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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ



Η
κατεύθυνση στην οποία θέλει να εκτρέψει
την πολιτική συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προ-
φανής: ένταση, πόλωση, αντιπαράθεση σε
υψηλούς τόνους και εμφυλιοπολεμικές

κορόνες. Ο Παύλος Πολάκης, όποτε η περίσταση δίνει
την ευκαιρία, αναφέρεται σε ιδεολογικούς προγόνους
είτε στελεχών της κυβέρνησης είτε δημόσιων λει-
τουργών, υπονοώντας τη δικτατορία των συνταγμα-
ταρχών αλλά και του... Μεταξά, τους ταγματασφαλίτες
και το παρακράτος. Από εκεί έπιασε το νήμα και ο Τά-
σος Παππάς της «ΕΦΣΥΝ» σε άρθρο του για να κάνει
μια ιστορική αναδρομή σε οικεία κακά, βλέποντάς το
βέβαια «μονόπαντα».

Το εύκολο θα ήταν να αρχίσει να απαριθμεί κανείς
τα εγκλήματα της Αριστεράς του παρελθόντος και να
τα φορτώσει στον Πολάκη, τον Τσίπρα, τον Τ. Παππά,

τον Σκουρλέτη κ.λπ. Για παράδειγμα, την τακτική του
«παιδομαζώματος», τη βίαιη επιστράτευση ανηλίκων
από τους αντάρτες στα ορεινά χωριά της Στερεάς, της
Ηπείρου και της Θεσσαλίας και, στη συνέχεια, τον
εκτοπισμό τους στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ μα-
κριά από τις οικογένειές τους. Ή να αναφερθεί στην
«κοινή μήτρα» τους με τους δολοφόνους της «17 Νο-
έμβρη». Όμως έτσι δεν βγαίνει τίποτα καλό, έτσι δεν
γυρίζει σελίδα η χώρα, δεν κλείνουν οι πληγές τού
χθες και δεν ξημερώνει ένα καλύτερο αύριο.

Την ώρα που η Ελλάδα και η κυβέρνηση που εξέλε-
ξαν οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές έχουν να αντι-
μετωπίσουν μια σειρά δυσεπίλυτων προβλημάτων,
από την πανδημία και τις σχέσεις με την Τουρκία μέχρι
το κόστος της ενέργειας, και να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις με επιτυχία -ενσωμάτωση της «πράσινης

οικονομίας», προσέλκυση εταιρειών-κολοσσών για
επενδύσεις, τουρισμός- το να μηρυκάζονται μπαγιάτι-
κα κλισέ του... περασμένου αιώνα δεν εξυπηρετεί. Δεν
εξυπηρετεί στη συνολική προσπάθεια προς τα εμ-
πρός.

Αλλά, σε τελική ανάλυση, δεν εξυπηρετεί και αυ-
τούς από τους οποίους προέρχονται τα λεκτικά «φαν-
τάσματα» των περασμένων. Εκτός και αν η ένδεια σύγ-
χρονου πολιτικού λόγου, η απουσία αντεπιχειρημάτων
ή λύσεων στα προαναφερθέντα και η δυσκολία στον
τρόπο πολιτικής αντιπαράθεσης που να συμβαδίζει
στο 2022 βγάζουν σε «μονόδρομο» αντιπαράθεσης
για τον Μαρκεζίνη, τον Παπαδόπουλο και την τέως βα-
σιλική οικογένεια.

Τότε μια χαρά θα φανεί σύντομα ότι αυτός ο μονό-
δρομος ήταν τελικά και αδιέξοδο.
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Στην Κρήτη για 
την ενθρόνιση 
του νέου 
Αρχιεπισκόπου

Ενόσω η Εκκλησία της Ελλάδος ή,
εν πάση περιπτώσει, μεμονωμένοι
χαμηλόβαθμοι ως επί το πλείστον ιε-
ράρχες έχουν δεχτεί έντονες επικρί-
σεις για την «καμπάνια» τους κατά του
εμβολίου, η αυτοκέφαλη Αρχιεπισκο-
πή της Κρήτης προσέφερε ένα άκρως
θετικό παράδειγμα. Προ 10ημέρου
και ύστερα από μια ψηφοφορία γκραν
γκινιόλ στη συνεδρίαση της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, νέος Αρχιεπίσκοπος Κρή-
της εξελέγη ο μέχρι πρότινος μητρο-
πολίτης Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου
Ευγένιος. 54 ετών, ο νέος Αρχιεπί-
σκοπος Κρήτης περιγράφεται από αν-
θρώπους που γνωρίζουν από πρώτο
χέρι τα της Εκκλησίας της Μεγαλονή-
σου ως ένας ιεράρχης με σύγχρονη
προοδευτική προσέγγιση για τον βα-
ρύνοντα ρόλο της Εκκλησίας στην
κοινωνία σήμερα. Η παράμετρος
ωστόσο που βάρυνε περισσότερο
ώστε τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο
και ο «γαλάζιος» βουλευτής Ρεθύ-
μνου Γιάννης Κεφαλογιάννης να «αγ-
καλιάσουν» τη συγκεκριμένη υποψη-
φιότητα ήταν η ξεκάθαρη όσο και έμ-
πρακτη στήριξη του Αρχιεπισκόπου
πλέον Ευγένιου στην εμβολιαστική
εκστρατεία. Πολλώ δε μάλλον που αν-
θυποψήφιοί του είχαν υιοθετήσει αμ-
φιλεγόμενη στάση έναντι του εμβο-
λιασμού σε μια περίοδο που η Δέλτα
οδηγούσε στις ΜΕΘ -και ορισμένους
δυστυχώς στον θάνατο- αρκετούς
ανεμβολίαστους ηλικιωμένους συμ-
πολίτες μας. Υπό αυτό το πρίσμα, η
παρουσία του πρωθυπουργού στην
ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, πιθανώς στις 5 Φεβρουαρίου,
πέραν του προφανούς συμβολισμού,
υποδηλώνει και την ικανοποίηση του
Μεγάρου Μαξίμου για τον Ευγένιο.

Κ
αινοφανής για τα ελληνικά (δι-
πλωματικά) δεδομένα είναι η ση-
μαντική πρωτοβουλία του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-

κη, ο οποίος συγκαλεί το απόγευμα τηλε-
διάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις ανά
τον κόσμο.

Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να παρου-
σιάσει ευκρινώς την πυξίδα της ελληνικής
διπλωματίας για την επόμενη περίοδο,
όπως το θέτει εύγλωττα στενός του συνερ-
γάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρω-
θυπουργός θα επαναβεβαιώσει τις κεντρι-
κές προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερι-
κής πολιτικής, ενώ αναμένεται να προβεί
και σε έναν συνοπτικό απολογισμό της έμ-
πλεης σημαντικών εξελίξεων περιόδου της
τελευταίας διετίας. 

Ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται κατά πληρο-
φορίες να αναφερθεί στην αδιάκοπη προ-

σπάθεια ενίσχυσης της σχετικής θέσης της
χώρας μέσω της ενδυνάμωσης του δικτύου
περιφερειακών και διεθνών συμμαχιών,
επικαλούμενος τις άκρως καθοριστικές
αμυντικού χαρακτήρα συμφωνίες με τη
Γαλλία και τις ΗΠΑ. 

Μόλις χθες εξάλλου τα πρώτα 6 γαλλικά
μαχητικά τύπου Rafale κατέφθασαν στη
χώρα μας, σαφής ένδειξη, όπως θα τονίσει,
ότι οι προαναφερθείσες συμφωνίες ανα-
βαθμίζουν εκ των πραγμάτων την αποτρε-
πτική δυνατότητα της χώρας μας. 

Με αποφασιστικότητα
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης αναμένεται να διαμηνύσει πως η Ελλά-
δα θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται με
σθένος, αποφασιστικότητα και αποτελε-
σματικότητα την εδαφική ακεραιότητα και
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τονί-
ζοντας εμμέσως πλην σαφώς πως η Αθήνα
δεν πτοείται από την αυξημένη επιθετικότη-
τα που προβάλλει τα τελευταία χρόνια η
Τουρκία. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός, ο
οποίος μέσω της έντονης κινητικότητας που
επιδεικνύει και στο εξωτερικό έχει γνωρί-
σει πολλούς εκ των πρεσβευτών μας, θα

έχει την ευκαιρία να ακούσει την προσέγγι-
ση, τις ανησυχίες και τους προβληματι-
σμούς των εκπροσώπων της χώρας στο
εξωτερικό. Η ανάληψη της συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας πιστοποιεί εξάλλου το ζωη-
ρό ενδιαφέρον του κ. Μητσοτάκη για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική
διπλωματία. Όπως μεταφέρουν εξάλλου
συνεργάτες του, ο κ. Μητσοτάκης συχνά
προτιμά να διαβάζει ο ίδιος τα τηλεγραφή-
ματα που αποστέλλουν καθημερινά οι πρέ-
σβεις μας στο εξωτερικό.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, που θα συν-
τονίσει ο αρμόδιος γγ Θεμιστοκλής Δεμίρης
και στην οποία θα συμμετάσχει σύμπασα η
ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, θα κά-
νει παρέμβαση και ο επικεφαλής της ελλη-
νικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας.

Συγκαλεί το απόγευμα 
τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες
πρέσβεις ανά τον κόσμο 

Μαθήματα διπλωματίας
από τον Κ. Μητσοτάκη 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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«Γ
εράκι Red, καλωσορίσατε
στο σπίτι σας. Καλές προσ-
γειώσεις, πάντα με ασφά-
λεια». Με αυτήν τη φράση ο

Πύργος Ελέγχου της Τανάγρας υποδέχτη-
κε τα Rafale στην Ελλάδα. Λίγο μετά τις
12.40 και αφού πέταξαν πάνω από την
Ακρόπολη, συνοδευόμενα από δύο Mira-
ge 2000-5, τα «Γεράκια» προσγειώθηκαν
στην 114 Πτέρυγα Μάχης περνώντας μέσα
από την αψίδα νερού, όπως επιβάλλει το
αεροπορικό έθιμο.

Η άφιξη των Rafale αποτελεί ιστορικό
γεγονός για την Ελλάδα και την Πολεμική
Αεροπορία, που εντάσσει στο οπλοστάσιό
της νέο μαχητικό έπειτα από σχεδόν δύο
δεκαετίες. Ταυτόχρονα αποτελεί «πολλα-
πλασιαστή ισχύος που αναβαθμίζει τη χώ-
ρα μας σε επίπεδο επιχειρησιακό, τεχνο-
λογικό αλλά και γεωπολιτικό», όπως τόνι-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τανά-
γρα, όπου βρέθηκε για να υποδεχτεί τους
πιλότους και τα μαχητικά.

«Πρόκειται για μια γεωστρατηγική εξέ-
λιξη πρώτης γραμμής, γιατί τα νέα μαχητι-
κά καθιστούν την Αεροπορία μας μια από
τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη Με-
σόγειο, κάτι που προσδίδει στην ευελιξία
της εθνικής μας διπλωματίας και τις πο-
λύπλευρες συμμαχίες της χώρας», διεμή-
νυσε ο πρωθυπουργός, ενώ αναφέρθηκε
και στην ισχυρή συμμαχία της Ελλάδας με
τη Γαλλία, σημειώνοντας ότι σύντομα τα
Rafale θα συμμετέχουν σε κοινές επιχει-
ρήσεις με τις υπερσύγχρονες φρεγάτες
Belharra. «Τα νέα Rafale που προσγει-
ώθηκαν σήμερα είναι έτοιμα να απογει-
ωθούν για ένα καλύτερο, πιο ειρηνικό αύ-
ριο για όλη την περιοχή. Θυμίζω ότι σε λί-
γο τα αεροσκάφη αυτά θα επιχειρούν δί-
πλα σε νέες γαλλικές φρεγάτες με τα
οποία μοιράζονται όχι μόνο οπλικά και
ηλεκτρονικά συστήματα αλλά και μια κοι-
νή επιχειρησιακή φιλοσοφία», είπε ο κ.
Μητσοτάκης.

«Ευχαριστώ, αγαπητέ Κυριάκο, για την
εμπιστοσύνη στη Γαλλία και τη ναυαρχίδα
της αεροναυπηγικής, στην Ευρώπη της
άμυνας που χτίζουμε», ήταν η απάντηση
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν
στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ελαφρύνσεις στα στελέχη των ΕΔ
Από την Τανάγρα ο πρωθυπουργός ανα-

κοίνωσε φοροελαφρύνσεις για χιλιάδες
στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του
Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξη-

ράς αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Κυριάκου
Μητσοτάκη, «τα πτητικά και καταδυτικά
επιδόματα που αφορούν πτήσεις, επιχει-
ρήσεις αλεξιπτωτιστών, τις επιχειρήσεις
των υποβρυχίων μας, τις υποβρύχιες κα-
ταστροφές και τη ναρκαλιεία απαλλάσ-
σονται από κάθε φόρο». Το μέτρο αφορά
επίσης τους υγειονομικούς της πρώτης
γραμμής, όπως τους αεροδιασώστες για-
τρούς και νοσηλευτές, καθώς και τα πλη-
ρώματα του ΕΚΑΒ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Rafale προσ-
γειώθηκαν στην Τανάγρα 16 μήνες μετά
την παραγγελία τους και ακριβώς έναν

χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα,
εκπαιδεύτηκαν οι πιλότοι και οι τεχνικοί
που θα «κρατούν» τα αεροσκάφη στον αέ-
ρα. «Είναι πλέον σε ανάπτυξη και επιχει-
ρησιακή, λειτουργική ετοιμότητα και όλο
αυτό το πλέγμα της επίγειας υποστήριξης,
με τις υποδομές και το προσωπικό, τους
τεχνικούς εδάφους που χρειάζεται, έτσι
ώστε τα Rafale πλέον να ενταχθούν πλή-
ρως στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας και από σήμερα και πέρα να είναι σε
θέση και αυτά να σκεπάζουν την Ελλάδα,
την επικράτεια, το Αιγαίο, τον εναέριο χώ-
ρο με τα όπλα τους και τα φτερά τους», τό-
νισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος.

Τα έξι «Γεράκια» με τις ελληνικές σημαίες
στα πιλοτήριά τους παρατάχθηκαν στην πί-
στα της 332 Μοίρας Παντός Καιρού, που θα
είναι η νέα τους «φωλιά». «Ήταν μια συνολι-
κή προσπάθεια, η οποία έγινε πάρα πολύ
γρήγορα, διεκπεραιώθηκε τάχιστα με σκοπό
την ενδυνάμωση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων», ανέφερε στο μήνυμά του ο αρ-
χηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος. «Ένα καινούργιο κεφάλαιο ξεκινά
σήμερα για την 332 Μοίρα, εντάσσοντας
στην τάξη της ένα από τα πλέον σύγχρονα
μαχητικά αεροσκάφη που υπάρχουν στον
κόσμο, το αεροσκάφος Rafale», τόνισε ο δι-
οικητής της 332 ΜΠΚ, αντισμήναρχος (Ι) Μι-
χαήλ Κούρτης.

Αεροπορική υπεροχή
Τα Rafale ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-

σόγειο χάρη στα υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και τα πανίσχυρα όπλα
που έχουν στη φαρέτρα τους. Οι Έλληνες πιλότοι, που πέταξαν από το Ιστρ της Γαλ-
λίας μέχρι την Τανάγρα χωρίς ανεφοδιασμό, μίλησαν στην «Political», δηλώνοντας
εντυπωσιασμένοι από τις δυνατότητες του νέου αεροσκάφους. «Είναι ένα εκπλη-
κτικό αεροσκάφος, ίσως από τα πιο σύγχρονα που κυκλοφορούν σε όλες τις αερο-
πορίες. Το καλύτερο αεροπλάνο είναι αυτό που έχει τον καλύτερο πιλότο, σε συν-
δυασμό με τα όπλα που έχει, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Νομίζω ότι θα κάνει
τη διαφορά στο Αιγαίο και όπου απαιτηθεί στην Ανατ. Μεσόγειο», ανέφερε ο αντι-
σμήναρχος (Ι) Τζουμάκας Παναγιώτης.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής υποδοχής ήταν η επανένωση
των οικογενειών και οι αγκαλιές των μικρών παιδιών στους πατεράδες τους, οι
οποίοι για σχεδόν έναν χρόνο εκπαιδεύονταν στη Γαλλία.

Ιστορική μέρα 
για την άμυνα 
της χώρας

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Συγκίνηση 
στην Τανάγρα

στην τελετή 
για την άφιξη

των έξι
γαλανόλευκων

«Γερακιών»
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ΚΙΝΑΛ: «Στα λόγια 
η ενίσχυση της 
αμυντικής βιομηχανίας» 

«Η αγορά και η άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων
6 Rafale δεν προσφέρονται ούτε για επικοινω-
νιακές φιέστες ούτε για κομματική εκμετάλλευ-
ση. Η άμυνα της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπό-
θεση και το Κίνημα Αλλαγής, έχοντας το DNA του
ΠΑΣΟΚ, το γνωρίζει πολύ καλά. Για αυτό και οι
επιλογές της παράταξης ήταν και είναι πάντοτε
επιλογές ευθύνης. Η αποτρεπτική ισχύς της Πο-
λεμικής μας Αεροπορίας αλλά και της άμυνας της
χώρας ενισχύεται σημαντικά με την παρουσία
των νέων και σύγχρονων αεροσκαφών», σχολία-
σε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως προχώρησε την
κριτική του και στο περιεχόμενο της συμφωνίας με
τη Γαλλία, υποστηρίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί
να παραβλέψει το γεγονός ότι στη συμφωνία δεν
υπάρχει πρόβλεψη είτε συμπαραγωγής είτε εκχώ-
ρησης μέρους του κατασκευαστικού έργου στην
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Η κυβέρνηση έχει
μείνει στα λόγια σε ό,τι έχει σχέση με την ελληνική
αμυντική βιομηχανία, δημιουργώντας εμπόδια
ακόμη και σε επενδυτικές πρωτοβουλίες που μπο-
ρούν να δώσουν προοπτική στη ναυπηγική και
αμυντική βιομηχανία, την ίδια ώρα που η Τουρκία
έχει επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα».

Το ΚΚΕ
Με σκληρή γλώσσα και οι κριτικές επισημάν-

σεις από το ΚΚΕ. «Οι κυβερνητικές φιέστες με τα
Rafale δεν μπορούν να κρύψουν ότι στις τραγι-
κές συνθήκες της πανδημίας και της ακρίβειας ο
λαός καλείται να επωμιστεί -με ευθύνη της κυ-
βέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων που τα
ψήφισαν- το υπέρογκο κόστος αυτών των πολε-
μικών αεροσκαφών, που υπηρετούν κυρίως την
εμπλοκή της χώρας στα επιθετικά σχέδια των
ευρωατλαντικών ιμπεριαλιστικών συμμαχιών
της άρχουσας τάξης», αναφέρει μεταξύ άλλων η
ανακοίνωση του Περισσού.

«Με τη “μετατροπή” της αγοράς των μαχητικών
αεροσκαφών Rafale σε κομματικό σποτ, η ΝΔ
διέπραξε τρεις ύβρεις», επισημαίνει με ανακοί-
νωσή της η Ελληνική Λύση και προσθέτει πως «τα
μαχητικά αεροσκάφη Rafale αποκτήθηκαν με τις
θυσίες του ελληνικού λαού και όχι της ΝΔ».

Δριμεία κριτική και από το ΜέΡΑ25 που θεω-
ρεί ότι «δεν είναι καθόλου τυχαία η φιέστα της
παραλαβής των γαλλικών Rafale, την ώρα που η
κυβέρνηση διαβεβαιώνει με κάθε τρόπο όλους
τους πληττόμενους από την υγειονομική πανδη-
μία και την πανδημία της ακρίβειας πως λεφτό-
δεντρα δεν υπάρχουν, αλλά η Μητσοτάκης ΑΕ
συνεχίζει να τα ανακαλύπτει μόνο όταν υπερ-
χρεώνει τη χώρα με δαπανηρές και ατελέσφο-
ρες κούρσες εξοπλισμών».

ΑΝΤ.ΑΝΤ.

Την πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού
μετ’ αποδοχών για τους εργαζόμενους
γονείς του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα παιδιών προσχολικής και υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης που διαγιγνώ-
σκονται θετικά στην Covid-19 προβλέπει
τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε
στη Βουλή, σημειώνοντας ότι υπάρχει
δυνατότητα επέκτασής της για όσες μέ-

ρες τα παιδιά παραμένουν θετικά και
χρειάζεται να παραμείνουν σπίτι. Με την
ίδια τροπολογία προτείνεται επίσης η
πρόβλεψη ειδικής άδειας απουσίας των
εκπαιδευτικών με υποκείμενο νόσημα.

Ως γονείς εργαζόμενοι νοούνται οι
γονείς παιδιών που α) είναι εγγεγραμ-
μένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς, β) φοιτούν σε

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης και γ) φοιτούν σε ειδικά
σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης. Η άδεια ειδι-
κού σκοπού δύναται να έχει διάρκεια
κατ’ ελάχιστον 5 ημερών. Οι τροπολο-
γίες θα συζητηθούν στο σημερινό νο-
μοσχέδιο που εισάγεται στην Ολομέ-
λεια της Βουλής.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία για την άδεια γονέων λόγω Covid 

«Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν
μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού,
που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ. Ντροπή και
εθνική καπηλεία», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας για την τελετή παραλαβής των 6 Rafale.

Ο τομεάρχης και ο αναπληρωτής τομεάρχης Άμυνας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας υποστηρίζουν
πως είναι πλέον βέβαιο ότι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη «δεν
υπάρχει πάτος, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που δεν μπορεί να

κάνει». «Τα κόμματα αγνοήθηκαν, οι αρχηγοί των κομμάτων
αγνοήθηκαν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αγνοήθηκε. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του», για να
συμπληρώσουν πως «έπρεπε να αποσπάσει την προσοχή του
ελληνικού λαού από τα απανωτά σοβαρότατα πλήγματα που
έχει δεχτεί η Ελλάδα λόγω του επικίνδυνου δόγματος εξωτερι-
κής πολιτικής του “πιστού και προβλέψιμου συμμάχου” που
ακολουθεί, σοβαρότατα πλήγματα που ήρθαν στην επιφάνεια
τις περασμένες εβδομάδες». 

Τσίπρας: «Ντροπή και εθνική καπηλεία»

Τ ην μήνιν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τελετή υποδοχής που διοργάνωσε η κυβέρνηση για την
παραλαβή των νέων μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Εκείνο, δε, που ξεσήκωσε το αντιπολιτευτικό μένος ήταν το
σχετικό βίντεο που ανέβασε και ο πρωθυπουργός στα social media. Μύδρους εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυ-

βέρνησης για την επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί απέναντι στην αγορά των Rafale από τη σύμμαχο Γαλλία, με
αφορμή τη χθεσινή επίσημη «πρώτη» στο ελληνικό FIR. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως «η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη
ανάγκη από φιέστες για να τραβήξει το βλέμμα της κοινωνίας μακριά από τους 100 νεκρούς ανά μέρα». 

Σε περιδίνηση 
η αντιπολίτευση
για τα Rafale 
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Πρόεδρος Αρείου Πάγου:

«Αφήστε έξω
από την πολιτική
τη Δικαιοσύνη»

Σε μια ηχηρή θεσμική παρέμβαση
με στόχο την προάσπιση του κύρους
της Δικαιοσύνης και με φόντο τις δι-
καστικές εξελίξεις σε σκέλος της υπό-

θεσης Novartis
προχώρησε η
πρόεδρος του
Αρείου Πάγου
Μάρια Γεωργίου.

Με αφορμή τις
πρόσφατες επι-
θέσεις κατά δι-
καστικών λει-
τουργών και τις

επικρίσεις που δέχονται για τον τρόπο
που χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις
δημοσίου ενδιαφέροντος, η κυρία Γε-
ωργίου υπογραμμίζει σε όλους τους
τόνους ότι το ηθικό των συναδέλφων
της δεν πρόκειται να καμφθεί. Η ανώ-
τατη δικαστική λειτουργός σημειώνει
ότι οι απαξιωτικές αναφορές στο έργο
της Δικαιοσύνης οδηγούν σε εργαλει-
οποίησή της και ζητά την προστασία
του θεσμού, καλώντας όλους να αφή-
σουν τη Δικαιοσύνη να κάνει απερί-
σπαστη το έργο της, έξω από πολιτικές
αντιπαραθέσεις.

«Οι αναφορές στις συνθήκες απονο-
μής Δικαιοσύνης στη χώρα μας, με
απαξιωτικές και μάλιστα υπό μορφή
δόγματος κρίσεις για αυτήν, με σαφείς
υπαινιγμούς για την ανεξαρτησία της,
επιχειρούν αυτό ακριβώς που καταγ-
γέλλουν: Να εργαλειοποιήσουν δηλα-
δή τη Δικαιοσύνη είτε για να κάμψουν
το ηθικό των δικαστικών λειτουργών
και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη
Δικαιοσύνη είτε για να προκαταλά-
βουν την κρίση των δικαστών, η οποία
είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητη.
Όσοι επιθυμούν πραγματικά να προ-
στατέψουν τη Δικαιοσύνη, δεν έχουν
παρά να την αφήσουν οριστικά έξω
από πολιτικές αντιπαραθέσεις και
σκοπιμότητες», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά στην ανακοίνωσή της.

Σε έναν μήνα θα περάσει ξανά το κατώ-
φλι της αρεοπαγίτου ανακρίτριας Κων-
σταντίνας Αλεβιζοπούλου ο εκδότης και
δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, ο
οποίος έλαβε προθεσμία για τις 18 Φε-
βρουαρίου προκειμένου να απολογηθεί,
μεταξύ άλλων, για δύο κακουργηματικές
πράξεις.

