί το όνομά του βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών για συνταγογραφήσεις-μαϊμού από τον ΕΟΠΥΥ,
ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Φαίνεται
ότι στην περίπτωσή του δεν θα επιβεβαιωθεί η παράδοση που θέλει τους φαρμα-

κοποιούς υποψήφιους βουλευτές σε πλεονεκτική θέση έναντι των αντιπάλων τους,
λόγω των πολλών επαφών με τους πολίτες.
Διότι, όπως πληροφορούμαι, οι αρμόδιοι
στην ΝΔ έχουν ήδη ενημερωθεί για τα έργα και τις ημέρες του -χώρια που είναι θέμα χρόνου να δημοσιοποιηθεί η υπόθεση-,
οπότε είναι προφανές ότι το όνομά του θα
κοπεί από τα γαλάζια ψηφοδέλτια.

KENTΡΙ
Τα έξυπνα «κοράκια» της Κουμουνδούρου
και το κόλπο γκρόσο του νέου αρχηγού
Ένα ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ βρίσκεται σε
εξέλιξη στο παρασκήνιο το τελευταίο διάστημα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Όπως μαθαίνω, στην Κουμουνδούρου περιμένουν
σαν τα… κοράκια τις κινήσεις του νέου αρχηγού του ΚΙΝΑΛ σε σχέση με τους παπανδρεϊκούς. Λένε οι πονηρούληδες: Μόλις
καταλάβουν οι του Γιώργου ότι δεν έχουν
καμία τύχη αξιοποίησης στο ΚΙΝΑΛ του Αν-

Η δύσκολη μάχη της Κρήτης

Μ

αθαίνω ότι επικρατεί
προβληματισμός στα
επιτελεία κυρίως του
ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως της
ΝΔ με τη μεγάλη άνοδο που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις για το ΚΙΝΑΛ, μετά
την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματος.
Και η μεν ΝΔ αναζητεί κινήσεις ίσως και με υπουργοποίηση κάποιου ακόμα Κρητικού βουλευτή- που θα σταθεροποιήσουν τα
ποσοστά της, που ούτως ή άλλως
δεν ήταν ποτέ μεγάλα στην Κρήτη, στον δε ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί κανονικός πανικός, καθώς βλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ επανακάμπτει δριμύτερο. Ο προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ενταθεί
μετά τη δημοσκόπηση που έκανε η GPO για λογαριασμό της
εφημερίδας «Παραπολιτικά», όπου ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται καθαρά να χάνει δυνάμεις σε μια περιοχή που θεωρούσε προπύργιό του. Συγκεκριμένα, στα Χανιά πρώτη αναδεικνύεται η ΝΔ
με 27,5% (στις εκλογές του 2019 είχε λάβει 34,05%) και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 22,8% (37,35% το 2019) και το ΚΙΝΑΛ με
8,9% (6,54% το 2019). Ακολούθως, στο Ηράκλειο πρώτος αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,7% (από 43,22%), ακολουθεί η ΝΔ

Ο υφυπουργός, η μαμάκέρβερος και οι απειλές
Ποιος υφυπουργός αλλάζει… σαν τα πουκάμισα
τους μετακλητούς υπαλλήλους και απειλεί με απόλυση τις καθαρίστριες των γραφείων, αν η μητέρα
του (που ως άλλη πεθερά ελέγχει καθημερινά και
εξονυχιστικά την καθαριότητα των γραφείων) δεν
είναι ευχαριστημένη από το σφουγγάρισμα;
ΥΓ.: Όχι. Δεν τους περνάει και από σωματικό
έλεγχο η μανούλα. Αλλά να μη βάζω και ιδέες…

Γυναικείο άρωμα
στο Υπόλοιπο Αττικής

με 22,8% (από 30,15%), ενώ το ΚΙΝΑΛ καταγράφει 21,6% (από
11,38%).
Στο Ρέθυμνο πρώτη τερματίζει η ΝΔ με 28,3% (36,55%), ενώ
ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 22,2% (36,99%) και ΚΙΝΑΛ 19,6%
(9,82%). Τέλος, στο Λασίθι, η ΝΔ είναι επίσης πρώτη με 27,3%
(34,32%), ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 20,4% (34,57%) και το ΚΙΝΑΛ
με 18,8% (15,40%). Οι διαφορές από τις εκλογές του 2019 είναι
εμφανείς και η αγωνία πρόδηλη! Οι ψυχραιμότεροι στη ΝΔ,
πάντως, στοιχηματίζουν ότι η μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
μόνο σε καλό της κεντροδεξιάς παράταξης θα βγει!

Πάει πίσω το «προξενιό» Νίκου - Σταύρου
Η κουτσομπόλα της Χαριλάου Τρικούπη με ενημερώνει ότι έχει μπει φρένο
στις συζητήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρώην
υπουργό Δικαιοσύνης του
ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Κοντονή.
Είχαν ξεκινήσει αμέσως
μόλις εξελέγη ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος, ωστόσο
κάποιες εσωκομματικές
μουρμούρες για το τι «κου-

δρουλάκη, θα «χτυπήσουμε» εμείς και θα
τους πάρουμε στη δική μας βάρκα. Έλα
μου, όμως, που το έχουν πιάσει «τα ραντάρ»
του 42χρονου αρχηγού, ο οποίος όχι μόνο
δεν προτίθεται να κάνει τη χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλιστα κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση: Αξιοποίηση όλων των εσωκομματικών τάσεων και μεταγραφές δυσαρεστημένων συριζαίων στο ΚΙΝΑΛ.

βαλάει» ο κ. Κοντονής
από τη θητεία του στο Δικαιοσύνης, αλλά και αντιδράσεις τοπικών στελεχών του κόμματος στη
Ζάκυνθο έχουν πάει πίσω
το «προξενιό». Πάντως,
δεν αποκλείεται ο κ. Κοντονής να βρει τελικά τη
θέση που επιδιώκει στα
ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, ίσως, όμως, όχι
στη Ζάκυνθο!

Μπορεί ο πρωθυπουργός να διαβεβαιώνει ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά
ένα ένα τα στελέχη που από προεκλογικά ήταν στο
πλευρό του αρχίζουν το προεκλογικό
«ζέσταμα». Πληροφορούμαι, λοιπόν, ότι «κλείδωσε» η υποψηφιότητα της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη στην
Ανατολική Αττική. Η συγκεκριμένη είναι δύσκολη περιφέρεια,
αλλά η κυρία Ζαχαράκη είναι μαθημένη στα δύσκολα και ως στενή συνεργάτιδα του κ.
Μητσοτάκη πριν από την εκλογική νίκη της ΝΔ, έχει
μάθει πολλά.

Στην αρένα των Χανίων
ο Δ. Φραγκάκης
Ένας πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την εποχή που ήταν απλός βουλευτής Β’
Αθηνών, ο Δημήτρης Φραγκάκης, αναμένεται να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές στα Χανιά. Ο κ.
Φραγκάκης είναι σήμερα γενικός γραμματέας του ΕΟΤ,
ωστόσο η θέση που κατέχει δεν
εμπίπτει στις απαγορεύσεις του
εκλογικού νόμου, που επιβάλλει
στα στελέχη του κρατικού μηχανισμού
να παραιτούνται 18 μήνες πριν από τις εκλογές και
για αυτό δεν είδαμε το όνομά του στις πρόσφατες
παραιτήσεις γενικών γραμματέων.
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Οι μάχες του σταυρού…
και η Κρήτη
Οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο για τις υποψηφιότητες δίνουν και
παίρνουν, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας. Χώρια που έχουν
βγει και πολλά μαχαίρια μεταξύ των συνυποψηφίων σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες… Εκτός από
αυτά που έχουν χιλιογραφτεί, ακούγονται
και ορισμένες… εκπλήξεις. Ακούγεται,
για παράδειγμα, ότι ο
Μανώλης Κεφαλογιάννης θα εγκαταλείψει την Ευρωβουλή και θα δοκιμάσει
την τύχη του στα παλιά του λημέρια, το Ηράκλειο. Συζητείται έντονα η επιστροφή του
πρώην υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη,
επίσης στην Κρήτη, προκειμένου να ανακοπεί η άνοδος του ΚΙΝΑΛ στο νησί… Γενικώς
στην Κρήτη θα δοθούν μεγάλες μάχες, καθώς εκεί χάνει αρκετά και ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω
της κοινής «δεξαμενής ψηφοφόρων» με το
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.
Για να ξέρετε: Άρθρο πρώην
πρωθυπουργού υπέρ συγκεκριμένου δημοσιογράφου δεν
έχει ξαναϋπάρξει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου.
Να καίγεται ένας ολόκληρος τόπος
από προβλήματα και αρχηγός κόμματος να χαλάει
μελάνι για να υπερασπιστεί κολλητό του δημοσιογράφο είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ: Πρωτιά ΔΑΚΕ,
κατρακύλα ΣΥΡΙΖΑ
Θριάμβευσε η ΔΑΚΕ εφοριακών και η κυρία
Ρένα Υφαντή στις εκλογές της ΠΟΕ-ΔΟΥ, της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις
ΔΟΥ, που επανεξελέγη στη προεδρία της για
τρίτη θητεία. Η ΔΑΚΕ κατέλαβε την πρώτη θέση με τον διπλάσιο αριθμό από τη δεύτερη παράταξη, ΔΗΣΣΥΕ, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Το ποσοστό της ΔΑΚΕ (ΝΔ) άγγιξε το
36,11%. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα, ψάχνω να βρω ποια θέση πήρε η παράταξη ΑΣΚΙ,
που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατρακύλησε στην τέταρτη θέση με το συγκλονιστικό ποσοστό του 11,57%!

Χρονικό του Χρόνου
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Ο Τσίπρας
και ο αψύς
Σφακιανός…
Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει, λένε, δεύτερες σκέψεις για τον «αδερφό» του τον Παυλή. Μετά τα
επεισόδια στα οποία εμπλέκεται ο Παύλος Πολάκης. με την ασθένεια της μητέρας του και με
τον καβγά στην ψαροταβέρνα, γίνεται πλέον
αντιληπτό ότι το «φαινόμενο Πολάκης» εξελίσσεται σε μέγα πρόβλημα για το προφίλ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι εισηγήσεις που δέχεται για τη διαγραφή του είναι
πλέον πιεστικές από όλες τις πλευρές. Το πρόβλημα δεν είναι αν θέλει ο Αλέξης να προβεί σε
κόψιμο του γόρδιου δεσμού με τον ανεξέλεγκτο Παυλή, αλλά αν μπορεί…

POLITICANTIS
Η περιουσία του Τράγκα

Το κακόγουστο θρίλερ με την περιουσία του μακαρίτη Γιώργου Τράγκα συνεχίζεται… Κάποιοι
βγαίνουν δεξιά κι αριστερά και πετάνε στον αέρα διάφορα πράγματα όχι μόνο για το κόμμα, αλλά και για τα σπίτια του εκλιπόντος. Η περιουσία
του περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 12
ακίνητα σε Ελλάδα, Γαλλία και ΗΠΑ, αλλά το ζήτημα είναι πολύ λεπτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος έχει δυο υπέροχα παιδιά, τον Γιάννη και τον
Φρέντυ, και όλος αυτός ο ντόρος κάνει κακό.
Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι «καίγονται» για την
περιουσία τού Τράγκα άνθρωποι που δεν έχουν
καμία συγγένεια μαζί του.

Deadline τέλη Ιανουαρίου
για ΛΑΡΚΟ

Το ανοιχτό παράθυρο
των εκλογών
Αφού τελειώσαμε με τα σενάρια των εκλογών την
άνοιξη, περνάμε τώρα σε άλλο level που αφήνει
ανοιχτό ένα «παραθυράκι» για εκλογές τον φθινόπωρο του 2022. Το σενάριο αυτό ακούγεται πιο λογικό, καθότι Θεού θέλοντος θα έχουμε τελειώσει με
την πανδημία και τα οικονομικά της χώρας θα έχουν
σταθεροποιηθεί, αφού
στα δημόσια ταμεία θα
έχει πέσει και ζεστό
χρήμα από τον τουρισμό. Οι εισηγήσεις που
δέχεται ο Μητσοτάκης
για εκλογές πριν από το
καλοκαίρι έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαχείριση της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος να προκαλέσουν τεράστια πολιτική ζημία στη ΝΔ, μη αναστρέψιμη όπως υποστηρίζουν ορισμένοι γαλάζιοι… Από την άλλη μεριά, όσοι
μεταθέτουν τις εκλογές στο φθινόπωρο υποστηρίζουν ότι μέχρι τότε θα έχει ξεφουσκώσει και το φαινόμενο Ανδρουλάκης. Όπως και να έχει, είναι και
λίγο τζόκερ η επιλογή του timing…

Τέλη Ιανουαρίου θα περάσει από το διοικητικό
συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ η έγκριση της συμβάσεως μισθώσεως του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ,
προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός
για την παραχώρησή της μαζί με την πώληση
των λατομείων από την ειδική διαχείριση. Τόσο
το ΤΑΙΠΕΔ όσο και η ειδική διαχείριση εμφανίζονται πλέον αποφασισμένοι να προχωρήσουν
αμέσως στην προκήρυξη των διαγωνισμών,
ώστε να θεραπευτούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιέζει για το κλείσιμο της
υπόθεσης.
Περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις δεν
υπάρχουν, ακόμα και αν οι υποψήφιοι επενδυτές διαφωνούν σε κάποια σημεία. Το παιχνίδι
πάει σε «take it or leave it».
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Το... Πρόσωπο

Ο Γεραπετρίτης και
το διακύβευμα των εκλογών
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POLITICANTIS

Ο υπουργός Επικρατείας αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη «Ναυτεμπορική» ότι
«ετερόκλητες και ευκαιριακές συμμαχίες, που δεν στηρίζονται σε γερά θεμέλια κοινής
προγραμματικής πολιτικής, αλλά αποσκοπούν μόνο στην κατάληψη της εξουσίας, δεν
μπορούν να υπηρετήσουν αυτό τον στόχο», αναφερόμενος στο αν η χώρα χρειάζεται
αυτοδυναμία. «Το απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία η προηγούμενη κυβέρνηση, που
στηριζόταν όχι σε θέσεις, αλλά σε αντιθέσεις. Θα ζητήσουμε, συνεπώς, από τους
Έλληνες πολίτες μια καθαρή λύση διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την
κυβερνησιμότητα και δεν θα ανακόψει την πορεία της χώρας προς ένα ασφαλές και
ακόμη καλύτερο μέλλον». Καθαρή λύση διακυβέρνησης, λοιπόν.

«Πιάτο» η Αθήνα με
15.000 ευρώ το τμ

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Όσοι έχετε γερό κομπόδεμα, κάντε τα
κουμάντα σας, διότι οι πάνω όροφοι του
νέου Χίλτον, που πλέον θα λέγεται Conrad, θα είναι για πολύ ακριβά γούστα,
όπως στο Marina Tower στο Ελληνικό. Θα
έχουν συγκλονιστική θέα σε όλη την
Αθήνα αλλά και σημαντικά προνόμια
όσον αφορά παροχές που θα δοθούν
στους νέους ιδιοκτήτες: πισίνες, μασάζ,
σάουνες, πριβέ εστιατόρια και γυμναστήρια για τους ιδιοκτήτες, ιδιωτικά lounge
με όλες τις ανέσεις, εκπτωτικές κάρτες
για τα εμπορικά καταστήματα, δωρεάν
πάρκινγκ δύο ή και τριών αυτοκινήτων.
Όσο για την τιμή πώλησης αυτών των διαμερισμάτων, θα πιάνει τις 15.000 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο!

Λοβέρδος, Σγουρός,
Δούρου και
περιφέρεια
Ο Λοβέρδος υποτίθεται ότι διαψεύδει -off
the record- την όποια εμπλοκή του στις
περιφερειακές εκλογές ως υποψήφιος
του ΚΙΝΑΛ. Όμως όπου υπάρχει καπνός,
υπάρχει και φωτιά. Αν, για παράδειγμα,
δεν ισχύει τίποτα από αυτά, για ποιον λόγο ο έτερος διεκδικητής Γιάννης Σγουρός
εξεμάνη και σήκωσε ανάρτηση στα social
media για τον Λοβέρδο; Βεβαίως η ανάρτησή του ήταν πολύ προσεκτικά γραμμένη, μάλλον ειρωνική, χωρίς να γίνεται ξεκάθαρη η δυσφορία του… Άλλωστε μαθαίνω παρασκηνιακά ότι ο Γιάννης Σγουρός καλοβλέπει μια στήριξη και από το
ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ… Θα μου πείτε υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο; Χλομό το
βλέπω να βρουν κοινή τομή η Χαριλάου
Τρικούπη και η Κουμουνδούρου στο πρόσωπο του Σγουρού. Μιας και είμαστε στα
περιφερειακά, να κάμω και μια μικρή παρένθεση: Τη Ρένα ξεχάστε την για την Περιφέρεια Αττικής, ψάχνει να βρει τομέα
για να κατέβει στην Αθήνα βουλευτής…

Πληθαίνουν οι πολιτικές
παρεμβάσεις
του Ανδρέα Τσούνη

Ο

σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά φαίνεται να είναι πολιτικά ενεργός στα
social media τις τελευταίες ημέρες και να σχολιάζει την πολιτική ειδησεογραφία.
Πρόσφατα έγραψε για τα φαινόμενα κακοποίησης γυναικών: «Θα ήθελα να δω
επίσημη ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής για τα φαινόμενα κακοποίησης γυναικών τον
τελευταίο καιρό, όχι μόνο τοποθετήσεις μεμονωμένων στελεχών. Δεν βράζει μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά όλη η ελληνική κοινωνία με αυτά που αποκαλύπτονται και η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να έχει πάρει κάποια επίσημη θέση. Πριν από έναν χρόνο η Φώφη και το Κίνημα Αλλαγής είχαν κάνει ολόκληρη διαδικτυακή εκδήλωση για το θέμα αυτό». Και δεν είναι μόνο αυτό. Άσκησε σκληρή κριτική και στη ΝΔ για το κόστος των PCR test. «Έχουν αυξηθεί λέει η κυβέρνηση τα σημεία δωρεάν PCR και rapid test, στα οποία μπορούν να προσέρχονται οι πολίτες για να μην πληρώσουν τα 47 ή 7 ευρώ αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ κανένας δεν ξέρει πού είναι αυτά τα σημεία, τι ώρες μπορείς να πας και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μην πληρώσεις. Περίεργο. Με τόσα χρήματα που έχει ξοδέψει η ΝΔ για την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας, θα έπρεπε όλοι μας να τα ξέρουμε απέξω. Πάλι
εμείς φταίμε που δίνουμε τα 50άρικα, είμαι σίγουρος», έγραψε ο κ. Τσούνης. Έχω την αίσθηση ότι ο συμπαθέστατος σύζυγος της Φώφης θα ασχοληθεί ενεργά στις επόμενες
εκλογές και όπως είχα γράψει σε «ανύποπτο» χρόνο δεν θα προκαλέσει έκπληξη η κάθοδός του στην εκλογική περιφέρεια της Γεννηματά στον Νότιο Τομέα της Αθήνας…

LOCK
Διαβάζω την είδηση ότι έγινε δεκτή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η καταγγελία της Μυτιληναίος κατά της γαλλικής IMERYS
ΒΩΞΙΤΕΣ, μια απόφαση που αποτελεί κομβικό σημείο σε μια πολυετή αντιδικία των δύο πλευρών.
Πρόκειται για εξέλιξη που συνιστά μια πρώτη νίκη για τον
Mυτιληναίο στην κόντρα αυτή. Και
αίφνης θυμήθηκα ότι μιλάμε για
την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά πρώην Βαρυτίνη (που αγοράστηκε από τους Γάλλους) του Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Ααα, μάλιστα, τώρα κατάλαβα.
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ΘΕΣΕΙΣ

