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Μ
όλις στο σημείωμα της περασμένης Παρα-
σκευής γράφαμε για την ανάγκη βελτίωσης
της καθημερινότητας των πολιτών από αυτή

την κυβέρνηση, υπό το πρίσμα ότι ο ψηφοφόρος στο
τέλος πάει και ψηφίζει με βάση τον μικρόκοσμό του,
τις ανάγκες, τα μικροπροβλήματά του και τις λύσεις
τους. «Βλέπει το δέντρο της γειτονιάς και της αυλής
του και χάνει το δάσος της μεγάλης εικόνας για τη χώ-
ρα και την κοινωνία», επισημαίναμε χαρακτηριστικά.

Πριν αλέκτορα φωνήσαι, η... Ελπίδα ήρθε ως επι-
βεβαίωση. Εικοσιτετράωρα μετά την υποδοχή των
Rafale, επιστέγασμα των όσων έγιναν για τη θωράκι-
ση της χώρας σε αέρα και θάλασσα αλλά και της πο-
λυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής που προσέφερε
σημαντικές συμμαχίες, την ώρα που τα νέα για την οι-
κονομία είναι θετικά, ο τουριστικός κλάδος προετοι-
μάζεται για ένα νέο success story, έχουν ολοκληρω-

θεί σε μεγάλο ποσοστό ο εκσυγχρονισμός του κρά-
τους και η ψηφιακή διακυβέρνηση, το επενδυτικό πε-
ριβάλλον έχει γίνει ελκυστικό για να ρίξει κάποιος κε-
φάλαια στη χώρα μας και γενικά δεκάδες πράγματα
που αφορούν το ευρύτερο κράτος βαίνουν προς τη
σωστή κατεύθυνση, ήρθε πάλι ένα έκτακτο γεγονός,
ένα καιρικό φαινόμενο, να προκαλέσει τεράστια προ-
βλήματα.

Να συμφωνήσουμε ότι είναι ακραία η κακοκαιρία,
ότι οι κάτοικοι της Αττικής, της Εύβοιας και των νη-
σιών αντικρίζουν πρωτόγνωρες εικόνες με το χιόνι να
έχει σκεπάσει αμμουδιές και παραθαλάσσιες συνοι-
κίες, ότι ακόμη και οι μετεωρολόγοι ή και τα πλέον πο-
λύπειρα στελέχη του Πολιτικής Προστασίας δεν μπο-
ρούσαν να προβλέψουν ότι θα πιάσει μισό μέτρο χιόνι
η Μεσογείων. Όμως, η γενική αίσθηση που επικρατεί
είναι ότι υποβαθμίστηκε από το αρμόδιο υπουργείο η

ένταση του φαινομένου, ότι δεν δόθηκαν νωρίς οι
οδηγίες προς τους -άμαθους σε τέτοιες καταστάσεις-
πολίτες, ότι δεν υπήρξε ο συντονισμός που επιβαλλό-
ταν ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

Δεν νοείται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι οδηγοί
από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ σε οποιοδήπο-
τε σημείο της χώρας, πόσω μάλλον στον σημαντικό-
τερο οδικό κόμβο της πρωτεύουσας. Δεν νοείται να
αναγκάζεται να παρέμβει το πρωθυπουργικό γραφείο
ώστε να βγει ο Στρατός να απεγκλωβίσει τους παγω-
μένους οδηγούς και επιβάτες, όταν οι υπεύθυνοι
γνώριζαν πως θα βιώσουμε κακοκαιρία μεγάλων δια-
στάσεων, κάτι που προϋποθέτει και ανάλογη προετοι-
μασία. Και η δέσμευση ήταν τέτοια, ότι δεν θα αντιμε-
τωπίσουμε προβλήματα όπως της «Μήδειας», με την
πραγματικότητα όμως να διαψεύδει αυτούς που την
ανέλαβαν.
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Έπειτα από περίπου 5,5 χρό-
νια ερευνών έκλεισε ο κύ-
κλος για τον υπουργό Ανά-
πτυξης και τον πρώην επίτρο-
πο της Ελλάδας στην ΕΕ
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Για πλήρη δικαίωση μιλούν στην κυβέρνη-
ση στο φόντο της απόφασης της Δικαιοσύνης
για αρχειοθέτηση ακόμη δύο φακέλων στην
υπόθεση Novartis, αυτών των Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε συνέ-
χεια των αντίστοιχων για τους Αντώνη Σαμα-
ρά, Παναγιώτη Πικραμμένο, Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, Γιώργο Κουτρουμάνη, Ανδρέα Λυκου-
ρέντζο και Μάριο Σαλμά.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων έκανε λόγο για μια από τις μεγα-
λύτερες σκευωρίες στη σύγχρονη ελληνική
πολιτική ιστορία και σημείωσε ότι «η πατρίδα
μας βρέθηκε κοντά στην αλλοίωση του πολι-
τεύματος μέσω αυτής της δυσώδους σκευω-

ρίας που έστησαν κάποια στελέχη της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης με αποκλειστικό
σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Θα το ψά-
ξουμε μέχρι τέλους». Παράλληλα, ευχαρίστη-
σε τον πρωθυπουργό «που ουδέποτε αμφι-
σβήτησε την ακεραιότητα του χαρακτήρα μου
και έμεινε πάντα στο πλάι μου από την πρώτη
στιγμή». Στη δική του τοποθέτηση, ο πρώην
Ευρωπαίος Επίτροπος επεσήμανε πως «σε
ό,τι αφορά εμένα, τίτλοι τέλους θα μπουν όταν
αποκαλυφθούν και τιμωρηθούν αυστηρά οι
σκευωροί και εκείνοι που ανέλαβαν να εκτε-
λέσουν τα συμβόλαια εξόντωσης».