Ο κατηγορούμενος δημοσιογράφος
έφτασε στον Άρειο Πάγο συνοδευόμενος
από τους δικηγόρους του Γιάννη Μαντζου-
ράνη και Βασίλη Καπερνάρο, ενώ βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με τα αδικήματα της συ-
νέργειας σε κατάχρηση εξουσίας, της συ-
νέργειας σε παράβαση καθήκοντος κατά
συρροή και της εγκληματικής οργάνω-
σης-συμμορίας. «Σε αυτή την υπόθεση η
αλήθεια είναι τόσο πολύτιμη που ο κύριος
Μητσοτάκης τη φρουρεί με ολόκληρη σω-
ματοφυλακή. Η αλήθεια θα αποκαλυ-
φθεί», σχολίασε ο κ. Μαντζουράνης, ενώ ο

Βασίλης Καπερνάρος συμπλήρωσε: «Θα
μελετήσουμε τη δικογραφία η οποία αριθ-
μεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες. Πρέπει όλοι
να προσπαθήσουμε να μην αφήνουμε
υπονοούμενα για τη Δικαιοσύνη».

Κατά την έξοδο του δημοσιογράφου από
τον Άρειο Πάγο, περίπου 200 άτομα τον
χειροκρότησαν, ενώ το «παρών» έδωσαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολα-
κης, Χρήστος Σπίρτζης, Χρήστος Γιαννού-
λης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Τσί-
πρας, Νίκος Παππάς, Κώστας Μπάρκας, ο
πρώην υπουργός Γιάννης Μουζάλας και
άλλοι.

Στο μεταξύ, προθεσμία έλαβε από την
ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου
για τις 16 Φεβρουαρίου ο εκδότης Γιάννης
Φιλιππάκης, ο οποίος κατηγορείται στην
ίδια υπόθεση για απόπειρα εκβίασης σε
βαθμό κακουργήματος, σύσταση εγκλη-
ματικής οργάνωσης-συμμορίας και συ-

νέργεια σε απόπειρα εκβίασης. Υπενθυμί-
ζεται ότι στις 25 Ιανουαρίου 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 η διαδικασία
θα κλείσει με την απολογία του πρώην
αναπληρωτή υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου.

Ο τελευταίος είναι και ο κεντρικός πρω-
ταγωνιστής της έρευνας που διενεργεί η
ανακρίτρια του ειδικού δικαστηρίου σχετι-
κά με τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις
του στο έργο της Δικαιοσύνης την περίοδο
δικαστικής διερεύνησης του σκανδάλου
της φαρμακοβιομηχανίας της Novartis
από τους εισαγγελείς διαφθοράς αλλά και
σε υπόθεση εκβιασμού του επιχειρηματία
Σάμπυ Μιωνή. 

Σοφία Σπίγγου 

Α
λλαγές έρχονται
στο καταστατικό
του κόμματος, το
οποίο ο Τσίπρας

θέλει να βελτιώσει και να το
προσαρμόσει σε εκείνα ευρω-
παϊκών αριστερών κομμάτων
και κομμάτων της Οικολογίας. 

Ο Γιάννης Δραγασάκης ηγή-
θηκε της Επιτροπής Καταστατι-
κού, η οποία επεξεργάστηκε τις
νέες προτάσεις, μαζί με τη Δα-
νάη Κολτζίδα του Ινστιτούτου
Πουλατζάς. Πληροφορίες θέ-
λουν μάλιστα τη Δανάη Κολτζίδα
να έχει εδώ και καιρό εντολή από
τον Αλέξη Τσίπρα να βρει ποιο
μοντέλο καταστατικού αριστε-
ρού ευρωπαϊκού κόμματος ται-
ριάζει καλύτερα στα δεδομένα
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενόψει λοιπόν του 3ου Συνε-
δρίου του κόμματος, ο Αλέξης
Τσίπρας προτείνει: 
• Ψηφιακή δομή και λειτουργία:
• Θέσπιση σε όλα τα επίπεδα του
κόμματος της δυνατότητας ψη-
φιακής ή υβριδικής λειτουργίας
των οργάνων, εκτός της διά ζώ-
σης, που παραμένει φυσικά ο
κανόνας: 
• Απλοποίηση της διαδικασίας
ένταξης στο κόμμα:

Με μια απλή αίτηση είτε στην
Οργάνωση Μελών (ΟΜ), είτε κεν-
τρικά στο κόμμα, είτε στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα isyriza.gr, ο
κάθε πολίτης που το επιθυμεί γί-
νεται αυτοδίκαια μέλος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Για
περιπτώσεις ενστάσεων προκει-
μένου να προστατεύεται πολιτικά
το κόμμα, δίνεται στα μέλη της
ΟΜ, στην οποία εντάσσεται το νέο
μέλος, η δυνατότητα προσφυγής
κατά της ένταξης στην Επιτροπή
Δεοντολογίας.
• Συμμετοχική και άμεση δημο-
κρατία:

Τα μέλη θα έχουν πολύ πιο ου-
σιαστικό ρόλο από το να συζη-
τούν ήδη ειλημμένες αποφά-
σεις, καθώς αποκτούν δικαίωμα
να λαμβάνουν τις κρίσιμες απο-
φάσεις, όπως πχ για τη συμμετο-
χή σε μια κυβέρνηση, μέσα από
τη διεξαγωγή καθολικών δημο-
ψηφισμάτων.
• Εκλογή αντιπροσώπων: 

Τα μέλη εκλέγουν αντιπροσώ-
πους όχι μόνο για το συνέδριο,
αλλά και σε δημοτικές και περι-
φερειακές συντονιστικές επι-
τροπές και το Εθνικό Συμβούλιο,
ενισχύοντας έτσι την παρέμβασή

τους σε δημοτικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο. 

Η συλλογική ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
τόσο η Κεντρική Επιτροπή όσο
και ο πρόεδρος του κόμματος,
θα εκλέγονται απευθείας από
τα μέλη του κόμματος με κα-
θολική ψηφοφορία με ενιαία
λίστα.

Το συνέδριο θα εγκρίνει, πέ-
ραν από το κείμενο Πολιτικής
Απόφασης, και τις υποψηφιότη-
τες για την Κεντρική Επιτροπή,
καθώς και για την προεδρία του
κόμματος.

Σε έναν μήνα η απολογία Βαξεβάνη, προθεσμία και ο Φιλιππάκης 

Γενναίες προτάσεις από Τσίπρα
Εισήγηση 
για εκλογή
προέδρου του
κόμματος αλλά
και Κεντρικής
Επιτροπής 
από τη βάση 



ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ7

Τ
ις τεράστιες προοπτικές που έχει ο
ελληνικός τουρισμός για τη φετινή
σεζόν συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη
ο πρωθυπουργός και ο διευθύνων

σύμβουλος του TUI Group, Fritz Joussen. Στη
διάρκειά της επισημοποιήθηκε και η ίδρυση
του Co-Lab του ομίλου στη Ρόδο, του πρώτου
εργαστηρίου συνεργασίας για τον επωφελή
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ολό-
κληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που συνδέ-
ονται με τον τουρισμό.

«Αναμένουμε φέτος μια πολύ καλή τουρι-
στική σεζόν από την έναρξή της», είπε ο κ.
Μητσοτάκης, με τον κ. Joussen να τονίζει ότι
αναμένει τον διπλασιασμό των αφίξεων από
την πλευρά του Ομίλου TUI το 2022 σε σύγ-
κριση με το περασμένο έτος, που σημαίνει ότι
οι επισκέπτες που θα ταξιδέψουν στην Ελλά-
δα μέσω του ομίλου θα ξεπεράσουν ακόμα
και τα επίπεδα του 2019.

«Πέρυσι 1,5 εκατομμύριο πελάτες της TUI
επισκέφτηκαν την Ελλάδα», σημείωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ομίλου, προσθέτοντας
ότι «ήδη για φέτος πιστεύουμε ότι θα υπερ-
βούμε τα προ κρίσης επίπεδα. Άρα ο σχεδια-
σμός μας για το τρέχον έτος αφορά 3 εκατομ-
μύρια πελάτες της TUI στην Ελλάδα».

Πάνω από τα επίπεδα του ’19
«Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα

προ κρίσης επίπεδα και θα αποτελέσει έναν
από τους κερδισμένους της υγειονομικής
κρίσης», σημείωσε ο Fritz Joussen, ενώ υπο-
γράμμισε ότι τα μέτρα προστασίας που κατάρ-
τισε και ενεργοποίησε η Ελλάδα κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας αποτέλεσαν κρίσιμο στή-
ριγμα για τον τουρισμό.

«Έχετε υπάρξει εξαιρετικοί στη διαχείριση
της κρίσης και στη διαχείριση των πρωτοκόλ-

λων για τους προορισμούς. Οι πελάτες αισθά-
νονταν ασφαλείς, που ήταν πολύ σημαντικό
για αυτούς. Πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλο
επίτευγμα και επιτρέψτε μου να σας ευχαρι-
στήσω για όλες τις προσπάθειές σας», είπε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από ελλη-
νικής πλευράς ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου
Αντώνης Καμπουράκης.

Το νέο μοντέλο
Μιλώντας για τον χαρακτήρα της πρωτο-

βουλίας στη Ρόδο, σε συνέχεια της πρωτο-
βουλίας GR-eco Islands, ο πρωθυπουργός
τόνισε ότι «θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα

μας στο μέλλον και επιμένουμε σταθερά ότι το
νέο μας τουριστικό μοντέλο πρέπει να είναι
βιώσιμο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η
πράσινη μετάβαση είναι σημαντική και σκο-
πεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό
ταμείο για όλα τα νησιά του Αιγαίου, ώστε να
μπορούν οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι να
συμμετάσχουν σε projects τα οποία θα εστιά-
ζουν ιδιαίτερα σε ζητήματα βιωσιμότητας».

Παράλληλα σημείωσε ότι «η επέκταση της
τουριστικής σεζόν είναι μια από τις βασικές
προτεραιότητες στη μακροπρόθεσμη στρατη-
γική μας και πιστεύουμε ότι πολλοί από τους
προορισμούς μας, συμπεριλαμβανομένης της
Ρόδου, έχουν την ικανότητα να προσελκύ-
σουν και επισκέπτες πέραν των καλοκαιρινών

μηνών». «Υπάρχει ένα γενικότερο αφήγημα
που υπερβαίνει τον τουρισμό. Πιστεύω πως η
Ελλάδα είναι ξεκάθαρα μια χώρα που γυρίζει
σελίδα. Αφήνει πίσω της μια δεκαετία κρίσε-
ων και πόνου και είναι μια χώρα που επιδιώ-
κει πλέον να στραφεί στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων του μέλλοντος», υπογράμμισε ο
κ. Μητσοτάκης. 

Τηλεδιάσκεψη 
του πρωθυπουργού με 
τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του TUI Group - Πρόβλεψη 
για διπλάσιες αφίξεις 

Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Στη σωστή κατεύθυνση αλλά χρήζει βελτιώσεων 
Ως σημαντικό και ευέλικτο εργαλείο ενίσχυσης των επενδύ-

σεων αναγνώρισαν οι φορείς το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο,
με τις κυριότερες παρατηρήσεις τους να εστιάζονται στο ότι πα-
ρά τις βελτιώσεις αποκλείονται μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις αλλά και άλλοι κλάδοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
χώρας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ, οι ρυθμίσεις του
νομοσχέδιου είναι θετικές και επιφέρουν μεγάλες μειώσεις
στη γραφειοκρατία, αλλά πρέπει τα κίνητρα να είναι ανάλογα με
αυτά της ΕΕ. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών
Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος υποστήριξε ότι οι μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις τουριστικών επαγγελμάτων δεν
έχουν στήριξη από κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τό-
νισε την ανάγκη να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ο κλά-
δος αυτός. Ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων χαρακτήρισε θετική τη βελτιωτική

αλλαγή με την ένταξη και των τριάστερων ξενοδοχείων στον
αναπτυξιακό νόμο, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρ-
ξει αντίστοιχη μέριμνα και για τα χαμηλότερης κατηγορίας ξε-
νοδοχεία, ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους για να τονω-
θεί περαιτέρω το τουριστικό προϊόν.

Ο αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό τον
αναπτυξιακό νόμο», ωστόσο εξέφρασε την αντίθεσή του στην
εξαίρεση του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας ζητώντας να
ενταχθούν και αυτοί οι κλάδοι.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παίρνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό ενισχύσεων και πολύ περισσότερα σε μετρητά από
ό,τι ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, είπε ο Άδωνις
Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο αίτημα που δέχθηκε

η κυβέρνηση από τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι γιατί δεν δίνει
μετρητά και σε εκείνες. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, το παρόν νομοσχέδιο
θα κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη γιατί θα επιταχύνει τις
διαδικασίες ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, περισσότεροι θα
επενδύσουν τα χρήματά τους, περισσότεροι θα βρουν δουλειά
και θα κινηθεί η οικονομία. Απηύθυνε δε κάλεσμα στην αντιπο-
λίτευση και ειδικά στο ΚΙΝΑΛ να ψηφίσουν τον νόμο, εφόσον ο
νέος πρόεδρός του έχει δεσμευθεί για υπεύθυνη αντιπολίτευ-
ση, υπενθυμίζοντας αντίστοιχο νόμο που είχε φέρει η κυβέρ-
νηση Σαμαρά - Βενιζέλου.

Υπέρ της αρχής του νομοσχέδιου τάχθηκε μόνο η ΝΔ. Από
την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ,
ΕΛΛΥ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25
καταψήφισαν.

Πάει για μεγάλο ρεκόρ ο τουρισμός



ΜΜε τους Γάλλους θα πάμε
μαζί και στο… Διάστημα 
Έρχεται στη χώρα μας για επίσημη επίσκεψη

ο Γάλλος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και

βατραχάνθρωπος, στρατηγός Thierry

Burkharrd, ο οποίος θα υπογράψει μια ξεχω-

ριστή συμφωνία με τον δικό μας Κωνσταντίνο

Φλώρο. Μια στρατιωτική συνεργασία στο Διά-

στημα, με την οποία η Ελλάδα αποκτά για πρώ-

τη φορά επισήμως πληροφορίες από τους

γαλλικούς στρατιωτικούς δορυφόρους που

ήδη έχουν εκτοξευθεί στο Διάστημα. Η Γαλλία

έθεσε τον περασμένο Οκτώβριο σε τροχιά τον

στρατιωτικό δορυφόρο Syracuse 4A («Συρα-

κούσες»), ο οποίος θα βοηθήσει τις Ένοπλες

Δυνάμεις της να συλλέγουν πληροφορίες και

να επικοινωνούν μεταξύ τους όπου κι αν βρί-

σκονται. «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία» και στο

Διάστημα, δηλαδή…

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο
ξενοδόχος στην Ελλάδα

Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Το πρώτο
Nobu Hotel στην Ελλάδα, της ομώνυμης ξενοδο-
χειακής και τουριστικής αλυσίδας Nobu Hospi-
tality, η οποία έχει βασικούς μετόχους τον Ιάπω-
να σεφ Νόμπου Ματσουχίσα, τον Αμερικανό πα-
ραγωγό, επενδυτή και επιχειρηματία Μέιρ Τέ-
περ και τον θρυλικό αστέρα του Χόλιγουντ Ρόμ-
περτ ντε Νίρο, θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφω-
να με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η
Nobu Hospitality υπέγραψε μακροχρόνια συμ-
φωνία διαχείρισης με τη MonteRock Interna-
tional (MRI) των επιχειρηματιών Δήμου Στασι-
νόπουλου και Πέτρου Στάθη, για τη δημιουργία
ενός εντυπωσιακού συγκροτήματος στη Σαντο-
ρίνη που θα περιλαμβάνει ένα διάσημο Nobu
Restaurant καθώς και πολυτελείς σουίτες, σπα,
κέντρο γυμναστικής, πισίνα υπερχείλισης δι-
πλού επιπέδου και πέντε πολυτελείς βίλες με
πισίνα, με πανοραμική θέα στην Καλντέρα και το
Αιγαίο πέλαγος.

Η Αδάμου πάει ΚΙΝΑΛ
Η ανεξάρτητη βουλευτής της Β’ Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνα Αδάμου φλερτάρει, λέει, με
το ΚΙΝΑΛ. Κι εγώ που την είχα για ΣΥΡΙΖΑ,
έπεσα έξω… Η κυρία Αδάμου έφυγε πριν από
μερικούς μήνες από το ΜέΡα25, καθώς όπως
είπε βίωσε μπούλινγκ, τραμπουκισμούς,
mobbing, καταπάτηση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και
έλλειψη σεβασμού από το
κόμμα του Γιάνη Βαρουφά-
κη. Αφήστε που όπως λέει
η ίδια βίωσε μια αυταρχική
και άκρως αντιδημοκρατι-
κή συμπεριφορά, αφού δεν
της επετράπη από την ηγε-
σία του ΜέΡΑ25 να ορκιστεί
στη Βουλή με θρησκευτικό όρκο, αλλά της
επέβαλαν τον πολιτικό όρκο, καταπατώντας το
ανθρώπινο δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Σε
συνέντευξή της στο Vergina TV για το πολιτικό
της μέλλον, η Κ. Αδάμου απάντησε ότι δεν
αποκλείει τη συνεργασία της με το Κίνημα Αλ-
λαγής και αναφέρθηκε με καλά λόγια στον Νί-
κο Ανδρουλάκη.

Έχουν αρχίσει να πέφτουν
τα στοιχήματα για το τι θα
κάνει ο Γιώργος Κύρτσος
μόλις τον τελειώσει ο Μη-
τσοτάκης από τη ΝΔ. Γρά-
φονται και λέγονται πολλά.
Άλλοι λένε ότι θα πάει με το
ΚΙΝΑΛ κι άλλοι ότι θα ακο-
λουθήσει τον δρόμο του Ευάγγελου (μη με
ρωτήσετε ποιος είναι ο Ευάγγελος) και θα
συνταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν αγοράζω
κανένα από τα δύο σενάρια. Δηλαδή το να
μιλάει με Κυριάκο Βελόπουλο ή με άλλους
wannabe αρχηγούς της δεξιάς πολυκατοι-
κίας το θεωρούμε απίθανο; Έχει μαζευτεί
πολύ πράγμα προς τα δεξιά που ψάχνει για
νέο «κόμμα». Αν και με τον Βελόπουλο έχει
περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί κά-
που… Λέω τώρα, υποθέσεις εργασίας κάνω,
όχι ότι ξεύρω κάτι. Αλίμονο.

Πρόταση 
στη Μέρκελ 
για τον ΟΗΕ

Δεν βλέπω να γλιτώνουμε από την πρώην
καγκελάριο. Διάβασα την είδηση και προσπαθώ
να συνέλθω από το σοκ: Ο Γκουτέρες πρότεινε
στη Μέρκελ να αναλάβει επικεφαλής συμβου-
λευτικού οργάνου στον ΟΗΕ! Ο Αντόνιο Γκουτέ-
ρες ζήτησε από την Άνγκελα Μέρκελ να αναλά-
βει την προεδρία υπό σύσταση συμβουλευτικού
οργάνου του οποίου επικεφαλής θα τεθούν
πρώην αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, εξήγη-
σαν οι πηγές στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων. Σαν να λέ-
με, δηλαδή, ότι η
Άνγκελα Μέρκελ
έχει κάνει τόσα
καλά στην παγκό-
σμια κοινότητα
και ειδικά στην
Ευρωπαϊκή Ένω-
ση που έκρινε ο
Γκουτέρες ότι
πρέπει να της δώ-
σει κι άλλο ρόλο.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το απάνθρωπο
δημοσιονομικό πρόγραμμα που διέλυσε τις χώ-
ρες του Νότου; Τα μνημόνια που κατέστρεψαν
την Ελλάδα; Τα όπλα που πουλάει και αγοράζει
από τους Τούρκους; Το διπλό παιχνίδι που έπαι-
ζε και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς
για τους αγωγούς φυσικού αερίου; Το βρόμικο
παιχνίδι που έπαιξε στην αναγνώριση του μορ-
φώματος των Σκοπίων και στην παραχώρηση
του ονόματος της «Μακεδονίας»; Μεγάλη η
προσφορά της. Αξέχαστη. Αν και δεν πρόκειται
να δεχθεί η ίδια… 

Προβλέπω μεγάλα μπλεξίματα
με τις υποθέσεις του αποθα-
νόντος Άκη Τσοχατζόπουλου.
Στοιχεία για δύο τραπεζικές

θυρίδες σε ξένη τράπεζα -μία
από τις οποίες έχει πιθανολογηθεί

ότι ανήκει σε σημαίνον πολιτικό πρόσωπο- και
τρεις πολυσέλιδες διαθήκες του Τσοχατζόπουλου
φαίνεται να δίνουν νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο
με τις μίζες από εξοπλιστικά προγράμματα και βα-
σικό κατηγορούμενο-πρωταγωνιστή τον αποθα-
νόντα πολιτικό. Αν τα λεφτά στις θυρίδες έχουν ση-
κωθεί, θα πέσει μαύρο κλάμα…
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Η περίπτωση 
του Κύρτσου… 

Το ξέπλυμα βαστάει 
μια χαρά στην Ελλάδα

Τι προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία για το 2021;
Καθίστε αναπαυτικά και στοχαστείτε τι συμβαίνει
στη χώρα: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότη-
τες 112 έγγραφα παρο-
χής πληροφοριών, τα
οποία αφορούσαν 396
εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Στη βάση των πληροφο-
ριών αυτών άνοιξαν 384
υποθέσεις, εκ των οποί-
ων οριστικοποιήθηκαν οι 208. Βεβαιώθηκαν ποσά
25,9 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχτηκαν γύρω
στα 2,4 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, μόλις το 9% του συνό-
λου. Να το πω λαϊκά: Από τα 10 ευρώ που βεβαιώθη-
καν για ξέπλυμα, εισπράχθηκε μόνο το 1 ευρώ!

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...
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Ένας Λετονός για το 
Χρηματιστήριο Αθηνών 

Το όνομά του, Nils Melngailis. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι το τρίτο όνομα που ακούγε-
ται για το Χρηματιστήριο Αθηνών εκτός από τους δύο βασικούς υποψήφιους, τον Ευθύμιο
Κυριακόπουλο και τον Γιάννη Κοντόπουλο.  Για τον Nils Melngailis πολλά πράγματα δεν ξέ-
ρουμε. Γεννημένος στις 14 Ιανουαρίου 1965, είναι Λετονός επιχειρηματίας που γεννήθηκε
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
του Ομίλου Luminor.  Πρώην διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Lattelecom (2004-2008) και πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Parex Banka (2008-2010). Το
1987 συμμετείχε στο πρόγραμμα Κεντρικών Ευρωπαϊκών Σπουδών
στη Βιέννη. Αποφοίτησε από το Boston College με πτυχίο στις Πολιτι-
κές Επιστήμες. 

Σπούδασε στο Fletcher School of Legal Diplomacy στο Πανεπιστή-
μιο Taft στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1992. Ομολογουμένως έχει μεγά-
λη πορεία στα χρηματοοικονομικά και στις τράπεζες. Το 2006 έγινε διευθυντής της Hori
Productions στο Τόκιο, ήταν διευθυντής Εξαγωγών στην China Business Associates (στο
Σαν Φρανσίσκο) και διευθύνων σύμβουλος της Baltic Ventures Inc. Υπήρξε σύμβουλος-
ελεγκτής στην Coopers & Lybrand η οποία έλεγχε την Bank Baltic, ήταν μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Coopers & Lybrand Eastern Europe και υπεύθυνος εταίρος στις χώ-
ρες της Βαλτικής, ενώ το 1998 έγινε επικεφαλής του γραφείου PriceWaterhouseCoopers
Baltic. Δεν το λες και μικρό το βιογραφικό του, αν συνεχίσω να γράφω, δεν θα τελειώσω
ποτέ… Για να δούμε ποιος θα επικρατήσει; Κοντός ψαλμός αλληλούια…

Οι «αποκαλύψεις» του Σκέρτσου στους μαθητές
Τελικά οι μαθητές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος
συναντήθηκε διαδικτυακά με τους 19 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου της
Λαμπείας, μιας ορεινής κοινότητας 250-300 κατοίκων στην Αρχαία Ολυμπία. Οι μαθητές τον
βομβάρδισαν με ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική του πορεία, ζητώντας να μάθουν αν ήταν
καλός μαθητής στο σχολείο, ποιο ήταν το κίνητρό του για να εμπλακεί με τα κοινά, αν θα παρότρυνε ή
θα απέτρεπε τον 12χρονο γιο του να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο Σκέρτσος απάντησε με ειλικρίνεια
ότι ήταν καλός μαθητής. «Σπασίκλας» όπως τους είπε με χιούμορ, αλλά εξήγησε στα παιδιά πως η
ζωή είναι και άλλα πράγματα εκτός από το διάβασμα. Τους προέτρεψε ό,τι κάνουν να το κάνουν στη
ζωή τους με πάθος, και για τον εαυτό του υπογράμμισε: «Δεν είμαι πολιτικός, ούτε θα ζητήσω την
ψήφο των πολιτών». Τέλος, όπως τους είπε, ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του με τα ποδοσφαιρικά
και είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Ωραίο το ρεπορτάζ των μαθητών!
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Ο Παπαμιμίκος,
η πανεπιστημιακή
αστυνομία και στο
βάθος… εκλογές
Με φόντο τις ζυμώσεις που γίνονται για τις
επικείμενες εθνικές εκλογές θυμήθηκα και
τον Ανδρέα Παπαμιμίκο που φέρεται σύμφω-
να με πληροφορίες να επιθυμεί να κατέβει
υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Θυ-
μήθηκα, λοιπόν, ότι ο πρώην γραμματέας της
ΝΔ ήταν από τους πρώτους που είχαν θέσει ως
επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία μιας πανε-
πιστημιακής αστυνομίας. Όταν ήταν γραμμα-
τέας της ΝΔ είχε κάνει σειρά συναντήσεων με
τις διοικήσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστή-
μιου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς
και του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
προτείνοντας μεταξύ άλλων: Τη φύλαξη των
ΑΕΙ από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, όπου
με την κατάλληλη εκπαίδευση θα προστα-
τεύουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας και τη δημόσια περιουσία, τον ορισμό ενός
συνδέσμου από την Ελληνική Αστυνομία σε
κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, τη δυνατότητα
εισόδου στα κτίρια, κατά τις ώρες που δεν γί-
νονται μαθήματα, μόνο με τη χρήση φοιτητι-
κής ταυτότητας και τη δημιουργία κόκκινης
γραμμής επικοινωνίας σε καταστάσεις εκτά-
κτου κινδύνου. Να τα λέμε κι αυτά…

Μαύρα σύννεφα βλέπω πάνω
από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
αν και γίνονται προσπάθειες για
εξωδικαστικούς συμβιβασμούς
μετά την προσφυγή του Δήμου
Χαϊδαρίου. Δικαστικά η υπόθεση
πάει για τον ερχόμενο Μάρτιο,
οπότε θα κονταροχτυπηθούν
στις δικαστικές αίθουσες η ΕΤΑΔ
και ο Δήμος Χαϊδαρίου. Πόση
υπομονή πιστεύετε ότι θα κάνει ο
εφοπλιστής Προκοπίου, ο οποίος
έχει ρίξει ήδη εδώ και μήνες και
την εγγυητική επιταγή των 25
εκατομμυρίων στο τραπέζι;

Νέα μπλεξίματα 
για τον ΣΥΡΙΖΑ… 

Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι,
αλλά το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα
μετά την εφημερίδα «Αυγή» που θα
απασχολήσει τα παλικάρια της Κου-
μουνδούρου είναι το μέλλον του ρα-
διοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκι-
νο». Εκεί να δεις μπλεξίματα. Έχουν
ξαμοληθεί διάφορα σαΐνια του κόμ-
ματος προκειμένου να βρουν κάποι-
ον ιδιώτη αγοραστή, αλλά μέχρι τώ-
ρα η υπόθεση είναι τζίφος. Κανείς
δεν ενδιαφέρεται να μπλέξει και να
πληρώνει κομματικά διορισμένους
υπαλλήλους… Άσε που κάτι έχει
αρχίσει και όζει (μυρίζει άσχημα δη-
λαδή) σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ). Έχει βουίξει ο τό-
πος για κάτι ορκωτούς λογιστές που
δεν έχουν άδεια ορκωτού και δεν εί-
ναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο.
Έλα Χριστέ κι Απόστολε… Συμβαί-
νουν τέτοια πράγματα στη ριζοσπα-
στική Αριστερά;

Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο 
της συνάντησης Καραμανλή - Πάιατ

Η γεωπολιτική θέση της
Αλεξανδρούπολης στον
ενεργειακό και γεωστρατηγι-
κό χάρτη τέθηκε στο επίκεν-
τρο της συνάντησης εργασίας
που είχαν την Τετάρτη ο
υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμαν-
λής και ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.
Στη συνάντηση μετείχαν ο
υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές
Γιώργος Καραγιάννης, η γγ Υποδομών Μα-
ρία-Έλλη Γεράρδη, ο γγ Μεταφορών Γιάν-
νης Ξιφαράς, ενώ τον Αμερικανό πρέσβη
συνόδευαν ο οικονομικός σύμβουλος Eric
Holmgren και η εμπορική σύμβουλος Yuri
Arthur. «Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε

όλο αυτό το διάστημα μια πο-
λύ στενή και εποικοδομητική
συνεργασία, ιδιαίτερα για να
προωθήσουμε και να αναπτύ-
ξουμε το κοινό στρατηγικό
μας σχέδιο: την αξιοποίηση
και την ανάδειξη της Αλεξαν-
δρούπολης αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής, η οποία με
σταθερά βήματα εξελίσσεται
σε σημαντικό γεωστρατηγικό,

οικονομικό και ενεργειακό κόμβο», δήλω-
σε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κα-
ραμανλής παρουσίασε όλες τις ενέργειες
που έχει αναλάβει το υπουργείο, χωρίς τις
οποίες δεν θα ήταν δυνατή καμία περαιτέ-
ρω αξιοποίηση του λιμένος. 