Ο «Γολγοθάς» του ανεμβολίαστου Τζόκοβιτς

Μ

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου
Δικηγόρος

πορεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς να κέρδισε το… πρώτο σετ στη διαμάχη με την αυστραλιανή κυβέρνηση στο δικαστήριο, ωστόσο δεν απέφυγε την
απέλασή του από τη χώρα.
Η αίτησή του για απαλλαγή από το εμβόλιο κατά της
Covid προκειμένου να παίξει στο Australian Open ήταν
εξαρχής και στην ουσία ένα κυνικό κόλπο. Μόλις πριν από
έναν μήνα δεν είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό και δεν
υποχωρούσε στην πεποίθησή του (όπως και ακόμη) να
μην μπει εμβόλιο κατά του ιού στον οργανισμό του;
Το γεγονός ότι ήταν υγιής αλλά μη εμβολιασμένος,
όπως ήταν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, σήμαινε ότι δεν θα
μπορούσε, χωρίς μακρά καραντίνα, να εισέλθει στην Αυστραλία υπό τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς
λόγω της πανδημίας.
Αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε τένις για αυτόν σε μια
διοργάνωση όπου κυριαρχεί εδώ και χρόνια και μάλλον
θα έχανε πρόθυμα βέβαια, αφού δεν είχε σκοπό να εμβολιαστεί.
Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τι σκεφτόταν εκείνη
τη στιγμή: πώς ένιωθε να είναι ο καλύτερος παίκτης της
εποχής του που χάνει την ευκαιρία σε ένα τέτοιου επιπέδου παιχνίδι με ρεκόρ όλων των εποχών -το ρεκόρ
στο άθλημά του.
Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο Τζόκοβιτς
ανέφερε, με θαυμαστικά και emojis, ότι του είχε χορηγηθεί εξαίρεση εμβολίου -αυτό επιβεβαιώθηκε λίγο
αργότερα από το Tennis Australia, που διοργανώνει το
Australian Open- και τελικά θα κατευθυνόταν στη Μελβούρνη.
Δεν είπε γιατί, και φυσικά είχε δικαίωμα στο ιατρικό του
απόρρητο, αλλά οι άνθρωποι, φυσικά, εικάζουν γιατί δικαιούταν εξαίρεση: μια σπάνια υποκείμενη ασθένεια, ας
πούμε, ή μια ανεπιθύμητη αντίδραση σε ένα συστατικό
του εμβολίου.
Εάν συνέβαινε κάποιο από αυτά, θα είχε γλιτώσει -μαζί
με την Αυστραλία και όλους τους άλλους- τη θλιβερή καταστροφή που άρχισε να ξετυλίγεται το λεπτό που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Ο Τζόκοβιτς,

ο οποίος είναι τριάντα τεσσάρων, μεγάλωσε στη Σερβία,
όπου σχεδόν όλα τα παιδιά εμβολιάζονται τακτικά. (Η μόνη εξαίρεση είναι τα παιδιά Ρομά σε φτωχές παραγκουπόλεις του Βελιγραδίου.) Περισσότερες από οκτώ εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της Covid έχουν χορηγηθεί στη Σερβία και η κυβέρνηση έχει παράσχει κίνητρα σε μετρητά και κουπόνια για να ενθαρρύνει τους επιφυλακτικούς.
Η Σερβία, λοιπόν, την οποία εκπροσωπεί ο Τζόκοβιτς
ως παίκτης και όπου ξοδεύει μεγάλο μέρος του χρόνου
του όταν δεν είναι στα γήπεδα τένις στο εξωτερικό, είναι
ένα μέρος του οποίου οι υγειονομικοί υπάλληλοι ανυπομονούν να δουν τους συμπολίτες τους εμβολιασμένους
για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και όσους ζουν.
Οι επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο περίμεναν
τα αποτελέσματα των δοκιμών εμβολίων. Αλλά αυτός
έκανε τη δική του έρευνα. Εξέφρασε αμφιβολίες ότι
ένα εμβόλιο θα μπορούσε να αποκρούσει έναν ιό επιρρεπή σε μεταλλάξεις.
Είχε περισσότερη πίστη στις διατροφικές πρακτικές και
στη συμπεριφορά: υγιεινές τροφές, γιόγκα, διαλογισμό.
«Είμαι περίεργος για την ευημερία και πώς μπορούμε να
ενισχύσουμε τον μεταβολισμό μας ώστε να είναι στην καλύτερη κατάσταση για να αμυνθούμε ενάντια σε απατεώνες όπως η Covid-19», είπε τον Απρίλιο του 2020.
Εκείνο τον Ιούνιο, ο Τζόκοβιτς βρέθηκε θετικός στον
κορονοϊό αφού συμμετείχε σε μια σειρά εκθεσιακών
αγώνων που είχε διοργανώσει στη Σερβία και την Κροατία, οι οποίοι δεν είχαν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αναγκάστηκε να διακόψει τη σειρά όταν και άλλοι
παίκτες νόσησαν με Covid.
Ο Τζόκοβιτς είχε πίστη στην ευεξία. Οι αντιρρήσεις του
για τη λήψη εμβολιασμού κατά της Covid ήταν, όπως φάνηκε, πνευματικές, θέματα πεποιθήσεων. Η Αυστραλία
κατάργησε τις θρησκευτικές εξαιρέσεις από τους εμβολιασμούς το 2015. Αυτός ήταν ένας δρόμος κλειστός για
τον Τζόκοβιτς καθώς ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Μελβούρνη για το Australian Open, μια διοργάνωση που έχει
κερδίσει εννέα φορές. Η Αυστραλία έχει επιβάλει μερι-

κούς από τους πιο σκληρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς
που σχετίζονται με την Covid στον κόσμο, δεν υποδέχεται
εύκολα τους ανεμβολίαστους. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα
για το τένις των ανδρών γενικά, καθώς σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι παίκτες στην περιοδεία των ανδρών λέγεται ότι
είναι εμβολιασμένοι. Ήταν ένα πρόβλημα για τον Τζόκοβιτς και ίσως για το Australian Open και τους συνεργάτες
του, με δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του, τον Ρότζερ
Φέντερερ (που αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση
στο γόνατο) και τη Σερένα Γουίλιαμς (με τη συμβουλή της
ιατρικής μου ομάδας, είπε), να έχουν ανακοινώσει ότι δεν
θα παρευρεθούν. Ο Τζόκοβιτς είχε την επιλογή, ως μη εμβολιασμένος ταξιδιώτης, να μπει σε καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών κατά την άφιξή του στην Αυστραλία, αλλά
δεν είναι σαφές αν αυτό συζητήθηκε ποτέ.
Πολλοί Αυστραλοί, που έχουν αντιμετωπίσει μακροχρόνια και σκληρά lockdowns, αντέδρασαν στην είδηση
της εξαίρεσης με σκεπτικισμό, ακόμη και με θυμό, αν κρίνουμε από τις ειδήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (Ακολούθησαν διαδηλώσεις υπέρ του Τζόκοβιτς, με
πολλούς συμμετέχοντες της σερβικής κληρονομιάς.)
Έχει ιδέα πώς κόλλησε τον ιό για δεύτερη φορά; Έχει
ενημερώσει τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή όταν
ήταν πιθανότατα ήδη μεταδοτικός; Θα ήταν διατεθειμένος
να τεθεί σε καραντίνα για δέκα ημέρες στην Αγγλία, όπως
απαιτείται να κάνουν οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες αυτή
τη στιγμή, προκειμένου να παίξουν στο Wimbledon αυτό
το καλοκαίρι;
Επί του παρόντος, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από
όσους φτάνουν με αεροπλάνο να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τι θα συμβεί αν αυτό εξακολουθεί να ισχύει στο
τέλος του καλοκαιριού, όταν διεξάγεται το US Open; Και
μήπως κατά τη διάρκεια εκείνων των τεσσάρων ημερών
στη Μελβούρνη, όταν ήταν περιορισμένος στο έρημο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, περιμένοντας τη μοίρα του, του
πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι όλο αυτό το χάος δεν θα είχε
συμβεί αν απλώς είχε εμβολιαστεί;
Πλέον, δικαίως για τους πολίτες, αποχωρεί ζημιωμένος
σε αγωνιστικό επίπεδο!

Πρόταση για τη δημιουργία Τεχνόπολης στα Ιωάννινα

Η

δημιουργία Τεχνόπολης στα Ιωάννινα αποτελεί
μία από τις μεγάλες καινοτομίες που εισήγαγε
το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων το 2009. Βάσει των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού, η δημιουργία
Τεχνόπολης περιλήφθηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Μπιζανίου, απέναντι από την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, στην οποία προβλέπονται:
• Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας συνδεδεμένες με την πανεπιστημιακή
εκπαίδευση και έρευνα.
• Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
• Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και έρευνας.
• Υπηρεσίες εξυπηρέτησης (ξενοδοχεία, εστίαση, κατοικία).
Αυτές οι χρήσεις εμπλουτίστηκαν με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων πριν από ένα έτος.
Τονίζεται ότι η ίδρυση Τεχνόπολης προβλέπεται και στο
αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο
Περιφέρειας Ηπείρου, του 2018, στην ίδια θέση με την

προβλεπόμενη από το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Οι χρήσεις
γης για Τεχνόπολη - Τεχνολογικό Πάρκο περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΔ 59/2018 περί κατηγοριών χρήσεων γης. Αυτονόητο είναι ότι στην προτεινόμενη Τεχνόπολη μπορεί να χωροθετηθεί και Data Center.
Σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 περί βιομηχανικών και
επιχειρηματικών περιοχών, στις οποίες εντάσσονται οι
Τεχνοπόλεις, μια Τεχνόπολη αποτελεί χώρο ο οποίος
οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με σύσταση
φορέα διαχείρισης και ανάπτυξής της. Αυτός, συνεπώς,
είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία και ανάπτυξη της Τεχνόπολης Ιωαννίνων, βάσει
του εγκεκριμένου χωρικού σχεδιασμού.
Καθώς η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με δυναμικό τρόπο την υλοποίηση έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ειδικότερα, προτείνω να ενταχθεί η δημιουργία

Τεχνόπολης Ιωαννίνων στον 4ο άξονα του Εθνικού
Σχεδίου Ανάπτυξης, «Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός», με πρώτο βήμα τη δημιουργία φορέα διαχείρισης στον οποίο θα συμμετέχουν η Αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το
Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, επιμελητήρια, τράπεζες και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας εγκατεστημένες ήδη στην περιοχή, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ο φορέας θα
επιδιώξει να προσελκύσει επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών λογισμικού (Software as a Service), καθαρής ενέργειας, νέων υλικών, τεχνητής νοημοσύνης και άλλες.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο φορέας προτείνεται να καθοριστεί από γραφεία συμβούλων με ανάλογη εμπειρία, που θα κληθούν σε ανοιχτό διαγωνισμό.
Πρέπει, συνεπώς, το εγχείρημα να τεθεί εξαρχής σε
στέρεες βάσεις, ακολουθώντας τα βήματα πετυχημένων
Τεχνοπόλεων της Ευρώπης, ώστε να δοθεί η σύγχρονη
αναπτυξιακή ώθηση που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.

του

Σταύρου
Ελ. Καλογιάννη
Δρ Πολιτικός
Μηχανικός,
Βουλευτής
Ιωαννίνων,
Πρόεδρος
Επιτροπής
Οικονομικών
Υποθέσεων
της Βουλής
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ΘΕΣΕΙΣ

«Η αλήθεια είναι σκληρή,
αλλά η προπαγάνδα είναι φθηνή»…

Δ

της

Αγγελική
Αδαμοπούλου
Βουλευτής
Α’ Αθηνών,
ΜέΡΑ25

εν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η πατρίδα
μας ζει τα πιο μαύρα χρόνια της μεταπολιτευτικής εποχής. Προτού ανασάνουμε ελάχιστα από την πρωτοφανή δεκαετή
οικονομική λαίλαπα που επιδείνωσε δραστικά
τους βιοτικούς όρους για τη συντριπτική πλειονότητα και μας μετέτρεψε σε αποικία χρέους
για γενιές ολόκληρες, η διαρκής επίθεση της
πανδημίας βρήκε τον τόπο μας στα χέρια μιας
κυβέρνησης που πολύ σύντομα έχασε κάθε
επαφή με τη σοβαρότητα, τη συναίσθηση και
την πραγματικότητα.
Παρότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους,
ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσε ευθαρσώς
την προσωπική του ηθική διάσταση στις
εκατόμβες.
Πρώτα, μας κάλεσε να κρατήσουμε «μία
μικρή απόσταση από τα γεγονότα και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το
πού ήμασταν πριν από ένα χρόνο». Προφανώς οι 16.000 χαμένες ανθρώπινες ζωές από
κορονοϊό το 2021 και οι σχεδόν 22.000 μέχρι
σήμερα και οι ντροπιαστικές παγκόσμιες
πρωτιές είναι για τον κ. Μητσοτάκη απλά «γεγονότα», από τα οποία μάλιστα οφείλουμε να
αποστασιοποιηθούμε απάνθρωπα, γιατί έτσι
νομίζει ο πρωθυπουργός ότι «βολεύεται» το

Κάθε Τρίτη

αφήγημά του. Σε κάθε περίπτωση, όταν εκτός
από την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας είχαμε για το 2021 καταγεγραμμένη έκρηξη πληθωρισμού, τεράστια ανεργία και μαύρες
τρύπες στην είσπραξη του ΦΠΑ, είναι απορίας
άξιο πού βρίσκει την αυτοπεποίθηση ο κ. Μητσοτάκης να μας ζητά να κρίνουμε από «τα γεγονότα»! Μάλλον έχει πιστέψει και ο ίδιος την
τηλενουβέλα που προβάλλεται καθημερινά με
σεναριογράφους τούς μαρκετίστες του Μαξίμου, σκηνοθέτες τα καλοταϊσμένα κατεστημένα
ΜΜΕ και πρωταγωνιστές περιφερόμενους
υπουργούς που σπάζουν διαρκώς τα δικά τους
ρεκόρ λαϊκισμού.
Έπειτα, ο πρωθυπουργός έβγαλε την ιδεολογική του ζυγαριά και τόλμησε το αδιανόητο: μέτρησε τις χαμένες ψυχές -που υπερβαίνουν σε
πληθυσμό αρκετές πρωτεύουσες νομών- και
με ένα «αλλά» τις βρήκε συγκρίσιμες με επιτεύγματα που μόνο στη δημιουργική του φαντασία υπάρχουν.
Ισχυρίστηκε ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα
δεν συνταγογραφούνται PCR όταν τα ίδια τα δεδομένα τον διαψεύδουν παταγωδώς.
Επέμεινε να καταλογίζει την ευθύνη στους
εμπειρογνώμονες για το 50%+1 στα σχολεία
όταν το πανελλήνιο ήδη γνωρίζει από δήλωση

μέλους της Επιτροπής ότι ποτέ δεν εισηγήθηκαν τέτοιο μέτρο. Παραπονέθηκε ότι δεν έχουμε γιατρούς για προσλήψεις ενώ χιλιάδες αναμένουν διορισμό.
Παραδέχθηκε ότι η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα δεν του προσέφερε κάτι που δεν γνώριζε
ήδη, ενώ στη Βουλή ωρυόταν να του δείξει
κάποιος μια σχετική μελέτη. Επίσης, δεν
έκανε καμία αναφορά στο διπλό σκάνδαλο
των ημερών:
• Πρώτον, του τόσο υψηλού πλαφόν στα τεστ
Covid όταν όχι απλώς δήμο, αλλά ενώσεις γονέων και κηδεμόνων(!) απέδειξαν ότι το κράτος
μπορούσε να είχε εξασφαλίσει πολύ εύκολα
πολύ χαμηλότερες ανώτατες τιμές ή και μηδενικές χρεώσεις για τους πολίτες του.
• Δεύτερον, των δηλώσεων του κ. Γεωργιάδη
ότι τα τεστ για τα οποία συμφώνησαν οι δήμοι
είναι δήθεν χαμηλής αξιοπιστίας. Δεν είναι δυνατόν υπουργός να καταγγέλλει για θέμα δημόσιας υγείας δίχως να επικαλείται αποδεικτικά
στοιχεία και δίχως να προσφεύγει στον εισαγγελέα.
Η Μητσοτάκης ΑΕ ξέρει καλά πως «η αλήθεια
είναι σκληρή, αλλά η προπαγάνδα είναι φθηνή». Και ξέρει ακόμη καλύτερα να επιλέγει
πάντα το «αλλά».

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

«Βάζουν τίτλους που συζητιούνται για μέρες, γίνονται πρωτοσέλιδα σε παραδοσιακά μέσα και viral
στα social media». Ο σχολιασμός έγινε από πρωτοκλασάτο στέλεχος της κεντρικής πολιτικής σκηνής,
όταν πρόσφατα είδε μια φράση που χρησιμοποίησε
από τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι, 333+1 tips» να γίνεται viral στα social media και τίτλος μιας δήλωσής του σε παραπολιτική
στήλη εφημερίδας. Ένα πραγματικό «συνταγολόγιο»
έξυπνων φράσεων, απαραίτητο στην πληθώρα των
μηνυμάτων που κατακλύζουν SMS και Twitter.
Έτοιμες και πρωτότυπες φράσεις με πολιτική σημασία και επίκαιρη διάσταση. Στην πολιτική μας κονίστρα, πολλές φορές οι φράσεις ενός πολιτικού
προσώπου αλλάζουν το νόημα και σηματοδοτούν
ένα συγκεκριμένο και επίκαιρο μήνυμα. Η φόρτιση
που τους δίνεται εξυπηρετεί πάντα την εικόνα του
πολιτικού προσώπου και τη φιλοσοφία μιας εποχής.
Ό,τι tips διαβάζετε κάθε Τρίτη προέκυψαν από
εμπειρική παρατήρηση, από λάθη που έπεσαν στην
αντίληψή μας και από ατελείωτες ώρες δουλειάς στο
πεδίο της εκλογικής μάχης.
Γράφονται ειδικά για εσάς, που θέλετε να έχετε

απαντήσεις σε όλα. Και μάλιστα με «έξυπνες» φράσεις, που θα σας ξεχωρίζουν από το πλήθος των συναδέλφων-πολιτικών.
Κρατήστε τα και επωφεληθείτε από την προσφορά που υπάρχει…
1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, πολλές φορές
αγοράζουμε για τον εαυτό μας εισιτήριο δεύτερης
κατηγορίας.
2. Είναι μύθος ότι οι εκλογές κερδίζονται από το
Κέντρο. Σπείρε καταστροφολογία, υποσχέσου τα
πάντα και βρες ένα διαφορετικό θαρραλέο αφήγημα
και η νίκη είναι δική σου.
3. Στις εκλογές, ένας σύμβουλος επικοινωνίας
δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση.
4. Στην πολιτική, την έλλειψη επιχειρημάτων τις
περισσότερες φορές την καλύπτουν οι ατάκες, οι
έξυπνες φράσεις, τα tips.
5. Μη σας τρομάζουν τα χτυπήματα κάτω από τη
μέση, οι λεγόμενες «προσωπικές» επιθέσεις. Σας
επιτίθενται «προσωπικά» όταν έχουν έλλειψη από
πολιτικά επιχειρήματα. Αυτό θα πρέπει να είναι η
στρατηγική άμυνά σας.
6. Τίποτα στην πολιτική δεν είναι πιο ανακουφιστι-

κό από το να σε «πυροβολούν» χωρίς να βρίσκουν
τον στόχο.
7. Όσες ψήφους φέρνει μια χειραψία, δεν τις
φέρνουν χιλιάδες likes. Σφίξε χέρια, κέρδισε στην
κάλπη μεγάλο αριθμό ψήφων.
8. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, ταλέντο έχουν
όλοι, αλλά δεν έχουν όλοι ευκαιρίες.
9. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, φροντίστε να
γίνεστε ο «υπ’ αριθμόν ΕΝΑΣ» και όχι ο Ένας.
10. Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πολιτική το «θα» θα σπαρεί πολλές φορές αλλά πολύ λίγες θα φυτρώσει!
11. Στα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων, η κριτική και η αυτοκριτική πολλών συνέδρων είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ανθρωποφαγία.
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής
Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 tips» και μόνο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email grammateia@nkmediagroup.gr ή στα τηλέφωνα 2109568066, 6932266217.

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

ΡOLITICAL
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

12

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε

πειτα από μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών, στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
αρχίζουν και βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. «Ο διαγωνισμός για την προμήθεια πυρομαχικών της Αιγύπτου, που κερδίσαμε, είναι το
πρώτο βήμα», λέει στην «Political» ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ Νίκος Κωστόπουλος.

Στον
Σταύρο Ιωαννίδη

Διευθύνων σύμβουλος Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων

ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

stavros.ion@gmail.com

Ποια προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν
τη στιγμή στα ΕΑΣ; Υπάρχει κάποιο νέο πρόγραμμα
που κερδίσατε ή διεκδικείτε;
Ως νέα διοίκηση στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
έχουμε πετύχει αρκετά από τη στιγμή που αναλάβαμε
το τιμόνι της εταιρείας. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση,
καθώς υπήρχαν αρκετές δυσκολίες που έπρεπε να
ξεπεραστούν και, βέβαια, δεν είναι του παρόντος να
αναφερθούμε σε αυτές. Τα δύο αυτά χρόνια πετύχαμε
να ενεργοποιήσουμε συμβάσεις που ήταν βυθισμένες στο τέλμα. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε νέες στην
Ελλάδα και στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
έπειτα από πολλά χρόνια.
Μπορεί η εταιρεία να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό με έναν μόνο βασικό πελάτη, τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις;
Αυτό είναι και το στοίχημά μας. Και θα κριθούμε για
αυτό. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό δρόμο
και, όπως προανέφερα, έχουμε καταφέρει να υπογράψουμε νέες συμβάσεις και εκτός Ελλάδας.
Πριν από περίπου έναν χρόνο τα ΕΑΣ κέρδισαν ένα
σημαντικό συμβόλαιο με την Αίγυπτο για πυρομαχικά 105 χιλιοστών. Το πρώτο εδώ και μια δεκαετία. Ήταν το πρώτο βήμα για μια νέα εποχή στην
εταιρεία;
Η προσπάθεια για την ανόρθωση των Ελληνικών
Αμυντικών Συστημάτων ξεκίνησε πέρυσι, με την εταιρεία να κερδίζει διαγωνισμό του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας της Αιγύπτου για την προμήθεια πυρομαχικών 105 εκατοστών. Αυτός ήταν ο πρώτος διαγωνισμός που κέρδισαν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν το πρώτο βήμα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα είναι το τελευταίο.
Πρόσφατα επισκεφτήκατε την έκθεση AUSA στις
ΗΠΑ. Εκτός από την ενίσχυση της εξωστρέφειας,
αναζητείτε και νέες συμφωνίες/προγράμματα στο
εξωτερικό;
Παρουσιάσαμε στη σημαντικότερη αμυντική έκθεση των ΗΠΑ, την AUSA, την ανανεωμένη εικόνα των
Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, η οποία δίνει έμφαση στις διεθνείς συμφωνίες, την εξωστρέφεια και
τη νέα δυναμική που περιλαμβάνει βαθιές οργανωτικές τομές και οικονομική αναδιάρθρωση. Πρέπει να
τονίσω ότι η οργανωτική αλλά και οικονομική αναδιάρθρωση, που έχει ξεκινήσει η σημερινή διοίκηση

«Στοίχημα
η εξωστρέφεια
των ΕΑΣ»
εδώ και δύο χρόνια με στόχο να ανακτηθούν το χαμένο κύρος και η αξιοπιστία της εταιρείας, συνδυάζεται
άρρηκτα με την εξωστρέφεια. Στη συγκεκριμένη έκθεση επικεντρωθήκαμε στην προώθηση πυρομαχικών όλων των διαμετρημάτων με έμφαση στα μικρού
και μεσαίου διαμετρήματος - αλλά και στη δυνατότητα
συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης οπλικών
συστημάτων και οχημάτων. Βέβαια, η παρουσία των
ΕΑΣ στην AUSA 2021 αποτέλεσε τη συνέχεια των συχνών επαφών που έχω στην Ελλάδα με τους ακολούθους Άμυνας ξένων χωρών αλλά και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών στο εξωτερικό, με στόχο την
προώθηση προϊόντων και τη σύναψη συμφωνιών.
Πώς σχεδιάζετε να αξιοποιήσετε το εξειδικευμένο
προσωπικό των ΕΑΣ;
Πιστεύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας
μας και επιθυμούμε την άριστη συνεργασία μαζί τους.
Στο πλαίσιο αυτό, θα σας αναφέρω ότι υλοποιήσαμε
για πρώτη φορά από το 2008 την Επιχειρησιακή Συλλογή Σύμβαση Εργασίας. Μια σύμβαση που διαμορφώσαμε μαζί με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, γεγονός που αποτελεί για εμάς σημείο
τομής για δικαιοσύνη, αλλά και που ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Όπως και στην αμυντική έκθεση στις ΗΠΑ,
επιλέξαμε λοιπόν να εκπροσωπηθούν τα Ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα από εξειδικευμένα μέλη του

προσωπικού, άρτια από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προβολή της
εταιρείας.
Πού βρισκόμαστε σε σχέση με το εθνικό τυφέκιο; Αντιλαμβάνομαι ότι σας ενδιαφέρει πολύ η
συμπαραγωγή του τυφεκίου που θα επιλέξει η
ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.
Αυτό που μπορώ με σιγουριά να σας διαβεβαιώσω
είναι ότι η εταιρεία μας είναι έτοιμη να αναλάβει τη
συμπαραγωγή είτε του νέου τυφεκίου στο εργοστάσιό
μας στο Αίγιο είτε την αναβάθμιση του υφιστάμενου
G3. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, θα είναι
μια πρόκληση, ευκαιρία και βέβαια μεγάλη μας τιμή
να εξοπλίσουμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Έπειτα από πολλά χρόνια η εταιρεία βρίσκεται σε
τροχιά ανάπτυξης, τι επιφυλάσσει το μέλλον;
Για να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης δουλέψαμε
αρκετά. Καταφέραμε και αποκαταστήσαμε τη ρευστότητα και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Αναβαθμίσαμε τις λειτουργίες του διαχειριστικού
και εσωτερικού ελέγχου και εφαρμόσαμε διεθνείς
διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις μεγάλες προμήθειες. Αυτό που σίγουρα θα κάνουμε το επόμενο
χρονικό διάστημα είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της εταιρείας και να είμαστε συνεπείς στο
business plan μας.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Αμετακίνητοι από τα 12 μίλια

Π

ροβληματισμό προκαλεί στην
Αθήνα το νέο «μωσαϊκό»
προκλήσεων που στήνει η
Άγκυρα στα Ελληνοτουρκικά.
Από τη μία, οι επιθέσεις σε βάρος ανώτατων Ελλήνων αξιωματούχων όπως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός και από την άλλη η ανοιχτή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και οι καθημερινές πλέον υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Και όλα αυτά, ενώ την ίδια στιγμή μέσω
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλεί σε διάλογο αλλά με τους δικούς της όρους.

Πάγια θέση
Νέα αιχμή για τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Άγκυρας αποτέλεσαν οι δηλώσεις του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών Χρήστου Ροζάκη, βάσει των οποίων
τα τουρκικά ΜΜΕ μιλούσαν για «παραίτηση της Ελλάδας από την επέκταση στα 12
ναυτικά μίλια». Η αλήθεια είναι ότι ο Ροζάκης άναψε φωτιές στην Αθήνα, υποστηρίζοντας πως στη διαδικασία των διερευνητικών επαφών «η Ελλάδα έχει αποδεχτεί την επέκταση στα 10 και όχι στα 12 μίλια των χωρικών της υδάτων». Όπως ήταν
αναμενόμενο, η παραδοχή αποτέλεσε
βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας, ενώ διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι «πάγια θέση της Ελλάδας ήταν
και παραμένει το αναφαίρετο δικαίωμα
της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια».

Τεστ νεύρων
Μαζί με τα χωρικά ύδατα στο στόχαστρο
της Άγκυρας βρίσκεται σταθερά και ο
εναέριος χώρος, με τους Ακάρ και Τσαβούσογλου να αναφέρονται με κάθε ευκαιρία στα 10 ναυτικά μίλια. Μάλιστα, τις
τελευταίες μέρες η Άγκυρα όχι μόνο παραβιάζει τα όρια του εθνικού εναέριου
χώρου με μαχητικά F-16 και F-4, αλλά
στέλνει συστηματικά τα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη τύπου ΑΝΚΑ για υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά. Η Τουρκία φαίνεται ότι έχει «κλειδώσει» ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, τη Νήσο Καν-

Διευκρινίσεις από Ουάσιγκτον για τον EastMed
Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στην Αθήνα το αμερικανικό non paper για τον EastMed, ένα ακόμη «χτύπημα» ήρθε από τον ανώτερο σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Ενεργειακή Ασφάλεια. Ο Άμος Χοκστάιν, μιλώντας στο τουρκικό TRT, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν
έχουν λόγο να στηρίξουν το έργο και πως «μπορείς να
έχεις έναν αγωγό ο οποίος πολύ φθηνότερα θα μεταφέρει
υδρογονάνθρακες από το Ισραήλ στην Τουρκία μέσω της
Κύπρου». Οι αναφορές Χοκστάιν προκάλεσαν νέες αντιδράσεις στην Ελλάδα, με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών να διευκρινίζει ότι «μιλούσε ως ιδιώτης όταν έκανε τις δηλώσεις».
Ωστόσο, η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ρίξει τους τόνους με την Άγκυρα φαίνεται ότι προκαλεί «καραμπόλες»

δελιούσσα που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά
της Νισύρου, δοκιμάζοντας τα ανακλαστικά και τις αντιδράσεις της Αθήνας. Το μεσημέρι της Δευτέρας ένα τουρκικό ΑΝΚΑ
πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το
νησί στα 19.000 πόδια. Πρόκειται για την
πέμπτη υπερπτήση των τελευταίων ημερών από τουρκικό drone στο ίδιο σημείο,
αφού είχαν προηγηθεί άλλες δύο το πρωί
του Σαββάτου, μία το απόγευμα της Παρασκευής και μία στις 3 Ιανουαρίου.
Την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει
στο ίδιο τέμπο τις παραβιάσεις σε αέρα
και θάλασσα δήλωσε απερίφραστα ο ίδιος

στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είχε επισημάνει σε άρθρο του στην «Political» ο πρώην ευρωβουλευτής Νότης
Μαριάς: «Για τις ΗΠΑ βασικός παράγοντας απόρριψης του
EastMed, πέραν του γεγονότος ότι δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν την Άγκυρα, αποτελεί και η οριστική δρομολόγηση του περίφημου FSRU Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του
πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου που με ευρωπαϊκά κόλλυβα ανοίγει την πόρτα στο
αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο».
Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πάντως επανέλαβε
την υποστήριξη των ΗΠΑ σε έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης
μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω του σχήματος Αιγύπτου
- Κύπρου - Ελλάδας αλλά και της προτεινόμενης διασύνδεσης του Ισραήλ με την Κύπρο και το ευρωπαϊκό δίκτυο.

ο Τούρκος πρόεδρος, όταν μετά την τελετή
καθέλκυσης της «κατασκοπευτικής»
Κορβέτας «Ufuk» έκανε λόγο για «κοπάδι» μη επανδρωμένων σκαφών, που θα
κυκλοφορεί στις θάλασσες και για «σμήνη» αεροσκαφών στον αέρα.
Η όξυνση των τουρκικών προκλήσεων
οδήγησε τον Νίκο Δένδια να εκπέμψει ένα
αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας. Ο υπουργός Εξωτερικών
τόνισε την «έξαρση της τουρκικής ρητορι-

κής», η οποία, όπως είπε, «έχει περάσει σε
άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο ευθείας αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Ελλάδας
επί των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου».

Η Αθήνα απάντησε στις δηλώσεις
Ροζάκη που άναψαν φωτιές,
την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει
στο ίδιο τέμπο τις παραβιάσεις
σε αέρα και θάλασσα
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Μέσα στη βδομάδα ανοίγει η
πλατφόρμα για τα αντιιικά χάπια

Διευκρινίσεις για το πρόστιμο σε
ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Τελικά η πλατφόρμα για τα αντιιικά χάπια θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα χωρίς να
έχει προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Κάποια τεχνικά θέματα προέκυψαν αλλά και
ιατρικά. Η μικρή επιτροπή των ειδικών που όπως και με τα μονοκλωνικά, έτσι και με τα
αντιιικά θα αξιολογήσει και θα εγκρίνει τις αιτήσεις των γιατρών, επιθυμεί να μειώσει
τον χρόνο της αίτησης από 5 σε 3 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ώστε να μη
χάνονται μέρες από την ανάρρωση του ασθενούς. Οι πληροφορίες της «Political» αναφέρουν πως ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης, που είναι μέλος της μικρής επιτροπής, εκτιμά πως, αν γίνει η αίτηση από την τρίτη μέρα, με τον χρόνο που
χρειάζεται για την έγκριση και την προμήθεια του φαρμάκου, ο ασθενής θα πάρει την
αγωγή νωρίτερα και θα δει αποτέλεσμα χωρίς να υποτροπιάσει. Το θέμα αυτό συζητήθηκε εκτενώς στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη της μικρής επιτροπής και μένει να δούμε αν
θα ισχύσει ως νέα οδηγία προς τους γιατρούς.

Διευκρινίσεις για το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους
άνω των 60 ετών, το οποίο επιβάλλεται από χθες, έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η Ανεξάρτητη Αρχή θα εκδίδει και θα βεβαιώνει σε μηνιαία βάση πρόστιμα ύψους 100 ευρώ σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί έως τις 16 Ιανουαρίου. Από τον συγκεκριμένο κατάλογο εξαιρούνται όσοι θεωρούνται κάτοικοι
αλλοδαπής ή τελούν σε δικαστική συμπαράσταση. Το πρόστιμο θα εμφανίζεται στο
taxisnet στην κατηγορία των οφειλών και θα μπορούν να δουν εάν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο στο emvolio.gov.gr. Παράλληλα, στην πλατφόρμα myaade στην κατηγορία «Τα Αιτήματά μου» οι πολίτες που το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν
τεκμηριωμένο και δικαιολογημένο αίτημα ένστασης, το οποίο θα εξετάζεται από την
αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία. Εάν κρίνεται πως κάποιος πολίτης δεν είναι υπόχρεος, τότε το πρόστιμο θα διαγράφεται μέσω αντιλογισμού τον επόμενο μήνα.

Π

αρά τη μικρότερη προσέλευση των πολιτών στις εφημερίες, οι σκληροί δείκτες της
πανδημίας παρουσίασαν μια
μικρή επιδείνωση. O μέσος όρος των θανάτων τη βδομάδα 10-16/1 ήταν 81 συνάνθρωποί μας, όταν την αμέσως προηγούμενη, δηλαδή 3-9/1, ήταν 68. Οι ΜΕΘ παρουσιάζουν μεγάλη πληρότητα και τις τελευταίες δέκα μέρες 52 ακόμη άτομα διασωληνώθηκαν.

Η Όμικρον… πέφτει,
οι θάνατοι ανεβαίνουν

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Χθες τα κρούσματα παρουσίασαν μείωση, καθώς ήταν 18.834, ωστόσο ιδιαίτερα αυξημένοι ήταν σε σχέση με τις τελευταίες μέρες οι θάνατοι, που έφτασαν τους
101. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 672, από
τους οποίους οι 549 (81,7%) είναι ανεμβολίαστοι. Η υπερμεταδοτική Όμικρον δεν
άφηνε στους διοικητές περιθώρια επιπλέον διασποράς, για αυτό σε αρκετά νοσοκομεία είχαν περιοριστεί έως και κοπεί τα
επισκεπτήρια.
Στον Ευαγγελισμό επανέρχεται το επισκεπτήριο για τις non Covid κλινικές, μόνο από ένα άτομο με αρνητικό διαγνωστικό τεστ. Με απόφαση του υπουργού Υγείας ξεκίνησε ο εμβολιασμός των εργατών
γης στην περιοχή Νέας Μανωλάδας Ηλείας, με σκοπό να καλυφθεί πλήρως η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, αναφερόμενη στη συμπλήρωση ενός έτους από
την έναρξη των εμβολιασμών και των δύο
ετών από τις λοιμώξεις στην Ουχάν της Κίνας, τόνισε ότι η χορήγηση των εμβολίων

έχει αποδείξει την πολύτιμη συμβολή
τους για την αποφυγή των θανάτων. Επίσης είπε πως πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι
η εξουδετερωτική ικανότητα των αντισωμάτων στα παιδιά ήταν ίδια με των ενηλίκων ενώ η κυτταρική ήταν διπλάσια από
αυτήν των ανηλίκων. Τα αντισώματα στα
παιδιά διαρκούν πέραν των έξι μηνών και
τόνισε πως όλα δείχνουν ότι τα παιδιά διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς αντιμετώπισης της λοίμωξης.
Σαφώς η παραλλαγή Όμικρον αύξησε
τις εισαγωγές των παιδιών σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και στη χώρα μας. Η εισαγωγή των βρεφών στο νοσοκομείο γίνεται για
προληπτικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις
εγκύους, η κυρία Θεοδωρίδου υποστήριξε πως μελέτη έδειξε πως ο εμβολιασμός

στις εγκύους δεν προκαλεί προωρότητα
και δεν ενοχοποιείται για ελλιποβαρή μωρά. Άλλη μελέτη έδειξε πως ανεμβολίαστες έγκυες που νόσησαν είχαν αυξημένη
προωρότητα και αύξηση για το ενδεχόμενο θανάτου του βρέφους.

Από Πέμπτη για 4η δόση
Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους
ανακοίνωσε ότι ξεπεράσαμε πλέον τα
18,65 εκατ. εμβολιασμούς. Το 69% του γενικού πληθυσμού και το 78,6% του ενήλικου πληθυσμού έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό τους, ενώ είναι διαθέσιμα
750.000 ραντεβού για την τρίτη δόση για
τους 18 ετών και άνω. Η πλατφόρμα για
την τέταρτη δόση εμβολίου για τους ανο-

σοκατεσταλμένους θα ανοίξει την Πέμπτη
20 Ιανουαρίου 2022 και η τέταρτη δόση
μπορεί να γίνει τρεις μήνες μετά την τρίτη
δόση. Η κυρία Θεοδωρίδου τόνισε πως τέταρτη δόση θα κάνουν άτομα σε ανοσοκαταστολή και σε ειδικές θεραπείες. Στα
άτομα αυτά περιλαμβάνονται και ηλικίες
από 12 ετών και άνω.
Στην ουσία είναι η ενισχυτική τους δόση
μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού τους. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 65.000 παιδιά 5-11 ετών και έχουν
κλειστεί ραντεβού για άλλα 57.000. Υπάρχουν 50.000 ελεύθερα ραντεβού.
Για 26 νησιά άνω των 1.000 κατοίκων
ανοίγουν νέα ραντεβού ενώ για νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων θα γίνουν καταδρομικοί εμβολιασμοί. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα ραντεβού για εμβολιασμό
παιδιών στην Αττική.
Η κυρία Θεοδωρίδου αντιλαμβάνεται
την κόπωση των πολιτών, αλλά όπως είπε
δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε, γιατί η
ανεπαρκής ανοσία δημιουργεί παρατεταμένη παρουσία του ιού και πιθανότητα
μεταλλάξεων. Άλλωστε η Δέλτα είναι
ακόμα εδώ και γεμίζει τις ΜΕΘ.

Στα 18.834 τα χθεσινά
κρούσματα, ωστόσο έφυγαν
101 συνάνθρωποί μας
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Λύνονται ένα ένα
τα θέματα
της τηλεκπαίδευσης
Προς επίλυση οδηγούνται τα θέματα που είχε εντοπίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη
λειτουργία της πλατφόρμας μέσω
της οποίας υλοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, το υπουργείο
Παιδείας «ικανοποίησε το πρώτο
σκέλος της εντολής μας για την τηλεκπαίδευση ενώ βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης η ικανοποίηση του
δεύτερου σκέλους». Η Αρχή είχε
διαπιστώσει ελλείψεις στις υποχρεώσεις του υπουργείου όσον αφορά
τη συμμόρφωσή του με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
σε σχέση με τις διαδικασίες που
εφαρμόζει για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
κάλεσε το υπουργείο ως «υπεύθυνο
επεξεργασίας» να καταστήσει τις
πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με
τις διατάξεις του Κανονισμού ως
προς τέσσερα σημεία. «Όπως έχει
ήδη επισημανθεί, η σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση είναι
συμβατή με τη βασική αποστολή του
κράτους, όπως αυτή απορρέει από τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος, αποτελεί δε πρόσφορο μέτρο
για τη διατήρηση της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή εν μέσω υγειονομικής κρίσης», καταλήγει η Αρχή.

Πονοκέφαλος από
το κύμα φυγής
των εκπαιδευτικών
Της Εύης Πανταζοπούλου

«Π

ονοκέφαλο» προκαλεί στο
υπουργείο Παιδείας το επικείμενο «τσουνάμι» παραιτήσεων
και χιλιάδων διδακτικών κενών, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν
αίτηση συνταξιοδότησης φέτος. Η προθεσμία
για την υποβολή των αιτήσεων τοποθετείται
στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, ενώ
συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν σχεδόν 15.000 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε πέρυσι
πρώτη φορά, οπότε οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερες από
κάθε άλλη χρονιά την τελευταία δεκαετία. Συνολικά, αποχώρησαν από τις σχολικές αίθουσες περισσότεροι από 6.500 εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων αφήνοντας δυσαναπλήρωτα κενά.
Μάλιστα, φέτος εκτιμάται ότι ακόμα περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα επιλέξουν τον δρόμο
της συνταξιοδότησης και αιτία της πρωτοφανούς έκρηξης στον αριθμό των αιτήσεων είναι,
εκτός από την πανδημία, και οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά τους διδάσκοντες. Επιβαρυντικά φαίνεται ότι λειτουργεί
για πολλούς διδάσκοντες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και η εφαρμογή του
θεσμού της αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να
επιλέγουν να αποχωρήσουν ακόμα και με μειωμένη σύνταξη.