Η σπίθα 
στο ξερό χορτάρι 

Πληροφορούμαι ότι στις συσκέψεις
που γίνονται πίσω από τις κλειστές πόρ-
τες επικρατεί μεγάλη αγωνία των «γα-
λάζιων» βουλευτών για
το πώς μπορεί να εξε-
λιχθεί πολιτικά για τη
ΝΔ η εκατόμβη νεκρών
από την πανδημία.
«Μπορεί να γίνει η σπί-
θα που θα βάλει φωτιά
στο ξερό χορτάρι του
ΕΣΥ», εξομολογείται σε συναδέλφους
του παλαιός και έμπειρος κοινοβου-
λευτικός, φοβούμενος ότι χάθηκε πο-
λύτιμος χρόνος για να προχωρήσουν οι
δομικές αλλαγές που χρειάζεται το ΕΣΥ. 

«Καρδιοχτύπια» 
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Ε, λοιπόν, όσοι προεξοφλούν την εκλογική
κάθοδο της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυρά-
κη στην Α’ Θεσσαλονίκης,
ας κρατήσουν μικρό καλά-
θι. Οι δικές μου πληροφο-
ρίες λένε ότι η γνωστή δη-
μοσιογράφος δεν έχει λά-
βει κανένα απολύτως μή-
νυμα από τον πρόεδρο Κυ-
ριάκο που να παραπέμπει
σε μη συμμετοχή της στο επόμενο «γαλάζιο»
ευρωψηφοδέλτιο. Οπότε, ας περιμένουμε.
Αντιθέτως, πληθαίνουν οι ενδείξεις που εμ-
φανίζουν ως βέβαιο υποψήφιο στη συγκε-
κριμένη εκλογική περιφέρεια τον πολιτευτή
Δ. Γκολιδάκη. Οι «γαλάζιες» πηγές μου λένε
ότι ο καρδιολόγος στο επάγγελμα κ. Γκολιδά-
κης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του
κυβερνητικού όσο και του κομματικού επιτε-
λείου της Πειραιώς. Οπότε, το μόνο σίγουρο
είναι ότι έχουν αρχίσει τα καρδιοχτύπια των
βουλευτών της συγκεκριμένης περιφέρειας. 
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Ανάμεσα στα πρόσωπα που
κλήθηκε να αναγνωρίσει η
24χρονη που φέρεται να

υπέστη ομαδικό βιασμό σε
σουίτα ξενοδοχείου στη

Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται και ο γιος
γνωστού εφοπλιστή που δραστηριοποιείται
στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά.
Το όνομά του, μάλιστα, περιλαμβάνεται και
στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, παρότι ο
ίδιος αρνείται ότι συμμετείχε στα φρικώδη
πίσω από τις κλειστές πόρτες. 

Οι δημοσκοπήσεις και ο Λιβάνιος
Σας έλεγα χθες για τις δημοσκοπήσεις που πέφτουν βροχή το

τελευταίο διάστημα και οι οποίες έχουν προβληματίσει τα επι-
τελεία των κομμάτων. Στη ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης έχει ορίσει
υπεύθυνο για την ανάλυση των δημοσκοπήσεων ένα πρόσωπο
της απολύτου εμπιστοσύνης του, τον υφυπουρ-
γό του Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος παλαιότε-
ρα ήταν και υπεύθυνος μηχανογράφησης
της ΝΔ. Ο εν λόγω διαθέτει μεγάλη εμπει-
ρία, κυρίως στην αποκωδικοποίηση των
«πονηρών» σημείων των τάσεων της κοι-
νής γνώμης. 

Μαύρη πέτρα από τον Ιβάν 
Καθημερινά ενημερώνεται το κυβερνητικό επιτε-

λείο, όπως μαθαίνω, για τις κινήσεις του Ιβάν Σαββί-
δη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, έχει αποφασίσει να
τα πουλήσει όλα και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του.

Τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν τα ραν-
τεβού του με άλλους επιχειρηματίες

για όλα τα «φιλέτα» που έχει στην
κατοχή του. Το κλίμα που επικρα-
τεί στον τηλεοπτικό σταθμό Open
δεν χρειάζεται να σας το περι-
γράψω. Το καταλαβαίνετε. Κλάμα

και αγωνία. 

Ο διάδρομος επιστροφής στο ΚΙΝΑΛ
μέσω της πλατείας Κολωνακίου… 
Ν

α μου το θυμηθείτε! Έρχε-
ται σφαγή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ, με το ένα κόμ-
μα να προσπαθεί να μετα-

γράψει όποιον μπορεί από το άλλο.
Το τι γίνεται στο παρασκήνιο δεν

έχει προηγούμενο. Τα τελευταία νέα
είναι τα εξής: Μια ενδιαφέρουσα πα-
ρέα, πέριξ του Κολωνακίου, λοιπόν,
συναντιέται όλο και πιο συχνά τελευ-
ταίως για να συγγράψει ένα πολιτικό
κείμενο-παρέμβαση, στο οποίο θα
αποτυπώνονται ανησυχίες για την
προοδευτική διακυβέρνηση της χώ-
ρας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι
συγγραφείς θα περιοριστούν στη δη-
μοσιοποίηση του κειμένου ή θα κά-
νουν κι άλλο βήμα με τη δημιουργία
πολιτικής κίνησης, που στη συνέχεια
θα επιδιώξει «θεσμοθετημένο» διάλο-
γο με το ΚΙΝΑΛ. 

Και λέω ότι παραμένει ερώτημα το
επόμενο βήμα, διότι εις εκ των συγ-
γραφέων, ο Κώστας Χρυσόγονος, λόγω

και της πολύ καλής σχέσης του με τον
νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ από την Ευρω-
βουλή, θέλει απευθείας ένταξη. 

Ο έτερος συγγραφεύς, όμως, ο κ.
Σταύρος Κοντονής, διαφωνεί και επι-
θυμεί μια πιο προγραμματική προσέγ-
γιση. Ίσως γιατί θεωρεί ότι με αυτή τη

μεθόδευση θα αποφύγει το μεγάλο
τουλάχιστον κράξιμο, όχι του ιδίου, αλ-
λά του Ανδρουλάκη που θα τον μαζέ-
ψει, αν τον μαζέψει. Πάντως, οι δυο
παραπάνω έχουν κι άλλους συχνούς
συνομιλητές, με πλέον προβεβλημένο
εξ αυτών τον κ. Γιάννη Πανούση. 

Δεν υπάρχει ταβέρνα, μπαρ, εστιατόριο, καφέ που να συναντιούνται οι «γαλά-
ζιοι» βουλευτές και να μη μιλήσουν για τον χρόνο των εκλογών. Κυριολεκτικά με
όποιον και να μιλάω, με ρωτάει με αγωνία «εσύ τι βλέπεις, πες τι βλέπεις;». Κι
επειδή το θέμα είναι και η χαρά των δημοσιογράφων, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει
για κάτι που την τελική απόφαση έχει μόνο ένας: ο πρωθυπουργός. Και ο οποίος,
αν κάνει πρόωρες εκλογές, επικαλείται κάποιους σοβαρούς λόγους που με τόσα
ρεπορτάζ κάποιος θα έχει πετύχει και θα έχει γράψει. Για να είστε όμως μέσα
στα πράγματα, σας δίνουμε τρεις περιόδους: Άνοιξη 2022, φθινόπωρο 2022 και -
μοιραία- άνοιξη 2023. Για κάθε περίοδο υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα. Ο στόχος του κ. Μητσοτάκη και στις τρεις περιόδους είναι ένας: το 38%
που δίνει αυτοδυναμία με τον νέο νόμο, δηλαδή στις επαναληπτικές εκλογές.
Κυρίαρχο στοιχείο σε οποιαδήποτε απόφαση είναι η πορεία της οικονομίας. 

Η αγωνία των «γαλάζιων» και η χαρά των δημοσιογράφων 
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του
Ανδρέα 
Μπουντουβή

Πρύτανης 
ΕΜΠ

του
Δημήτρη 

Καφαντάρη

Γενικός 
γραμματέας 

της ΚΕΔΕ 

Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία

H
σύνδεση πανεπιστημίων και αγοράς ερ-

γασίας έχει ταλαιπωρηθεί για δεκαετίες

από αγκυλώσεις και έλλειψη σοβαρού

εθνικού σχεδίου με προτεραιότητες και στοχο-

προσήλωση. 

Ο υποτιθέμενος κίνδυνος της μόλυνσης της

καλλιέργειας της γνώσης και της κατεύθυνσης

της έρευνας από αγοραίες επιταγές, όπως κά-

ποιες πλευρές υποστηρίζουν και ενδεχομένως

πιστεύουν, δεν αντιμετωπίζεται αποκόπτοντας

γέφυρες με την πραγματικότητα. 

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της πραγματι-

κότητας είναι ότι οι φοιτητές μας και θα μπουν

στην αγορά και η αγορά τούς χρειάζεται και η

επαφή των δύο πλευρών δεν μπορεί να περιμέ-

νει μέχρι οι φοιτητές να «απελευθερωθούν»

από τις σπουδές τους. Ένα άλλο στοιχείο της

πραγματικότητας είναι ότι οι φοιτητές μας δι-

ψούν για αυτή την επικοινωνία και, όπως σε

πολλά άλλα θέματα, δεν είναι η σιωπή των πολ-

λών που ακούγεται, αλλά οι αντιδράσεις των

ολίγων και οι κραυγές πολύ λιγότερων…

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν τερά-

στιες δυνάμεις που περιμένουν να απελευθε-

ρωθούν για να δημιουργήσουν πολύ περισσό-

τερα απ’ όσα καταφέρνουν τώρα, που όμως εί-

ναι σημαντικά και μας διατηρούν σε ικανοποι-

ητικό επίπεδο από πλευράς διεθνούς αναγνώ-

ρισης. Οι μηχανισμοί που θα τις απελευθερώ-

σουν δεν χρειάζεται να ανακαλυφθούν. Έχουν

ανακαλυφθεί αλλού -κάποιοι από αυτούς είναι

αυτοί που συζητάμε τώρα- αλλά πρέπει να προ-

σαρμοστούν στα καθ’ ημάς. Σε εμάς που αργή-

σαμε τόσο πολύ να ανακαλύψουμε την αξιολό-

γηση, η οποία ακόμη δεν έχει σταθερό βηματι-

σμό και δεν έχει οικοδομηθεί η σχετική κουλ-

τούρα. 

Σε εμάς που ανακαλύπτουμε με μεγάλη κα-

θυστέρηση την πραγματική εξωστρέφεια και

που η διεθνοποίηση των σπουδών μας είναι στα

σπάργανα, και που απέχουμε χωρίς να είμαι σί-

γουρος ότι είμαστε έτοιμοι να ορίσουμε ουσιω-

δώς και πόσω μάλλον να διαχειριστούμε το αυ-

τοδιοίκητο των πανεπιστημίων, που βεβαίως εί-

ναι ζητούμενο και ίσως ο βασικότερος μηχανι-

σμός της απελευθέρωσης δυνάμεων.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το ελληνικό πα-

νεπιστήμιο δεν έχει ακόμη οικοδομήσει στέρεη

ακαδημαϊκή παράδοση και χρηματοδοτείται

από την Πολιτεία ως επαίτης υπό τις πνιγηρές

συνθήκες του δημόσιου λογιστικού και της

αποδυνάμωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού

του τόσο αριθμητικά όσο και δημογραφικά. 

Και που υπονομεύεται από ακτιβισμό και εν-

δημική βία, η οποία, με μοναδικά διεθνώς χα-

ρακτηριστικά, εκμεταλλεύεται την πολύπλευρα

ανεπαρκή βούληση για την αντιμετώπισή της.

Δεδομένων των πραγματικών συνθηκών του

ελληνικού πανεπιστημίου, αυτών που προανέ-

φερα και άλλων, η διοίκηση των πανεπιστημίων

για να είναι αποδοτική πρέπει να έχει ισχυρή

και σαφή εντολή ψήφου από την ίδια την εκλέ-

γουσα ακαδημαϊκή κοινότητα, της οποίας θα εί-

ναι ο εντολέας αλλά και στην οποία θα δίνει λο-

γαριασμό, όπως βέβαια και στην κοινωνία.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αναγκαία συν-

θήκη, ενδεχομένως και ικανή. Διαφορετικά η

άλλως πώς ορισμένη διοίκηση θα είναι αχαμνή,

επικίνδυνα εκτεθειμένη σε πολύπλευρη αμφι-

σβήτηση και κυρίως δεν θα μπορεί να αποτελεί

ηγεσία αναφοράς όταν η ισχύ των θεσμών δεν

έχει ακόμη κερδίσει τη μάχη της υπεροχής

έναντι της βαρύτητας του ρόλου και του κύρους

των προσώπων. Υπάρχουν διεθνώς καλές πρα-

κτικές για διάφορα θέματα που αφορούν σε

ακαδημαϊκά θέματα και μεταξύ αυτών της πα-

νεπιστημιακής διοίκησης.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην υιοθέτησή

τους, γιατί από λάθος προσαρμογή ακόμη και οι

καλύτερες ιδέες και πρωτοβουλίες μπορεί να

καούν και ενδεχομένως αναντίστρεπτα. 

Τ
ο μοντέλο των «Έξυπνων πόλεων» είναι το
πρώτο βήμα για τον μετασχηματισμό της
Αυτοδιοίκησης σε Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.

Η ανάγκη αντιμετώπισης της νέας πραγματικότη-
τας που βιώνουμε (οικονομική και υγειονομική
κρίση) έθεσε σε προτεραιότητα τη χρηματοδότηση
των ψηφιακών δράσεων και τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των ψηφιακών εφαρμογών. 

Η Αυτοδιοίκηση ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο
άλμα στην ψηφιακή εποχή. 

Η « Έξυπνη πόλη», με ιστορία άνω των είκοσι
χρόνων, επιτάχυνε σε σημαντικό βαθμό την ψη-
φιοποίηση πολλών δραστηριοτήτων της Αυτοδιοί-
κησης, μείωσε δραστικά γραφειοκρατικά εμπόδια
και προετοίμασε το έδαφος για το ψηφιακό άλμα
που έχει ανάγκη το σύνολο των αυτοδιοικητικών
θεσμών.

Ήδη, αρκετοί δήμοι πραγματοποίησαν τις πρώ-
τες άριστες ψηφιακές δράσεις όπως ασύρματο δί-
κτυο ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά
κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας με αλλαγή λαμ-
πτήρων, ηλεκτρονικό εξοπλισμό του δήμου και
εκπαίδευση των χειριστών και πολλές ακόμη δρά-
σεις της «Έξυπνης πόλης».

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει τη δημιουργία μηχανι-
σμού υποστήριξης των δήμων, για την ισότιμη
ανάπτυξη και υλοποίηση έργων, χωρίς αποκλει-
σμούς και χωρίς «Δημοτικό Ψηφιακό Αναλφαβη-
τισμό».

Για να επιτευχθεί η νέα ψηφιακή πορεία της Αυ-
τοδιοίκησης, είναι αναγκαία η επίτευξη της ύπαρ-
ξης οράματος από τις Δημοτικές Αρχές, η στελέ-
χωση με εξειδικευμένο προσωπικό και εξωστρέ-
φεια για συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύμα-
τα, επιχειρήσεις και ομάδες κοινού.

Στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, οι
δήμοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις
μετασχηματισμού των πόλεων.

Από έργα και δράσεις έξυπνων πόλεων, αγροτι-
κών περιοχών, χωριών μέχρι και προειδοποιήσεις
ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων και με τις
αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Το «Μοντέλο των Έξυπνων πόλεων» θα χρημα-
τοδοτηθεί από αναπτυξιακά προγράμματα στα
οποία θα συμμετέχει και η ΚΕΔΕ.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε από τα υπουργεία Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των
δήμων για ψηφιακές δράσεις με 90 εκατ. ευρώ

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
με 230 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του ΕΣΠΑ
2021-2027.

Οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι ακόλουθοι: Κινητι-
κότητα, Ασφάλεια, Υγεία, Ενέργεια, Πολιτική προ-
στασία & Περιβάλλον, Υδάτινοι πόροι, Διαχείριση
απορριμμάτων, Οικονομική ανάπτυξη και δόμηση,
Συμμετοχικότητα, Συνδεσιμότητα, Οριζόντιες
δράσεις. 

Το στοίχημα της επόμενης προγραμματικής πε-
ριόδου είναι ο επιτελικός συντονισμός όλων των
εργαλείων χρηματοδότησης των ψηφιακών δρά-
σεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διασφάλι-
ση της βιωσιμότητας των ψηφιακών εφαρμογών,
για να μην καταλήξουμε στα προβλήματα που δη-
μιουργήθηκαν την προηγούμενη 20ετία. Εκτιμού-
με ότι το πρώτο βήμα έγινε με το ανωτέρω «Μον-
τέλο των Έξυπνων Πόλεων». 

Ο ψηφιακός συντονισμός των δήμων είναι πλέ-
ον άμεση προτεραιότητα και αποτελεί κοινή στό-
χευση όλων των εμπλεκομένων μερών, της Πολι-
τείας και των δήμων.

Η Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση είναι πλέον πραγματι-
κότητα. Είναι το αναγκαίο «αύριο» για την ευρω-
παϊκή μετεξέλιξη της Αυτοδιοίκησης.

Το ψηφιακό άλμα της Αυτοδιοίκησης είναι γεγονός
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Π
όσο «απομονωμένος» είναι
άραγε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν; Ο Τούρκος πρόεδρος
μπορεί να περνάει δύσκολες

στιγμές στο εσωτερικό λόγω της κατάρ-
ρευσης της λίρας, στο εξωτερικό όμως
δείχνει ότι δεν το βάζει κάτω, επιχειρών-
τας μάλιστα να αυξήσει την επιρροή του
σε μια σειρά από μέτωπα.

Η Άγκυρα δεν έχασε χρόνο και μετά το
«ναυάγιο» του EastMed, που προκάλεσε η
απόσυρση της αμερικανικής στήριξης, εξα-
πέλυσε επίθεση «γοητείας» στο Ισραήλ.
Την αποστολή αυτή ανέλαβε μάλιστα ο ίδιος
ο Ερντογάν, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονται
σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες με το
Ισραήλ και πως ο ομόλογός του Ισαάκ Χέρ-
τσογκ πρόκειται να επισκεφτεί σύντομα την
Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
πως ο Τούρκος πρόεδρος θα επιχειρήσει να
χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως «εργα-
λείο» για να εκμεταλλευτεί το κενό που
αφήνει η «απαξίωση» του ενεργειακού
αγωγού EastMed. Το σχέδιο της Άγκυρας
περιλαμβάνει την παράκαμψη της Αθήνας
και τη διασύνδεση της Τουρκίας με το Ισ-
ραήλ μέσω αγωγού που, σύμφωνα με όσα
υποστηρίζει ο Ερντογάν, θα είναι «φθηνό-
τερος» και πιο «αξιόπιστος». Το σενάριο
αυτό αφήνει εκτός παιχνιδιού και την Αίγυ-
πτο, η οποία διαθέτει σταθμό υγροποίησης,
επιδιώκοντας να ρίξει «άκυρο» στα σχέδια
για μεταφορά του φυσικού αερίου από την
Αλεξάνδρεια στην Αλεξανδρούπολη.

Εκβιάζει τον Αλ Σίσι
Έμπειροι αναλυτές στην Αθήνα εκτιμούν

ότι με αυτή την κίνηση η Τουρκία εκβιάζει
τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι ώστε να μην
προχωρήσει σε περαιτέρω συμφωνίες για
την ενεργειακή και ηλεκτρική διασύνδεση
με την Ελλάδα, κάτι που όχι μόνο θα άφηνε
εκτός την Τουρκία, αλλά θα έβαζε «ταφό-
πλακα» στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αξιο-
σημείωτο όμως είναι το «φλερτ» της Τουρ-
κίας και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
τα οποία συνεχίζουν να ενισχύουν τα απο-
θέματα της Άγκυρας. Οι δύο χώρες υπέ-
γραψαν μία ακόμη συμφωνία, αυτήν τη φο-
ρά ύψους 5 δισ. δολαρίων, κρατώντας στη
«ζωή» την τουρκική οικονομία.

Και όλα αυτά ενώ η Άγκυρα αυξάνει το
στρατιωτικό και οικονομικό της αποτύπω-
μα στην πίσω «αυλή» της Ελλάδας, τα Βαλ-
κάνια. Η πρόσφατη συνάντηση κορυφής

Τουρκίας - Σερβίας, που ακολούθησε τις
συνομιλίες των δύο προέδρων που έλαβαν
χώρα στην Κωνσταντινούπολη τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο, ήρθε να επισφραγίσει
το «θερμό» κλίμα στις σχέσεις τους. Σε μια
συνάντηση όπου τα χαμόγελα περίσσευαν,
Ερντογάν και Βούτσιτς συζήτησαν για τα
περιφερειακά ζητήματα και συμφώνησαν
στη εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε
όλα τα επίπεδα.

Αγκαλιές με τον Ράμα
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Τούρκου

προέδρου στα Τίρανα, όπου έγινε δεκτός με
χειραψία και εναγκαλισμό από τον Αλβανό
πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο Ερντογάν,
έχοντας στο μυαλό του τις νεοοθωμανικές
επιδιώξεις του, μίλησε με κολακευτικά λό-
για για το αλβανικό Κοινοβούλιο και έπλεξε
το εγκώμιο του Ράμα. Η Άγκυρα επιχειρεί
επιθετική διείσδυση στην Αλβανία, πληρώ-
νοντας την αναστήλωση του Ετχέμ Μπέι
Τζαμί αλλά και την ανέγερση κατοικιών για
τους σεισμοπαθείς των Τιράνων. Οι αλβανι-
κές Αρχές μάλιστα για να τιμήσουν τον
Τούρκο πρόεδρο έδωσαν το όνομά του σε
κεντρική πλατεία.

Και στο Μαυροβούνιο
Την ίδια ώρα η Άγκυρα αυξάνει τις επεν-

δύσεις της στη Βοσνία, με τον Ερντογάν να
επισκέπτεται τη βαλκανική χώρα δύο φορές
τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ πληρώνει για
την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που
συνδέει το Σαράγεβο με το Βελιγράδι. Η δι-
είσδυση της Τουρκίας έχει επεκταθεί και
στο Μαυροβούνιο, στο οποίο βρέθηκε τον
περασμένο Σεπτέμβριο ο Ερντογάν, αλλά και
στη Βόρεια Μακεδονία, όπου ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ υπέγρα-
ψε αμυντική συμφωνία με την ομόλογό του.