Σειρά δικαιολογητικών
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για να αποχωρήσουν έχουν οι εκπαιδευτικοί με θεμελιωμένο δικαίωμα, είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν από τον Αύγουστο του

2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια μέχρι τις 31/8/2022, και όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους έως τον
Αύγουστο του 2022. Σημειώνεται ότι όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, από
τον Σεπτέμβριο του 2022 κι έπειτα, θα απολυθούν αυτοδίκαια τον Αύγουστο του 2023,
ασχέτως αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
Οι δικαιούχοι, εκτός από την αίτηση παραίτησης και την αίτηση απονομής κύριας και επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής, θα πρέπει να υποβάλουν σειρά δικαιολογητικών, όπως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικό ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ, αντίγραφα μισθολογικών μητρώων, τυχόν προϋπηρεσίες πριν από τον διορισμό τους
στο Δημόσιο και τυχόν έγγραφα επιδόματος
θέσης ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αιτήσεις αποχώρησης στην προβλεπόμενη προθεσμία έχουν
το δικαίωμα σε εύλογο χρονικό διάστημα και
σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν να την
ανακαλέσουν. Αξίζει να τονισθεί ότι στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορονοϊού οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εξ αποστάσεως την αίτηση παραίτησης αλλά και να
την ανακαλέσουν, εφόσον το επιθυμούν, μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Γιατί αναμένεται «τσουνάμι»
αποχωρήσεων - Πάνω από
8.000 θα υποβάλουν αίτηση
συνταξιοδότησης φέτος

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΟΑΤΑΠ: «Γκάζωσε»
στην ταχύτητα
αναγνώρισης σπουδών
Ανεβάζει ρυθμούς ο Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης, οι οποίες
είχαν συσσωρευθεί τα προηγούμενα
χρόνια. Πλέον και ενώ έχει συμπληρωθεί
το δεύτερο έτος της θητείας του ΔΣ του
ΔΟΑΤΑΠ, το 52% των αιτήσεων προς τον
Οργανισμό διεκπεραιώνεται σε διάστημα
ενός ή δυο μηνών και το 83,7% σε λιγότερους από τέσσερις μήνες. Ποσοστό 14%
των αιτήσεων χρειάζεται από 7 έως 14
μήνες για να διεκπεραιωθεί, καθώς αφορά συγκεκριμένους επιστημονικούς
κλάδους και σχετίζεται με την άνιση κατανομή των δέκα ειδικών εισηγητών που
υπηρετούν στον ΔΟΑΤΑΠ ανά κλάδο.
Το 2021 υποβλήθηκαν στον ΔΟΑΤΑΠ
8.129 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων και
εκδόθηκαν 8.734 πράξεις, ποσοστό αυξημένο κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019.
Στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν περίπου
2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν αιτήματος πολιτών,
και περίπου 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, κατόπιν αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ.
Συνολικά, και την περασμένη χρονιά, οι
αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν ήταν περισσότερες (κατά 605) από αυτές που
υποβλήθηκαν, με αποτέλεσμα να μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού για το 2021, ο ΔΟΑΤΑΠ απαντά σε
περίπου 2.500 ηλεκτρονικά μηνύματα
και 4.500 τηλεφωνήματα πολιτών κάθε
μήνα, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι προσβάσιμος στο κοινό ο νέος δικτυακός τόπος του ΔΟΑΤΑΠ, ο
οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη
δραστική βελτίωση της ταχύτητας και
της ποιότητας ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν περίπου 100.000 έγχαρτοι φάκελοι του
Οργανισμού και εντάχθηκαν στη βάση
δεδομένων eDoatap.
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ΕΛΛΑΔΑ

του Κώστα Καντούρη

Συγκέντρωση διαδηλωτών
έξω από το «Αχίλλειον»

Η

καταγγελία της 24χρονης για
ομαδικό βιασμό στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε την παρέμβαση
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, απευθυνόμενος στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ζητεί λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης να
εποπτεύει της έρευνας που είναι σε εξέλιξη
και να τον ενημερώνει σχετικά για τις ενέργειές του. Ο κ. Πλιώτας υπενθυμίζει στον
συνάδελφό του τις δυνατότητες που έχει,
σύμφωνα με τον νόμο, και ζητεί να γίνει «σε
βάθος έρευνα, όπως άλλωστε η ιδιαιτερότητα, η βαρύτητα και η σοβαρότητα της ποινικής απαξίας των αναφερομένων-καταγγελλόμενων επιτάσσουν».
Έτσι λοιπόν, προκειμένου να εξεταστεί τι
γινόταν στα πάρτι που οργανώνονταν από
συγκεκριμένη ομάδα σε ξενοδοχεία της
Θεσσαλονίκης και αποκαλύφθηκαν μετά την
υπόθεση βιασμού της 24χρονης, ξεκίνησε
σήμερα έρευνα από τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Στην παραγγελία της για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ζήτησε από την Ασφάλεια να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί και το αδίκημα της μαστροπείας.

Η δικογραφία
Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα στάθηκαν όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία
που σχηματίστηκε μετά την καταγγελία της
νεαρής και τη σύλληψη 27χρονου, ο οποίος
κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις χωρίς
συναίνεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη
δικογραφία υπάρχει κατάθεση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πάρτι και ότι, εκτός
των άλλων, συμμετείχαν κοπέλες που προάγονται στην πορνεία.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η ανάκριση
για το κύριο μέρος της υπόθεσης του βιασμού, καθώς η 24χρονη στην κατάθεσή της
την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της
ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναγνώρισε και
δεύτερο πρόσωπο από τα τρία που έχει υπο-

Δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το «Αχίλλειον» στη
Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν για την 24χρονη που έπεσε θύμα βιασμού την Πρωτοχρονιά. Οι διαδηλωτές, κυρίως νεαρής ηλικίας, φώναξαν συνθήματα χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, καθώς μεγάλη ήταν και η αστυνομική δύναμη.
«Ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε γιατί φοβόμαστε να
βγούμε και να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο, φοβόμαστε γιατί
εντέλει δεν ξέρουμε ποιος είναι δίπλα μας, ποιος είναι στο πλάι
μας. Ως πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση; Δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα που μπορούν να μας προστατεύσουν σχετικά με
τον βιασμό ώστε να πάμε να μιλήσουμε. Η κοπέλα πήγε να μιλήσει ανοιχτά έπειτα από δύο μέρες και ακόμη αναρωτιούνται
γιατί πήγε να μιλήσει έπειτα από δύο μέρες. Αν είναι δυνατόν,
πού ζούμε; Στον Μεσαίωνα; Με θλίβει το γεγονός ως 23χρονη
να πρέπει να απολογηθώ για μια κατάσταση στην οποία έχει
βρεθεί μια σχεδόν συνομήλική μου και πρέπει να απολογηθεί
για ποιον λόγο πήγε σε ένα πάρτι, στο οποίο ακόμη και να πήγε
για να συνευρεθεί ερωτικά, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα
ούτε να τη ναρκώνει ούτε να τη βιάζει. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος να απολογηθούμε που είμαστε εδώ», δήλωσε κοπέλα
από το πλήθος με αφορμή τη συγκέντρωση.

Εισαγγελική έρευνα για
κυκλώματα μαστροπείας
δείξει ότι την οδήγησαν στο δωμάτιο όπου
έπεσε θύμα βιασμού. Παράλληλα, αναμένεται με τα αποτελέσματα της τοξικολογικής
εξέτασης να επιβεβαιωθούν ή όχι οι υποψίες της κοπέλας ότι στο πάρκινγκ κάποιος
της έριξε ουσίες στο ποτό της. Ύστερα από
αυτά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο επιβάρυνσης του κατηγορητηρίου αλλά και εμπλοκής άλλων προσώπων.

Στήριξη από τον δήμαρχο Λαγκαδά
Τη στήριξή του στην 24χρονη εξέφρασε ο
δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης,
καθώς η κοπέλα φέρεται να μένει στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ανέφερε ο κ. Ταχ-

ματζίδης, «εμείς ως Δήμος Λαγκαδά και
εγώ προσωπικά δηλώνουμε τη στήριξή μας,
είμαστε διατεθειμένοι και δουλειά να της
βρούμε και οι κοινωνικές υπηρεσίες να είναι δίπλα της».
Παράλληλα, ο δήμαρχος Λαγκαδά αναφέρθηκε στην τραγική ιστορία της 24χρονης, η οποία έχει χάσει τους γονείς όπως και
τον αρραβωνιαστικό της. «Εκτός από το κτηνώδες της πράξης που υπέστη η κοπέλα,
προηγούμενα είχε να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα στην προσωπική της ζωή. Πριν
από δύο χρόνια έχασε τον πατέρα της από
τροχαίο δυστύχημα.
Πριν από έναν χρόνο έχασε τον αρραβω-

νιαστικό της από παθολογικά αίτια. Πριν από
κάποιους μήνες έχασε και τη μητέρα της
από παθολογικά αίτια, η οποία συμπτωματικά δούλευε στον Δήμο Λαγκαδά», τόνισε ο
κ. Ταχματζίδης.

Ψάχνουν το παρασκήνιο
πίσω από τον βιασμό
24χρονης σε ξενοδοχείο
της Θεσσαλονίκης
- «Καυτή» κατάθεση
έδωσε το έναυσμα

Captagon: 261.800 χάπια από το «ναρκωτικό των τζιχαντιστών» σε Ρόδο και Μεγίστη
Στο μικροσκόπιο των λιμενικών Αρχών βρίσκεται μια... περίεργη υπόθεση, καθώς σε Ρόδο και Μεγίστη ξεβράστηκε σε
παραλιακά μέρη μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών χαπιών
Captagon. Ο λόγος για το επονομαζόμενο «ναρκωτικό των
τζιχαντιστών», το οποίο χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι μαχητές του ISIS. Πιο αναλυτικά, στην παραλιακή περιοχή Κάτω
Πέτρες στη Ρόδο εντοπίστηκαν δύο τσουβάλια -σε απόσταση
περίπου 100 μέτρων το ένα από το άλλο- με συνολικά 181.000
χάπια Captagon. Τα χάπια ήταν συσκευασμένα σε 90 πλαστικές συσκευασίες και είχαν πάνω τους τη σβάστικα, ενώ κά-

ποιες από αυτές είχαν αλλοιωθεί λόγω του θαλασσινού νερού. Λίγη ώρα αργότερα σε παραλία στο σύμπλεγμα της Μεγίστης εντοπίστηκαν άλλες 40 συσκευασίες που περιείχαν
80.800 ναρκωτικά δισκία Captagon. Η πρώτη εκτίμηση των
ελληνικών Αρχών είναι πως είτε μεταφέρονταν με κάποιο
πλοίο και ρίχθηκαν στη θάλασσα υπό τον φόβο ελέγχου και
σύλληψης είτε ξεβράστηκαν από κάποιο ναυάγιο. Το αποτέλεσμα ήταν το Λιμενικό να εντείνει τις περιπολίες, αναζητώντας επιπλέον ναρκωτικά ή στοιχεία, ωστόσο μέχρι στιγμής
δεν έχει προκύψει κάποιο νεότερο στοιχείο.
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Παραδόθηκε
ο δράστης άγριου
ξυλοδαρμού της
συντρόφου του

«Η αδερφή μου
με έβαλε να πω
ότι έγινε με
τη θέλησή μου»

Απολογείται σήμερα ο 32χρονος
που κατηγορείται για τον βιασμό
μιας 14χρονης στο Περιστέρι
Της Σοφίας Σπίγγου

Τ

ο κατώφλι της 23ης τακτικής
ανακρίτριας θα περάσει σήμερα
το πρωί προκειμένου να απολογηθεί ο 32χρονος που κατηγορείται ότι βίασε τη 14χρονη ετεροθαλή
αδερφή τής 27χρονης συντρόφου του στο
Περιστέρι.
Ο κατηγορούμενος, που έλαβε χθες το
πρωί προθεσμία για σήμερα προκειμένου
να προετοιμάσει την απολογία του, αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες που του
αποδίδονται.
«Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Δεν θα πείραζε σε καμία περίπτωση την ανήλικη ετεροθαλή
αδερφή της συντρόφου του. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε η καταγγελία και ποιο είναι το κίνητρο. Στο πλευρό
του βρίσκεται η σύντροφός του και αυτό
δείχνει ότι δεν έγινε η καταγγελλόμενη
πράξη. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση και
θα τα παραδώσουμε στον ανακριτή.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Η
14χρονη προχώρησε σε καταγγελία του
32χρονου, όταν πήγε στο σπίτι της αδερφής της για να περάσει μερικές ημέρες
μαζί της και κατά το διάστημα αυτό, όπως
η ίδια εξομολογήθηκε στη μητέρα της, ο
32χρονος της επιτέθηκε και τη βίασε.
Αμέσως προχώρησε σε καταγγελία στο
Αστυνομικό Τμήμα Περιστεριού και ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων,
ώστε να ληφθεί κατάθεση από την κοπέλα
και παράλληλα γενετικό υλικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το DNA στα σεντόνια
και την μπλούζα της ανήλικης ανήκει στον
32χρονο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί
την περασμένη Πέμπτη και να οδηγηθεί
στον εισαγγελέα.

Η συγκλονιστική περιγραφή
«Η αδερφή μου μού είπε να πω ότι έγινε
με τη θέλησή μου κι ότι ο 32χρονος μέσα
στη φυλακή θα αυτοκτονήσει. Της απάν-

ΕΛΛΑΔΑ

τησα ότι με τίποτα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
Νιώθω ότι δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη.
Αρχικά αυτό ήθελα, να γλιτώσει (η αδερφή μου) από τα χέρια του. Είναι άτομο νευρικό και δεν έχει ωραία συμπεριφορά»,
ανέφερε το θύμα σε δηλώσεις του
στο in.gr.
Η ίδια περιέγραψε ότι στις 9 Ιουνίου είχε πάει ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι της
ετεροθαλούς αδελφής της, αλλά «ήρθε το
αγόρι της στο δωμάτιό μου και με απείλησε να μη μιλήσω πιάνοντάς με από τον
λαιμό».
Μάλιστα, αργότερα φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της 14χρονης, η οποία επιστρέφοντας στο σπίτι της μίλησε στη μητέρα της.
«Της είπα ότι θέλω να της μιλήσω σοβαρά. Κάθισε και της είπα όλα όσα συνέβησαν. Με πήγε στο νοσοκομείο για να με
δει ιατροδικαστής, μου έκαναν εξετάσεις,
πήραν μερικά ρούχα από το σπίτι της
αδερφής μου και τα σεντόνια μου στα
οποία βρέθηκαν στοιχεία του (του θύτη)
πάνω σε αυτά».

«Μαλώσαμε και τη χτύπησα. Δεν
περίμενα να της κάνω τέτοια ζημιά.
Δεν το ήθελα». Αυτά ήταν, σύμφωνα
με πληροφορίες, ορισμένα από τα
πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής ο 46χρονος Ε.Γ., ο οποίος κατηγορείται για τον
άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του που δίνει μάχη για να
κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.
Ο 46χρονος, γνώστης πολεμικών
τεχνών, παραδόθηκε το μεσημέρι της
Δευτέρας -προφανώς κέρδιζε χρόνο
πιστεύοντας ότι θα αποφύγει την αυτόφωρη διαδικασία- στην ΕΛΑΣ,
ύστερα από αναζητήσεις τριών ημερών. Εμφανίστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής μαζί με τον συνήγορό του και
έδωσε μια πρώτη προανακριτική κατάθεση, όπου αναφέρθηκε στο περιστατικό και στον βίο του με τη 40χρονη γυναίκα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο
46χρονος Ε.Γ. φέρεται να είπε ακόμη
στους αστυνομικούς ότι «δεν περίμενα πως θα της έκανα τέτοια ζημιά.
Όταν την είδα κάτω γεμάτη αίματα φοβήθηκα και έφυγα». Σε βάρος του θα
ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σήμερα αναμένεται να
οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή,
όπου θα ζητήσει προθεσμία για να
προετοιμάσει την απολογία του. Το
συγκεκριμένο άτομο χαρακτηρίζεται
ιδιαίτερα βίαιο, ενώ μία άλλη πρώην
σύντροφος του -με την οποία είχε
αποκτήσει παιδί και την είχε μαχαιρώσει το 2015-, έφυγε στην Ολλανδία
από τον φόβο της μην τυχόν ξανασυναντηθεί μαζί του.
Την ίδια ώρα, η 40χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη
και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας του Ευαγγελισμού. Οι
θεράποντες ιατροί προχώρησαν και
σε κρανιεκτομή για να «καθαρίσουν»
κάποια αιματώματα που είχαν δημιουργηθεί στον εγκέφαλο από τα χτυπήματα και να μειωθεί η πίεση στο κεφάλι της κοπέλας.
Κώστας Παπαδόπουλος
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Ηπείρου

Με 29 νέα οχήματα ενισχύει την Πολιτική Προστασία
Με 29 οχήματα ενισχύει τον στόλο της Πολιτικής Προστασίας η Περιφέρεια Ηπείρου με χρηματοδότηση από το οικείο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στην τελετή παράδοσης παρέστη ο
υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, επισημαίνοντας ότι «για να αποκτήσει η χώρα έναν σύγχρονο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αναγκαίο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής κρίσης, χρειάζονται η κινητοποίηση του συνόλου της χώρας, του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, του
συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και η εμπλοκή
των πολιτών». Τα 29 νέα οχήματα της Πολιτικής Προστασίας
της Ηπείρου προορίζονται για τους Δήμους Ζίτσας, Ζαγορίου, Δωδώνης, Μετσόβου, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Βόρειων
Τζουμέρκων, Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών
Τζουμέρκων, Νικολάου Σκουφά, Πρέβεζας, Πάργας, Ζηρού, Φιλιατών, Σουλίου, Ηγουμενίτσας.

Δήμος Πατρέων

Υπογειοποίηση της γραμμής ΟΣΕ
από Ρίο μέχρι λιμάνι

Σταθερά υπέρ της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα από το Ρίο μέχρι την οδό Κανελλοπούλου, παραμένει η Δημοτική Αρχή. Σε αυτό το πνεύμα έγινε το περασμένο
Σάββατο συνάντηση του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη και
των αντιδημάρχων Χρήστου Κορδά και Νίκου Ασπράγκαθου με
εκπροσώπους των κατοίκων της αχαϊκής πρωτεύουσας. Έπειτα
από διεξοδική συζήτηση, επαναδιατυπώθηκε ομόφωνα η απόφαση να διεκδικηθεί, με όλα τα μέσα, το δίκαιο αίτημα της υπογειοποίησης. Προς τούτο, δεν θα επιτραπεί καμία εργασία επιφανειακής χάραξης που διχοτομεί την πόλη και θα απαιτηθεί από
την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτό το αίτημα για υπογειοποίηση
της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι.

Κέρκυρα

Θετική στον κορονοϊό η δήμαρχος
Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου, με αποτέλεσμα να αναπροσαρμόσει
πλήρως το φορτωμένο πρόγραμμά της. Αναπροσαρμόζεται και
το πρόγραμμα της επίσκεψης του υφυπουργού Άμυνας Νίκου
Χαρδαλιά στην Κέρκυρα για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε μόνον τους
Οθωνούς, όπου επιθεώρησε το νέο στρατιωτικό φυλάκιο.

!

Θεσσαλία

Νέα αντιπλημμυρικά έργα
στους Δήμους Καρδίτσας
και Μουζακίου

Αντιπλημμυρικό έργο στην ΠΕ Καρδίτσας,
στους Δήμους Καρδίτσας και Μουζακίου, συνολικού προϋπολογισμού 210.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, ξεκινά η οικεία περιφέρεια. «Η
εμπειρία από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που
έπληξαν το τελευταίο διάστημα τη Θεσσαλία
οδηγεί στην κοινή διαπίστωση ότι τα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, οι υποδομές που
συντηρήθηκαν, οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά
τον “Ιανό”, αντέχουν και αποδίδουν», δήλωσε ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Στη Θεσσαλία έχουμε κατακτήσει μαζί με
δήμους και φορείς ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας, με υπερκομματική ενότητα, με σεβασμό
και ενδιαφέρον για τον πολίτη, που στέλνει μήνυμα συνέργειας και αποτελεσματικότητας σε
όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.
Σημειώνεται παράλληλα ότι το έργο «Καθαρισμοί ποταμών και συλλεκτήρων ΠΕ Καρδίτσας»
είναι συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και περιλαμβάνει επίσης καθαρισμούς
στους Δήμους Παλαμά και Σοφάδων.

Τζουμέρκα

Πρόγραμμα Erasmus+
για τη νεανική
επιχειρηματικότητα
Από τον Ιανουάριο του 2021, το Μετσόβιο Κέντρο
Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμμετέχει στο πρόγραμμα
Erasmus+, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς από Σκοτία, Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία, Ισλανδία και Ιταλία, στο ερευνητικό πρόγραμμα «PEAK - New Heights
for Youth Entrepreneurship». Στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να στηρίξει, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, νέους επιχειρηματίες από
ορεινές περιοχές που θέλουν να παραμείνουν και να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τόπο τους. Το
πρώτο στάδιο του προγράμματος ολοκληρώθηκε με
συνεντεύξεις από νέους επιχειρηματίες και εκπροσώπους φορέων επιχειρηματικότητας. Στο επόμενο στάδιο, θα γίνει παρουσίαση νέων επιχειρηματιών και των
επιχειρήσεών τους από ορεινές περιοχές. Θα παρουσιαστούν μέσα από μικρά βίντεο και θα προωθηθούν
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο στην Ελλάδα όσο
και στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με
τελικό στόχο τη δικτύωση των νέων επιχειρηματιών
της ορεινής Ευρώπης.

Στο Πράσινο Ταμείο ακόμη
τέσσερις δήμοι
Τέσσερις επιπλέον δήμοι ενέταξαν έργα στο Πράσινο Ταμείο. Τα εγκεκριμένα έργα εντάσσονται: 1. Στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020. 2.
Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση
& Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021. Οι επωφελούμενοι
δήμοι είναι: Ναυπλιέων, Ορχομενού, Αργοστολίου και
Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
δημοτική αρχή κατηγορεί τις
παρατάξεις της αντιπολίτευσης
για… «έλλειψη κουλτούρας
συναίνεσης». Την επίθεση εξαπέλυσαν «δευτεροκλασάτα»
στελέχη της διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι «ενώ θέλουν
διαβούλευση δεν προσέρχονται στις διαπαραταξιακές συναντήσεις». Προς απάντηση,
πάντως, όλοι έδειξαν τον δήμαρχο ως τον «μεγάλο σαμποτέρ» κάθε προσπάθειας συναίνεσης.

Συνεργασία ΚΕΔΕ
με Αθλητική
Ομοσπονδία ΑμεΑ

Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ
των δήμων και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ με τη στήριξη της ΚΕΔΕ ήταν το αντικείμενο της
τηλεδιάσκεψης που είχε ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου με την πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ,
Ιωάννα Καρυοφύλλη. Σε ό,τι αφορά
την προγραμματική σύγκλιση Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Αθλητικής
Ομοσπονδίας ΑμεΑ, συμφωνήθηκε
άμεσα να υπάρξει νέα συνάντηση,
προκειμένου να διευκρινιστούν οι
όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της
συνεργασίας. Ο κ. Παπαστεργίου
υπογράμμισε την ανάγκη οι πόλεις
να γίνουν φιλικές και προσβάσιμες
σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και εμπόδια, ενώ αναφέρθηκε
στη δυνατότητα που υπάρχει για την
υλοποίηση έργων προσπελασιμότητας μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ψηφιακά ραντεβού σε υγεία
και κοινωνική μέριμνα

Σ

ε τέσσερις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής επεκτείνεται η λειτουργία των ψηφιακών ραντεβού, η οποία έχει ξεκινήσει σε πιλοτικό επίπεδο και συμβάλλει καθοριστικά
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
στη μείωση της ταλαιπωρίας τους.
Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να
κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεφώνου στην αρμόδια διεύθυνση και μέσω διαδικτύου. Για την
υπηρεσία των ψηφιακών ραντεβού οι πολίτες
μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.patt.gov.gr/appointments για να εξυπηρετηθούν. Ειδικότερα, τα
ψηφιακά ραντεβού λειτουργούν αυτή τη στιγμή
στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας Κεντρικού
Τομέα, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Νότιου Τομέα
και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

ΠΕ Βορείου Τομέα.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις
του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, είναι η
σταδιακή επέκταση της εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών με ραντεβού σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας που εξυπηρετούν κοινό.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει: «Η Περιφέρεια
Αττικής με σταθερά βήματα περνά σε μια νέα
ψηφιακή εποχή με τον πολίτη στην πρώτη
γραμμή και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή
του. Τα βήματα που σημειώνονται αποτελούν
μικρές αλλά ουσιαστικές νίκες κατά της γραφειοκρατίας. Η Περιφέρεια Αττικής μέσα από
τη χρήση της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 1512 και της αξιοποίησης των ψηφιακών
αιτημάτων, έχει κατορθώσει να μειώσει τον
αριθμό των πολιτών που επισκέπτονται τους
χώρους της και ταυτόχρονα να αυξήσει τόσο τη
δική της παραγωγικότητα».

Χρηματοδότηση σε έξι δήμους για αντιμετώπιση ζημιών
Με ποσό 2 εκατ. ευρώ ενισχύονται συνολικά
έξι δήμοι της χώρας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες. Συγκεκριμένα
ενισχύονται δήμοι που επλήγησαν πρόσφατα
από καιρικά φαινόμενα, καθώς και δήμοι της
Κρήτης για την αποκατάσταση ζημιών από τον
μεγάλο σεισμό.
Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και προβλέπουν 800.000 ευρώ για
τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, 300.000 ευρώ για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, 300.000 ευρώ για τον Δήμο Καλυμνίων, 250.000 ευρώ για τον Δήμο Αγιάς, 200.000 ευρώ για τον Δήμο
Φαρσάλων και 150.000 ευρώ για τον Δήμο Φλώρινας. Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας: «Στηρίζουμε
τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε
τους δήμους της Κρήτης για την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό. Στεκόμαστε δίπλα στην Αυτοδιοίκηση στην πράξη, όποτε και για όσο χρειάζεται».

Στο Δίκτυο
Climattica
ο Πειραιάς
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης υπέγραψε το καταστατικό
του Δικτυού Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή-Climattica», στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος. Πρόκειται για ένα νέο, πολυσυμμετοχικό,
πανελλαδικό δίκτυο Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των
κλιματικών αλλαγών και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην
καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα, ο κ. Μώραλης ορίστηκε γενικός
γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Climattica, μετά την
πρώτη συνέλευση του δικτύου.
Όπως τονίζεται, η συμμετοχή του
δήμου στο Δίκτυο Climattica θα δώσει κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες όπως η κλιματική αλλαγή, η
ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός
και τεχνολογικός μετασχηματισμός
και η κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων.

Παραδόθηκαν
έξι σύγχρονες
παιδικές χαρές
Έξι ακόμη παιδικές χαρές παραδόθηκαν στα παιδιά του Περάματος μετά την πλήρη ανακατασκευή
τους από τον δήμο, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»,
ενώ υπήρχε και οικονομική συμμετοχή από ιδίους πόρους. Για την
ανακατασκευή τους έγινε χρήση
κατάλληλα επιλεγμένων υλικών
και οργάνων, ώστε να φέρουν όλες
τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, με
κύριο μέλημα τα παιδιά και οι γονείς τους να απολαμβάνουν σύγχρονους και καλαίσθητους χώρους, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Ο Δήμος Περάματος με τις τελευταίες έξι παιδικές χαρές έχει παραδώσει προς χρήση στους πολίτες πάνω από είκοσι πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές, οι
οποίες βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, από το κέντρο μέχρι και την πιο απομακρυσμένη
περιοχή εντός των γεωγραφικών
ορίων του δήμου.
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Οι αρνητές μοναχοί του Άγιου Όρους
μπήκαν στο στόχαστρο του εισαγγελέα
Την παρέμβαση του εισαγγελέα
προκάλεσε συνέντευξη ιερομόναχου από το Άγιον Όρος σε σάιτ
θρησκευτικού περιεχομένου,
σύμφωνα με την οποία αρνητές
μοναχοί επηρεάζουν πιστούς,
τους οποίους προτρέπουν να μην
εμβολιαστούν για το κορονοϊό.
Ο ιερομόναχος στη συγκεκριμένη συνέντευξη υποστηρίζει ότι
πολλοί αρνητές μοναχοί της μονα-

στικής πολιτείας έχουν πάρει στον
λαιμό τους πιστούς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό
επειδή δεν εμβολιάστηκαν ύστερα

από προτροπή τους. Ύστερα από
αυτό ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να
ερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης
και της διασποράς ψευδών ειδήσεων από την πλευρά των αρνητών μοναχών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ορίζονται οι νέοι πρόεδροι στα
νομικά πρόσωπα του δήμου
Την επόμενη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά μετά τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησης
του Κωνσταντίνου Ζέρβα- το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει το Σώμα θα είναι και ο ορισμός των προέδρων
στα νομικά πρόσωπα του δήμου.

Οικογενειακώς στο Σέλι
ο Αντώνης Μπαρτζώκας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ποδηλατάδα
του δημάρχου
στην παραλία

Ποιος κέρδισε το
φλουρί στο γραφείο
του Κούβελα;

Είναι λάτρης του ποδηλάτου και
δεν το κρύβει. Ωστόσο, λόγω των
πολλών υποχρεώσεων δεν απολαμβάνει τις ποδηλατάδες του όσο το
προηγούμενο διάστημα. Ο λόγος για
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος κάθε φορά
που βρίσκει λίγο χρόνο κάνει πεντάλ. Αυτή την Κυριακή απόλαυσε τη
βόλτα του στο παραλιακό μέτωπο
της πόλης αλλά και στον νέο ποδηλατόδρομο επί της λεωφόρου Νίκης.

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα
στο πολιτικό του γραφείο έκοψε ο
Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ευχήθηκε σε όλους «καλή χρονιά με
υγεία, αισιοδοξία και σύντομα χωρίς
μάσκες». Και επειδή βασιλόπιτα χωρίς φλουρί δεν γίνεται... εμείς μάθαμε πως έπεσε ανάμεσα στους νεότερους ηλικιακά συνεργάτες του γραφείου του, Βασίλη και Ιωάννα. Και
του χρόνου!

Συλλυπητήρια για
την απώλεια του
Αλέκου Φασιανού
Τα θερμά του συλλυπητήρια για
την απώλεια του Αλέκου Φασιανού εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Παράλληλα, ανακάλεσε στη μνήμη του συζητήσεις που είχε με τον
μεγάλο καλλιτέχνη, ενώ θυμήθηκε ότι ο Αλέκος Φασιανός είχε φιλοτεχνήσει στη δεκαετία του ’90
έναν εξαιρετικό λογότυπο για
τους «Φίλους της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης».

ρων και των 400 οικογενειών, αλλά και
επειδή δεσμεύτηκε να εγκριθούν χρήματα για «Γωνιές Ανακύκλωσης» και για
τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων,
κυρίως σχολικών. Επίσης, ο κ. Πέτσας

Η απήχηση των ονομάτων
στα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ
Τη δυναμική των ονομάτων που θα στελεχώσουν
τα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στη Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης στις επερχόμενες εθνικές εκλογές
έχουν ξεκινήσει, όπως μαθαίνουμε, να μετρούν οι
δημοσκόποι της πόλης. Και μπορεί στις προηγούμενες εκλογές ο κομματικός μηχανισμός να έψαχνε
τους υποψηφίους με το τουφέκι, αυτήν τη φορά
όμως δεν ισχύει το ίδιο, καθώς τα ανοδικά ποσοστά
που καταγράφει τώρα τελευταία το ΚΙΝΑΛ, μετά την
εκλογή Ανδρουλάκη, έχουν ανοίξει την όρεξη σε
πολλούς. Γνωστούς και αγνώστους.

Σκέψεις για υποψηφιότητα
του Γιώργου Καραγιάννη

Ικανοποίηση στον Δήμο Παύλου Μελά από την επίσκεψη Πέτσα
Πλατιά χαμόγελα έφερε στον Δήμο
Παύλου Μελά η πρόσφατη επίσκεψη
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα όχι μόνο γιατί δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των Μετεώ-

Ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του
υποχρεώσεις θέλησε να κάνει ο Αναστάσιος
Μπαρτζώκας και να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά του. Όπως ήταν
αναμενόμενο, ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ παρέα
με τη σύζυγο και τον υιό του επισκέφτηκε το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, όμως στη διαδρομή σταμάτησαν για να παίξουν χιονοπόλεμο και να φτιάξουν
χιονάνθρωπο!

ενημερώθηκε για τη μελέτη της λεωφόρου Στρατού, η οποία ενώνει την οδό
Λαγκαδά με την περιφερειακή, διαβεβαιώνοντας ότι θα βρεθεί λύση σε συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών.

Το όνομα του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη παίζει έντονα το τελευταία διάστημα για τα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε και η φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα ευχών, στην οποία εικονίζεται
το Fly Over σε... γαλάζιο φόντο. Δεν ξέρουμε πόσο
τυχαίο είναι αυτό, αλλά, όπως μου έλεγαν άνθρωποι
που γνωρίζουν κάτι παραπάνω, σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να δούμε το όνομα του υφυπουργού
στο ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης.
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ΚΟΣΜΟΣ

Τα κορονοπάρτι «καίνε» τον Τζόνσον
τη δίνη του σκανδάλου «Partygate», με τα αλλεπάλληλα κορονοπάρτι που διοργανώνονταν
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω
αυστηρού lockdown, βρίσκεται ο Μπόρις
Τζόνσον. Το κόμμα του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος αμφισβητείται πλέον
και από τους δικούς του βουλευτές, πληρώνει βαρύ τίμημα στις δημοσκοπήσεις,
με τους Τόρις να βρίσκονται για πρώτη φορά δέκα μονάδες πίσω από τους Εργατικούς της αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με την τελευταία αποκάλυψη
του Τύπου, ο Τζόνσον είχε πάει και στο
αποχαιρετιστήριο πάρτι συμβούλου του
γραφείου του για ζητήματα άμυνας τα Χριστούγεννα του 2020, εν μέσω αυστηρών
περιορισμών κατά της πανδημίας.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ζητήσει
ήδη συγγνώμη μετά την κατακραυγή που
προκάλεσε η αποκάλυψη για τη συμμετοχή του σε πάρτι με εκατό προσκεκλημένους τον Μάιο του 2020, εν μέσω σκληρού
lockdown.

Σ

Η οργή των Βρετανών για τα πάρτι είναι μεγάλη, καθώς εκείνη την περίοδο
δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε
φιλικά σπίτια πάνω από δύο άτομα από
διαφορετικά νοικοκυριά, να επισκεφθούν συγγενείς σε νοσοκομεία και να
παραστούν στις κηδείες συγγενών τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η ψαλίδα μεταξύ Εργατικών και
Συντηρητικών έχει φτάσει τις δέκα μονάδες υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης (41% έναντι 31%), με το 72% των
Βρετανών να βλέπει αρνητικά τον πρωθυπουργό.
Προς το παρόν, είναι ασαφές εάν ο
Τζόνσον θα καταφέρει να συνέλθει από
το πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία
του. Τα βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν, πάντως, ότι η υπουργός Εξωτερικών Λιζ
Τρας και ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι
Σούνακ έχουν ξεκινήσει «εσωτερική
καμπάνια» με στόχο να αναλάβουν την
ηγεσία.

Και άλλη συγγνώμη

Χαστούκι οι δημοσκοπήσεις
για τους Τόρις του Βρετανού
πρωθυπουργού, που
βρέθηκαν 10 μονάδες
πίσω από τους Εργατικούς

Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι είχε
διοργανωθεί και άλλο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ στη διάρκεια των σκληρών μέτρων για την πανδημία, την παραμονή της
κηδείας του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου. Το πρωθυπουργικό
γραφείο αναγκάστηκε να ζητήσει και δεύτερη συγγνώμη, και δη από τη βασίλισσα, μέ-

σα σε 48 ώρες. Επιπλέον, η Ντάουνινγκ
Στριτ δεν διέψευσε την αποκάλυψη ότι από
το προσωπικό της οργανώνονταν εκδηλώσεις οινοποσίας τις Παρασκευές, από τις
16.00 έως τις 19.00, με περίπου 50 άτομα.

Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν για
τις κυβερνοεπιθέσεις τους Ρώσους
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από τη
μαζική κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε εναντίον πολλών ουκρανικών υπουργείων
την περασμένη εβδομάδα.
«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν στη Ρωσία. Η Μόσχα συνεχίζει να διεξάγει έναν
υβριδικό πόλεμο», δήλωσε η κυβέρνηση στο Κίεβο.
Στόχος της επίθεσης, προστίθεται, «είναι να εκφοβίσει την κοινωνία, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην Ουκρανία, να αναστείλει το έργο στον δημόσιο τομέα και να
πλήξει την εμπιστοσύνη των Ουκρανών στις Αρχές». Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς. Στις επιθέσεις στοχοθετήθηκαν συνολικά 70 κυβερνητικοί ιστότοποι. Για κάποια
ώρα η ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών εμφάνιζε ένα μήνυμα στα ουκρανικά,
στα ρωσικά και στα πολωνικά το οποίο έλεγε «να φοβάστε και να περιμένετε τα χειρότερα». Η Microsoft, που συνεχίζει να αναλύει το κακόβουλο λογισμικό, προειδοποίησε
χθες ότι η κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο καταστροφική και να επηρεάσει περισσότερους οργανισμούς από ό,τι αρχικά θεωρήθηκε.
Οι σχέσεις Ουκρανίας - Ρωσίας είναι πιο τεταμένες από ποτέ, με το Κίεβο να κατηγορεί τη Μόσχα ότι έχει συγκεντρώσει στρατό στα ανατολικά σύνορα ενόψει πιθανής εισβολής. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβερνοεπίθεση πιθανόν να είναι το πρελούδιο μιας στρατιωτικής επίθεσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Mirror»,
οι συγκεντρώσεις ήταν τόσο δημοφιλείς
που το προσωπικό επένδυσε 142 λίρες για
την αγορά ενός ψυγείου ποτών, για να διατηρούνται δροσερά τα κρασιά και οι μπίρες.

Θαμμένα στη λάβα τα νησιά Τόνγκα
Αποκομμένα από τον υπόλοιπο
κόσμο, καλυμμένα από ηφαιστειακή
τέφρα, χωρίς πόσιμο νερό και τηλεπικοινωνίες, παραμένουν τα νησιά
Τόνγκα μετά την τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που
έπληξαν τη μικρή χώρα του Ειρηνικού. Η έκρηξη του Σαββάτου ήταν
τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι
την Αλάσκα. Προκάλεσε τσουνάμι
στον Ειρηνικό Ωκεανό με κύματα
ύψους 1,74 μέτρων, τα οποία χτύπησαν πολλές χώρες, από την Ιαπωνία
μέχρι τις ΗΠΑ και το Μεξικό, ενώ δύο
άνθρωποι πνίγηκαν από τα κύματα στο Περού. Η Νέα Ζηλανδία έστειλε χθες το πρωί
αναγνωριστικό αεροσκάφος για μια αρχική εκτίμηση των ζημιών, αλλά οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο. Παράλληλα, οι Αρχές της Αυστραλίας ετοιμάζονται να στείλουν είδη πρώτης ανάγκης, αλλά τα Τόνγκα ανησυχούν για το ενδεχόμενο
η παράδοση βοήθειας να εισαγάγει την επιδημία του κορονοϊού στο νησί των 105.000
κατοίκων, το οποίο δεν έχει αναφέρει κρούσματα μέχρι στιγμής.
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ΧΡΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Π

ολλοί είναι οι ψίθυροι το τελευταίο
διάστημα στην αγορά για τον
απρόσεκτο, όπως λέγεται, Γιάννη
Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Φαίνεται πως κάποιοι και μέσα στα
επιμελητήρια έχουν ενοχληθεί από ορισμένες ενέργειες του κ. Χατζηθεοδοσίου. Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, ο κ. Χατζηθεοδοσίου αποφάσισε να κάνει δυο εκδηλώσεις που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Η μια αφορούσε
διασκέδαση παραγόντων των επιμελητηρίων
σε νυχτερινό κέντρο και η άλλη συνέδριο σε
κεντρικό ξενοδοχείο.
Τα παραπάνω δυο γεγονότα σχολιάζονται
αρνητικά από παράγοντες των επιμελητηρίων, οι οποίοι θεωρούν πως ο πρόεδρος
έπρεπε να είχε αποφύγει τέτοιου είδους εκδηλώσεις λόγω της πανδημικής κρίσης.