Οι κινήσεις της Άγκυρας έχουν χτυπήσει
«καμπανάκι» στην Αθήνα, η οποία ετοιμά-
ζει διπλωματική αντεπίθεση. Ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος
αμέσως μετά την παραλαβή των Rafale πέ-
ταξε για Ισραήλ, ενώ συνεχείς είναι οι επα-
φές του Νίκου Δένδια με τον Γάλλο ομόλο-
γό του. Μάλιστα, την Παρασκευή θα βρί-
σκεται στην Αθήνα ο αρχηγός των γαλλικών
Ενόπλων Δυνάμεων έπειτα από πρόσκληση
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταν-
τίνου Φλώρου.

Πώς ερμηνεύει η Αθήνα 
τις προσεγγίσεις σε Ισραήλ, 
Σερβία, Αλβανία, Βοσνία και
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τι γυρεύει 
η «αλεπού» 
στο παζάρι

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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Σοκάρει η μαρτυρία της 24χρονης
- «Ανοίγουν» το τηλέφωνό της 
και την καλούν για νέα κατάθεση
παρουσία ψυχολόγου

Του Κώστα Καντούρη

Σ
υγκλονίζει η συνέντευξη που
έδωσε η 24χρονη στο zougla.gr,
στην οποία περιγράφει με ανα-
τριχιαστικές λεπτομέρειες τη

φρίκη που έζησε στο δωμάτιο του ξενο-
δοχείου στη Θεσσαλονίκη. «Δεν πήγα
στο πάρτι για να βιαστώ», είπε μεταξύ
άλλων η κοπέλα που περιέγραψε τις
στιγμές που έζησε και θυμάται: «Στο δω-
μάτιο θυμάμαι δύο άτομα, έχω εικόνα
από αυτήν την κατάσταση, από τον έναν
άνθρωπο τη στιγμή που πάει να ξεκουμ-
πώσει το παντελόνι του, ήταν από πάνω
μου και εγώ είμαι στο κρεβάτι. Δεν θυ-
μάμαι τίποτε άλλο, δεν θυμάμαι ούτε εγώ
να αφαίρεσα κάτι, δεν θυμάμαι καμία
απολύτως λειτουργικότητα, δεν είχα κα-
μία απολύτως συνείδηση.

Για κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση
να συναινούσα ποτέ, αλλά δεν είχα και τη
δύναμη να το αποτρέψω. Αυτό το θυμά-
μαι πολύ καλά, δεν είχα τη δύναμη να το
αποτρέψω».

Το πρωί, η 24χρονη δήλωσε ότι ξύπνη-
σε και διαπίστωσε πως «πήγε ντυμένη,
αλλά ξύπνησε γυμνή». «Έτσι όπως ση-
κώθηκα, είδα κάτω το εσώρουχό μου,
δεν μπορούσα να το πιστέψω δηλαδή το
ότι έβλεπα κάτι που δεν θυμάμαι να το
έβγαλα. […] Ήμουν αδιάθετη και δεν
μπορούσε να πάει το μυαλό μου τι συνέ-
βη. Καθώς γύρισα στο δωμάτιο, είδα αν-
δρικά ρούχα, κάλτσες, μια βαλίτσα, κάτι
χάπια. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να εί-
μαι σε μια σουίτα, γιατί δεν το
επέλεξα. Κανένας άλλος δεν ήταν στο
δωμάτιο, τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά», τόνισε η ίδια.

Στο τέλος της συνέντευξης που έδωσε
στο zougla.gr η καταγγέλλουσα ανέφε-
ρε: «Προσπαθώ να βρω μια δικαίωση σε
αυτό. Θέλω όποια κοπέλα ήταν σε εκείνο
το πάρτι, εκείνη τη βραδιά, να μιλήσει, να
πει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μάνος, ήταν
στο πάρτι γιατί ισχυρίζεται ότι δεν ήταν
και να πουν ότι ήταν καλεσμένες από αυ-

τόν τον άνθρωπο, γιατί έχω μάθει ότι
όσες κοπέλες πάνε στα πάρτι, της καλεί ο
συγκεκριμένος, αλλά και η ομάδα αυτή».

Ψάχνουν κύκλωμα μαστροπών
Νέα στοιχεία ενώπιον της ανακρίτριας

αναμένεται να καταθέσει η 24χρονη που
κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε
πάρτι, σε πολυτελές ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή,
στην τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή της,
θα κληθεί να δώσει νέα στοιχεία που
έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτών
των ημερών. Θα είναι η πρώτη φορά, μά-
λιστα, που θα μιλήσει παρουσία ψυχολό-
γου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από
τον Κώδικα. Για τη νέα κλήση της νεαρής
ενημερώθηκαν σήμερα οι συνήγοροι τό-
σο της ίδιας όσο και του 27χρονου κατη-
γορούμενου.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η ανα-
κριτική έρευνα για την υπόθεση βιασμού
και ήδη με διάταξη του εισαγγελέα
«ανοίγει» το τηλέφωνο της 24χρονης,
προκειμένου να διαπιστωθεί από πού
έλαβε κλήσεις πριν και μετά την καταγ-
γελία για τον βιασμό. Ήδη η κοπέλα στις
καταθέσεις της σε αστυνομία και ανα-
κρίτρια αναφέρθηκε στις τηλεφωνικές
επικοινωνίες που είχε τις κρίσιμες ώρες
της παρουσίας της στο πολυτελές ξενο-
δοχείο, όπως και αργότερα. Παράλληλα
το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ανα-
μένεται να χρησιμοποιηθεί και στο πλαί-
σιο της προκαταρκτικής εξέτασης για τα
κυκλώματα μαστροπών που εξετάζεται
εάν κρύβονται πίσω από την οργάνωση
τέτοιων πάρτι σε πολυτελή ξενοδοχεία. 

Περιμένουν τις τοξικολογικές
Στο τέλος της εβδομάδας αναμένονται

τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικο-
λογικές εξετάσεις που διενεργούν οι
επιστήμονες του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστω-
θεί εάν στην 24χρονη χορηγήθηκαν ναρ-
κωτικά χωρίς η ίδια να το γνωρίζει. Η κο-

πέλα μίλησε στη συνέντευξή της για ένα
ποτό που της έδωσαν να πιει, αφήνοντας
να εννοηθεί πως ενδεχομένως εκεί έρι-
ξαν ουσίες. Τα εργαστήρια αναζητούν
όλες τις ουσίες που μπορεί να έχουν χο-
ρηγηθεί στη νεαρή εν αγνοία της. 

Παράλληλα ένα μέρος του δείγματος
που έδωσε η νεαρή έχει σταλεί σε εξει-
δικευμένο εργαστήριο της Ελβετίας,
όπου μπορούν να ανιχνευτούν και τα
καινούργια ναρκωτικά. 

Στο μεταξύ, στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ
στην Αθήνα αναμένεται να γίνει η εξέτα-
ση των δειγμάτων DNA που έχουν λη-
φθεί από το σώμα της νεαρής για να δια-
πιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη άλλων ατό-
μων που έμειναν στο σώμα της. 

«Δεν πήγα 
στο πάρτι για
να βιαστώ…»

Δύο ακόμα 
καταγγελίες 
γυναικών 

Ο δικηγόρος της 24χρονης παρέλα-
βε και την ιατροδικαστική έκθεση που
διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια η
οποία χειρίζεται την υπόθεση των κα-
ταγγελιών για τον βιασμό. Όπως μετέ-
φερε στις δηλώσεις του ο συνήγορος
Αθανάσιος Ζιώγας, στην έκθεση δια-
πιστώθηκαν εκχυμώσεις στους μη-
ρούς της 24χρονης και στην αριστερή
κνήμη, «ευρήματα από τα οποία δεν
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
ασελγών πράξεων ή συνουσίας»,
όπως αναφέρεται. Στην ίδια έκθεση
αναφέρεται η περιγραφή της κοπέλας
ότι ξύπνησε στο ξενοδοχείο χωρίς να
φοράει το εσώρουχό της και ενώ δί-
πλα της ήταν τρία άτομα. 

Παράλληλα ο κ. Ζιώγας έκανε έκ-
κληση προκειμένου να ανοίξουν στό-
ματα και να εμφανιστούν και άλλες
γυναίκες οι οποίες καταγγέλλουν ότι
έπεσαν θύματα τέτοιων κυκλωμάτων.
Μάλιστα ανέφερε πως ήδη στο γρα-
φείο του έφτασαν δύο καταγγελίες
γυναικών, οι οποίες ανέφεραν ότι
έπεσαν θύματα βιασμού μέσα στην
περασμένη τετραετία με ανάλογο
σκηνικό με αυτό της 24χρονης, όπως
και ενδεχομένως με παρόμοια πρό-
σωπα που οργάνωσαν τα πάρτι. 

Παρόμοιες καταγγελίες ανακοίνω-
σε ότι έχει δεχτεί και ο δικηγόρος Νί-
κος Διαλυνάς, ο οποίος έκανε λόγο
για δράση κυκλωμάτων μαστροπείας,
που εκμεταλλεύεται νεαρές κοπέλες.
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Καβάλα: Θρίλερ
με τον θάνατο
Ρουμάνας
φωτογράφου

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συν-
θήκες θανάτου μιας 38χρονης γυναί-
κας από τη Ρουμανία, η οποία ανασύρ-
θηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή
στην Κεραμωτή Καβάλας. Μέχρι στιγ-
μής δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδεί-
ξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο,
η αδερφή της θέτει στο πεδίο της έρευ-
νας από τις Αρχές νέα στοιχεία. 

Η 38χρονη γυναίκα και μητέρα δύο
ανήλικων παιδιών ξεκίνησε το ταξίδι
της για την Ελλάδα στις 10 Ιανουαρίου
2022, λίγες ώρες αφότου υπέγραψε το
διαζύγιο με τον επί σειρά ετών σύζυγό
της. Αρχικά πήγε στη Θεσσαλονίκη, για
να επισκεφτεί κάποιο φιλικό της πρό-
σωπο, ωστόσο, φαίνεται πως υπήρχαν
προβλήματα στην επικοινωνία με την
οικογένειά της στη Ρουμανία και κά-
ποια στιγμή έκλεισε το κινητό της τηλέ-
φωνο, με αποτέλεσμα η όποια επικοι-
νωνία να διακοπεί οριστικά. Το τελευ-
ταίο μήνυμα εστάλη στη μητέρα της και
σύμφωνα με την αδερφή της 38χρονης
έγραφε: «Είμαι καλά, μην ανησυχήσε-
τε, ακόμη κι εάν δεν απαντώ για λίγο.
Θα επιστρέψω στις 13 Ιανουαρίου. Φι-
λιά». Πληροφορίες, όμως, αναφέρουν
ότι στη συνέχεια η φωτογράφος από τη
Ρουμανία έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδο-
χείο στην Καβάλα, στο οποίο όμως φαί-
νεται να έμεινε μόνο για λίγα λεπτά. 

Τελικά, στις 16 Ιανουαρίου, η αδερφή
της επικοινώνησε με τις Αρχές και ανέ-
φερε την εξαφάνισή της, με τις συνθή-
κες να είναι ιδιαίτερα περίεργες. Αυτό
καθώς φαίνεται ότι ο πραγματικός
προορισμός της ήταν η Θάσος, καθώς
εκεί έμενε το φιλικό πρόσωπο που
ήθελε να επισκεφτεί η 38χρονη, ωστό-
σο αυτό δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα
ούτε για την άφιξή της στην Ελλάδα ού-
τε για την πρόθεσή της να πάει στο νησί.
Η Ασφάλεια ξεκίνησε τη λήψη καταθέ-
σεων, ρίχνοντας μεγάλο βάρος στον
οδηγό ταξί που τη μετέφερε από τη
Θεσσαλονίκη στην Καβάλα και στον
υπεύθυνο του ξενοδοχείου, που φέρε-
ται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που
την είδε εν ζωή.

Κ. Π.

Σ
το… δόκανο της ΕΛΑΣ πιάστηκε ο
διοργανωτής του μεγάλου κορονο-
πάρτι της 15ης Ιανουαρίου, σε υπό-
γειο χώρο στο Μετς, ο οποίος κα-

λείται να πληρώσει διοικητικό πρόστιμο
ύψους 50.000 ευρώ, ενώ σε βάρος του έχει
σχηματιστεί δικογραφία για το άρθρο 285 του
ΠΚ που αφορά «παραβίαση μέτρων για την
πρόληψη ασθενειών» και επισύρει έως και
πολυετή ποινή κάθειρξης. 

Παρά τη συμφωνία… εμπιστευτικότητας,
τα όσα έγιναν το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου
κυκλοφόρησαν σε βίντεο στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, προκαλώντας την παρέμβα-
ση της ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο
«ιθύνων νους» της βραδιάς. 

Ο διοργανωτής του κορονοπάρτι είναι επι-
χειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώ-
ρο των νυχτερινών μαγαζιών και ο οποίος θα
βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα
με αστυνομικές πηγές, «ο χώρος νοικιάστηκε
νόμιμα από ιδιοκτήτη μπαρ σε άλλο άτομο, το
οποίο στη συνέχεια επινοικίασε την υπόγεια
αποθήκη σε τρίτο άτομο που ασχολείται με
καταστήματα διασκέδασης. Ο τελευταίος εί-
ναι αυτός που κατηγορείται ως διοργανωτής
του πάρτι. Το άτομο αυτό είχε νοικιάσει τον
χώρο για τις 15 και 16 Ιανουαρίου 2022, προ-
φανώς με σκοπό να διοργανώσει την παρά-
νομη βραδιά». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κορονοπάρτι
της 15ης Ιανουαρίου είχε γίνει «talk of the
town», καθώς διήρκεσε τουλάχιστον οχτώ
ώρες με τα σταθμευμένα οχήματα να φτά-
νουν μέχρι το κοιμητήριο της περιοχής. Σε

αυτό φαίνεται ότι συμμετείχαν πάνω από 200
άτομα, με «αλμυρό» αντίτιμο καθώς κυριαρ-
χούσε η χλιδή, με ακριβές σαμπάνιες και
πούρα. 

Μέχρι… τελικής πτώσης
Αυτή, βέβαια, δεν είναι η μοναδική περί-

πτωση κορονοπάρτι τις ημέρες που διανύου-
με, με τη διασκέδαση κλειστή (σ.σ. λόγω
ωραρίου και απαγόρευσης μουσικής) και την
ΕΛΑΣ να… τρέχει και να μη φτάνει. Τόσο σε
βίλες όσο και σε χώρους που… δεν γεμίζουν
το μάτι (σ.σ. όπως η υπόγεια αποθήκη στο
Μετς), διοργανώνονται βραδιές ξεφαντώμα-
τος μέχρι… τελικής πτώσης, με «εισιτήριο»
που ξεκινάει από 200 και φτάνει μέχρι τα 600
ευρώ. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με
μηνύματα σε κρυπτογραφημένες διαδικτυα-
κές εφαρμογές, ενώ η τοποθεσία παραμένει
μυστική στους περισσότερους έως και λίγη
ώρα πριν από την έναρξη του κορονοπάρτι. 

ΣτΕ: «Πράσινο φως» για
τη συνέχιση εργασιών 
στο μετρό Βενιζέλου 
Απορριπτική ήταν η απάντηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας στο αίτημα για αναστολή
των εργασιών προσωρινής απομάκρυνσης
των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν κατά
τις εργασίες κατασκευής του σταθμού Βενι-
ζέλου για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
Η Επιτροπή Αναστολών του Ανώτατου Ακυρω-
τικού Δικαστηρίου απέρριψε με την 6/2022
απόφασή της το σχετικό αίτημα αναστολής
των εργασιών προσωρινής απόσπασης των
αρχαιοτήτων. Με σχετική υπουργική απόφα-
ση έχει αποφασιστεί, ακόμη, η διατήρηση των
αρχαιοτήτων σε άλλο χώρο μέχρι την κατα-
σκευή του σταθμού, οπότε και θα επανατοπο-
θετηθούν εκεί. Η Επιτροπή Αναστολών του
ΣτΕ έκρινε ότι η βασιμότητα των λόγων ακυ-
ρώσεως ούτε αποκλείεται, ώστε η αίτηση να
απορριφθεί για αυτόν τον λόγο, ούτε όμως εί-
ναι προφανής, ώστε να διαταχθεί η αναστολή
για τον ίδιο λόγο. «Έκρινε δε ότι η βλάβη αυτή
δεν πιθανολογείται, ακριβώς διότι η σχετική
μελέτη έχει ήδη τροποποιηθεί όπως υπέδει-
ξαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, πριν από τη
σχετική θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εξειδικεύεται
συνεχώς σε επίπεδο κάθε αρχαιολογικής
ενότητας ξεχωριστά, προβλέπεται δε η σύν-
ταξη και συμπληρωματικών μελετών για την
έδραση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, πριν
από την επανατοποθέτησή τους στον σταθμό,
μετά την κατασκευή του», αναφέρεται μεταξύ
άλλων στην απόφαση.

Σ.Σ

Συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα
- Από 200 ως 600 ευρώ 
πληρώνουν για να βρεθούν 
στις παράνομες βραδιές 

«Καμπάνα» 50.000 
για κορονοπάρτι 
χλιδής στο Μετς

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ε
ίχε προδιαγραφεί μέσω διαρροών
τις προηγούμενες μέρες και έγινε
επίσημο χθες το απόγευμα ότι το
πακέτο των μέτρων που υιοθετή-

θηκε πριν από την Πρωτοχρονιά θα συνεχι-
στεί ως και το τέλος Ιανουαρίου, χωρίς τρο-
ποποιήσεις. 

Και αυτό γιατί μπορεί να έχουν παρουσια-
στεί οι πρώτες θετικές ενδείξεις, όμως, ειδι-
κοί και κυβέρνηση είναι διατεθειμένοι να
περιμένουν λίγο ακόμα, προκειμένου να
υπάρξει μια πιο ουσιαστική αποκλιμάκωση
που θα επιτρέψει και αποκλιμάκωση των
μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», πάντως, τα στοιχεία που παρουσιάστη-
καν στην Επιτροπή δεν είναι διόλου αποθαρ-
ρυντικά, σε επίπεδο κρουσμάτων, έστω και αν
επελέγη ο «ασφαλής» δρόμος της παράτασης
των μέτρων, προκειμένου και το ΕΣΥ να ξεκι-
νήσει να παίρνει ανάσα. Και αυτό γιατί, όπως
προκύπτει από τους δείκτες, έχουμε σαφή τά-
ση αποκλιμάκωσης στα κρούσματα. Έτσι,
στον μέσο όρο του προηγούμενου επταημέ-
ρου, η Αττική είναι -41%, η Κεντρική Μακεδο-
νία -42%, η Θεσσαλία -45% και η Ήπειρος -
45%. Και σε μεγάλους νομούς, όπως η Αχαΐα,
όμως, η μείωση αγγίζει το -35%. 

Αργεί η όρθια διασκέδαση
Κεντρική κυβερνητική πηγή έβαζε και τις

εξής παραμέτρους στο σκεπτικό της παρά-

τασης. Όπως είπε στην «Political», η παρά-
ταση προκρίνεται γιατί υπάρχει ακόμα ση-
μαντική πίεση στις ΜΕΘ, αλλά και στον ημε-
ρήσιο αριθμό θανάτων, επομένως οι σκλη-
ροί δείκτες της πανδημίας είναι ακόμα σε
υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, δεν έχει με-
τρηθεί ακόμα η επίπτωση του ανοίγματος
των σχολείων. Και μπορεί η κυβέρνηση να
διαμηνύει ότι τα σχολεία είναι ένα ελεγχό-
μενο περιβάλλον με testing, μένει όμως να
φανεί η ενδοοικογενειακή διασπορά από τα
κρούσματα που διαπιστώνονται. 

Όλα αυτά συνέτειναν στο να μην υπάρξει
μια ανεπαίσθητη χαλάρωση μέτρων τώρα
και να δοθεί ραντεβού για τις αρχές Φε-
βρουαρίου. Τότε, ρεαλιστικά, θα πρέπει

περιμένουμε την επιστροφή της μουσικής,
την επέκταση του ωραρίου της εστίασης ή
ακόμα και την πλήρη απελευθέρωσή του,
αν και μένει να φανεί, και την αύξηση της
πληρότητας στα γήπεδα. Δύσκολο, πάν-
τως, θεωρείται να επιστρέψει από 1ης Φε-
βρουαρίου η όρθια διασκέδαση σε κάθε
περίπτωση.

Μέχρι τέλους Ιανουαρίου 
θα παραταθούν τα μέτρα 
κατά του κορονοϊού για να
ανασάνουν τα νοσοκομεία

Η απάντηση του Πλεύρη στο ερώτημα για τους αυξημένους θανάτους
Με την Όμικρον στο 90% να δίνει νέες νοσήσεις και

τη Δέλτα να επιμένει σε ένα 10% που όμως οδηγεί
τους πολίτες ακόμα και στη ΜΕΘ, συνεχίζεται η
πανδημία στη χώρα. Ο υπουργός Υγείας, άλλω-
στε, μιλώντας στην ΕΡΤ 1 έδωσε το στίγμα της
χθεσινής συνεδρίασης των ειδικών της Επιτρο-
πής, που η πρόθεσή τους ήταν εξαρχής να παρα-
ταθούν για λίγο ακόμα τα μέτρα, ώστε να μη χειροτε-
ρέψει η επιδημιολογική μας εικόνα και πιεστούν κι άλλο
τα νοσοκομεία μας. Ο υπουργός Υγείας στην ουσία παραδέχ-
θηκε πως είναι λογικό να παραταθούν τα μέτρα για ακόμα μία
εβδομάδα, παρότι υπάρχει μια εμφανής αποκλιμάκωση νωρί-
τερα από ό,τι είχε υπολογιστεί.  Σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει

προκύψει με τη διακοπή των εφημεριών του Παίδων
Πεντέλης, για το οποίο διαμαρτύρονται οι εργαζό-

μενοι, ο υπουργός τόνισε: «Υπήρξε αρχικά ένας
φόβος των εργαζομένων ότι επίκειται υποβάθμι-
ση του νοσοκομείου με ένα προσωρινό μέτρο, το
οποίο θα γίνει μόνιμο. Τους έχω διαβεβαιώσει ότι

όλο αυτό το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας θα
διαρκέσει το πολύ έξι εβδομάδες, προκειμένου να

γίνουν εμβολιασμοί στις ηλικίες 5-11». Μάλιστα, το συγ-
κεκριμένο νοσοκομείο θα ενισχυθεί με προσωπικό το επόμενο
διάστημα. 

Ο κ. Πλεύρης απάντησε στο καίριο ερώτημα των τελευταίων
ημερών γιατί, ενώ η πανδημία υποχωρεί, οι θάνατοι στην Ελλά-

δα είναι αυξημένοι. «Στο σύνολο, αυτή τη στιγμή η χώρα μας
βρίσκεται στους θανάτους σε πολύ χαμηλότερη θέση συγκριτι-
κά με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πιο προηγμένα συστήματα
υγείας. Το διαφορετικό στοιχείο που υπήρξε το τελευταίο διά-
στημα στη χώρα μας είναι ότι σε εμάς ήρθε με πολύ μεγάλη έν-
ταση το τέταρτο κύμα με την παραλλαγή Δέλτα, κάτι που δεν
συνέβη με την ίδια ένταση σε άλλες χώρες», είπε ο υπουργός.
Παράλληλα αναγνώρισε το διαχρονικό πρόβλημα στις ΜΕΘ πα-
ρά την ενίσχυσή τους με επιπλέον κλίνες. Ο κ. Πλεύρης σκο-
πεύει μαζί με την κυρία Μίνα Γκάγκα και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ
να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, ώστε να ενισχυθούν τα πε-
ριφερειακά νοσοκομεία. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Στις 20.107 
τα κρούσματα
Σε 20.107 ανέρχονται τα νέα κρού-
σματα κορονοϊού, τα οποία κατε-
γράφησαν στην Ελλάδα το τελευ-
ταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.
Χθες, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ανα-
κοινώθηκαν 88 θάνατοι, ενώ οι δια-
σωληνωμένοι είναι 683. Η διάμεση
ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 80,4%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, 557 (81,55%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 126 (18,45%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Σε 7.400 ανήλθαν τα
νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία
εντοπίστηκαν χθες στην Αττική,
ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νέες δια-
γνώσεις έφτασαν τις 1.889. Παράλ-
ληλα την εβδομάδα αναφοράς 10-
16 Ιανουαρίου, το σύνολο των ασθε-
νών ηλικίας 4-18 ετών είναι 36.300,
αποτελώντας το 25% (39% από την
προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνο-
λο των κρουσμάτων. Το τελευταίο
24ωρο πραγματοποιήθηκαν 32.211
μοριακά τεστ και 329.431 rapid
tests. Σε σύνολο 361.642 η θετικό-
τητα υπολογίζεται σε 5,56%. Την
εβδομάδα 10-16/1, το ποσοστό θετι-
κότητας ήταν 6,11% σε σύνολο
2.372.747 εργαστηριακών ελέγχων
(RT-PCR/Rapid-Ag) και 1,31% σε
σύνολο 2.888.316 αυτοδιαγνωστι-
κών ελέγχων. 

ΜΕΘ και σχολεία έδειξαν παράταση

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Το νέο κύμα κακοκαιρίας 
βάζει τη χώρα στην 
κατάψυξη - Πιθανή η άσπρη
μέρα στο κέντρο της Αθήνας

Τέλος στην «ομηρία»
400 οικογενειών στα
Μετέωρα του Δήμου
Παύλου Μελά

Ένα θέμα που ταλαιπωρούσε εδώ και
45 χρόνια 400 οικογένειες στα Μετέωρα
του Δήμου Παύλου Μελά βρήκε την ορι-
στική του επίλυση. Ο νόμος που ψηφίστη-
κε παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης,
έναντι τιμήματος, άρτιων οικοπέδων σε
πολίτες για να νομιμοποιήσουν την κατο-
χή και την ανέγερση πρώτης κατοικίας.
Σημαντική ήταν η συνεισφορά του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα και του υφυπουργού Μακεδονίας -
Θράκης Σταύρου Καλαφάτη.

Στην «Political» μίλησε για την αίσια
έκβαση του θέματος ο δήμαρχος Παύλου
Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ο οποίος
τόνισε: «Το θέμα αυτό αποκαταστάθηκε
εξαιτίας της επιμονής και της υπομονής
μας. Από το 2014 που έγινα δήμαρχος
ήταν από τις βασικές προτεραιότητές μου.
Ο κ. Ταγαράς ήταν τότε αρμόδιος υπουρ-
γός και έφερε το θέμα στη Βουλή τον Δε-
κέμβριο του 2014 στην τελευταία συνε-
δρίαση, γιατί προκηρύχθηκαν οι εκλογές
τον Γενάρη του 2015, ως τροπολογία και
τελικά αποσύρθηκε τότε. Έτρεχα και στα
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνοι βλέπανε το
θέμα με κατανόηση, αλλά πάντα κάπου
κολλούσε. Μετά το 2019, όταν ανέλαβε
ξανά ο κ. Ταγαράς, συνεχίσαμε από το ση-
μείο που το αφήσαμε», τόνισε ο δήμαρχος
Παύλου Μελά και συμπλήρωσε: «Όταν
ανέλαβε ο κ. Πέτσας ανέφερα το θέμα και
στον πρωθυπουργό στη σύσκεψη που κά-
ναμε στη Θεσσαλονίκη επ’ ευκαιρία της
ΔΕΘ. Το ανέφερα και στον κ. Πέτσα τον
Οκτώβριο που μας επισκέφτηκε και μέσα
στον Δεκέμβριο λύθηκε. Αυτή η ιστορία
ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70. Οι άνθρωποι
αυτοί έμεναν όμηροι μετά το χτίσιμο των
σπιτιών τους. Εξηγούσα στην ελληνική
Πολιτεία ότι ήταν ένας ολόκληρος οικι-
σμός. Κάποιοι είχαν τακτοποιηθεί με νό-
μο του 1997 που κάποια στιγμή σταμάτησε
να ισχύει και στο ίδιο πλαίσιο τον επανα-
φέραμε τώρα προσέχοντας πάντα και τη
νομιμότητα. Τώρα θα γίνει μια επιτροπή
που θα δέχεται τις αιτήσεις τους και θα
χρεώνονται το οικόπεδο με κάποιους ευ-
νοϊκούς όρους». 

Κώστας Παππάς

Γ
ια ακόμη μια φορά η χώρα μας
μπαίνει στην... κατάψυξη, αφού
έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας,
το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρα-

σία και θα ντύσει πολλές περιοχές της χώ-
ρας στα λευκά. Τι και αν πέρασαν ο «Ωμέγα
εμποδιστής» και ο «Διομήδης», αυτήν τη
βδομάδα άλλος ένας… απρόσκλητος επι-
σκέπτης, η κακοκαιρία με το όνομα «Ελπί-
δα», εισβάλλει για να μας θυμίσει ότι τα
κρύα δεν έφυγαν. Το επόμενο τετραήμερο
η χώρα θα θυμίσει λίγο από Βόρειο Πόλο,
αφού το νέο κύμα κακοκαιρίας που ήρθε
φέρνει πολικές θερμοκρασίες και χιόνια.
Η κακοκαιρία μπορεί σε κάποιες περιοχές
να ξεκίνησε χθες, παρ’ όλα αυτά το... κερα-
σάκι στην τούρτα θα έρθει το Σαββατοκύ-
ριακο. Σήμερα δηλαδή θα κρυώσουμε πά-
λι, ενώ αύριο Παρασκευή θα υπάρξει μι-
κρή άνοδος, με τα φαινόμενα να επανέρ-
χονται το Σαββατοκύριακο με γερό... co-
meback. Ντυθείτε καλά και ανάψτε ζέ-
στες, όσο γίνεται με τέτοιους λογαρια-
σμούς που μας στέλνουν, γιατί το κρύο θα
είναι τσουχτερό!

Σήμερα στις περισσότερες περιοχές ο
καιρός θα είναι καλός, με τον ήλιο όμως να
«βγάζει δόντια», ενώ στο Ιόνιο, την Ήπει-

ρο, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις
Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο και-
ρός θα μας δυσαρεστήσει, αφού προβλέ-
πεται συννεφιά και «πού και πού» καμιά
βροχή, ενώ στα ορεινά αναμένονται χιόνια.

Αύριο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος,
ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο
στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Παρ’ όλα αυτά, ο… βομβαρδισμός του
Σαββατοκύριακου θα αρχίσει από το βρά-
δυ της Παρασκευής με ελεύθερη πτώση
της θερμοκρασίας.

Αλλαγή φρουράς στα λευκά;
Ο μετεωρολόγος και διευθυντής της

ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς έγραψε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης: «H πρώτη ψυχρή
εισβολή περνά (σ.σ.: πέρασε) την Τετάρτη
με ξεροβόρι χωρίς σημαντικά φαινόμενα.
Η δεύτερη έρχεται το Σαββατοκύριακο και
κρατά μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδο-
μάδος με πολύ κρύο. Την Παρασκευή θα
έχουμε καλή εικόνα».

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιάν-
νης Καλλιάνος, μπορεί να έχουμε χιόνια
και στο Σύνταγμα: «Αν, επαναλαμβάνω αν
διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά

στοιχεία, κρατώντας δηλαδή ένα μεγάλο
ερωτηματικό, διότι ακόμη “παίζεται” στο
νήμα η κατάσταση και βρισκόμαστε και
τρεις μέρες πριν, υπάρχει αρκετά μεγάλη
πιθανότητα το Σάββατο αργά το βράδυ
και προς το ξημέρωμα της Κυριακής να
χιονίζει ακόμη και στο Σύνταγμα. Για τα
βόρεια προάστια της Αθήνας δεν το συ-
ζητώ, τα χιόνια θα έρθουν πιο νωρίς μέσα
στο Σάββατο».

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσά-
κης υποστηρίζει ότι η κακοκαιρία και η
ψυχρή εισβολή που θα ξεκινήσει από το
Σάββατο και θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα
της επόμενης εβδομάδας, με τη θερμο-
κρασία να δείχνει σε ορισμένες περιοχές
έως και -20 βαθμούς Κελσίου, θα είναι με-
γαλύτερη σε διάρκεια από αυτή των προ-
ηγούμενων ημερών.

Με την «Ελπίδα» να μη
δούμε χιόνι στο Σύνταγμα



της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ε ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων
μπαίνουν σταδιακά οι φετινοί υποψή-
φιοι, παρότι εκκρεμεί μια σημαντική
παράμετρος, αυτή της εφαρμογής ή

μη του μηχανογραφικού β’ φάσης. Καθώς την
επόμενη δεκαετία είναι κοινώς παραδεκτό ότι
θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην αγο-
ρά εργασίας, ο εκπαιδευτικός αναλυτής και δι-
ευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο»
Αντώνης Φλωρόπουλος παρουσιάζει στην
«Political» έναν πλήρη οδηγό σχετικά με τις
δουλειές που θα βρεθούν στις πρώτες προτι-
μήσεις των νέων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα
αναφερθούμε σε επαγγέλματα που θα βρε-
θούν στις πρώτες θέσεις, όπως προκύπτει από
έρευνες που έγιναν σε Αμερική και Ευρώπη».

Επιπλέον, ο κ. Φλωρόπουλος επισημαίνει
ότι «η εξειδίκευση θα καταστεί αναγκαία και η
απόκτηση γνώσεων απαραίτητη, ώστε οι μελ-
λοντικοί επιστήμονες να ανταποκρίνονται στο
σύγχρονο ρεύμα της εποχής που απαιτεί ιδι-
αίτερα προσόντα. Απαραίτητες θα καταστούν
και οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα πανεπι-
στήμια θα αναμορφωθούν και θα καταρτίζουν
νέους που θα είναι ανταγωνιστικοί, μια και η
λεγόμενη παγκοσμιοποίηση θα είναι πολύ πε-
ρισσότερο ορατή». Ποια είναι όμως τα επαγ-
γέλματα που θα γνωρίσουν άνθηση την επό-
μενη δεκαετία και κατά πόσο κάποια από αυτά
αναδείχθηκαν μέσα από την πανδημία;

ΠΠρογραμματιστές και ειδικοί υπολογιστών:
Δημιουργούν λογισμικό ηλεκτρονικών υπο-
λογισμών και αναπτύσσουν συστήματα τεχνο-
λογίας, τα οποία μπορούν να βρουν εφαρμογή
στον προγραμματισμό ιστοσελίδων, τον προ-
γραμματισμό για εφαρμογές στους υπολογι-
στές, στα κινητά τηλέφωνα, στις Επικοινωνίες,
στις Μεταφορές και σε πλήθος υπηρεσιών,
όπως η Βιομηχανία. 

Μηχανοηλεκτρική επιστήμη: Αποτελεί κλά-
δο της ήδη αναπτυσσόμενης Ρομποτικής και
βρίσκει εφαρμογή στην Ιατρική (Χειρουργι-
κή), τη Βιομηχανία, την Τεχνική Νοημοσύνη,
την εξερεύνηση του Διαστήματος, την παρα-
σκευή προϊόντων χωρίς τον ανθρώπινο παρά-
γοντα, τις Μεταφορές και τις επισκευές, αντι-
καθιστώντας την ανθρώπινη προσωπική ερ-
γασία. 

Ψυχολόγοι και σύμβουλοι υγείας: Μπο-
ρούν να απασχοληθούν σε πανεπιστήμια,
σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες,
κέντρα ψυχικής υγείας, δήμους και επιχειρή-
σεις. 

Κοινωνικοί λειτουργοί: Πεδίο ενασχόλη-
σής τους είναι οι καταπιεζόμενες ομάδες,
άτομα που αντιμετωπίζουν οικογενειακά
προβλήματα, θύματα bullying, άτομα με μα-
θησιακές δυσκολίες, εγκαταλειμμένα ή
απροστάτευτα παιδιά και προβληματικές οι-
κογένειες.

Βιολόγοι: Μελετούν το φαινόμενο της ζωής
σε μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό,
κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο και μπο-
ρούν να εργαστούν σε βιολογικά εργαστήρια,
εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων, νοσηλευτι-

κά ιδρύματα και σε κλάδους όπως η Διατροφή
και η Εκπαίδευση. 

Φυσιοθεραπευτές - διατροφολόγοι: Ο αν-
θρώπινος οργανισμός αντιμετωπίζει ολοένα
και περισσότερα προβλήματα εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης υγιεινής
διατροφής και άσκησης και της καθιστικής
ζωής. 

Περιβαλλοντολόγοι: Η κλιματική αλλαγή
έχει επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον και
καταγράφεται πλέον μεγάλη ανάγκη μελέτης
των προβλημάτων και επίλυσής τους, ανοί-
γοντας συνεχώς θέσεις εργασίας σε υπηρε-
σίες του Δημοσίου, στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, τη Βιομηχανία, την Ενέργεια και τους Φυ-
σικούς Πόρους. 

Επιδημιολόγοι: Ήρθαν στο προσκήνιο
την τελευταία διετία λόγω κορονοϊού και ο
κλάδος τους θα συνεχίσει να αναπτύσσεται
τα επόμενα χρόνια (χώροι δημόσιας υγείας,
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, σχολή Δημό-
σιας Διοίκησης). 

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ: Ανήκει στους τα-
χέως αναπτυσσόμενους κλάδους και ασχο-
λείται με την εξωστρεφή διοικητική λειτουρ-
γία κάθε επιχείρησης, συγκεκριμένα με την

αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών
της αγοράς, την παραγωγή ανταγωνιστικών
υπηρεσιών, την αποτελεσματική διάθεση των
προϊόντων, την έρευνα αγοράς, την τιμολόγη-
ση, την ανάλυση αγοράς και την κατανόηση
της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι από-
φοιτοι κατέχουν καίριες θέσεις σε εταιρείες
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και πλεονε-
κτούν ιδιαίτερα στους τομείς του Μάρκετινγκ,
της Διαφήμισης, των Δημοσίων Σχέσεων και
της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

Οικονομολόγοι: Η οικονομική επιστήμη
παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, καθώς
συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (Μαθηματι-
κά), ενώ προσδιορίζει τη θέση της ανάμεσα
στις Κοινωνικές Επιστήμες, μιας και η οικο-
νομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της
κοινωνίας. Ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη
μικροοικονομική και τη μακροοικονομική
ανάλυση, τη Χρηματοοικονομική, τη βιομη-
χανική οργάνωση, τη στρατηγική των επι-
χειρήσεων και την οικονομία του περιβάλ-
λοντος και των φυσικών πόρων. Σήμερα και
ακόμη περισσότερο στο μέλλον οι οικονο-
μολόγοι θα εργάζονται σε μεγάλους ελλη-
νικούς και διεθνείς οργανισμούς, τράπεζες,
χρηματοοικονομικά ιδρύματα, επιχειρή-
σεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ως
ακαδημαϊκοί σε ελληνικά και ξένα πανεπι-
στήμια.
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Τις δυνάμεις τους ενώνουν Harvard και ΕΚΠΑ για τη Μετα-
νάστευση και το Άσυλο με τη χθεσινή υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας. Η συνεργασία των δύο κορυφαίων ιδρυμάτων, η
υλοποίηση της οποίας είχε προγραμματιστεί για το 2020, αλλά
καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, έχει στόχο να δώσει πρό-
σβαση στην εκπαίδευση σε πρόσφυγες, που είναι ακαδημαϊ-
κοί ή φοιτητές, ενώ θα ερευνήσει και στρατηγικές υποστήρι-
ξης ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. 

Πιο συγκεκριμένα, το Harvard και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
θα συνεργαστούν για να προσφέρουν ευκαιρίες για κοινή δι-
δασκαλία με σκοπό αφενός να παράσχουν τη δυνατότητα σε
ακαδημαϊκούς και φοιτητές, που είναι πρόσφυγες, να συμμε-

τέχουν με την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη, αφετέρου
να εισαγάγουν καινοτόμες προοπτικές στην εξέλιξη της
εφαρμοσμένης μεταναστευτικής έρευνας (διερευνώντας, για
παράδειγμα, αποτελεσματικές στρατηγικές υποστήριξης
ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών με σκοπό την επίτευξη
των στόχων τους).

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο ιδρύματα θα οργανώσουν ένα εντα-
τικό θερινό σχολείο για Προσφυγικές και Μεταναστευτικές
Σπουδές, διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο θα συνδυάζει
διαλέξεις, σεμινάρια και εργασίες πεδίου σε ένα διεπιστημονι-
κό Πρόγραμμα Σπουδών που θα καλύπτει τις νομικές, πολιτι-
κές, ιατρικές και επικοινωνιακές διαστάσεις των υπαρχουσών

περιφερειακών μεταναστευτικών ροών και προτύπων. Επίσης,
θα δώσουν την ευκαιρία σε φοιτητές του Harvard να ασχολη-
θούν με συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα, υπό την επίβλεψη
του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου για την Υγεία και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε συνεργασία με τον Κόμβο Αρι-
στείας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση του ΕΚΠΑ.  O Κόμβος
Αριστείας για το Άσυλο και τη Μετανάστευση αποτελεί μια διε-
πιστημονική συνεργασία τεσσάρων Σχολών και Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αθηνών: της Νομικής Σχολής, της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημό-
σιας Διοίκησης και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης. Ε.Π. 

Συνεργασία του Harvard με το ΕΚΠΑ για Άσυλο και Μετανάστευση

Αυτά είναι τα επαγγέλματατου μέλλοντος

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής 
Αντώνης Φλωρόπουλος 
παρουσιάζει στην «Political»
έναν οδηγό για τις δουλειές
που θα ανθήσουν 
τα επόμενα χρόνια



Δημοπρατείται η άρδευση πεδιάδας
Μόρνου, προϋπολογισμού 6,5 εκατ.

Δημοπρατείται άμεσα το έργο «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις
και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρ-
νου», προϋπολογισμού 6.500.000 ευρώ. Με την εξέλιξη αυτή, η
διοίκηση του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου εξέφρασε την ικανοποί-
ησή της στον οικείο περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, σε ειδική συ-
νάντησή τους. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μανα-
γούλη Δωρίδος, συμφωνήθηκε ταυτόχρονα να ιεραρχηθούν οι
ανάγκες για νέα έργα και παρεμβάσεις και να γίνει συνάντηση με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ση-
μειώνεται ότι ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φω-
κίδας Γιώργος Δελμούζος και υπηρεσιακοί παράγοντες πραγμα-
τοποίησαν επίσκεψη στον Δήμο Δωρίδος, προκειμένου να επι-
βλέψουν την πορεία έργων και δράσεων που χρηματοδοτεί ή
υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη συγκεκριμένη Πε-
ριφερειακή Ενότητα.

Πρόγραμμα εμβολιασμών χωρίς
ραντεβού στην Καλαμαριά

Με στόχο τον γενικό εμβολιασμό των δημοτών κατά της παν-
δημίας, ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την 4η Υγειονο-
μική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, οργανώνει δράση εμβο-
λιασμού χωρίς ραντεβού για το Σάββατο 22/1. Τους εμβολια-
σμούς θα πραγματοποιήσουν οι εμβολιαστικές ομάδες των Κέν-
τρων Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Ν. Μαδύτου και Σοχού. Οι
πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν με την πρώτη ή την τρί-
τη δόση του εμβολίου της Pfizer, μπορούν να προσέλθουν χωρίς
ραντεβού. Το σύνθημα είναι «μπορούμε να συμβάλουμε αποτε-
λεσματικά στο τείχος προστασίας απέναντι στην Covid-19».

Δύο αναμνηστικές πλάκες τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή της συμ-
πρωτεύουσας στα κτίρια της οδού Παύλου Μελά 21 και 22. Στο κτί-
ριο με τον αριθμό 22 λειτούργησε το θρυλικό «Ουζερί Τσιτσάνης»

και στο ημιυπόγειο με τον αριθμό 21 ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης
έζησε από το 1942 έως το 1946 και έγραψε ορισμένα από τα ωραι-
ότερα τραγούδια του, όπως τη «Συννεφιασμένη Κυριακή». Σημει-

ώνεται ότι η ημερομηνία τοποθέτησης, η 18η Ιανουαρίου, είναι
συμβολική, καθώς συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη γέννηση

του Βασίλη Τσιτσάνη και 38 χρόνια από τον θάνατό του. Την τελετή
πλαισίωσε μουσικά η «Παρέα του Τσιτσάνη». «O Δήμος Θεσσαλο-

νίκης αποδίδει την ελάχιστη τιμή σε έναν μεγάλο Έλληνα δημιουρ-
γό. Συγχρόνως εκπληρώνει και ένα χρέος απέναντι στον λαϊκό

συνθέτη, απέναντι σε μεγάλες στιγμές του ελληνικού πολιτισμού»,
ανέφερε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζοντας ότι «στο
Φεστιβάλ Καλοκαιριού προετοιμάζεται διήμερο αφιέρωμα στον

Βασίλη Τσιτσάνη με ρεμπέτικες κομπανίες».

Έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές και πα-
ρατάσεις, δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα η
γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για
τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας σε εργαζόμενους σε Δημόσιο και ΟΤΑ. Το
σχετικό κείμενο απέστειλε στην ΑΔΕΔΥ και στη
ΓΣΕΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης. Στη γνωμοδότηση των
25 σελίδων, τονίζεται ότι «κατά την εκτέλεση
του έργου της η Επιτροπή αντιμετώπισε σοβα-
ρούς περιορισμούς». Συγκεκριμένα: «Τη σχε-
δόν παντελή έλλειψη στοιχείων, μετρήσεων και
δεδομένων που αφορούν τη νοσηρότητα και
την εν γένει επικινδυνότητα στους χώρους /
κλάδους / ειδικότητες του Δημόσιου Τομέα -
ΟΤΑ, το πολυάριθμο των ειδικοτήτων και κλά-
δων που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα,
την ποικιλομορφία και την ιδιαιτερότητα των
εργασιών, καθώς και τον λανθασμένο τρόπο
αποτύπωσης των ειδικοτήτων και των κλά-
δων». Επισημαίνεται ότι, ταυτόχρονα με τη δια-
βίβαση της γνωμοδότησης, ο αναπληρωτής
υπουργός κάλεσε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ σε συνάν-
τηση στις 28 Ιανουαρίου.

!Βαρέα-ανθυγιεινά: 
Το πόρισμα της Επιτροπής

Τιμά τον Βασίλη Τσιτσάνη 38 χρόνια μετά τον θάνατό του

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο - Χ. Κόκκινος

«Να συνεχιστεί η
στελέχωση στις δομές
υγείας των νησιών μας»

Τη στελέχωση των δομών υγείας των μικρών νησιών
του Αιγαίου στηρίζει ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου
Συνδυασμού «Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αιγαίου» Χα-
ράλαμπος Κόκκινος, με αφορμή την τοποθέτηση ια-
τρού στο Αγροτικό Ια-
τρείο στην Ψέριμο. «Χαι-
ρετίζω τη λειτουργία του
Αγροτικού Ιατρείου στην
Ψέριμο και συγχαίρω
όσους εργάστηκαν για
αυτό τον σκοπό. Εκφρά-
ζω την ικανοποίησή μου
για το έργο το οποίο είχα την τιμή να εντάξω από τη θέ-
ση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Νότιου Αι-
γαίου (ΠΝΑ) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Νοτίου Αιγαίου και ολοκληρώθηκε επί θητείας
μου το 2009 (μαζί με το λιμάνι στο ακριτικό νησί). Το
έχουν ανάγκη οι χιλιάδες επισκέπτες μας αλλά κυρίως
οι νησιώτες μας που δίνουν ζωή και διατηρούν τον Ελ-
ληνισμό και τις αξίες του στο Αιγαίο».

Δήμος Αριστοτέλη

Τακτικό μέλος του Δικτύου
Ευρωπαϊκών Νησιών (ΟΤΙΕ)

Μετά το πρώτο βήμα, της δικτύωσής του με τον δήμο
του Παλέρμο της Σικελίας, ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκι-
δικής εντάσσεται και στο Μητρώο Μελών του ΟΤΙΕ
(Observatory on Tourism for Islands Economy). Στό-
χος της Δημοτικής Αρχής είναι να διεισδύσει στις με-
σογειακές αγορές τουρισμού, για την οικονομική ανά-
πτυξη της ανατολικής Χαλκιδικής. Προς τούτο, ο ΟΤΙΕ
θα προσφέρει στον Δήμο Αριστοτέλη: ενημέρωση
μιας μεγάλης τράπεζας δεδομένων αναφορικά με τον
νησιωτικό τουρισμό στη Μεσόγειο, εκπόνηση μελετών
και εργασιών, διοργάνωση φόρουμ και σεμιναρίων και
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας
και τουριστικής ανάπτυξης.
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Μ
ε ικανοποίηση έγινε δεκτή από την
ΚΕΔΕ η δημόσια δέσμευση του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέ-

λιου Πέτσα για τη σύσταση κοινής προπαρα-
σκευαστικής ομάδας εργασίας, ανάμεσα στην
ΚΕΔΕ, το υπουργείο Οικονομικών και το
υπουργείο Εσωτερικών, η οποία θα έχει ως βα-
σικό αντικείμενο τη λήψη αποφάσεων για την
ενίσχυση των οικονομικών των δήμων, καθώς
και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την
αύξηση του ενεργειακού κόστους και την επι-
βολή του τέλους ταφής.

Ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών της
κοινής ομάδας, όπως ανακοινώθηκε από τον κ.
Πέτσα, αφορά την αναμόρφωση και περαιτέρω
ενίσχυση του χρηματοδοτικού φακέλου των
ΚΑΠ, τη μόνιμη μείωση του επιτοκίου στο Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τη βελτίω-
ση της εισπραξιμότητας από τους δήμους των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων, την ενίσχυση

της Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν από
την αύξηση του ενεργειακού κόστους και την
εξεύρεση τρόπων αντιστάθμισης της πρόσθε-
της επιβάρυνσης που αναμένεται να προκύψει
από την επιβολή του τέλους ταφής, το οποίο
εφαρμόζεται από τις αρχές του 2022.

Όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΚΕΔΕ, η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στην
ομάδα εργασίας θα γίνει από τον πρόεδρο της
Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Α’ αντιπρόεδρο
Λάζαρο Κυρίζογλου, καθώς και τους εκπρο-
σώπους των παρατάξεων που συμμετέχουν
στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Την ίδια ώρα
αποφασίστηκε η άμεση συγκρότηση και συνε-
δρίαση της κοινής ομάδας εργασίας, προκει-
μένου να ληφθούν αποφάσεις για όλα τα φλέ-
γοντα ζητήματα, οι οποίες στη συνέχεια θα τε-
θούν προς συζήτηση και έγκριση από τα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης.

Γιώργος Πατούλης: «Με όπλο μας την πρόληψη» 
Χιλιάδες είναι οι πολίτες που ανταπο-

κρίνονται στη δράση της Περιφέρειας Ατ-
τικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας
διενεργούνται δωρεάν rapid tests σε
όσους πολίτες το επιθυμούν, σε όλη την
Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της περι-
φέρειας για την περίοδο από τις 23 Δε-
κεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης της δρά-
σης, έως και τις 14 Ιανουαρίου 2022, οι
πολίτες που έσπευσαν στα σημεία των
ελέγχων ξεπέρασαν τις 4.000. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι διενεργούνται σε δομές (γηροκο-
μεία κ.ά.) και δήμους της Αττικής, ενώ υπενθυμίζεται ότι για τη διενέργεια του ελέγχου δεν
απαιτείται ραντεβού, παρά μόνον η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ. Όπως τονίζει ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης: «Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι ορα-
τά και η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη. Σε συνεργασία με τους δήμους συνεχίζουμε μέχρι
την οριστική νίκη μας απέναντι στην πανδημία».