Τα «ατοπήματα»,
οι ψίθυροι και
η δυσφορία
επιμελητηρίων, που όμως δεν βρήκε ανταπόκριση-, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο
από ανθρώπους των επιμελητηρίων. Η δυσφορία που προκλήθηκε ήταν λογική και
αναμενόμενη και λόγω του κόστους, της θλίψης για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου αλλά και της πανδημίας.

Το κονδύλι των 800.000 ευρώ
Αναφορικά με τις εκδηλώσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, έχει εγκριθεί
κονδύλι, ύψους 800.000 ευρώ, κάτι που αποτελεί πρόκληση. Σημειώνεται πως το πρωί
είχε πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση
σε βαρύ κλίμα λόγω του ξαφνικού χαμού του
Κωνσταντίνου Μίχαλου και το βράδυ της ίδια
ημέρας το γλέντι στα μπουζούκια -για το
οποίο ζητήθηκε η οικονομική συνδρομή των

Οι κακές γλώσσες
Αναφορικά με τη μάζωξη σε κεντρικό ξενοδοχείο, το οποίο όπως πληροφορηθήκαμε
κόστισε αρκετές χιλιάδες ευρώ, οι κακές
γλώσσες λένε πως η επιλογή έγινε με κριτήρια επαγγελματικά και άλλα, που προκαλούν
δεύτερες σκέψεις για τους λόγους που ο
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δεν επέλεξε μια αίθουσα κάποιου επιμελητηρίου, όπως γινόταν

κάθε χρόνο, αλλά πραγματοποίησε τη γενική
συνέλευση σε χώρο ξενοδοχείου.
Μάλιστα, δεν είναι λίγοι και αυτοί που υποστηρίζουν πως αρκετές φορές ο κ. Χατζηθεοδοσίου φαίνεται να λειτουργεί για το προφίλ
του και βάσει προσωπικής ατζέντας, βάζοντας στο περιθώριο τον θεσμικό του ρόλο. Αυτό όμως δημιουργεί προβλήματα και στην εικόνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών και η δυσφορία κάποιων είναι πλέον
ξεκάθαρη. Επιπλέον, δεν έχουν περάσει
απαρατήρητες φήμες που θέλουν τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου να
προσεγγίζει δημοσιογράφους, προκειμένου
να τον πουσάρουν στα μέσα ενημέρωσης
όπου εργάζονται, και μάλιστα τους λέει να
βάζουν τη φωτογραφία του σε περίοπτη θέ-

ση. Και όταν η φωτογραφία του τύχει να μπει
ύστερα από κάποιων άλλων, παίρνει τηλέφωνα και διαμαρτύρεται.

Απώτερος στόχος η πολιτική;
Όπως λέγεται σε διάφορα πηγαδάκια, ο κ.
Χατζηθεοδοσίου θα έπρεπε να προασπίζει τα
επιμελητήρια και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία και την οικονομία, και όχι
απερίσκεπτα να διοργανώνει σουαρέ και να
δημιουργεί υποομάδες εντός των επιμελητηρίων. Βεβαίως, δεν λείπουν και οι πληροφορίες πως απώτερος στόχος του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου είναι να εμπλακεί στην πολιτική και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί τον
υπάρχοντα ρόλο του, με στόχο να δημιουργήσει έναν δικό του κύκλο, που θα εξυπηρετήσει τα μελλοντικά του σχέδια.

Φαίνεται πως κάποιοι και μέσα
στα επιμελητήρια έχουν
ενοχληθεί από ορισμένες
ενέργειες του προέδρου του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών και της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος
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Μ

πόνους χιλιάδων ευρώ μπορούν
να λάβουν φέτος χιλιάδες παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι
οποίοι θα επιτυγχάνουν τους
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε νευραλγικές υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ το...
προεκλογικό 2023 θα πέσουν οι... τίτλοι τέλους για την Εισφορά Αλληλεγγύης τόσο για
τους εργαζομένους στο Δημόσιο όσο και για
το σύνολο των συνταξιούχων.

ΧΡΗΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Mπόνους 10 εκατ. ευρώ
για τους δουλευταράδες

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητικό
στέλεχος αλλά και όπως προκύπτει από σχετικές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, η εφαρμογή του
προγράμματος «ευέλικτης ανταμοιβής» δημόσιων υπαλλήλων θα εφαρμοστεί πιλοτικά
από φέτος και στη συνέχεια θα επεκταθεί
περαιτέρω. Στόχος της κυβέρνησης είναι να
δώσει ισχυρά κίνητρα σε υπαλλήλους της διοίκησης, προκειμένου να διεκπεραιώσουν
χιλιάδες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα
στις συντάξεις ή στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους διαγωνισμούς των δημόσιων έργων.
Το μπόνους θα αφορά δημόσιους υπαλλήλους με μόνιμο αντικείμενο που έχει ποσοτικό και ποιοτικό στόχο, αλλά και όσους απασχολούνται εκτάκτως, όπως συμβαίνει για
παράδειγμα με τους υγειονομικούς πρώτης
γραμμής λόγω πανδημίας.

«Καμία σχέση με επιδόματα»
Ο θεσμός του μπόνους θεσμοθετήθηκε
φέτος από το υπουργείο Ανάπτυξης και το
σχετικό κονδύλι ανέρχεται για... αρχή στα 10
εκατ. ευρώ. Παράλληλα, όπως ξεκαθάρισε ο
κ. Σκυλακάκης, το μπόνους που θα δίνεται
δεν θα έχει καμία σχέση με τα κλασικά επιδόματα που δίνονται στο Δημόσιο, αλλά θα
αποτελεί το κίνητρο απόδοσης για υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς του κράτους. Μάλι-

στα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να... εκτινάξει το
μπόνους το 2023, αν επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν τεθεί φέτος και μάλιστα θα το επεκτείνει και σε περισσότερες μονάδες του Δημοσίου.
Από την άλλη, η κυβέρνηση προωθεί την
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης το
2023, που συμπίπτει και με τη χρονιά των
εκλογών, τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και για τους συνταξιούχους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν την Εισφορά Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2021. Υπενθυμίζεται ότι η απαλ-

λαγή από την Εισφορά Αλληλεγγύης ισχύει
για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό
τομέα από το 2021.
Η Εισφορά Αλληλεγγύης επιβάλλεται σε
εισοδήματα άνω των 12.000,01 ευρώ και
συγκεκριμένα ισχύει συντελεστής φορολόγησης 1% για την κλίμακα έως τις 20.000 ευρώ, 2% για εισοδήματα 20.000,01 - 50.000,00
ευρώ, 3% για εισοδήματα από 50.000,01 100.000 ευρώ και 4% για τα εισοδήματα άνω
των 100.000,01 ευρώ. Για ετήσιο εισόδημα
19.999,99 ευρώ, το όφελος από την κατάργηση της εισφοράς είναι 80 ευρώ ή 6,66 ευρώ
μηνιαίως. Για ετήσιες αποδοχές 50.020 ευ-

ρώ με συντελεστή φορολόγησης 3%, το όφελος διαμορφώνεται στα 1.500,60 ευρώ ή
125,05 ευρώ μηνιαίως.

Θόδωρος Σκυλακάκης: «Πιλοτικά
η εφαρμογή της ευέλικτης
ανταμοιβής» - «Τέλος
στην Εισφορά Αλληλεγγύης
το 2023 για Δημόσιο
και συνταξιούχους»

Μικρότερο έλλειμμα 2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021
Παρά την... ουρά της πληρωμής του Φόρου Εισοδήματος,
του ΕΝΦΙΑ και των τελών κυκλοφορίας, ο προϋπολογισμός
του 2021 καταγράφει μικρότερο έλλειμμα κατά 2 δισ. ευρώ
σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το 2021 ο στόχος ήταν στα 17,487 δισ. ευρώ
και τελικώς λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και
της συγκράτησης των δαπανών περιορίστηκε στα 15,529 δισ.
ευρώ. Έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για

να υπάρξει εικόνα σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2022,
δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, τουλάχιστον
1,958 δισ. ευρώ, ώστε η κυβέρνηση να προωθήσει και νέα μέτρα στήριξης των δοκιμαζόμενων πολιτών τόσο από την πανδημία όσο και από την έκρηξη των τιμών της ενέργειας. Το
πρωτογενές έλλειμμα ήταν ακόμη χαμηλότερο, καθώς διαμορφώθηκε χαμηλότερα κατά 1,961 δισ. ευρώ, κλείνοντας
στα 10,985 δισ. ευρώ έναντι στόχου 12,946 δισ. ευρώ.
Η εικόνα του... απολογισμού του 2021 αναμένεται να είναι
ακόμη καλύτερη, όταν γίνει... ταμείο στο τέλος Φεβρουαρί-

ου, καθώς τότε λήγουν σημαντικές υποχρεώσεις, όπως η
πληρωμή των δόσεων του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, καθώς και
των τελών κυκλοφορίας. Είναι ενδεικτικό ότι τα καθαρά
έσοδα του προϋπολογισμού σημείωσαν αύξηση κατά 800
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 54,22 δισ. ευρώ, αν και
η διαφορά αυτή οφείλεται εν πολλοίς και στο γεγονός ότι τον
προηγούμενο μήνα εισπράχθηκαν έσοδα 655 εκατ. ευρώ
από τα ANFAs, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2022.

ΡOLITICAL

24

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η μάχη του 1.000άρικου και η πρωτιά
στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΟΤΕ: Στο 4,97% μειώθηκε
η συμμετοχή της MFS

Μ

ε άνοδο 6,27% στις πρώτες 4+5
συνεδριάσεις του 2022, με αποτίμηση των εισηγμένων πάνω
από τα 70 δισ. ευρώ, ύστερα από πολύ μεγάλο διάστημα, το Χρηματιστήριο Αθηνών
κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή
των αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αλλά και στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων
των διεθνών αγορών. Πρωταγωνίστριες
της ανοδικής αντίδρασης αναδείχθηκαν οι
τράπεζες, ενώ υπήρξε διάχυση του ενδιαφέροντος για την πλειοψηφία των blue
chips. Παράλληλα η συναλλακτική δραστηριότητα την προηγούμενη εβδομάδα
ενισχύθηκε σημαντικά, απόρροια των
συντονισμένων τοποθετήσεων ξένων (κυρίως αμερικανικών) χαρτοφυλακίων. Η
στάση του οίκου Fitch την Παρασκευή ήρθε να συμπληρώσει την πρόσφατη πρόβλεψη της JP Morgan Chase περί ισχυρής

πιθανότητας να αποκτηθεί η «επενδυτική
βαθμίδα» τέλος 2022 με αρχές 2023. Μένει να αποδειχθεί αν η Fitch μπορεί διατηρήσει τη θετική ψυχολογία στο ΧΑ και οι
αγοραστές εξακολουθήσουν να τοποθετούνται στο ταμπλό. Τεχνικά, ο Γενικός
Δείκτης συνεχίζει να ελπίζει σε κίνηση

προς το 1.000άρικο. Σε άλλη περίπτωση, οι
επόμενες στηρίξεις στις 934-930, 913,
904-900, 895 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
876 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 865
μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια
μέχρι τις 2.366-2.390 μονάδες.

Σύμβαση Ψυττάλειας: Προβάδισμα για το σχήμα Άκτωρ-Άβαξ-Εργοτέμ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προχωρά η διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την Ψυττάλεια. Τελευταία εξέλιξη είναι η έγκριση του πρακτικού τού διαγωνισμού, με το οποίο κατακυρώνεται το
αποτέλεσμα στο σχήμα Άκτωρ-Άβαξ-Εργοτέμ. Ουσιαστικά περνάμε πλέον στην προσυμβατική περίοδο (εφόσον δεν προκύψουν στην πορεία άλλες προσφυγές). Στόχος της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση,
είναι μέχρι την άνοιξη να έχει υπογραφεί η σύμβαση για τη διαχείριση της
Ψυττάλειας από την παραπάνω κοινοπραξία, η οποία κατάφερε να επικρατήσει στον πολύκροτο διαγωνισμό. Επόμενο βήμα, η αποστολή της
σύμβασης προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εφόσον και εκεί δεν
έχουμε καθυστερήσεις, η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου. Το σχήμα Άκτωρ-Άβαξ-Εργοτέμ έδωσε έκπτωση 35,5% και μετατρεπόμενο σε τίμημα 168,65 εκατ. ευρώ.
Στον διαγωνισμό για την Ψυττάλεια συμμετείχαν και οι εταιρείες Intrakat - Suez International - ΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος
- Κωνσταντινίδης, οι οποίες αποκλείστηκαν αρχικά από τη διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο, αργότερα ξαναμπήκαν
χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το έργο κατέληξε στην κοινοπραξία που ήδη διαχειρίζεται το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

Μινέττα: Ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη και για το 2022
H Μινέττα Ασφαλιστική, σταθερή στην πολιτική της που σκοπεύει στη φερέγγυα λειτουργία της, ανακοινώνει τη συνεργασία της με αντασφαλιστικές εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής
ικανότητας και για το τρέχον έτος. Αναλυτικότερα, για το 2022
παρέχεται στην εταιρεία αντασφαλιστική κάλυψη από τις
Mapfre RE, QBE RE, MS Amlin AG, Nacional De Reaseguros,
CCR RE, Covea Cooperations, Devk, Korean Re, Sava Re, Sirius, Triglav. Η Μινέττα Ασφαλιστική θα συνεχίσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες διασφαλίζουν τη
διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο δίκτυο
και στους ασφαλισμένους, αλλά και την ταχύτατη πληρωμή
των αποζημιώσεων.

Στις 13 Ιανουαρίου 2022, η εταιρεία Massachusetts Financial Services Company (MFS),
με έδρα τη Βοστόνη των ΗΠΑ, γνωστοποίησε
στην ΟΤE ότι στις 11 Ιανουαρίου 2022 η συμμετοχή της (έμμεση) στο μετοχικό κεφάλαιο
της ΟΤΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που κατέχει κατήλθε του ορίου του 5%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και
των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με τη
σχετική γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η MFS για λογαριασμό πελατών της, αμοιβαίων κεφαλαίων και θεσμικών
επενδυτών, ανέρχεται σε 22.707.496, ήτοι ποσοστό 4,97% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ.

Ξενοδοχειακή μονάδα ετοιμάζει
ο Δημήτρης Κοντογεώργος
Νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες για τον
Δημήτρη Κοντογεώργο, ο οποίος συνέδεσε το
όνομά του με την άλλοτε κραταιά airtickets, η
οποία κατέρρευσε προ τριετίας. Ο κ. Κοντογεώργος μέσω της MD Hospitality ΑΕ ετοιμάζει ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων δυναμικότητας
19 δωματίων και 55 κλινών στο κέντρο της Αθήνας
με τη συνολική επένδυση να αποτιμάται στα 2,6
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η επένδυση έχει υπαχθεί
στον αναπτυξιακό και η MD Hospitality θα επιχορηγηθεί με 795.500 ευρώ. Η MD Hospitality είχε
το 2020 μετοχικό κεφάλαιο 900.000 ευρώ και καθαρή θέση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ.

Aegean: Αναστολή πτήσεων
προς αεροδρόμιο Βηρυτού
Τις πτήσεις της προς το διεθνές αεροδρόμιο
Rafic Hariri της Βηρυτού έχει αναστείλει από τις
11 Ιανουαρίου η Aegean. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αναστολή έγινε μέχρι να
ολοκληρωθεί έρευνα που διεξάγεται σχετικά με
τα αίτια εξωγενούς ζημιάς που διαπιστώθηκε
από το προσωπικό εδάφους στη Βηρυτό στο
εξωτερικό της ατράκτου του αεροσκάφους που
εκτέλεσε την πτήση της 10ης Ιανουαρίου. Η εταιρεία προέβη την ίδια ημέρα σε ενημέρωση των
ελληνικών Αρχών, καθώς και των Αρχών του αεροδρομίου της Βηρυτού.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Όλυμπος: Έμφαση στην παραγωγή
φυτικών προϊόντων

Νέο project στη Σταδίου
στο Μέγαρο των «ΤΤΤ»
Prodea: Απέκτησε πέντε οικόπεδα στο
Μαρούσι για συγκρότημα γραφείων

O

ομογενής επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα
Θόδωρος Δουζόγλου είναι ο ιδιοκτήτης του
ιστορικού ξενοδοχείου «Πεντελικόν» στο Κεφαλάρι, το οποίο βρίσκεται σε φάση επέκτασης, με
την επένδυση των 14,3 εκατ. ευρώ να επιχορηγείται
με 3 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νομό. Ωστόσο,
ο Θόδωρος Δουζόγλου και η διοικητική του ομάδα
τρέχουν παράλληλα και ένα αντίστοιχα σημαντικό
projects. Ετοιμάζονται να μετατρέψουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο 91 δωματίων και 240 κλινών το ιστορικό κτίριο του ΟΤΕ στην οδό Σταδίου 15, ακίνητο που
ο επιχειρηματίας απέκτησε το 2017 καταβάλλοντας
συνολικά 11 εκατ. ευρώ. Το εγχείρημα δεν θα είναι
εύκολο, δεδομένου ότι το ακίνητο των 4.692 τετραγωνικών που κατασκευάστηκε τη διετία 1930-31 και
επεκτάθηκε το 1960 έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το 1989. Το μέγαρο των «ΤΤΤ» (Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας), όπως το ονόμαζαν οι παλιοί Αθηναίοι, αποτελεί όψιμο έργο του
γνωστού αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά. Σχεδιάστηκε επτά χρόνια πριν από τον θάνατό του και περιλαμβάνεται στα σημαντικά δείγματα του αρχαΐζοντος
μοντερνισμού, με ορισμένα δείγματα της art deco. Ο
Όμιλος Δουζόγλου θα περάσει το ακίνητο στην υπό
σύσταση Αντιγόνη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Μονοπρόσωπη IKE, η οποία θα υλοποιήσει την επένδυση ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, που θα επιχορηγηθεί με 3
εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό νομό.

Πλαστικά Κρήτης: Από 19/1 στο ταμπλό
οι μετοχές με νέα ονομαστική αξία
Από την Τετάρτη 19
Ιανουαρίου θα διαπραγματεύονται στο
ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι
μετοχές με νέα ονομαστική αξία της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης μετά την ΑΜΚ ύψους 18,617 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Η νέα ονομαστική αξία
της μετοχής διαμορφώνεται στο 1,43 ευρώ από 0,75 ευρώ,
σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2021.

Η Prodea Investments ανακοινώνει την απόκτηση πέντε
όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 10.433,50 τμ (με
υφιστάμενο κτίριο γραφείων/κατοικιών 4.172 τμ), τα οποία
περικλείονται από τη λεωφόρο Κηφισίας και την οδό Διονύσου στο Μαρούσι. Σκοπός της απόκτησης είναι η ανάπτυξη,
μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου, και η εκμετάλλευση σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων με κατ’ ελάχιστον περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold, το οποίο θα
αποτελείται από δύο αυτόνομα και λειτουργικά ανεξάρτητα
κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 17.000 τμ. Η συνολική
επένδυση αναμένεται να είναι της τάξης των 35 εκατ. ευρώ
και θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του
πράσινου ομολόγου που εξέδωσε η Prodea τον Ιούλιο 2021.
Η επένδυση αυτή βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση,
δίπλα στο «δαχτυλίδι» του κόμβου της λεωφόρου Κηφισίας
με την Αττική Οδό και στον προαστιακό σταθμό «Κηφισίας»
και κοντά στο Golden Hall, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο οδικώς όσο και με μέσα μαζικής μεταφοράς, και
προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις της Prodea στον
βόρειο άξονα και το business district του Αμαρουσίου.

Η Όλυμπος υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που έκαναν άνοιγμα και στην κατηγορία των
plant-based ροφημάτων και επιδορπίων γιαουρτιού,
μια αγορά της οποίας η αξία αναμενόταν το 2021 να
διαμορφωθεί στα 50 εκατ. ευρώ. Ο επικεφαλής του
ομίλου Μιχάλης Σαράντης έχει αναφέρει παράλληλα
ότι μελλοντικά μία από τις παραγωγικές μονάδες του
ομίλου θα αποτελέσει εργοστάσιο στο οποίο θα παράγονται τα φυτικά προϊόντα. Αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, είτε μέσα
από τη μετατροπή ενός υφιστάμενου εργοστασίου,
όπως αυτό της Ροδόπης, είτε μέσα από την απόκτηση
νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα
προκύψουν ύστερα από κάποια εξαγορά. Το 2020, οι
πωλήσεις της θεσσαλικής γαλακτοβιομηχανίας
έσπασαν το φράγμα των 400 εκατ. ευρώ και ανήλθαν
στα 405,455 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά -7,8% και διαμορφώθηκαν
στα 17,203 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη
οικονομική χρήση.