Στο επίκεντρο 
οι «πράσινες»
μεταφορές

Η προώθηση των «πράσινων» μετα-
φορών συζητήθηκε κατά τη συνάν-
τηση που είχε ο δήμαρχος Παπά-
γου-Χολαργού και πρόεδρος του Ιν-
στιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ηλίας Αποστολόπουλος με τον υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών,
αρμόδιο για τις Μεταφορές, Μιχάλη
Παπαδόπουλο. Μάλιστα ο κ. Παπα-
δόπουλος ενημέρωσε τον δήμαρχο
για την πολιτική του υπουργείου
στους τομείς της προώθησης της
ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτι-
κών τρόπων μετακίνησης και συνο-
λικά για τη στρατηγική που αφορά
τις «πράσινες» μεταφορές, ενώ συ-
ζητήθηκε η συμβολή των δήμων σε
αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Ο κ.
Αποστολόπουλος ενημέρωσε τον
υφυπουργό ότι σύντομα ο δήμος θα
καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες
πρόταση για την επικαιροποίηση της
άδειας και την αναδιοργάνωση της
δημοτικής συγκοινωνίας Παπάγου-
Χολαργού.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
που στις προηγούμενες
εκλογές είχαμε «ομαλή δια-
δοχή» δημάρχου, τώρα φαί-
νεται να δημιουργούνται
τριγμοί; Φήμες που κυκλο-
φορούν έντονα θέλουν τον
πρώην να «υπονομεύει» τον
νυν, έχοντας αρχίσει να προ-
ωθεί δικό του υποψήφιο για
τις ερχόμενες εκλογές του
2023. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται με ενδιαφέρον,
για να δούμε τις κινήσεις από
τις δύο πλευρές… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πολυχώρος
αθλητισμού 
στη Γλυφάδα
Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου προδια-
γραφών FIFA με ολοκαίνουργιο
χλοοτάπητα, νέο φωτισμό τελευ-
ταίας γενιάς, φύτευση περιμετρι-
κά του χώρου, καινούργια αποδυ-
τήρια και βοηθητικούς χώρους,
κερκίδες και όλες τις απαιτούμε-
νες υποδομές, καθώς και ανακαί-
νιση των δύο γηπέδων μπάσκετ,
συνθέτουν έναν νέο πολυχώρο
αθλητισμού επί της οδού Πανα-
γούλη που παρέδωσε στην πόλη
της Γλυφάδας ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Παπανικολάου. «Η πόλη μας
αποκτά ένα νέο αθλητικό στολίδι,
που τόσο της έλειπε, ενώ σύντομα
θα ακολουθήσει και η αναβάθμιση
του γηπέδου της Τερψιθέας. Η ζωή
μας στη Γλυφάδα συνεχίζει να αλ-
λάζει με έργα», επισημαίνει. 

Γραφείο
υποστήριξης για
τους δασικούς
χάρτες  

Στη σύσταση και λειτουργία γρα-
φείου υποστήριξης ενστάσεων για
τους δασικούς χάρτες προχωρά ο
Δήμος Αχαρνών, με σκοπό τη διευ-
κόλυνση των δημοτών. Σημειώνε-
ται ότι μετά την ανάρτηση του θεω-
ρημένου δασικού χάρτη της περιο-
χής από το Τμήμα Δασικών Χαρτο-
γραφήσεων πάνω από 80.000
στρέμματα έχουν χαρακτηρισθεί
ως δασικά ή αναδασωτέα. Εξειδι-
κευμένοι συνεργάτες του δήμου
θα παρέχουν ενημέρωση και συμ-
βουλευτική υποστήριξη στους δη-
μότες, οι οποίοι θέλουν να ελέγ-
ξουν την ιδιοκτησία τους. Κατά την
επίσκεψή τους οι δημότες θα πρέ-
πει να έχουν το κτηματολογικό
φύλλο ή τις συντεταγμένες της
ιδιοκτησίας.
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Σε ετοιμότητα ομάδα εργασίας
για οικονομική στήριξη δήμων



Μαθητής συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βίασε
την κατά έναν χρόνο μεγαλύτερη συμμαθήτριά του. Το
περιστατικό καταγγέλθηκε ότι έγινε σε εγκαταλελειμ-
μένο κτίριο κοντά στο σχολείο τους στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. 

Η 17χρονη κατήγγειλε το πρωί της Τρίτης στο αστυ-
νομικό τμήμα ότι έπεσε θύμα βιασμού από 16χρονο
συμμαθητή της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το τελευ-
ταίο διάστημα την ενοχλούσε επίμονα, παρά τις αρνή-
σεις της. Αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό
είπε ότι τη βίασε μετά το σχολείο στον συγκεκριμένο

χώρο.  Ο νεαρός μετά την καταγγελία συνελήφθη και
την Τετάρτη οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, ενώπιον της
οποίας αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι
είχε τη συναίνεση της κοπέλας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό,
για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για εξύ-
βριση, καθώς πέραν όλων των άλλων φέρεται ότι την
έβρισε. 

Η εισαγγελέας παρέπεμψε τον 16χρονο μαθητή να
απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προ-
θεσμία και έως τότε κρατείται. 

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο κομματικός
μηχανισμός της ΝΔ Θεσσαλονίκης. Από τη
μια η επίσκεψη του Παύλου Μαρινάκη στην
πόλη μας, από την άλλη εκείνη του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρι-

κάκου, έχουν κάνει αρκετούς να αναρωτι-
ούνται αν όντως οι εκλογές θα γίνουν το
2023. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι,
όπως μαθαίνουμε, θα ανοίξει το αμέσως
επόμενο διάστημα, μόλις οι ειδικοί χαλα-

ρώσουν λίγο τα μέτρα που βρίσκονται σε
ισχύ. Μάλιστα στο πρόγραμμα έχουν μπει
επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά
και γειτονιές, καθώς στο επίκεντρο βρίσκε-
ται η καλυτέρευση της ζωής των πολιτών.

Οργανώνεται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γ. Ορφανός: 
«Θα θέσω πάλι
υποψηφιότητα 
για τη δημαρχία
Θεσσαλονίκης»

Την πρόθεσή του να ξαναθέσει

υποψηφιότητα για τη δημαρχία
Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο

Γιώργος Ορφανός μιλώντας στο
Vergina TV. Ο κ. Ορφανός τόνισε

ότι «αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης

πήγαινε καλά, τότε δεν θα είχα
κανένα πρόβλημα να αποσυρθώ,

αλλά βλέπω ότι τα πράγματα δεν
πάνε καλά. Η εικόνα του δημάρ-

χου πέρσι με φέτος είναι μέρα

με τη νύχτα. Το πιο σημαντικό εί-
ναι να καταλάβει ο κόσμος πως ο

δήμαρχος λειτουργεί χρησιμο-
ποιώντας ανταλλάγματα. Παίρ-

νει στελέχη λέγοντας ουσιαστικά

“σε αγοράζω για να μου δώσεις
την ψήφο σου”. Εγώ είμαι μα-

κριά από αυτές τις λογικές», είπε
μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της

παράταξης «Η Θεσσαλονίκη εί-

ναι το μέλλον».

Διπλή γιορτή 
για το σπίτι του 
Σταύρου Καλαφάτη 

Χρόνια πολλά για την ονομαστική
τους εορτή ευχήθηκε ο Σταύρος Κα-
λαφάτης στον πατέρα του και στον γιο
του. Μάλιστα ο υφυπουργός Εσωτε-
ρικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδο-
νίας-Θράκης, ανήρτησε δυο φωτο-
γραφίες στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook γράφοντας:
«Διπλή γιορτή για το σπίτι μας -ιδιαί-
τερη η μέρα. Γιορτάζουν οι δυο Θανά-
σηδές μου. Χρόνια τους πολλά. Χρό-
νια πολλά και σε όσες κι όσους γιορ-
τάζουν σήμερα».

Έδειξε έντονο
ενδιαφέρον για 
το κυκλοφοριακό
O Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Θεοδωρικάκος με αφορμή την παρου-
σία του στο δημαρχείο έδειξε πολύ με-
γάλο ενδιαφέρον -πέρα από την ασφά-
λεια των πολιτών και το κυκλοφορια-
κό- γενικότερα για την πορεία των έρ-
γων του Δήμου Θεσσαλονίκης που εν-
τάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης». Άλλωστε, ως υπουργός Εσω-
τερικών είχε συναντηθεί αρκετές φο-
ρές με τον κ. Ζέρβα και οι δυο τους εί-
χαν θέσει επί τάπητος σημαντικά ζητή-
ματα της πόλης, όπως, για παράδειγμα,
η ανάπλαση των στάβλων Παπάφη.

Συνελήφθη 16χρονος μαθητής λυκείου
για βιασμό 17χρονης συμμαθήτριάς του! 

Ξεκίνησαν οι συγκρούσεις 
στο ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης 

Άρχισαν οι γκρίνιες και οι διαφοροποιήσεις στο ΚΙ-
ΝΑΛ Θεσσαλονίκης σε ό,τι έχει σχέση με τους γραμμα-
τείς των νομαρχιακών αλλά και τα πρόσωπα που θα
μπουν στη μάχη του σταυρού, ειδικά στην πρώτη εκλογι-
κή περιφέρεια. Πάντως ένα είναι σίγουρο: Η αδιαφορία
της Αθήνας έχει αναγκάσει πολλά στελέχη να πηγαινο-
έρχονται στην πρωτεύουσα αξιώνοντας υποσχέσεις και
δεσμεύσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ετοιμάζει τον απολογισμό ο
Απόστολος Τζιτζικώστας

Σε απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής
του για το 2021 θα προχωρήσει τις επόμενες ημέ-
ρες ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας. Τα πεπραγμένα τόσο του
περιφερειάρχη όσο και της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της περιφέρειας θα συζητηθούν σε ειδική συ-
νεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,
με τηλεδιάσκεψη, στις 31 Ιανουαρίου.

ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης: 
Με το βλέμμα στο συνέδριο 

Για τις 31/3 ορίστηκε τελικά το συνέδριο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη, όπως μου λένε, περιμένουν
κάποια στιγμή να ξεκινήσουν τις προσυνεδριακές
συσκέψεις των οργανώσεων, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν βιάζονται, καθώς περιμένουν πρώτα να
εκδώσει οδηγίες η οργανωτική επιτροπή του συνε-
δρίου και μετά. Για την ώρα, πάντως, δεν έχει φανεί
κάποια διαφοροποίηση και η Θεσσαλονίκη δείχνει
τουλάχιστον να στηρίζει Τσίπρα. 

Ξανά θετικός στην Covid 
ο δήμαρχος  Αμπελοκήπων

Θετικός για δεύτερη φορά στον κορονοϊό βρέ-

θηκε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λά-

ζαρος Κυρίζογλου. Ο δήμαρχος παραμένει σε κα-

ραντίνα στο σπίτι του χωρίς ιδιαίτερα συμπτώμα-

τα, ενώ είναι πλήρως εμβολιασμένος. Η πρώτη

φορά που είχε νοσήσει ξανά από κορονοϊό ήταν

τον Νοέμβριο του 2022.
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Ο Νορβηγός νεοναζιστής Άντερς Μπέρινγκ
Μπρέιβικ, που ζητεί να αφεθεί ελεύθερος
υπό όρους δέκα χρόνια αφότου σκότωσε 77
ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλούς εφήβους,
εξακολουθεί να είναι όσο επικίνδυνος ήταν
πριν από μία δεκαετία, δήλωσε χθες η ψυχία-
τρος που τον παρακολουθεί στη φυλακή.

Από την πρώτη στιγμή, ο 42χρονος Μπρέι-
βικ δικαίωσε τους φόβους πολλών: με ξυρι-
σμένο το κρανίο, μπήκε στην αίθουσα κρα-

τώντας έναν χαρτοφύλακα όπου ήταν γραμ-
μένη στα αγγλικά η φράση «Σταματήστε τη
γενοκτονία των λευκών εθνών μας» και χαι-
ρέτησε ναζιστικά τους τρεις δικαστές.

Στην παραληρηματική ομιλία του υποστή-
ριξε ότι δεν ήταν παρά μόνο ένας απλός
«φαντάρος» του νεοναζιστικού κινήματος
«Αίμα και Τιμή», στο οποίο επέρριψε την ευ-
θύνη για το μακελειό. Η μοναδική δική του
ευθύνη, όπως είπε, είναι ότι αφέθηκε να ρι-

ζοσπαστικοποιηθεί. Δίνοντας «τον λόγο της
τιμής του» ότι η βία, σε ό,τι τον αφορά, ανήκει
στο παρελθόν, δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει
τη μάχη του για τον εθνικοσοσιαλισμό αλλά
με ειρηνικά μέσα. 

Ο Μπρέιβικ καταδικάστηκε το 2012 σε
21 χρόνια κάθειρξη, με δυνατότητα παρά-
τασης της κράτησής του - τη μέγιστη ποι-
νή που μπορούσε να επιβάλει η νορβηγι-
κή Δικαιοσύνη. 

Ο
ξύνεται το κλίμα της έντασης με-
ταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με εκατέ-
ρωθεν προειδοποιήσεις και
απειλές, ενώ τα τύμπανα του πο-

λέμου ηχούν στα ανατολικά σύνορα της Ου-
κρανίας. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε, μάλιστα,
χθες ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύ-
σει επίθεση στην Ουκρανία «ανά πάσα στιγ-
μή», μιλώντας για «εξαιρετικά επικίνδυνη
κατάσταση».

Προειδοποιητικές βολές προς την πλευ-
ρά της Ρωσίας έστειλε από το Κίεβο και ο
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν, απειλώντας ότι θα υπάρξουν βα-
ριές συνέπειες για τη Μόσχα εάν κινηθεί
επιθετικά. Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, που αναμένεται σήμερα στο Βερολί-
νο και αύριο στη Γενεύη για συνομιλίες με
τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ,
επανέλαβε την «ακλόνητη» δέσμευση των
ΗΠΑ για την κυριαρχία και την εδαφική
ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, ρωσικά στρατεύματα άρχι-
σαν να αποβιβάζονται στη Λευκορωσία για
να πάρουν μέρος σε προγραμματισμένα
κοινά γυμνάσια, ενισχύοντας έτσι τη συγ-
κέντρωση των δυνάμεων της Μόσχας κον-
τά στην Ουκρανία. Κάποιοι διερωτώνται αν
αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις θα μπο-
ρούσαν να είναι πρόσχημα για επίθεση
στην Ουκρανία, αν και το Κρεμλίνο επανέ-
λαβε και χθες ότι δεν σχεδιάζει εισβολή.

Σενάρια επίθεσης
Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των Ρώσων

στρατιωτών που έχουν μετακινηθεί προς τα
ουκρανικά σύνορα ποικίλλουν από 60.000
έως 100.000, ενώ έγγραφο των αμερικανι-
κών μυστικών υπηρεσιών αυξάνει τον

αριθμό ακόμη και στους 175.000. 
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υπο-

στηρίξει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ει-
σβάλει στην Ουκρανία ακόμη και εντός του
μήνα, όταν το έδαφος θα είναι σκληρότερο
εξαιτίας του παγετού, επιτρέποντας σε άρ-
ματα μάχης να κινηθούν με μεγαλύτερη τα-
χύτητα.

Σύμφωνα με αναλυτές, ρωσικές δυνά-
μεις θα μπορούσαν να εισβάλουν στο
Ντονμπάς, στην ανατολική περιοχή της Ου-
κρανίας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ένο-
πλων φιλορώσων αυτονομιστών, και να πα-
ρασύρουν το Κίεβο σε συμβατική σύγ-
κρουση.

Η Μόσχα θα μπορούσε επίσης να εξαπο-
λύσει επίθεση στην Ουκρανία από την Κρι-
μαία και να καταλάβει περιοχές μέχρι τον

ποταμό Δνείπερο, οι οποίες θα λειτουργού-
σαν σαν φράγμα σε οποιαδήποτε ουκρανι-
κή αντεπίθεση. Η κατάληψη της νότιας Ου-
κρανίας από τη Ρωσία θα στερούσε από την
Ουκρανία την πρόσβαση στη θάλασσα και
από το ΝΑΤΟ την παρουσία στη Μαύρη Θά-
λασσα, και θα ικανοποιούσε τους Ρώσους
εθνικιστές που αντιμετωπίζουν την περιο-
χή ως την ιστορική «Νέα Ρωσία».

ΗΗΠΑ: Κίνδυνος 
παρεμβολών από 
το 5G σε συστήματα
αεροσκαφών 
Αναστάτωση και ακυρώσεις πτήσεων
στις ΗΠΑ προκάλεσε χθες η ενεργο-
ποίηση από τις εταιρείες τηλεπικοι-
νωνιών AT&T και Verizon ενός νέου
φάσματος συχνοτήτων (C-band) των
δικτύων 5G με κεραίες κοντά σε αε-
ροδρόμια.
Οι δύο κολοσσοί ενεργοποίησαν τα
ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς, εν
μέσω ισχυρών προειδοποιήσεων
από αεροπορικές εταιρείες ότι το
λανσάρισμα της τεχνολογίας 5G εν-
δέχεται να προκαλέσει χάος με κα-
θυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσε-
ων, καθώς υπάρχουν φόβοι για τυχόν
παρεμβολές σε όργανα των αερο-
σκαφών.
Η ανησυχία εστιάζεται στη «ζώνη C»
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
που χρησιμοποιείται στο 5G. Οι αερο-
πορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι
το σήμα της ζώνης C ίσως προκαλεί
παρεμβολές σε ευαίσθητα ηλεκτρο-
νικά συστήματα των αεροσκαφών,
όπως τα ραδιοϋψόμετρα, όργανα που
δείχνουν το ύψος πτήσης και παί-
ζουν κρίσιμο ρόλο για τις προσγει-
ώσεις σε συνθήκες χαμηλής ορατό-
τητας. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
ένα από τα αεροσκάφη που φαίνεται
ότι επηρεάζονται περισσότερο είναι
το Boeing 777.

Σήμερα στο Βερολίνο και αύριο
στη Γενεύη ο Μπλίνκεν 
για συνομιλίες με τον Ρώσο 
ομόλογό του Λαβρόφ

Ο Άντερς Μπρέιβικ παραμένει όσο επικίνδυνος ήταν πριν από δέκα χρόνια, λέει η ψυχίατρός του

Λευκός Οίκος: Τύμπανα
πολέμου στην Ουκρανία
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Σ
ε δύο νέες ρυθμίσεις για τις άδειες
γονέων παιδιών που νοσούν από
Covid-19 ή εργαζόμενων που νο-
σούν οι ίδιοι προχώρησε το υπουρ-

γείο Εργασίας στη Βουλή. Σύμφωνα με τη
σχετική τροπολογία, η νέα άδεια είναι 5ήμε-
ρη, τόσο για τους γονείς παιδιών που νοσούν
όσο και για τους εργαζόμενους όταν νοσούν
οι ίδιοι, για να ευθυγραμμιστεί με τα νέα
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. 

Οι γονείς, ωστόσο, των παιδιών αν δεν
μπορούν να τηλεργαστούν θα παίρνουν 4
ημέρες άδεια πληρωμένη από τον εργοδότη
ή τον ΕΦΚΑ με το 50% του μισθού τους, ενώ
για την 5η μέρα θα πρέπει να κάνουν χρήση
άλλης άδειας (αναψυχής, παρακολούθησης
σχολικής επίδοσης, άνευ αποδοχών κ.ά.).

Επίσης καταργείται για τους εργαζόμε-
νους που νοσούν η πρόβλεψη της ιατρικής
γνωμάτευσης για την άδεια ασθένειας και
πλέον ο εργαζόμενος που νοσεί θα χρειάζε-
ται μόνο θετικό rapid test για να λάβει τη νέα
ειδική άδεια ασθενείας έως 5 ημερών. Η
άδεια αυτή πληρώνεται όπως και κάθε άλλη
άδεια ασθενείας (από τον εργοδότη και τον
ΕΦΚΑ), ενώ καταργείται η ρύθμιση Βρού-
τση, που προέβλεπε αναπλήρωση του χρό-
νου απουσίας στο 50% με την επιστροφή στη
δουλειά. Όταν νοσεί το παιδί, ο γονέας δι-
καιούται τα εξής: 
�Έως πέντε ημέρες τηλεργασία 
�Αν δεν μπορεί να τηλεργαστεί, κάνει χρή-

ση της νέας ειδικής άδειας
�Η νέα ειδική άδεια χορηγείται για τις τέσ-

σερις πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ για
την πέμπτη ημέρα γίνεται χρήση οποιασ-
δήποτε άλλης άδειας.

�Για την 4ήμερη ειδική άδεια λαμβάνουν το

50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις
τρεις πρώτες ημέρες καταβάλλεται από
τον εργοδότη και την τέταρτη ημέρα από
τον ΕΦΚΑ.

�Η ρύθμιση για την πληρωμή της 4ήμερης
άδειας ισχύει αναδρομικά και οι πληρω-
μές θα γίνουν σε όλους με το 50% των απο-
δοχών

� Η νέα άδεια ισχύει έως τις 15 Απριλίου
2022.

Στον ιδιωτικό τομέα
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε

περίπτωση νόσησης από κορονοϊό, μπο-
ρούν να παρέχουν την εργασία τους εξ
αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για

χρονικό διάστημα έως πέντε εργάσιμων
ημερών.

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργα-
σίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο
χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής
άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από Covid-
19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας
ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η
απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική
γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα
προς άλλες άδειες που αφορούν ασθένεια
υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγεί-
ται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει

χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδή-
ποτε άλλη άδεια. Οι εργοδότες υποχρεούν-
ται να δηλώνουν στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων όσους εργαζομένους κάνουν χρήση
της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης
από Covid. 
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Μέχρι τα τέλη Απριλίου η εισήγηση για αύξηση του κατώτατου μισθού
Επισπεύδονται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της

διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού
για το 2022, όπως προκύπτει από τροπολογία του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ-
κειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μι-
σθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προ-
βλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρό-
σφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Ειδικότερα στην τροπολογία ορίζονται τα εξής: 
�Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή
Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για τη σύνταξη

έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος νομο-
θετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα μέσα στο τε-
λευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
�Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβουν χώρα
το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.
�Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης
κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού
προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταί-
ρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα λά-
βει χώρα το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2022.
�Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίω-
σης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των

φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος
Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 31η
Μαρτίου 2022.

Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνε-
ται το αργότερο έως τη 15η Απριλίου 2022.

Η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθο-
ρισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώ-
τατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα λάβει χώρα
εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου
2022. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν
να δουλέψουν από το σπίτι 
θα παίρνουν 4 ημέρες άδεια 
και το 50% του μισθού τους

Ειδική άδεια για γονείς
μαθητών που νοσούν 

Κ Ο Ρ Ο Ν Ο Ϊ Ο Σ  



Η
άνοδος του επιτοκίου τού
δεκαετούς ομολόγου σχε-
δόν κατά 1% σε σχέση με
την έκδοση του περασμέ-

νου Ιουνίου μπορεί να φαντάζει ως αρ-
νητική εξέλιξη, ωστόσο θεωρείται ως
ένα επιτυχημένο εγχείρημα, μέσα σε
συνθήκες αβεβαιότητας και ακριβότε-
ρου κόστους δανεισμού. 

Ενδεικτικό της συγκυρίας είναι το
γεγονός ότι το επιτόκιο των γερμανι-
κών δεκαετών ομολόγων πέρασε σε
θετικό έδαφος ύστερα από δύο χρό-
νια, ενώ από την άλλη η έκρηξη του
πληθωρισμού σε υψηλό 40 ετών στις
ΗΠΑ ή σε υψηλό 30 ετών στις άλλες
προηγμένες οικονομίες της Δύσης
έχει οδηγήσει το κόστος του δανει-
σμού γενικά σε πολύ υψηλότερα επί-
πεδα. Μάλιστα, το ελληνικό δεκαετές
με επιτόκιο 1,84% βρίσκεται στα ίδια
επίπεδα με το αντίστοιχο αμερικανικό! 

Κατά τη χθεσινή δημοπρασία, οι
προσφορές ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ
και μάλιστα η υποχώρηση του επιτο-
κίου στο 1,84% από αρχική πρόβλεψη
για 1,89% συνέβαλε, ώστε τα επιτόκια
των ιταλικών, ισπανικών και πορτογα-
λικών ομολόγων να υποχωρήσουν σε
χαμηλότερα επίπεδα. Καθοριστικό πα-
ράγοντα για τη συγκράτηση του επιτο-
κίου σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα

αποτέλεσε και η πρόσφατη αναβάθμι-
ση των προοπτικών της ελληνικής οι-
κονομίας από τον αμερικανικό οίκο
Fitch, καθώς ανοίγει τον δρόμο για νέ-
ες αναβαθμίσεις μέσα στους επόμε-
νους 12-18 μήνες, έτσι ώστε το αργότε-
ρο στα μέσα του 2023 το αξιόχρεο της
Ελλάδας να έχει επιστρέψει σε επεν-
δυτική βαθμίδα. 

Από τη χθεσινή δημοπρασία, ο Ορ-
γανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ-
ους άντλησε 3 δισ. ευρώ, τα οποία θα
αναχρηματοδοτήσουν απρόσκοπτα
την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέ-
ους, ενώ άμεσος στόχος του υπουρ-
γείου Οικονομικών είναι η αποπληρω-
μή του υπολοίπου του δανείου που
έχει λάβει η Ελλάδα από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο του
δανειακού προγράμματος στήριξης
που ισχύει από το 2010. 

Το αυξημένο κόστος δανεισμού αν-
τανακλά την αύξηση των επιτοκίων
σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως συνέ-
πεια των πληθωριστικών τάσεων, οι
οποίες δεν υπήρχαν κατά το περυσι-

νό πρώτο εξάμηνο. Στόχος του
υπουργείου Οικονομικών είναι ο δα-
νεισμός σχεδόν 12 δισ. ευρώ μέσα
στο 2022 και με τη χθεσινή δημοπρα-
σία, έχει ήδη καλυφθεί το 25% του
ετήσιου προγράμματος. Ταυτόχρονα,
το ελληνικό δημόσιο χρέος από το
205% το 2020 υποχώρησε στο 196% το
2021, με τάσεις περαιτέρω αποκλιμά-
κωσης το 2022, προς το 190%, κάτι
που οι αγορές τιμολογούν με… καλό
βαθμό, αλλά πάντα σε συνάρτηση με
το περιβάλλον πληθωριστικών πιέσε-
ων που υπάρχει σήμερα. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για την επιτυχημένη έξοδο
της Ελλάδας στις αγορές, κάνοντας
λόγο για επιτυχία σε μια διεθνή συγ-
κυρία όπου το κόστος είναι αυξημένο,
επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο αντί-
στοιχος γερμανικός τίτλος πέρασε σε
θετικό επιτόκιο, περιορίζοντας το
spread του ελληνικού. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στα χαμηλά 11 ετών, 13,3%,
η ανεργία τον Νοέμβριο

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
11 ετών υποχώρησε ο δείκτης της ανεργίας
τον Νοέμβριο, καθώς διαμορφώθηκε στο
13,3% και μπαίνει σε τροχιά προς μονοψή-
φιο ποσοστό έως το τέλος της… συμβατικής
εκλογικής τετραετίας, το καλοκαίρι του
2023!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, το προηγούμε-
νο αντίστοιχο ποσοστό 13,4% είχε σημειωθεί
τον Οκτώβριο του 2010, ενώ σε σχέση με το
2020 η πτώση του δείκτη είναι πάνω από 3
εκατοστιαίες μονάδες. Ο συνολικός αριθ-
μός των ανέργων μειώθηκε στα 624.858
άτομα και είναι χαμηλότερος κατά 121.560
άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020,
όταν ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορ-
φωθεί στο 16,3%. Υποχώρησε δηλαδή κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο
και μάλιστα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, λόγω της συγκυρίας. Αξιοσημεί-
ωτο γεγονός αποτελεί η μείωση της ανερ-
γίας στους άνδρες στο 10% από 13,1%, ενώ
στις γυναίκες υποχώρησε στο 17,2% από
20%. Ωστόσο, ο δείκτης της ανεργίας εξακο-
λουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα
στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, αν και μει-
ώθηκε τον Νοέμβριο στο 34,3% έναντι 37,6%
τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Στις ηλικίες
25-74 ετών, ο δείκτης της ανεργίας σημεί-
ωσε υποχώρηση στο 12,2% από 15,1% τον
Νοέμβριο του 2020. 

Οι απασχολούμενοι κατά τον περασμένο
Νοέμβριο ανήλθαν σε 4.087.369 άτομα και
ήταν περισσότεροι κατά 208.940 άτομα σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2020 και κατά
54.950 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του
2021 (1,4%). Τα άτομα που δεν περιλαμβά-
νονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα
εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα
που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργα-
σία), ανήλθαν σε 3.138.257, σημειώνοντας
μείωση κατά 118.626 άτομα σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2020 και κατά 61.076 άτομα
σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021.
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Γιατί είναι επιτυχημένη 
η δημοπρασία των 10ετών -
Ίδιο επιτόκιο με το δεκαετές 
αμερικανικό ομόλογο! 

Ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ
οι προσφορές για το 10ετές



H διορθωτική κίνηση της εγχώριας
χρηματιστηριακής αγοράς ήλθε να
διαψεύσει τις εκτιμήσεις όσων υπο-
στήριζαν ότι το ΧΑ μπορεί να διεκδική-
σει άμεσα υψηλότερες αποτιμήσεις,
ανεξάρτητα του διεθνούς χρηματιστη-
ριακού κλίματος. 

Από την άλλη, η αύξηση των αποδό-
σεων των ομολόγων συνεχίζει να δη-
μιουργεί ανησυχίες στους επενδυτές,
με την απόδοση του ελληνικού
10ετούς τίτλου να διαμορφώνεται πά-
νω από το 1,6%. Τεχνικά ο Γενικός Δεί-
κτης έχασε την πρώτη στήριξη στις
950-949 μονάδες, ενώ οι ελπίδες για
τετραψήφια νούμερα του δείκτη θα
ελαχιστοποιηθούν με επιστροφή και
κλείσιμο χαμηλότερα των 900-895
μονάδων, με ενδιάμεση στήριξη στις

927-923 μονάδες. Σε αυτή την περί-
πτωση οι επόμενες στηρίξεις τίθενται
στις 888, 877-876 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών) και 865 μονάδες. Όσο ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 μο-

νάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να
έχουν στο στόχαστρό τους τις 2.366-
2.371 και 2.390 μονάδες. Σε αντίθετη
περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις
ορίζονται στις 2.231, 2.150, 2.101 και
2.072 μονάδες.

Energean: Στα 495 
εκατ. δολάρια τα έσοδα 

Σημαντική αύξηση της παραγωγής της εκτι-
μά η Energean για το 2022, καθώς αναμένε-
ται από το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς να ξεκι-
νήσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το Ισ-
ραήλ. Όπως ανέφερε το πρωί της Τρίτης στην
επίσημη ενημέρωση του Ιανουαρίου προς τα
χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ
η διοίκηση του ομίλου, για φέτος αναμένεται
η ημερήσια παραγωγή να διαμορφωθεί μετα-
ξύ 60 και 70 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου
πετρελαίου, έναντι 41 χιλιάδων το 2021, εκ
των οποίων το 72% προήλθε από φυσικό αέ-
ριο. Σημειώνεται ότι η παραγωγή από την πε-
ριοχή των Βαλκανίων (Πρίνος Καβάλας και
Κροατία) το 2021 διαμορφώθηκε στα 1.300
βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στη διάρ-
κεια του 2021, τα έσοδα του ομίλου ήταν της
τάξης των 495 εκατ. δολαρίων και τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα 202,9 εκατ. δολάρια.
Επίσης, ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύ-
σεις ύψους 359,3 εκατ. δολαρίων.

ΟΤΕ: Νέο πρόγραμμα 
απόκτησης ιδίων μετοχών 

Νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών
διάρκειας 24 μηνών και την ακύρωση
8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει
η εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με
αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφα-
λαίου, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ΟΤΕ ΑΕ. Η ΕΓΣ πραγματο-
ποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετο-
χή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 83,73%
επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί-
ου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της
εταιρείας), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Microsoft: Σε Σπάτα 
και Κορωπί τα Data Centers

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μεγάλη
επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, καθώς
κατατέθηκε ο επενδυτικός φάκελος «Invest-
ment in Data Centers in Greece». Το επενδυ-
τικό σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση στη σελί-
δα του enterprisegreece.gov.gr, προκειμέ-
νου να υπαχθεί στο καθεστώς των στρατηγι-
κών επενδύσεων. Με την κατάθεση του φακέ-
λου της επένδυσης, ξεκινά η αντίστροφη μέ-
τρηση για τη δημιουργία των τριών Data Cen-
ters τα οποία θα κατασκευαστούν σε Κορωπί
και Σπάτα. Το επενδυτικό σχέδιο θα βρίσκεται
στη δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Ιανουα-
ρίου και στη συνέχεια θα συνεδριάσει η αρ-
μόδια Διυπουργική Επιτροπή για την ένταξη
του επενδυτικού σχεδίου στις στρατηγικές
επενδύσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Hellenic Cables, ο κλά-
δος καλωδίων της, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας interarray
καλωδίων για το έργο Dogger Bank C από την DEME Offshore,
την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου DEME.
Ήδη ο βασικός προμηθευτής καλωδίων για τα έργα Dogger
Bank A και B, με αυτή τη σύμβαση η Hellenic Cables γίνεται ο
μοναδικός προμηθευτής interarray καλωδίων για το μεγαλύτε-
ρο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο. Το αιολικό πάρκο Dog-
ger Bank, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 130 χλμ
από τις βορειοανατολικές βρετανικές ακτές, αναπτύσσεται σε
τρεις φάσεις (Dogger Bank A, B και C) και κάθε φάση θα έχει
εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής έως και 1,2 GW. Συνδυαστικά,
το έργο των 3,6 GW θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει έως και 6
εκατομμύρια νοικοκυριά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον στόχο
του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης για μηδενικό ισοζύ-
γιο άνθρακα. Το έργο Dogger Bank C είναι μια κοινοπραξία με-
ταξύ της SSE Renewables και της Equinor, ενώ τα Dogger Bank
A και B ανήκουν στις SSE Renewables, Equinor και Eni.

Ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, και ολοκληρώνεται αύριο, Παρα-
σκευή 21 Ιανουαρίου, η δημόσια προσφορά της Premia Properties για την
έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 100.000.000
ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές,
ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Χθες ορί-
στηκε το εύρος απόδοσης στα επίπεδα 2,70% - 3,10%, ενώ για τις
26/01/2022 προγραμματίζεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών
στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς
του ΧΑ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε αποπληρωμή δανείων με
ποσό 39,6 εκατ. ευρώ, σε επενδύσεις σε ακίνητα κατά περίπου 54 εκατ.
ευρώ και σε κεφάλαιο κίνησης κατά 3 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν τα κε-
φάλαια που σχεδιάζει να αντλήσει η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων.

Premia Properties: Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά 

Hellenic Cables: Αποκλειστικός προμηθευτής για το Dogger Bank
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Το διεθνές κλίμα, διαμορφωτής 
της τάσης στο χρηματιστήριο



Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογι-
σμικού, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα επέλεξε το σύστημα
RiskAvert, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ευ-
ρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου απαιτήσεων κεφαλαι-
ακής επάρκειας (CRR 2/3 - CRD V/VI) στις περιοχές του
Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου, του Κινδύνου
Ρευστότητας και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγ-
μάτων (ΜΧΑ). Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πα-
ρουσιάζει πορεία δυναμικής ανάπτυξης με σταθερά αυ-
ξανόμενο αποτύπωμα παρουσίας στην Περιφέρεια
Ηπείρου, φιλοδοξώντας στην ταχύτατη μετεξέλιξή της
σε μια ισχυρή περιφερειακή τράπεζα που παρέχει υψη-
λά επίπεδα εξυπηρέτησης και αποτελεί πυλώνα ανάπτυ-
ξης για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Υπό το συγ-
κεκριμένο πρίσμα, η επιλογή του RiskAvert αποτελεί
σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αναβάθμισης των
τεχνολογικών υποδομών της τράπεζας, αυτοματοποι-
ώντας τις διαδικασίες υπολογισμών και παραγωγής
αναφορών του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα, η
χρήση ενός προηγμένου και αξιόπιστου συστήματος,
όπως το RiskAvert, αποτελεί εργαλείο σύγκλισης της
επιχειρηματικής πρακτικής με τις εποπτικές απαιτήσεις,
και εξοικονομεί χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για την
τράπεζα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στρατηγική της να
καταστεί βασικός παράγοντας για την καινοτομία, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Ηπείρου.

Cosmote: Νέα υπηρεσία 
για καλύτερο Ίντερνετ στο σπίτι 

Τη νέα, αποκλειστική υπηρεσία Cosmote Home Connect
παρουσιάζει η Cosmote, με την οποία κάθε σπίτι μπορεί να
απολαμβάνει το μέγιστο των δυνατοτήτων της συνδεσιμότη-
τάς του και τις καλύτερες δυνατές ταχύτητες Ίντερνετ. Η
αποκλειστική υπηρεσία της Cosmote, μέσω εξειδικευμένης
ομάδας τεχνικών, καλύπτει ένα πακέτο τεχνολογικών εργα-
σιών και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη, προσαρμο-
σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού, ώστε να βοηθή-
σει τους συνδρομητές να βελτιώσουν τις υποδομές εντός
του κτιρίου τους. Οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, όπως είναι η
διαρρύθμιση και η ποιότητα καλωδίωσής του, αλλά και οι
ίδιες οι ρυθμίσεις των συσκευών, μέσω των οποίων γίνεται η
σύνδεση στο Διαδίκτυο, επηρεάζουν σε αρκετές περιπτώ-
σεις το Ίντερνετ του σπιτιού. Επομένως, η καλή ταχύτητα στη
σύνδεση δεν είναι πάντα αρκετή, χρειάζεται να εντοπιστούν
και να βελτιωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποι-
ότητα του Ίντερνετ στο κτίριο. Για τον λόγο αυτό, με τη νέα
υπηρεσία Cosmote Home Connect, δίνεται η δυνατότητα
στους συνδρομητές να βελτιώσουν τις υποδομές του σπιτιού
τους, για να απολαμβάνουν το καλύτερο Ίντερνετ που μπο-
ρεί να προσφέρει ο χώρος τους.

Θερμοκοιτίδα νεοφυών 
επιχειρήσεων: Παράταση αιτήσεων 

Έως και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου παρατείνεται η
υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έν-
ταξη νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων / επι-
χειρήσεων, στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων
Αθήνας - ΘΕΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών. Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να
υποβάλουν αίτηση ένταξης/συμμετοχής: Νεοσύστατες
επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες,
καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν
την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης
και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50%, στην εκτε-
λεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης. Νεοφυείς
επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτε-
λούνται από γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πιστοποίησε τη ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες η TÜV Austria

Η TÜV Austria Hel-
las, ο κορυφαίος ορ-
γανισμός πιστοποί-
ησης και επιθεωρή-
σεων στην Ελλάδα,
ολοκλήρωσε την πι-
στοποίηση της εται-
ρείας ΔΕΗ Ανανεώ-
σιμες με τα πρότυπα
ISO 9001:2015,
14001:2015 &
45001:2018, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της
εταιρείας για υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης
που εφαρμόζει η εταιρεία αφορά την ανάπτυξη,
την αδειοδότηση, τη διαχείριση κατασκευής έρ-
γων και την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστο-
ποίησε τη ΔEΗ Ανανεώσιμες με τα πιο διαδεδομέ-
να πρότυπα παγκοσμίως που εγγυώνται την ομα-
λή και αποτελεσματική λειτουργία του οργανι-
σμού, τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άν-
θρωπο. Ειδικότερα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποι-
ότητας (ISO 9001) εξασφαλίζει την υψηλή ποιότη-
τα των υπηρεσιών, ενώ το Σύστημα Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης (ISO 14001) διασφαλίζει την κα-
τάλληλη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύ-
νων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος από τις κατασκευαστικές και εμπορικές
δραστηριότητες.

ΔΕΣΦΑ: Το 2021 χρονιά-ρεκόρ 
για κατανάλωση αερίου

Χρονιά-ρεκόρ για
την κατανάλωση του
φυσικού αερίου στην
Ελλάδα ήταν το 2021,
σύμφωνα με τα ετή-
σια στοιχεία του ΔΕ-
ΣΦΑ. Το σημείο εισό-
δου στο Σιδηρόκα-
στρο παρέμεινε η κύ-
ρια πύλη εισροής
φυσικού αερίου στον ΔΕΣΦΑ, ενώ αξιοσημείωτη
ήταν και η συμβολή του νέου σημείου εισόδου στη
Νέα Μεσημβρία, το οποίο διασυνδέει το ΕΣΦΑ με
τον αγωγό TAP από τα τέλη του 2020. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ
για το 2021, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερί-
ου αυξήθηκε κατά 10,87% φθάνοντας τις 69,96 εκ.
μεγαβατώρες (MWh) από 63,1 εκ. MWh το 2020.
Το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας ζήτησης
(68,65%) αντιστοιχεί στην κατανάλωση μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακολου-
θούν οι οικιακοί καταναλωτές και οι συνδεδεμέ-
νες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις, με ποσο-
στό 18,77%, καθώς και οι εγχώριες βιομηχανίες,
που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής
πίεσης του ΔΕΣΦΑ, με ποσοστό 12,56%.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα
Ηπείρου επέλεξε Profile 

ΕΕΕ: Ενίσχυση 
του Πυροσβεστικού Σώματος

Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του
Πυροσβεστικού Σώματος στο δασικό και αστικό περι-
βάλλον, προχωρά η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών
(ΕΕΕ), μέσω της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», της Αστικής Μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελλη-
νικού Εφοπλισμού, στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποι-
εί η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τις σοβαρές
συνέπειες των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021.
Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΕΕ
Θεόδωρος Βενιάμης προς τον αρχηγό του Πυροσβε-
στικού Σώματος, αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη,
σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία επίσης της
γραμματέως της ΕΕΕ και της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» Μελίνας
Τραυλού και του εκτελεστικού συμβούλου της «ΣΥΝ-
ΕΝΩΣΙΣ» Αθανάσιου Μπούσιου.
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Ένας στους τρεις έπαιξε
σε στημένο ματς!

Συγκλονιστική έρευνα του ΑΠΘ
για το ελληνικό ποδόσφαιρο

H
ταν περίπου αναμενόμενο. Ένας στους τρεις πο-
δοσφαιριστές έχει βάσιμες υποψίες ή γνώριζε
ότι συμμετείχε σε στημένο ποδοσφαιρικό
αγώνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Αυτό αναφέ-

ρει έρευνα σε 100 ποδοσφαιριστές, ηλικίας 25-26 ετών,
που έκανε το ΑΠΘ, με συντονιστή τον αναπληρωτή καθη-
γητή του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Βασίλειο
Μπαρκούκη. Ένα μεγάλο θέμα, το οποίο σχεδόν εξαφάνι-
σαν τα ΜΜΕ.
«Ένα ποσοστό 30%-40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι
είτε άκουσαν είτε έπαιξαν σε στημένα παιχνίδια», οι δη-
λώσεις του κ. Μπαρκούκη. Το ακόμα πιο τραγικό είναι
πως η έρευνα κατέδειξε ότι μεγάλο ποσοστό ποδοσφαιρι-
στών είναι… εξοικειωμένο με την ιδέα ότι παίζει σε ένα
στημένο παιχνίδι και το αποδέχεται. Αντίστοιχα ποσοστά
παρατηρούνται σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
πρώην κομμουνιστικές και της Λατινικής Αμερικής, φυ-
σικά. Στη γειτονιά μας, τα ποσοστά είναι ίδια σε Ρουμανία
και Βουλγαρία.
Κατά το ΑΠΘ, διαφέρει ο παρονομαστής των στημένων
αγώνων από χώρα σε χώρα. Στις πρώην κομμουνιστικές
χώρες ήταν πάντοτε προϊόν πολιτικών παρεμβάσεων, οι
οποίες εξακολουθούν και σήμερα να υφίστανται. Στην
Ελλάδα, η διαφθορά προέρχεται κυρίως από επιχειρημα-
τικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τον κ. Μπαρκούκη, το στοίχημα φυσικά είναι
ο βασικός λόγος, ίσως και ο μοναδικός, που στήνονται
παιχνίδια. Μάλιστα, όχι τόσο το αποτέλεσμα ενός αγώνα
όσο επιμέρους στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, ποιος
παίκτης ποιανής ομάδας θα τιμωρηθεί πρώτος με κίτρινη
κάρτα. Ή αν ένας αμυντικός θα παραχωρήσει πέραν του
ενός κόρνερ κ.λπ. Ακόμα, ένας αποτελεσματικός τρόπος
να μειωθούν οι αντιστάσεις των παικτών στη διαφθορά ή
να εξαφανιστούν τελείως, είναι και η πίεση των ιδιοκτή-
των πως, αν δεν συναινέσουν στο στήσιμο ενός αγώνα,
δεν θα πληρωθούν!
Η σήψη δεν έχει τέλος, όταν η έρευνα ανέδειξε ότι οι πο-
δοσφαιριστές είναι αναγκασμένοι να στήνουν κι αυτοί…
μεταξύ τους έναν αγώνα, αφού τον έχουν παίξει στο στοί-
χημα, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να βάλουν χρήματα
στην τσέπη τους, αφού παραμένουν απλήρωτοι για μήνες
από τους κακοπληρωτές ιδιοκτήτες. 
Η έρευνα του ΑΠΘ ενισχύεται και από την αποστολή
άπειρων φακέλων από τη Sports Radar, υπηρεσία ανί-
χνευσης παράνομου στοιχηματισμού, που λειτουργεί υπό
την UEFA, προς την ΕΠΟ, με «ύποπτα προς χειραγώγηση
παιχνίδια». Οι φάκελοι αυτοί φτάνουν και στην επιτροπή
ΕΠΑΘΛΑ που λειτουργεί παρά τη ΓΓΑ και διαβιβάζονται
προς τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο αριθμός των φακέλων;
Αφορούν περισσότερα από 150 ματς τα τελευταία δέκα
χρόνια, ανάμεσα στα οποία και της Super League 1 και
Κυπέλλου.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ



Ο
Αγκιμπού Καμαρά τραυματίστηκε στο
Africa Nations Cup και πόνεσε ο…
Μαρτίνς στον Πειραιά. Ο νεαρός διε-

θνής μέσος από τη Γουινέα χτύπησε στον
αστράγαλο και προς το παρόν παρακολουθεί ως
θεατής τα παιχνίδια. Είναι σίγουρο ότι δεν θα
ξαναπαίξει εκεί. Το ζήτημα για τον Ολυμπιακό,
ωστόσο, είναι αν θα είναι έτοιμος για τη μάχη
της Τούμπας τέλος του μήνα. Χωρίς αυτόν, ο
Ολυμπιακός είναι… άλλος Ολυμπιακός, όπως
αποδείχθηκε στα ματς 0-0 με τον Απόλλωνα στη
Ριζούπολη και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Το πρόβλημα στη δημιουργία φάσεων είναι κάτι
παραπάνω από εμφανές απόντος του 20χρονου
Καμαρά: ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε μία τελική
προσπάθεια προς την εστία στο ντέρμπι των «αι-
ωνίων». Όπως είναι γνωστό, ο Αγκιμπού απο-
κτήθηκε για την ομάδα Β’ του Ολυμπιακού που
συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League
2, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την
απόκτησή του μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως
η Λίβερπουλ και η Νάπολι.

Χτύπησε ο Καμαρά, πόνεσε ο… Μαρτίνς Ο Μέσι «ελευθερώθηκε»
από τον κορονοϊό

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε το πρόβλημα με τον
κορονοϊό και επέστρεψε στις προπονήσεις της
Παρί Σεν Ζερμέν. Είχε βρεθεί θετικός στη γενέ-
τειρά του, το Ροζάριο, κατά τη διάρκεια των χρι-
στουγεννιάτικων οικογενειακών του διακοπών. Ο
Αργεντινός σούπερ σταρ έχει χάσει φέτος συνο-
λικά 10 παιχνίδια της Ligue 1, λόγω τραυματισμών
και της Covid-19, συμμετέχοντας μόλις σε 11 αγώ-
νες μετά την άφιξή του στην Παρί τον περασμένο
Αύγουστο.

Εύκολα η Σάκκαρη 2-0 
τη Ζενγκ

Η Μαρία Σάκκαρη «καθάρισε» σε μιάμιση ώρα
την Κινέζα Τσίγκουεν Ζενγκ και προκρίθηκε στον
επόμενο γύρο του Australian Open. Τα σετ: 6-1,
6-4. Η Ζενγκ πήρε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενός
προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Επόμενος αν-
τίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η
Ρωσίδα Κουντερμέτοβα, η οποία επικράτησε της
Ρουμάνας Έλενα Γκαμπριέλα Ρους με 2-0 σετ.

Πάει τον Προμηθέα 
στη FIBA ο Μάιλς

Δηλώσεις που δεν τιμούν τον Προμηθέα έκανε
ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Αϊζάια

Μάιλς. Ισχυρίζεται ότι ο σύλλογος της
Πάτρας τού έβαλε πρόστιμο 16.500
δολάρια επειδή ήταν τραυματίας
με τον Παναθηναϊκό, και τον έχει

απλήρωτο από τον Νοέμβριο, ενώ
δεν καταβάλλει τα έξοδα για την

επέμβαση στο γόνατό του. Και για αυ-
τούς τους λόγους θα προσφύγει στη FI-

BA!

Βαλβέρδε 
για εθνική Ισπανίας

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που πέρασε δυο φορές
από τον πάγκο του Ολυμπιακού, θα είναι ο νέος
τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας μετά το
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον προσεχή χει-
μώνα. Θα πάρει τη θέση του Λουίς Ενρίκε. Η τε-
λευταία ομάδα που προπόνησε ο Βαλβέρδε ήταν
η Μπαρτσελόνα του Μέσι και όπως είπε ο ίδιος ο
Αργεντινός άσος, «κανένας δεν κατάλαβε γιατί
τον έδιωξαν».

Ο Κάιρι Ίρβινγκ των Μπρούκλιν Νετς κατηγόρησε τον Γιάννη Αν-
τετοκούνμπο για τον τραυματισμό στα περσινά play offs του ΝΒΑ!
«Προσπάθησα να κάνω ένα σουτ και το πόδι του Γιάννη βρέθηκε
τυχαία σε αυτό το σημείο;» αναρωτήθηκε. Τον Αντετοκούνμπο
υπερασπίστηκε όλο το ΝΒΑ και η ιστοσελίδα «clutchpoints»
έγραψε: «Ο Γιάννης ποτέ δεν ήταν “βρόμικος” παίκτης. Δεν έχει
βλάψει αντίπαλο, δεν τραυμάτισε επίτηδες τον Ίρβινγκ».

Δύο αδέρφια 
σε ξένη χώρα

Θέμα ωρών είναι η απόκτηση του 22χρονου διεθνούς με την Ελπίδων της Πορτογαλίας μέσου Φελίπε
Σοάρες από τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «δικέφαλος» θα πληρώσει περίπου 3 εκατ.
ευρώ για να τον αγοράσει από τη Μορεϊρένσε. Σημαντικός παράγοντας στη διάθεση του παίκτη να έρθει
στον ΠΑΟΚ είναι οι παραινέσεις του αδερφού του, Άλεξ Σοάρες, παίκτη του Βόλου.

SPORTS
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«Κατηγορώ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Η Δέσποινα Βανδή δώρισε ρούχα
της από τις πίστες στον θίασο του
Βασίλη Μπισμπίκη για την παράστα-
ση «Κόκκινα Φανάρια».

• Καριέρα με το επίθετο της
γιαγιάς της κάνει η Αλεξάν-
δρα Παλαιολόγου. Το πραγ-
ματικό της είναι Παπαδο-
πούλου.

•  Η Κατερίνα Γερονικολού ισχυρί-
σθηκε πως είναι τόσο συναισθηματι-
κά παραδομένη στον Γιάννη Τσιμι-
τσέλη, που δεν σκέφτεται τον γάμο.

• Νέο ειδύλλιο στη showbiz:
Ο γιος της Χριστίνας Παππά,
Δημήτρης, είναι ζευγάρι με
την ηθοποιό Άννα Μπεζάν.

•  Με δική του εκπομπή ο ηθοποιός
Θεοχάρης Ιωαννίδης στο Mega. Θα
παρουσιάζει το «Night Out».