Σουπερμάρκετ: Άνοδος
πωλήσεων 1,3% το 2021

Επαναλειτουργεί το διαγνωστικό κέντρο
«Εγκέφαλος» της Euromedica
Το ιστορικό διαγνωστικό κέντρο «Εγκέφαλος» Χαλανδρίου, του ομίλου Euromedica, ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του ύστερα από ριζική ανακαίνιση. Η εταιρεία,
πέραν των κτιριακών αναβαθμίσεων, προχώρησε και
στην εγκατάσταση ολοκαίνουριου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας σε συνεργασία με
την GE Healthcare, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην
καινοτομία ιατρικής τεχνολογίας και ψηφιακών λύσεων.
Επιπλέον, η Euromedica ξεκίνησε τη συνεργασία της με
κορυφαίους ιατρούς ακτινοδιαγνώστες, με εξαιρετική
εμπειρία και αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή κατάρτιση, με
σκοπό να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του
νέου εξοπλισμού. Στο διαγνωστικό κέντρο «Εγκέφαλος»
Χαλανδρίου έχει εγκατασταθεί το πρώτο σύστημα αξονικής τομογραφίας Revolution APEX 512 τομών στην
Ελλάδα και επίσης δύο υπερσύγχρονοι μαγνητικοί τομογράφοι.

Με αύξηση 1,3% σε αξία έκλεισε το 2021 για τα σουπερμάρκετ, ενώ συνολικά τα προϊόντα FMCGs κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 0,7%, όπως προκύπτει από
στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων ΝielsenIQ. Έτσι,
βάσει των μετρήσεων της ΝielsenIQ, παρά τις αντίθετες προβλέψεις από παράγοντες της αγοράς, τα σουπερμάρκετ συνέχισαν να κινούνται ανοδικά και το
δεύτερο έτος της πανδημίας. Στις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα
τρόφιμα και ποτά είναι η μοναδική μεγάλη κατηγορία
που παρουσίασε θετική τάση της τάξεως του +1,6%.
Αντίθετα οι κατηγορίες των προϊόντων προσωπικής
περιποίησης καθώς και της οικιακής χρήσης εμφάνισαν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία κατά -1,7% και
-2,4% αντίστοιχα σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος, όταν και οι καταναλωτές είχαν προχωρήσει εν
μέσω του πρώτου κύματος της πανδημίας σε μαζικές
αγορές προϊόντων των παραπάνω κατηγοριών.
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Έξω και από το
Roland Garros!

πειδή το κράτος είναι… αήττητο και οι νόμοι είναι νόμοι, η κυβέρνηση
της Αυστραλίας απέλασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, καθότι ανεμβολίαστος αφενός, αλλά και «ψεύτης» στις δηλώσεις εισόδου που έκανε. Τα βάσανα του Σέρβου τενίστα όμως δεν σταματούν εκεί.
Όχι μόνο δεν θα πάρει μέρος στο Australian Open, αλλά η γαλλική κυβέρνηση πέρασε νόμο για τον αθλητισμό με τον οποίο γίνεται σαφές
ότι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει και την ενισχυτική δόση
προκειμένου να πάρουν μέρος στο μεγάλο grand slam Roland Garros, τον προσεχή Μάιο! Και επειδή ο Τζόκοβιτς είναι απίθανο να εμβολιαστεί, χάνει την ευκαιρία να γίνει ο καλύτερος τενίστας όλων
των εποχών, αν φυσικά κέρδιζε το τρόπαιο στις δυο διοργανώσεις.
Προ ημερών, η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας Ροξάνα Μαρατσινεάνου είχε παραχωρήσει συνέντευξη με την οποία εξαιρούσε τους
αθλητές στις διεθνείς διοργανώσεις από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά και η γεννημένη στη Ρουμανία υπουργός πόσταρε στα social media: «Το πιστοποιητικό εμβολιασμού υπερψηφίστηκε. Μόλις τεθεί σε
εφαρμογή ο νόμος, θα γίνει υποχρεωτικό για την είσοδο σε δημόσια κτίρια
όπου ήδη ζητείται πιστοποιητικό (στάδια, θέατρα) για όλους τους θεατές,
τους συμμετέχοντες, Γάλλους ή αλλοδαπούς επαγγελματίες. Ευχαριστώ το
αθλητικό κίνημα για τη δουλειά στο να πειστούν οι τελευταίοι, λίγοι ανεμβολίαστοι. Θα εργαστούμε μαζί για να γίνουμε πρέσβεις αυτών των μέτρων σε
διεθνές επίπεδο».
Στο μεταξύ, στην Αυστραλία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αντιδράσεις των
Σέρβων, αλλά και της σερβικής κυβέρνησης, για την απέλαση του Τζόκοβιτς, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον δήλωσε ότι ο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη τενίστας μπορεί να
πάρει μέρος του χρόνου στο Australian Open, ανάλογα, βέβαια, με την πορεία της πανδημίας. Μπορεί, είπε ο Μόρισον, να του δοθεί άδεια, αν ο ελληνικής καταγωγής υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ
Χοκ θεωρήσει ότι υπάρχουν «επιτακτικοί ή συμπονετικοί λόγοι». Ο Τζόκοβιτς, με βάση τη νομοθεσία, αφού απελάθηκε, δεν έχει δικαίωμα εισόδου στην Αυστραλία για τα επόμενα τρία χρόνια. Κι όχι
μόνο αυτό, αλλά πλήρωσε ο ίδιος τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε 500.000 ευρώ. Αν έπαιζε και
κέρδιζε το τρόπαιο στην Αυστραλία, θα εισέπραττε 1,7 εκατ. ευρώ.
Επί του… παρασκηνίου, όταν ο Τζόκοβιτς πάτησε το πόδι του στην Αυστραλία, καλοδεχούμενος από
την επιτροπή του Australian Open, οι μεγάλοι χορηγοί έσπευσαν να ρίξουν τα λεφτά τους στη διοργάνωση. Και μετά την περιπέτεια του Σέρβου δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω…

Ε

Απελάθηκε από την Αυστραλία,
νόμο πέρασε η Γαλλία
για τους ανεμβολίαστους
αθλητές…
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ΑΕΚ: Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω

Ε

νώ το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός (0-0) ήταν το χειρότερο
της τελευταίας δεκαετίας (ο γηπεδούχος είχε μία ευκαιρία στην εστία και ο
φιλοξενούμενος… καμία), το γεγονός της
μέρας ήταν το θεαματικό πισωγύρισμα της
ΑΕΚ, αφού έχασε, αν και προηγήθηκε, 2-1
στο ΟΑΚΑ από τον Παναιτωλικό και ξαναβυθίστηκε στην εσωστρέφεια. Την προηγούμενη αγωνιστική πάλι είχε προηγηθεί
και πάλι έχασε με το ίδιο σκορ από τον
ΟΦΗ στο γήπεδό της. Την προσπέρασε στη
βαθμολογία ο ΠΑΟΚ και είναι αυτός στη
δεύτερη θέση μετά τη νίκη του 3-0 επί του
ΟΦΗ. Οι Κρητικοί πέτυχαν γκολ, ο Φωτιάς
το ακύρωσε, γύρισε πίσω τη φάση και
έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και αυτό
προκάλεσε την μήνιν των ανθρώπων του
ΟΦΗ. Βαθμολογία: (18 αγ.): Ολυμπιακός
(17) 43, ΠΑΟΚ (17) 34, ΑΕΚ (17) 33, Παναθηναϊκός (17) 27, ΠΑΣ Γιάννινα 27, ΟΦΗ (18) 26, Αστέρας Τρ. (17) 23, Άρης (17) 22, Παναιτωλικός (17) 18, Βόλος (16) 18
Ιωνικός (17) 14, Λαμία (17) 14, Ατρόμητος (16) 10, Απόλλων Σμ. (15) 9.

Ο Κεραμίτσης
«έρωτας»
του Μουρίνιο

Η Ρεάλ το Σούπερ Καπ
Η Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του Μόντριτς και
πέναλτι του Μπενζεμά νίκησε 2-0 την Αθλέτικ
Μπιλμπάο και κατέκτησε το ισπανικό Σούπερ
Καπ στον τελικό που έγινε στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, έγινε... final 4, γιατί έτσι ήθελαν οι
Άραβες, οι οποίοι έδωσαν από 6 εκατ. ευρώ και
σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης. Το
οξύμωρο είναι πως Ρεάλ και Ατλέτικο πήραν
μέρος, παρόλο που ήταν... άτιτλες την περασμένη σεζόν!

Η καλύτερη μεταγραφή ο Σα

Χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη μεταγραφή
έως τώρα και όχι άδικα. Ο Πορτογάλος γκολκίπερ Ζοζέ Σα, ο οποίος με 9 εκατ. ευρώ πήγε από
τον Ολυμπιακό στη Γουλβς, συνέβαλε ώστε η
ομάδα του να έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα
στην Premier League με 15 γκολ παθητικό αλλά και τα περισσότερα ματς με ανέπαφη εστία.

Με Ιβάν Σαββίδη η σύσκεψη
για τη νέα Τούμπα

Ο νέος «έρωτας» του διάσημου Πορτογάλου προπονητή της Ρόμα Ζοζέ Μουρίνιο λέγεται Δημήτρης Κεραμίτσης.
Είναι 17 ετών και έκανε το ντεμπούτο του στο ματς με την Κάλιαρι. Ο Κεραμίτσης ξεκίνησε από τα ακαδημίες
του Άρη, μετά πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στον ΠΑΟΚ, στον ΑΠΣ Πανοράματος, τον Θερμαϊκό
και, τέλος, στην ΑΕΚ Κρήνης. Εκεί τον είδαν οι Ιταλοί και τον πήραν.

Δύσκολα η Σάκκαρη,
2-0 την Τατιάνα Μαρία
Η Μαρία Σάκκαρη, No6 στον κόσμο, δυσκολεύτηκε μεν, αλλά κατάφερε να νικήσει 2-0 σετ (6-4, 7-6) τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία
(Νο287) στο εναρκτήριο παιχνίδι του Australian Open. Επόμενος
αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η Κινέζα Ζενγκ
(Νο111). Η Μαρία είχε και... κερκίδα στο πλευρό της από τους
ομογενείς στη Μελβούρνη.

Η πρώτη σύσκεψη μέσα στο 2022 έγινε στον
ΠΑΟΚ, παρουσία μάλιστα του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη, για το γήπεδο της
νέας Τούμπας. Συζητήθηκαν οι
πέντε προτάσεις που είχαν για
το masterplan και απορρίφθηκε
μία. Αναμένεται και το Προεδρικό
Διάταγμα ώστε να μπει στις ράγες
και η νέα Τούμπα. Όσον αφορά το
νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον
Βοτανικό, μέσα στον μήνα θα γίνει δημοπράτηση.

Επίθεση στον Σεμέδο
Μετά τον ξυλοδαρμό του από κουκουλοφόρους που δέχτηκε ο Πορτογάλος Ρούμπεν Σεμέδο, δήλωσε σε ραδιόφωνο της πατρίδας του
ότι πριν από αυτό το περιστατικό είχε δεχτεί
απειλές από το περιβάλλον του Ολυμπιακού.
Με μετέπειτα ανάρτησή του στα social media ο
Σεμέδο διέψευσε ότι έγινε περιστατικό από ανθρώπους του Ολυμπιακού!
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Ο Αλέκος Φασιανός τιμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία
με το ύψιστο παράσημο του Διοικητή της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών («Commandeur de l’ordre des Arts et
des Lettres»), τη μεγαλύτερη τιμή που αποδιδόταν τότε από
τη Γαλλία σε έναν καλλιτέχνη για τη δημιουργία του ανά τον
κόσμο. Η απονομή έγινε σε μια κλειστή τελετή (λόγω πανδημίας), πριν από έναν
χρόνο, από τον Γάλλο
πρέσβη Πατρίκ Μεζονάβ ως έμπρακτη
αναγνώριση για την
τεράστια συμβολή τού
διεθνούς φήμης ζωγράφου στα Γράμματα
και τις Τέχνες στην
Γαλλία, στη χώρα που
του έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξει το
ταλέντο του.
Ο ζωγράφος, καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από την οικογένειά του, μη κρύβοντας τη συγκίνησή του. Μα και τον Οκτώβριο του 2013, ο
τότε πρέσβης Ζαν Λου Κιούν-Ντελφόρζ είχε παρασημοφορήσει τον Αλέκο Φασιανό με το μετάλλιο του Αξιωματικού
της Λεγεώνας της Τιμής.

Όταν σκοτείνιασαν τα μαγικά
χρώματα του Αλέκου Φασιανού
Της Δήμητρας Δάρδα

Η

Ελλάδα πενθεί και αποχαιρετά με ευγνωμοσύνη και τιμή τον ονειροπόλο ζωγράφο
Αλέκο Φασιανό. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης, που κατέκτησε τον κόσμο ολάκερο
με το εικαστικό λαϊκό έργο του, έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 87 ετών στο σπίτι του, στην αγκαλιά της πολυαγαπημένης του συζύγου Μαρίζας και των δύο παιδιών τους, Βικτώριας και Νίκου.
Το ατίθασο αγόρι που μεγάλωσε στη σκιά της
Ακρόπολης και έγινε ο πιο προικισμένος μαθητής του
κορυφαίου ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, ηττήθηκε από
σοβαρά προβλήματα υγείας και έγινε συνοδοιπόρος
των ηρώων του, των «Νικητών της ζωής», κατακτώντας την αιωνιότητα ως ο πιο λαμπρός εικαστικός της
γενιάς του, που ανέδειξε με τελειότητα το φωτεινό
μπλε-γαλάζιο της Μεσογείου, το κόκκινο της αγάπης,
το χρυσό της αρμονίας και της ευτυχίας.

Παγκόσμια αναγνώριση
Ο θάνατος του οικουμενικού καλλιτέχνη, που
υμνήθηκε διεθνώς ως βαθιά ουμανιστής και ήταν
αναγνωρίσιμος από την Ιαπωνία ως στον Καναδά και
από τη Λατινική Αμερική ως τη Ρωσία, προκάλεσε
θλίψη στον κόσμο των Τεχνών, με τη θλιβερή είδηση
να κάνει τον γύρο του πλανήτη.
Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το
1935. Με παππού ιερέα στον Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Πλάκα, συχνά εμφανιζόταν στην εκκλησία
και του κρατούσε το θυμιατό. Τριγυρνούσε στις μισο-

σκότεινες βυζαντινές εκκλησίες κοιτάζοντας γοητευμένος του Άγιους Καβαλάρηδες. Η μητέρα του, φιλόλογος, τον μύησε στην ιστορία των αρχαίων προγόνων
μας και ο μουσικός πατέρας του στη μελωδία.
Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών και ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έζησε τα δύσκολα και φριχτά στη μνήμη του χρόνια της Κατοχής και
ποτέ δεν ξέχασε εκείνη την πατημένη σταφίδα που
βρήκε στον δρόμο και γρήγορα την έβαλε στο στόμα
του. «Αηδίασα από την άγνωστη γεύση. Αυτό βέβαια
αργότερα άλλαξε. Όσα διαδραματίζονταν γύρω μου
ήταν σαν ζωντανό μυθιστόρημα, ίσως λόγω του νεαρού της ηλικίας. Παρά την τραγικότητα των γεγονότων
διέγειραν τη φαντασία μου. Έβλεπα τους στρατιώτες
σαν γίγαντες… κρυβόμουν κάτω από ένα τραπέζι και
έβλεπα οράματα», ανέφερε έπειτα από χρόνια σε συνέντευξή του ο Αλέκος Φασιανός.

Στην Πόλη του Φωτός
Μετακόμισε με υποτροφία στην Πόλη του Φωτός
και παρέμεινε εκεί σχεδόν 35 χρόνια, καθώς ο αέρας
του Παρισιού γέμιζε τα πνευμόνια της δημιουργίας
του με πλούσια εικαστικά ρεύματα που μεθούσαν τα
πινέλα του. Στην πατρίδα, ζωγράφιζε ασταμάτητα τη
χαρά και την αισιοδοξία κάνοντας το απλό να φαίνεται
μαγικό. Το ατελιέ στην Καλλιθέα ήταν για χρόνια ο συναρπαστικός μεγάλος μικρόκοσμός του και τα ερεθίσματα από την πόλη, τους ανθρώπους, την κοινωνία,
την αρχαία, βυζαντινή και λαϊκή Τέχνη δεν είχαν όριο.
Η γνωριμία του με τη Μαρίζα Καλογεροπούλου,
ιδιοκτήτρια της γκαλερί «Ίρις» ήταν σημείο-σταθμός

στη ζωή του. Έγινε σύζυγός του, μούσα και μητέρα
της κόρης του, Βικτώριας, επίσης ζωγράφου. «Κάποτε, ένας οδηγός ενός τεράστιου οχήματος μου φώναξε: “Κύριε Φασιανέ, κοιτάξτε με! Δεν μοιάζω με τα
πρόσωπα των έργων σας; Μου αρέσουν. Μου δίνουν
χαρά! Θέλω να έρθω να σας βρω. Να με ζωγραφίσετε!”. Αυτό είναι η μαγεία. Να ταυτίζονται με τα έργα
μου», είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Θαυματοποιός
Αυτή η μοναδική επαφή με τον απλό κόσμο τού έδινε φτερά πελώρια, σαν αυτά που μονοπωλούσαν σειρά έργων του.
« Έχει μια δόση ρακοσυλλέκτη ο Φασιανός, κάτι
σαν περιέργεια του πρωτόγονου που το μάτι δεν κουράζεται να ανακαλύπτει, τα πάντα για αυτόν είναι θέαμα», σχολίασε για τον σημαντικό Έλληνα καλλιτέχνη
ο συλλέκτης έργων του και σημαντικός Γάλλος ποιητής Λουί Αραγκόν. Μα και ο κορυφαίος Οδυσσέας
Ελύτης τον παρομοίασε με θαυματοποιό.
Τέσσερις ταινίες γυρίστηκαν για την ελληνική και
τη γαλλική τηλεόραση με πρωταγωνιστή το τεράστιο
μέγεθος του έργου του, όχι μόνο το εικαστικό, αλλά
και τη χαρακτική, τον σχεδιασμό αφισών και τη σκηνογραφία στο Εθνικό Θέατρο Αθηνών, την εικονογράφηση βιβλίων και την έκδοση δικών του κειμένων.
Το προσωπικό του μουσείο, το «Alekos Fassianos
Estate» που στεγάζεται στο πατρικό του σπίτι στον
Σταθμό Λαρίσης και φέρει την αρχιτεκτονική υπογραφή του Κυριάκου Κρόκου, ετοιμάζεται να εγκαινιαστεί μέσα στο 2022.
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• Η Κλέλια Ρένεση απέκτησε λογαριασμό στο TikTok. Ισχυρίσθηκε πως
την έπεισε ο πρώην σύντροφός της
και διάσημος τραγουδοποιός Μάνου
Τσάο.
• Η Μαρία Ηλιάκη που νοσεί
με κορονοϊό κόλλησε την
κορούλα της.
• Σάρωσε στην πρεμιέρα της η νέα
σειρά της ΕΡΤ1 «Αγάπη παράνομη»
με τους Νίκο Ψαρρά και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.
• Πένθος για τη Φαίη Μαυραγάνη του Open. Πέθανε η
μητέρα της.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Μπισμπίκης - Βανδή: My love

Α

γκαλιασμένοι και ευτυχισμένοι πόζαραν
στην πρώτη κοινή τους φωτογραφία η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Το ερωτευμένο ζευγάρι επισημοποίησε τη
σχέση του στο Instagram με ένα τρυφερό ενσταντανέ,
βάζοντας τέλος στο ανελέητο κυνηγητό των παπαράτσι
που καραδοκούν ολόκληρα 24ωρα έξω από το σπίτι της
ερμηνεύτριας στα νότια προάστια για ένα «κλικ» με τον
αγαπημένο της. Με μόνο δύο λέξεις, «My love», στη λεζάντα της φωτογραφίας τους, η τραγουδίστρια και ο
πρωταγωνιστής εκδήλωσαν αισθήματα αμοιβαίας αγάπης για το παθιασμένο ειδύλλιο που απασχολεί το πανελλήνιο από τις αρχές του περασμένου φθινοπώρου,
όταν κι έγινε γνωστό πως είναι μαζί. Το διάσημο ζευγάρι φέρεται να κάνει όνειρα για μια κοινή πορεία στη ζωή
και πιθανότατα στο θέατρο, αν προκύψει.

Στην «Αυλή του παραδείσου»
Η διαζευγμένη τραγουδίστρια των πλατινένιων επιτυχιών είναι στα καλύτερά της. Ο νέος έρωτας την έχει ανανεώσει! Χαμογελά και λάμπει από ομορφιά, ζώντας ευτυχισμένη στη δική της ονειρική «Αυλή του παραδείσου»,
το τραγούδι που αφιέρωσε στον Βασίλη της, μια βραδιά
στα μπουζούκια! Οι πικρές ημέρες, η θλίψη και τα δάκρυα για το τέλος του γάμου της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο απέκτησαν
δύο παιδιά, τη Μελίνα και τον Γιώργο, ανήκουν πλέον στο
βαθύ παρελθόν, με τον κύκλο να έχει κλείσει οριστικά.

Το καλοκαίρι εκείνο…
Η γνωριμία της Δέσποινας Βανδή με τον μπρουτάλ
Βασίλη Μπισμπίκη έγινε το περασμένο καλοκαίρι
στην Πάρο. Ο πρωταγωνιστής λέγεται πως έπαθε…
έρωτα κεραυνοβόλο με την πρώτη ματιά, φλερτάροντάς την έντονα. Εκείνη κράτησε μια στάση επιφυλακτική, επιθυμούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό της κι
έπειτα να βάλει μια τάξη στα συναισθήματά της. Κι
εκείνος με τη σειρά του είχε ένα διαζύγιο που εκκρεμούσε και γρήγορα το τελείωσε για να είναι και τυπικά
ελεύθερος.
Το πάθος που γεννήθηκε σιγά σιγά ανάμεσά τους,
τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου, ήταν τόσο σφοδρό και ανεξέλεγκτο που η τραγουδίστρια, όταν ένιωσε
ασφαλής, έπεσε στην αγκαλιά του παραδομένη. Κι από
τότε δεν χώρισαν στιγμή!
«Παίρνω πολλή αγάπη από τη Δέσποινα. Δεν γίνεται
να μη ζεις επειδή σε κυνηγάνε από πίσω με μια κάμερα.
Όσες φορές θα βγούμε έξω είμαι 100% φυσιολογικός
σαν να μην περίμενα να υπάρχουν κάμερες. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι και άνθρωπος που κρύβομαι. Δεν
με ενδιαφέρει», δήλωσε ο ηθοποιός σε τηλεοπτική του
συνέντευξη.
Με την έλευση της καινούργιας χρονιάς, η Δέσποινα
Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης αποφάσισαν επιτελούς να μοιραστούν δημόσια την αγάπη τους, κάνοντας
μια νέα δυνατή αρχή, μαζί και ερωτευμένοι, έτοιμοι για
το νέο κεφάλαιο στην αγάπη!

• Αποκάλυψη από τον Γιώργο Καραμίχο: «Με τη μητέρα του γιου μου
δεν ήμασταν ποτέ ζευγάρι».
• Ανείπωτος θρήνος για τη
Λίνα Σακκά. Έχασε τη μητέρα της ενάμιση μήνα μετά
τον θάνατο του πατέρα της.
• Αγνώριστος ο Δημήτρης Κόκοτας.
Έκανε τηλεοπτική εμφάνιση ύστερα
από πολλά χρόνια, στην εκπομπή
του Γιώργου Θεοφάνους με γκρίζα
μαλλιά αλλά αναλλοίωτη φωνή!
• Πέθανε από κορονοϊό η
62χρονη σύζυγος του Βασίλη Σαλέα.
• Η Χριστίνα Βραχάλη και ο παρτενέρ της Αργύρης Αργυρόπουλος
αποχώρησαν από το «Dancing with
the stars».
• Θετική στον κορονοϊό η
ηθοποιός Ευδοκία Ρουμελιώτη.
• Φήμες θέλουν τον Τούρκο παραγωγό του «Survivor» Ατζούν Ιλιτζαλί
να κερδίζει 80.000 από κάθε επεισόδιο του ριάλιτι.
• Η Μαρία Σολωμού διέψευσε πως είναι ζευγάρι με τον
τράπερ Mente Fuerte.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΚΗΛΗΣ

Τι είναι και από ποια
επιπλοκή δημιουργείται

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Χαράλαμπος Σπυρόπουλος

Π

ολλοί άνθρωποι εμφανίζουν στη ζωή
τους κάποια κήλη. Αυτό το μη φυσιολογικό εξόγκωμα παρουσιάζεται κάτω από
το δέρμα της κοιλιακής χώρας (ομφαλοκήλη, επιγαστρική κήλη, μετεγχειρητική κήλη) ή
της μηροβουβωνικής περιοχής (βουβωνοκήλη, μηροκήλη). Πρόκειται για την παθολογική κατάσταση
κατά την οποία κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο προβάλλει εκτός του κοιλιακού τοιχώματος, δηλαδή
του μυϊκού περιβλήματος της κοιλιάς, μέσω ενός
μη φυσιολογικού ανοίγματος.
«Αν και μια κήλη δεν μπορεί να θέσει την υγεία
και τη ζωή των ασθενών σε άμεσο κίνδυνο, η αντιμετώπισή της δεν θα πρέπει να αναβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η εμφάνιση της πάθησης συνοδεύεται από την πιθανότητα ανάπτυξης
επιπλοκών, δυνητικά επικίνδυνων. Η όχι και τόσο
σπάνια και εξαιρετικά επικίνδυνη επιπλοκή των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ονομάζεται περίσφιξη», εξηγεί ο χειρουργός Χαράλαμπος Σπυρόπουλος.
Μια κήλη του κοιλιακού τοιχώματος δημιουργείται όταν κάποιο τμήμα ενός ενδοκοιλιακού οργάνου
διαπεράσει το κοιλιακό τοίχωμα και προβάλει κάτω
από το δέρμα της περιοχής. Το περιεχόμενο της κήλης έχει συνήθως τη δυνατότητα να επιστρέφει εντός της κοιλιάς (να ανατάσσεται), όταν ο ασθενής
βρεθεί σε ύπτια θέση.
Περίσφιξη κήλης ονομάζεται η κλινική κατάστα-

ση, κατά την οποία συμβαίνει μόνιμος εγκλωβισμός
του οργάνου εκτός του κοιλιακού τοιχώματος, χωρίς τη δυνατότητα ανάταξής του στο εσωτερικό της
κοιλιάς. Το εγκλωβισμένο σπλάχνο ξεκινά να πιέζεται από το κοιλιακό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να

Ύπουλα συμπτώματα
Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα, τουλάχιστον στο αρχικό τους στάδιο. Ασθενείς με
κήλη οι οποίοι βιώνουν έντονα συμπτώματα
και δυσφορία θα πρέπει να αναζητήσουν
αμέσως ιατρική βοήθεια. Τέτοια συμπτώματα είναι ο οξύς και συνεχής κοιλιακός πόνος, η ναυτία, ο εμετός, η ερυθρότητα και τοπική θερμότητα στην περιοχή της κήλης, η
δεκατική πυρετική κίνηση ή ο πυρετός, αυξημένος καρδιακός σφυγμός, αδυναμία
αποβολής αερίων ή κοπράνων, τοπικό άλγος
στην περιοχή της κήλης. Η πιθανότητα περίσφιξης είναι ο βασικότερος λόγος για τον
οποίο οι χειρουργοί προτείνουν να μην αναβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η
χειρουργική αντιμετώπιση οποιασδήποτε
μορφής κήλης του κοιλιακού τοιχώματος,
ανεξαρτήτως μεγέθους ή χρονικής διάρκειας από τη στιγμή που εμφανίστηκε.

διακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή του και να
παρουσιάζεται οίδημα.
Το οίδημα επιδεινώνει την απόφραξη, με αποτέλεσμα τελικά τη διακοπή της αρτηριακής παροχής
(αιμάτωση), με επακόλουθο την ισχαιμία και τη νέκρωση του οργάνου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που το εγκλωβισμένο σπλάχνο είναι κάποιο τμήμα του εντέρου, η περίσφιξή του προκαλεί
διακοπή της κυκλοφορίας του περιεχομένου του
(ειλεός) και σε επόμενο στάδιο ισχαιμία και διάτρηση του οργάνου, με τοπική ή γενικευμένη περιτονίτιδα, κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμα και
για τη ζωή των ασθενών.
Η αντιμετώπιση μιας περισφιγμένης κήλης είναι
η άμεση χειρουργική επέμβαση. Συνεπώς, ασθενείς με κήλη που αντιμετωπίζουν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν
αμέσως με κάποιον εξειδικευμένο γενικό χειρουργό, ώστε να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο χειρουργός Χαράλαμπος
Σπυρόπουλος μιλάει
για τους κινδύνους και
την αντιμετώπισή της
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος θα πιέσει αρκετά την επαγγελματική σας πορεία, είτε γιατί θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική στέγη είτε γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές μέσα στα πλαίσια της εργασίας σας.
Είστε πολύ κοντά στο να βάλετε νέους στόχους.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Εσάς τους Ταύρους, η Πανσέληνος αυτή σας
βοηθά να επικοινωνήσετε και να ταξιδέψετε.
Είναι ένας πολύ καλός σας σύμμαχος για να
βρείτε τα πατήματά σας, μέσα από τη γνώση και
την αυτοέκφρασή σας.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Αυτή την περίοδο, σας έχουν πιέσει αρκετά κάποιες οικονομικές υποθέσεις, που όμως το επόμενο διάστημα θα σας δώσουν ένα προβάδισμα
στη διαχείριση των οικονομικών σας. Τα συναισθήματά σας γίνονται ολοένα και πιο βαθιά για
το πρόσωπο που έχετε επιλέξει στη ζωή σας.

Καρκίνος

H

Πανσέληνος σήμερα, στο ζώδιο του Καρκίνου,
φέρνει τη σφραγίδα μιας πλουτώνιας ενέργειας,
εφόσον είναι ο πλανήτης που συμμετέχει σε
αυτό το Φεγγάρι. Γενικότερα είναι μια σκοτεινή
περίοδος, λίγο πριν φανεί το «Φως». Αν και η
προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το «άνοιγμα» των
καταστάσεων έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται και όσο
δύσκολη και να φαίνεται αυτή η περίοδος, πολλά είναι
τα σημάδια που δείχνουν ότι η αρχή του τέλους δεν
αργεί. Σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει η τάση της
αναγέννησης, των αλλαγών, των συνειδητοποιήσεων,
των ψυχολογικών παιχνιδιών που μας ασκούν κάποια
πρόσωπα. Ζούμε σε αυτό που δεν φαίνεται αλλά
υπάρχει έντονα μέσα στη ζωή μας και ή θα μας
καταστρέψει ή θα μας γεμίσει με νέες ευκαιρίες. Τα
ζώδια που θα επηρεαστούν πιο έντονα από αυτή την
Πανσέληνο είναι Καρκίνος, Αιγόκερως, Κριός και Ζυγός
του τρίτου δεκαημέρου.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος σήμερα αφορά το δικό σας ζώδιο
και παίρνει από όλους τους άλλους την προσοχή
που δικαιωματικά σας ανήκει. Αυτή την περίοδο
είναι σαν να πιέζεστε από τις προσωπικές σας
επιλογές, σαν να θέλετε να αποτινάξετε από πάνω σας κάποιες παλιές προσωπικές υποθέσεις,
που σας έχουν πιέσει αρκετά. Βέβαια, ενώ είστε
έτοιμοι για επαναστατικές καταστάσεις, αυτές
θα έρθουν λίγο αργότερα.

Λέων

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι στόχοι σας, η καριέρα, η οικογένεια ή το
ακίνητο που ζείτε είναι τα ανοικτά κεφάλαια
αυτής της περιόδου. Σίγουρα το επόμενο
διάστημα θα είστε σε μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση, αλλά τώρα έχετε να αντιμετωπίσετε
πολλές υποθέσεις που δεν σας είναι σαφείς.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ριζικές αλλαγές θα συμβούν στο περιβάλλον
σας, στην επικοινωνία σας με τους άλλους και
στις σκέψεις σας. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε τις ανάγκες των άλλων, εφόσον βλέπετε
μονόπλευρα κάποια πράγματα. Εννοείται ότι
πρέπει να ρίξετε τους τόνους.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η οικονομική σας ασφάλεια αλλά και οι πιο βαθιές σας επιθυμίες θα φωτιστούν μέσα από ένα
αρκετά μυστηριακό Φεγγάρι. Είστε γεμάτοι
προσμονή, για καταστάσεις που δεν τις έχετε
ακόμη ολοκληρώσει. Προσοχή στην υγεία σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Στον δικό σας άξονα δεσπόζει σήμερα η μαύρη Πανσέληνος, με την πλουτώνια δύναμη,
που πραγματικά σας κάνει να ξεχωρίσετε.
Βέβαια, οι επιθυμίες σας, αν δεν είναι στοχευμένες και δεν έχουν ηθικά κίνητρα, θα
σας καταπιούν και θα εξαφανίσουν τις
προσδοκίες σας.

(23/7-22/8)
Αυτή την περίοδο, έχετε εξαντληθεί με πολλά
και ενοχλητικά θέματα, που πραγματικά θα
επιθυμούσατε να συμβεί κάτι μαγικό και να
εξαφανίσει κάθε παραφωνία στη ζωή σας. Η
Πανσέληνος στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα θέλει να σας βοηθήσει, βάζοντας μια έντονη μεταρρυθμιστική προσέγγιση στα εργασιακά σας, αλλά και στις βαθιές σας ανάγκες.

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Είναι μια πολύ σημαντική χρονική περίοδος,
οπότε πολλά πράγματα δουλεύουν για εσάς,
χωρίς τη δική σας παρέμβαση. Βρίσκεστε σε μια
πολύ καλή περίοδο, που αν την εκμεταλλευτείτε
με σωστό τρόπο, θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα.

(20/1-18/2)
Έχετε πολύ περίεργη ψυχολογία, που σίγουρα θα σας ακολουθεί αυτή την περίοδο.
Η πλουτώνια Πανσέληνος σας έχει αναγκάσει να αναθεωρήσετε πολλά θέματα μέσα σε αυτά είναι η εργασία, αλλά και η
υγεία σας.

(19/2-20/3)
Βρίσκεστε σε μια από τις πιο προστατευμένες
θέσεις αυτή την περίοδο, όπου θα έχετε την
Πανσέληνο να σας φροντίζει, να γεννά νέους
στόχους και να φέρνει κοντά σας πρόσωπα που
θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας το
επόμενο διάστημα.
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#ELLI

Ουσιαστική στήριξη
στις κακοποιημένες γυναίκες

Μ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Το φαινόμενο
δεν είναι μόνο
ελληνικό.
Είναι παγκόσμιο.
Και στη διάρκεια
της διετούς
υγειονομικής
κρίσης εντάθηκε
παντού

οιραία τα φώτα της δημοσιότητας
εστιάζονται στις συνεχείς εναλλαγές
των μεταλλάξεων του κορονοϊού, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν σε όλο το εύρος το σκοτάδι της έμφυλης
βίας, η οποία ωστόσο μετατρέπεται σταδιακά σε
πανδημική. Χέρι χέρι με την πανδημία.
Μόνο τα τελευταία 24ωρα εξελίσσονται παράλληλα στη χώρα δύο τρομακτικές ιστορίες: της
24χρονης που φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού
βιασμού από γόνους κραταιών επιχειρηματικών
οικογενειών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και της 40χρονης γυναίκας που δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική του Ευαγγελισμού, λαβωμένη βαριά από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύντροφό της, τον οποίο,
σημειωτέον, έξι χρόνια πριν είχε μηνύσει η τότε
σύντροφός του, γιατί την τραυμάτισε εκτός από
μπουνιές και με μαχαίρι!
Τα περιστατικά βίας εναντίον γυναικών πληθαίνουν σε σοκαριστικό βαθμό. Μανάδες, κόρες,
αδερφές και σύντροφοι είτε κακοποιούνται βάναυσα είτε χάνουν τη ζωή τους, έχοντας προηγουμένως υποστεί στο κορμί τους τα πιο άγρια, κτηνώδη ένστικτα που μπορεί να υπάρχουν κρυμμένα
σε κατά τ’ άλλα αποκαλούμενους ανθρώπους.
Το μόνο παρήγορο ίσως στην υπόθεση αυτή είναι ότι πλέον έχει σπάσει ένα από τα πολλά ταμπού
της ελληνικής πατριαρχικής οικογένειας και για
πρώτη ίσως φορά συζητάμε δημοσίως και ανοικτά
για τη φρίκη πίσω από τις κλειστές πόρτες της συζυγικής κρεβατοκάμαρας.
Το Διαδίκτυο κυριολεκτικά «φλέγεται» από πά-

σης φύσεως αντιδράσεις. Υπάρχει όμως ένας ορατός και σοβαρός κίνδυνος: Οι λάθος προτροπές,
καλοπροαίρετες, δεν λέω, οι συμβουλές που εκκινούν από το συναίσθημα και το ένστικτο, οι οποίες
τελικά μπορεί να θέσουν τις γυναίκες-θύματα της
ανδρικής βίας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο από
αυτούς στους οποίους είναι εκτεθειμένες, αναμετρώμενες καθημερινά με τη δύναμη της ψυχικής
και σωματικής βίας.
Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι
παγκόσμιο. Και στη διάρκεια της διετούς υγειονομικής κρίσης εντάθηκε παντού. Το #MeToo αναμφίβολα κινητοποίησε τον κόσμο και στη χώρα μας
και σε έναν βαθμό συνέβαλε να απονομιμοποιηθεί
η βία κατά των γυναικών στον δημόσιο διάλογο. Το
ζήτημα είναι να συμβεί το ίδιο και στην ιδιωτική
σφαίρα. Εκεί που συχνά ο περίγυρος γνωρίζει ή,
έστω, υποπτεύεται, αλλά δεν τολμά ή δεν θέλει να
ανακατευτεί. Για να μπορέσει λοιπόν να χτιστεί ένα
τείχος προστασίας, απροσπέλαστο ή, έστω, ελάχιστα προσπελάσιμο από τις εκφάνσεις της έμφυλης
βίας, χρειάζεται αφενός να σπάσει η σιωπή από τα
ίδια τα θύματα, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεται
από πολλές πλευρές, αφετέρου, και σημαντικότερο πιστεύω, να υποστηριχτούν οι γυναίκες που το
υφίστανται ουσιαστικά και με τον σωστό τρόπο. Το
να τις προτρέπουμε ανέξοδα μέσα από τα social
media να «φύγουν» και να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους είναι τουλάχιστον ανεύθυνο.
Η απόδραση κακοποιημένων γυναικών από το
αρρωστημένο περιβάλλον στο οποίο διαβιούν είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που απαιτεί πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, από επιστήμονες με εξειδι-

κευμένη γνώση, για να μη γυρίσει μπούμερανγκ
ακόμη και εναντίον της ίδιας της ζωής τους ή των
παιδιών τους.
Οι ειδικοί λένε ότι η διαδικασία της θυματοποίησης δεν είναι αυτόματη. Παίρνει χρόνο. Χρόνια
πολλές φορές. Είναι προφανές ότι και η αντίστροφη διαδικασία δεν μπορεί να είναι αυτόματη, γιατί
συχνά τις περισσότερες φορές, αν γίνει βιαστικά
και χωρίς υποστηρικτικό υπόβαθρο, οι κακοποιημένες γυναίκες επιστρέφουν στον θύτη ακόμη
πιο βαθιά καταρρακωμένες ψυχικά.
Ευτυχώς στη χώρα μας υπάρχουν κρατικές δομές που γνωρίζουν τη δουλειά τους και την κάνουν
με τον καλύτερο τρόπο. Παρέχουν πολυεπίπεδη
στήριξη στις γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν το επόμενο βήμα για τις ίδιες και συχνά για τα
παιδιά τους. Διότι οι δυσκολίες, πχ, μιας κακοποιημένης γυναίκας, άνεργης με παιδιά στην επαρχία, χωρίς την πυρηνική οικογένεια στο πλευρό
της, που αποφασίζει να «σπάσει τα δεσμά», πιθανότατα φαντάζει στα μάτια της ως ακόμη μεγαλύτερη φρίκη. Και πάντως άγνωστη.
Μόνον οι αρμόδιες δομές της Πολιτείας είναι
αυτές που μπορούν ουσιαστικά και πρακτικά να
απαλύνουν τις εύλογες αγωνίες τους και να τους
προσφέρουν πρακτικές λύσεις. Όλα τα άλλα είναι
λόγια αυτάρεσκων, αυτόκλητων υπερασπιστών με
μηδενικό για τους ίδιους κόστος…
Όσο για τα καλόπαιδα της Θεσσαλονίκης, δεν
αρκούν τα καλά σχολεία και η ελιτίστικη εκπαίδευση. Όλα ξεκινούν από την παιδεία. Και η παιδεία «πρωτομπουσουλάει» στα σπίτια μας. Μαζί
με τα πρώτα βήματά μας.