• Αχώριστοι φίλοι έγιναν ο
Τάκης Ζαχαράτος και η Έλε-
να Χριστοπούλου στο «Ελλά-
δα έχεις ταλέντο».

•  Ο Νίκος Βουρλιώτης και η Όλγα
Καρπαθάκη πήραν διαζύγιο ύστερα
από 13 χρόνια σχέσης και γάμου.

• Χριστίνα Κοντοβά: Από-
δραση στα χιόνια με την υιο-
θετημένη κορούλα της Έιν-
τα.

•  Μπορεί η Μαρία Σολωμού να διέ-
ψευσε πως είναι ζευγάρι με τον τρά-
περ Mente Fuerte, αλλά σε κοινές
εμφανίσεις τους κυκλοφορούν αγ-
καλιασμένοι!

• Ο γνωστός Κρητικός ερμη-
νευτής Ηλίας Παλιουδάκης
θα παίξει στον «Σασμό».

•  Κατάστημα ενδυμάτων διατηρού-
σε στο παρελθόν ο ηθοποιός Γιώρ-
γος Ηλιόπουλος από τις «Άγριες Μέ-
λισσες», αλλά έκλεισε γρήγορα, για-
τί έπεσε έξω. 

Λ
άτρεις της Έβδομης Τέχνης θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν εμβληματι-
κά αριστουργήματα του εγχώριου σινεμά,
περασμένων δεκαετιών, αλλά με τη γοητεία

του παλιού, κλασικού και διαχρονικού θεάματος.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ελληνική Ακαδημία Κι-

νηματογράφου στα πλαίσια της δράσης «Χώρα, σε βλέ-
πω» για τη διάσωση, ψηφιοποίηση, προβολή και μελέ-
τη ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του ελληνικού
κινηματογράφου του 20ού αιώνα.

Με νέες ψηφιακές κόπιες, οι περισσότερες από αυ-
τές αποκατεστημένες στο πλαίσιο του προγράμματος
και με αγγλικούς υπότιτλους, οι προβολές επιφυλάσ-
σουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χωροχρόνο του ελ-
ληνικού θεάματος της μεγάλης οθόνης και των διαφο-
ρετικών εκφάνσεών του.

Κινηματογραφικά είδη, γενιές, παρέες δημιουργών,
κοινωνικοί αγώνες και το πάντα επίκαιρο γυναικείο
ζήτημα, ιστορία και μυθοπλασία, ενώνονται σε ένα
σφιχτοδεμένο πρόγραμμα που χωράει από το βουκο-
λικό έπος του Δημήτρη Γαζιάδη (η «Αστέρω» του 1929
με συνοδεία πρωτότυπης μουσικής της Nalyssa
Green) μέχρι το μετα-αποκαλυπτικό σινεμά του Νίκου
Νικολαΐδη (η «Πρωινή Περίπολος» του 1987).

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό με δελτία
εισόδου που θα διατίθενται δωρεάν την ημέρα κάθε
προβολής, τριάντα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε
ταινίας, στα ταμεία της Ταινιοθήκης. 

Το πρόγραμμα ανά ημέρα: 
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου
20.00 «Αστέρω» του Δημήτρη Γαζιάδη, 1929, 57’

21.30 «Πρόσωπα λησμονημένα» του Γιώργου Τζα-
βέλλα, 1946, 86’

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου
19.00 «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη,

1984, 96’
21.30 «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» του

Νίκου Παναγιωτόπουλου, 1978, 118’
Σάββατο 29 Ιανουαρίου
18.00 «Το προξενιό της Άννας» του Παντελή Βούλγα-

ρη, 1972, 85’
20.00 «Idées fixes/dies irae» («Παραλλαγές στο ίδιο

θέμα») της Αντουανέτας Αγγελίδη, 1977, 63’
21.30 «Ιωάννης ο βίαιος» της Τώνιας Μαρκετάκη,

1973, 177’
Κυριακή 30 Ιανουαρίου
17.30 «Ο αγώνας των τυφλών» της Μαρίας Χατζημι-

χάλη-Παπαλιού, 1977, 87’
19.30 «Μέγαρα» των Σάκη Μανιάτη και Γιώργου

Τσεμπερόπουλου, 1974, 72’ / «100 ώρες του Μάη» των
Δήμου Θέου και Φώτου Λαμπρινού, 1964, 20’

21.30 «Z» του Κώστα Γαβρά, 1969, 127’
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου
19.00 «Η 7η μέρα της δημιουργίας» του Βασίλη Γε-

ωργιάδη, 1966, 117’
21.30 «Πρωινή περίπολος» του Νίκου Νικολαΐδη, 1987, 108’
Η σειρά ταινιών, όπως ανακοινώθηκε, αφορούν το

πρώτο μέρος του «Χώρα, σε βλέπω». Θα ακολουθήσει
ένα ακόμα στα τέλη Μαρτίου, ενώ ενδιάμεσα το πρό-
γραμμα θα συνεχίσει τη δράση του ανά τον κόσμο, με
προβολές σε χώρους και ημερομηνίες που θα ανακοι-
νωθούν σύντομα, πάντα υπό την αιγίδα της επιτροπής
«Ελλάδα 2021».

Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος: 
Δωρεάν προβολές



Πυρ και μανία

Στο πλευρό της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου
τάχθηκε ο Αντίνοος Αλμπάνης. Ο ηθοποιός που
έδωσε μάχη με τη λευχαιμία και την ξεπέρασε,
καταδίκασε δημόσια τον Βαλάντη για το χυδαίο
σχόλιο εναντίον της σχεδιάστριας κοσμημάτων
στο «Survivor», η οποία στο παρελθόν είχε δια-
γνωσθεί με καρκίνο. Ο τραγουδιστής φέρεται να
σχολίασε πως η ασθένειά της δεν την έκανε κα-
λύτερο άνθρωπο, με τον πρωταγωνιστή να του
απαντά δημόσια: «Έπεσε, σηκώθηκε και ξανα-
περπάτησε. Αυτό κανένας δεν θα της το στερήσει,
ηλίθιε. Με την Ευρυδίκη».

Επιστροφή στον Άγιο Δομίνικο

Ύστερα από έναν χρόνο, η Κάτια Ταραμπάν-
κο επιστρέφει στο «Survivor» για να διεκδική-
σει τη νίκη! Η είσοδος του σέξι μοντέλου έχει
προγραμματιστεί για το Σάββατο κι όπως ανα-
μένεται, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό
στον στίβο της μάχης. Σε αναμονή για τη συμ-
μετοχή τους στον φετινό κύκλο βρίσκονται η
24χρονη παγκόσμια πρωταθλήτρια κωπηλα-
σίας Θωμαΐς Εμμανουηλίδου και ο ποδοσφαι-
ριστής Άρης Σοϊλέδης. Ο αθλητής έγινε γνω-
στός στη showbiz από τη σχέση του με την
τραγουδίστρια Ελένη Χατζίδου. 

Αν είχε μουστάκια, θα γελούσαν
κι αυτά! Ο Κωνσταντίνος Αργυ-
ρός ανακοίνωσε περιχαρής το
βιβλίο που εξέδωσε η δικηγόρος
αδερφή του Κατερίνα, με τίτλο
«Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας», προτρέ-
ποντας τους ενδιαφερόμενους,
μέσω διαδικτύου, να το αναζητή-
σουν στα βιβλιοπωλεία: «Είμαι
πολύ περήφανος για την αδερ-
φούλα μου. Το βιβλίο μιλάει για
την κοινωνική και τη βιώσιμη
επιχειρηματικότητα που συμ-
βάλλει ενεργά στην αντιμετώπι-
ση κοινωνικών και περιβαλλον-
τολογικών προβλημάτων».

Περήφανος
αδελφός

Απόδραση στα χιόνια

Ξ
έσπασε η Νένα Χρονοπούλου για το «βίντεο της ντρο-
πής» με φυσιοθεραπευτή να κλοτσά στο κεφάλι παιδί
ΑμεΑ. Η πρωταγωνίστρια, που αποχώρησε από τα φώτα

της δημοσιότητας για να μεγαλώσει τον μοναχογιό της Χρήστο,
παιδί με ειδικές ανάγκες, ανάρτησε μια μακροσκελή ανακοί-
νωση-καταπέλτη: «Έσπασε στο ξύλο το παιδί και απλά απομα-
κρύνθηκε; Κι έτσι απλά υποσχέθηκε στην ιδιοκτήτρια πως δεν
θα ξαναδουλέψει σε άλλο κέντρο; Και η καλοπροαίρετη αυτή
κυρία τού έδωσε την ευκαιρία που ζητούσε και έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα; Κυριούλα με το “κέντρο” της ντροπής,
και ευαίσθητη να μην είσαι απέναντι στα παιδιά μας, οφείλεις
να είσαι υπεύθυνη επαγγελματίας και αφού σε πληρώνουν οι
γονείς, να τα προσέχεις και να τα εκπαιδεύεις. Αλλιώς, αν είσαι
ανίκανη, κλείσ’ το το ρημάδι να γλιτώσουν τα παιδιά από την
ανικανότητά σου».

Στην ησυχία του βυθού
Full time job για τον Θανάση Ευθυμιάδη! Ο ηθοποιός
εργάζεται πυρετωδώς, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την
πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς-ντοκιμαντέρ «Ρίζες»
τον Μάρτιο, στο Mega. Φορώντας στολή δύτη, αποκάλυψε ένα
ακόμα backstage από τα γυρίσματα: «Στην ησυχία του βυθού,
ψάχνοντας τον αληθινό μου εαυτό. Στον βυθό, ο επάνω
κόσμος εξαφανίζεται κι ακούω την καρδιά μου».

Οικογενειακή βόλτα στα χιόνια για τον πολύτε-
κνο Σάκη Ρουβά! Ο ποπ σταρ με τη σύζυγό του
Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά τους,
Αναστασία, Απόλλωνα, Αλέξανδρο και Αριάδνη,
ντύθηκαν χοντρά και ξεχύθηκαν στο βουνό,
απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές ξεγνοι-
ασιάς αλλά και χιονοπόλεμο μέχρι τελικής πτώ-
σης. «Χιόνια, παιχνίδια και Covid free», σχο-
λίασε ο τραγουδιστής αναρτώντας φωτογραφία
όπου πόζαραν όλοι μαζί.
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Οργισμένη αντίδραση



E
να πρόβλημα που συναντάται και αναγνω-
ρίζεται στο 90% των περιπτώσεων από τη
γέννηση ενός μωρού είναι ο σκαφοειδής ή
χοανοειδής θώρακας. Περιγράφεται ως

εμβύθιση του στέρνου και των κατώτερων πλευ-
ρών. Η διαταραχή μπορεί να είναι συμμετρική ή
ασύμμετρη συνοδευόμενη από στροφή του στέρ-
νου. 

Η συχνότητα εμφάνισης είναι από 1:300 έως
1:400 γεννήσεις και παρατηρείται συνήθως στη
λευκή φυλή και στους άρρενες. Το 37% των ασθε-
νών παρουσιάζει οικογενειακό ιστορικό εμφάνι-
σης, στο 26% η δυσπλασία συνοδεύεται από σκο-
λίωση, ενώ το 1,5% παρουσιάζει κάποια μορφή συγ-
γενούς καρδιοπάθειας και ανάλογο ποσοστό άλλες
μυοσκελετικές ανωμαλίες.

«Τα βρέφη δεν παρουσιάζουν συνήθως συμπτώ-
ματα, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παραπονούνται για
πόνο στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα ή και προκάρ-
διο άλγος ύστερα από παρατεταμένη άσκηση. Λίγοι
ασθενείς παραπονούνται για αίσθημα παλμών και
δύσπνοια, ενώ ελάχιστοι παρουσιάζουν συγκοπικά
επεισόδια. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών
συνοδεύει την ύπαρξη παροδικών κομβικών αρ-
ρυθμιών λόγω πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβί-
δας», εξηγεί ο κ. Χριστόφορος Κωτούλας, καρδιο-
χειρουργός, διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμ-
βατικής Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος. 

Ο έλεγχος των ατόμων που παρουσιάζουν σκα-
φοειδή θώρακα συνίσταται στον αιματολογικό και

βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας, στην απλή ακτινογρα-
φία θώρακος, στον σπιρομετρικό έλεγχο, στο υπε-
ρηχογράφημα καρδίας (διαθωρακικό ή διοισοφά-
γειο), στην ορθοπαιδική εκτίμηση για την ύπαρξη
και τον βαθμό σκολίωσης, στην απλή αξονική τομο-
γραφία θώρακος και σε περίπτωση σοβαρής μορ-
φής, στην τρισδιάστατη απεικόνιση με τη βοήθεια
της αξονικής τομογραφίας. 

Μελέτες για την καρδιαγγειακή λειτουργία των
ασθενών περιγράφουν σημαντική βελτίωση μετεγ-
χειρητικά, λόγω της μετακίνησης του στέρνου προς

τα εμπρός και τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου
για την καρδιά, με βελτίωση του καρδιοθωρακικού
δείκτη και των συνθηκών λειτουργίας της καρδιάς,
ενώ τα συμπτώματα των ασθενών εξαφανίζονται
και στην παρατεταμένη άσκηση. Τέλος, αναφέρεται
η εξαφάνιση τόσο των αρρυθμιών όσο και της πρό-
πτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας μετεγχειρητικά
σε ασθενείς με σκαφοειδή θώρακα και σκολίωση.
Η αποκατάσταση του σκαφοειδούς θώρακα είναι
αναμφισβήτητα χειρουργική και αποσκοπεί στην
ανακούφιση από την πίεση των θωρακικών δομών
με δημιουργία συνθηκών φυσιολογικής ανάπτυξης
του θωρακικού τοιχώματος, στην πρόληψη δημι-
ουργίας καρδιοαναπνευστικών δυσλειτουργιών και
στην αποφυγή δημιουργίας ψυχολογικών προβλη-
μάτων που επηρεάζουν τη γενικότερη συμπεριφο-
ρά των ατόμων. Η καλύτερη ηλικία για τη χειρουργι-
κή αποκατάσταση είναι μεταξύ 5 και 10 ετών. Πρέ-
πει να αναφερθεί ότι η εμφάνιση συμπτωμάτων
αποτελεί ένδειξη για τη χειρουργική αντιμετώπιση
τόσο σε μικρότερη ηλικία όσο και σε μεγαλύτερη
ηλικία, αλλά η χειρουργική τεχνική διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με την ηλικία αντιμετώπισης.
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kpapakosto@yahoo.gr

Περιγράφεται ως εμβύθιση 
του στέρνου και 
των κατώτερων πλευρών

Τεχνικές διόρθωσης 
του προβλήματος
«Υπάρχουν διάφορες σύγχρονες τεχνικές
για τη διόρθωση του σκαφοειδούς θώρακα.
Η χειρουργική αποκατάσταση, σε εξειδι-
κευμένα κέντρα, συνοδεύεται από μηδενι-
κή θνητότητα και ελάχιστη νοσηρότητα. Η
σοβαρότερη απώτερη επιπλοκή της χει-
ρουργικής αποκατάστασης είναι η υποτρο-
πή του σκαφοειδούς θώρακα συνοδευόμενη
από ανώμαλη ανάπτυξη του θωρακικού
κλωβού, που παρατηρείται σε ελάχιστο πο-
σοστό και πάντοτε όταν η αποκατάσταση
συμβαίνει σε παιδική ηλικία, σε ιδιαίτερα
ασθενικά παιδιά», αναφέρει ο ειδικός. 

Σ Κ Α Φ Ο Ε Ι Δ Η Σ  Θ Ω Ρ Α Κ Α Σ

Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Χριστόφορος Κωτούλας, 
καρδιοχειρουργός, διευθυντής
Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής
Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Εσάς τους Κριούς, η θετική στάση σήμερα της Σε-
λήνης και του Άρη, απέναντι στο δικό σας ζώδιο,
θα σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα για θέμα-
τα της προσωπικής σας ζωής. Ίσως να φλερτάρε-
τε ή να νιώσετε την ανάγκη να τονώσετε την ψυ-
χολογία σας μέσα από ανάλαφρες συζητήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε αρκετά έτοιμοι για διαφορετικές εργα-
σιακές συνθήκες, να ανοίξετε νέους ορίζοντες,
επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς. Ο
άσος σήμερα στο μανίκι σας είναι ένα χρηματι-
κό κέρδος ή μια αγορά που θα είναι αρκετά επι-
τυχής. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι Δίδυμοι της πρώτης μέρας θα κάνετε μια ση-
μαντική γνωριμία ή ένα σημαντικό πρόσωπο θα
σας ευνοήσει κυρίως στα επαγγελματικά σας.
Εσείς του τρίτου δεκαημέρου μην αφήσετε μια
ευκαιρία να πάει χαμένη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα νιώσετε επιτέλους ότι κάτι αλλάζει
προς το καλύτερο, ενώ οι συνθήκες που θα επι-
κρατήσουν, θα βοηθήσουν να έχετε και καλύτε-
ρη ψυχολογία. Ένα οικονομικό θέμα θα έχει θε-
τική κατάληξη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η Σελήνη στο δικό σας
ζώδιο, στο τρίτο δεκαήμερο, γίνεται πιο αι-
σιόδοξη και γεμίζει με θετική ενέργεια τη μέ-
ρα σας. Όσοι έχετε γεννηθεί την πρώτη μέρα
θα έχετε μια γνωριμία ή μια ευχάριστη εξέλι-
ξη στη μέρα σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αν και έχετε λίγη γκρίνια αυτές τις μέρες, σήμε-
ρα θα ασχοληθείτε με κάτι ευχάριστο. Μπορεί να
πάρετε μια επιβράβευση μέσα από τα επαγγελ-
ματικά σας, αλλά επίσης θα ασχοληθείτε με τη
διαμόρφωση του σπιτιού σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, οι ευκαιρίες να συ-
ναντήσετε αγαπημένα σας πρόσωπα, να επι-
κοινωνήσετε και να μετακινηθείτε, είναι στο
μενού της μέρας αυτής. Ίσως μάλιστα να μι-
λήσετε με πρόσωπο που είχατε για πολύ και-
ρό να μάθετε νέα του. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια οικονομική διευκόλυνση θα σας κάνει να εί-
στε χαλαροί με τις γενικότερες υποχρεώσεις
σας. Φροντίστε να ανανεώσετε τον χώρο σας, να
μιλήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να
απομακρυνθείτε από τοξικές συμπεριφορές. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα
ενεργοποιεί τη θετική πλευρά σας. Είναι μια
καλή στιγμή που θα σας δώσει τη δυνατότητα
να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, ακόμη και να
μην είναι εύκολα στο μάτι και τις δυνατότητες
των άλλων. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε νέες κατα-
στάσεις, είτε συναισθηματικές είτε υλικές και
επαγγελματικές. Βέβαια, μην είστε υπερβολικά
αισιόδοξοι και, προπάντων, μη νιώθετε λάθος
πράγματα, που θα σας βάλουν σε συναισθημα-
τικούς μπελάδες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με την είσοδο του Ήλιου στο δικό σας ζώ-
διο, αρχίζει η περίοδος των γενεθλίων σας,
οπότε θα στραφούν τα φώτα πάνω σας, είτε
θετικά είτε για δύσκολους λόγους. Όσοι
έχετε γεννηθεί σαν σήμερα θα έχετε μια γε-
νέθλια χρονιά με πολλές ευκαιρίες.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια μέρα με αρκετές επαγγελματικές υποχρε-
ώσεις, που σίγουρα θα μπορέσετε να τις φέρε-
τε εις πέρας. Ο Ήλιος πλέον στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι φροντίζει την υγεία σας, αλλά
θα σας δοθούν οι ευκαιρίες να ψάξετε στα κρυ-
φά σημεία του υποσυνείδητού σας.
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OΉλιος περνά στο ζώδιο του Υδροχόου, κάνοντας
ένα υπέροχο τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό, μια
θετική στιγμή για τους Υδροχόους, τους Δίδυμους
και τους Ζυγούς της πρώτης μέρας. Η Σελήνη

στο τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα δέχεται επίσης μια
θετική όψη με τον Άρη και ενεργοποιεί τη
συναισθηματική ζωή των Τοξοτών και των Λεόντων του
τρίτου δεκαημέρου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Τ
α αποτελέσματα της πολύπλευρης κρίσης
τα βιώνουμε όλοι. Κυρίως όμως τα βιώ-
νουν τα κατώτερα οικονομικά στρώματα,
οι άνεργοι και οι νέοι.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει εν μέ-
σω κρίσης να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της
χώρας μας στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά τόσο την
πολιτική της υπόσταση όσο και την οικονομική της
υπόσταση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον
με χαμηλά επιτόκια, ούτε ότι βγαίνει στις αγορές
για δανεισμό, γεγονός που δείχνει ότι όχι μόνο δεν
φοβάται αλλά έχει και εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχει
θετικά αποτελέσματα.

Και πράγματι. Το κλείσιμο του βιβλίου προσφο-
ρών στο δεκαετές ομόλογο για το οποίο η χώρα
μας βγήκε στις αγορές προκειμένου να αντλήσει
περί τα 3 δισ. ευρώ, δεδομένων των διεθνών συν-
θηκών, ήταν επιτυχές.

Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολό-
γου διαμορφώθηκε στο 1,89%, ενώ στη συνέχεια
υποχώρησε στο 1,83%.

Η συγκεκριμένη απόδοση δεν ανησυχεί το
οικονομικό επιτελείο, αφού δεν ξεπερνά το
3%, που είναι το μέσο μακροπρόθεσμο κόστος
δανεισμού με βάση την ανάλυση βιωσιμότη-
τας χρέους των θεσμών.

Άλλωστε, και οι πρόσφατες έξοδοι της Ιταλίας,
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είχαν ως αποτέ-
λεσμα οι συγκεκριμένες χώρες να πληρώσουν
«τσιμπημένο» επιτόκιο.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η ζήτηση για την αγο-

ρά ελληνικών ομολόγων ήταν μεγάλη. Στα πρώτα
λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου είχαν συγκεν-
τρωθεί προσφορές ύψους 5 δισ. ευρώ, ενώ στο
κλείσιμο του βιβλίου έφταναν τα 15 δισ. ευρώ.

Όλα αυτά φυσικά μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές
οικονομικό τοπίο, που επιδεινώνεται μέρα με τη
μέρα λόγω της διάρκειας της πανδημίας και της
ενεργειακής κρίσης. Και με έναν πληθωρισμό που
η εκτόξευσή του οφείλεται, τουλάχιστον κατά 50%,
στην ενεργειακή κρίση. Και φυσικά μέσα σε αυτό
το κλίμα δεν είναι τυχαίο ότι οι διεθνείς οίκοι
έχουν προβλέψει πως το 2022 θα είναι ένα έτος
αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως λό-
γω της ανόδου του πληθωρισμού και της «στρο-
φής» της νομισματικής πολιτικής.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί τι βλέπουν
οι διεθνείς αγορές στην ελληνική οικονομία και
γιατί την εμπιστεύονται σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Θα αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα που δείχνουν ότι παρά την κρίση η ελλη-
νική οικονομία έχει μπει σε έναν θετικό βηματι-
σμό, έστω και αν η πορεία που βαδίζει -λόγω των
διεθνών συνθηκών- είναι ανηφορική.

Από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προ-
ϋπολογισμού του 2021 προκύπτει ότι σε επίπεδο
κεντρικής κυβέρνησης το έλλειμμα του κρατικού
προϋπολογισμού είναι μικρότερο κατά περίπου 2
δισ. ευρώ (1.965 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το ανα-
φερόμενο στην εισηγητική έκθεση του Προϋπο-
λογισμού 2022.

Σημειώνεται όμως ότι η πολύ καλύτερη εκτέ-
λεση έχει επιτευχθεί, παρά το γεγονός ότι ανε-

στάλη κατά δύο μήνες η πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας.

Επίσης, οι προοπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας καταδεικνύονται ξεκάθαρα και από το κύμα
επενδύσεων που υπάρχει προς τη χώρα μας, πέ-
ραν των γνωστών κλάδων της οικονομίας (τουρι-
σμός, τρόφιμα, real estate, ενέργεια κ.λπ.). Το γε-
γονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση προτι-
μήσεων των ψηφιακών νομάδων λέει πολλά.
Όπως επίσης και ότι είναι μέσα στις πρώτες θέσεις
προτίμησης των Ευρωπαίων συνταξιούχων για
μόνιμη κατοικία.

Γενική παραδοχή αποτελεί ότι η εικόνα της Ελ-
λάδας είναι θετική, γεγονός που φάνηκε ξεκάθα-
ρα και από θετικό σήμα που έστειλε η Fitch την Πα-
ρασκευή με την αναβάθμιση των προοπτικών της
ελληνικής οικονομίας. Είναι φανερό ότι οι αγορές
πιστεύουν ότι η Ελλάδα προσφέρει τις πιο ελκυστι-
κές αποδόσεις στην Ευρωζώνη και έχει πολύ μι-
κρότερο πολιτικό κίνδυνο σε σχέση με άλλες χώ-
ρες, οι οποίες βρίσκονται σε εκλογικές περιόδους,
όπως η Ιταλία και η Γαλλία, γεγονός που πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τους και όσοι με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο πιέζουν για πρόωρες εκλογές.

Μέσα σε αυτό το τοπίο η κυβέρνηση πρέπει να
κινηθεί σε δύο άξονες:

Πρώτον, να συνεχίσει τη συνεχή δημοσιονομική
πολιτική και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Δεύτερον, να συνεχίσει τα μέτρα στήριξης των
αδυνάμων για όσο χρειαστεί και φυσικά η ανάγκη
διασφάλισης της δημοσιονομικής σταθερότητας
να μη λειτουργήσουν σε βάρος της ανάπτυξης. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η αξιοπιστία το μεγάλο όπλο της
κυβέρνησης και στην οικονομία

Δεν είναι
τυχαίο ότι η

Ελλάδα
δανείζεται

πλέον με
χαμηλά

επιτόκια, ούτε
ότι βγαίνει στις

αγορές για
δανεισμό με

εμπιστοσύνη ότι
θα επιτύχει

θετικά
αποτελέσματα
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