Σ. Μουρ

Γεωργιάδης: «Ξηλώθηκε η σκευωρία» - Αβραμόπουλος: «Να τιμωρηθούν οι σκευωροί»

Tης Σοφίας Σπίγγου 

Μ
ε εννέα αρχειοθετήσεις έκλεισε ο
κύκλος της εισαγγελικής έρευνας
γύρω από τα δέκα πολιτικά πρό-
σωπα και την καταγγελλόμενη -

από προστατευόμενους μάρτυρες- εμ-
πλοκή τους στο σκάνδαλο της φαρμακο-
βιομηχανίας Novartis. 

Έπειτα από περίπου 5,5 χρόνια ερευνών
στο αρχείο οδηγήθηκαν και οι τελευταίες
δύο δικογραφίες που αφορούσαν τον
υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και
στον πρώην επίτροπο της Ελλάδας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση των
διατάξεων των επίκουρων οικονομικών
εισαγγελέων ο επικεφαλής της Οικονομι-
κής Εισαγγελίας, εισαγγελέας εφετών
Χρήστος Μπαρδάκης, κατέληξε στην αρ-
χειοθέτηση της υπόθεσης και για τα δύο
αυτά πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία η
έρευνα ήταν σε εκκρεμότητα για μεγάλο
χρονικό διάστημα προκαλώντας την έντο-
νη αντίδρασή τους. Υπενθυμίζεται ότι τον
περασμένο Σεπτέμβριο ο κ. Μπαρδάκης
είχε ζητήσει την επίσπευση της έρευνας
για τα δύο πολιτικά πρόσωπα, υπογραμμί-
ζοντας στην εισαγγελική παραγγελία την
περάτωση της διαδικασίας «εντός εύλο-
γου χρόνου», ο οποίος δεν θα έπρεπε να
ξεπερνά τους δύο μήνες, αφού οι συγκε-
κριμένοι δύο πολιτικοί ερευνώνται επί
πέντε συνεχή έτη.

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η από-
φαση αρχειοθέτησης ήταν ομόφωνη από
τους τρεις επίκουρους εισαγγελείς που

χειρίστηκαν την υπόθεση και τάχθηκαν
υπέρ της αρχειοθέτησης του σχετικού φα-
κέλου. Την ίδια άποψη υποστήριξαν στη
συνέχεια τόσο ο επικεφαλής της Εισαγγε-
λίας Χρήστος Μπαρδάκης όσο και ο Πανα-
γιώτης Καψιμάλης, ο εισαγγελέας που
ανέλαβε την τελική μελέτη του φακέλου.

Την ύπαρξη μειοψηφίας είχε η περί-
πτωση του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι
Γεωργιάδη, καθώς μια εκ των τριών επί-
κουρων διατύπωσε την άποψη ότι έπρεπε
να ζητηθεί η άδεια της Βουλής και να κλη-
θεί ο υπουργός σε εξηγήσεις. Ωστόσο, αν-
τίθετη γνώμη είχαν οι άλλοι δύο επίκου-
ροι, ο επικεφαλής της Οικονομικής Ει-
σαγγελίας και ο εποπτεύων την έρευνα κ.
Καψιμάλης, με αποτέλεσμα και αυτή η δι-
κογραφία να αρχειοθετηθεί.

Κανένα αδίκημα
«Έπειτα από τέσσερα χρόνια προκαταρ-

κτικής εξέτασης, όπου την εκκρεμή δικο-
γραφία εξονυχιστικά ερεύνησαν επτά ει-

σαγγελείς πλημμελειοδικών και εφετών,
η Δικαιοσύνη θεσμικά μίλησε και έθεσε
στο αρχείο την υπόθεση, επειδή ο Άδωνις
Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της ΝΔ και
υπουργός Ανάπτυξης, δεν τέλεσε κανένα
αδίκημα», δήλωσε ο πληρεξούσιος δικη-
γόρος του αντιπροέδρου της Νέας Δημο-
κρατίας Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δη-
μητρακόπουλος. Από τους δέκα αρχικά
εμπλεκόμενους πολιτικούς στην υπόθεση
Novartis, οι εννέα απαλλάχθηκαν, με τις
σχετικές δικογραφίες να οδηγούνται στο
αρχείο. Ωστόσο, τον δρόμο της Δικαιοσύ-
νης έχει πάρει το σκέλος που αφορά τον
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ και πρώην υπουργό
Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος έχει ζητήσει
και ο ίδιος να διερευνηθεί από τη Δικαιο-
σύνη η υπόθεσή του.

Η περίπτωση Λοβέρδου
Σημειώνεται ότι τέσσερις μέρες πριν

από την επίσημη λήξη της θητείας της η
τότε εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Του-

λουπάκη και οι επίκουροί της διαβίβασαν
σκέλος της δικογραφίας για το σκάνδαλο
Novartis στη Βουλή, ζητώντας την άρση
ασυλίας του πρώην υπουργού Υγείας του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδου. Η Βουλή είχε
ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας του κ.
Λοβέρδου έπειτα και από δική του προ-
τροπή και η υπόθεση επέστρεψε στη Δι-
καιοσύνη.

Η ανακρίτρια Γλυκερία-Λουίζα Ιωαννί-
δου, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση,
έλαβε θέση υπέρ της παραγραφής, αλλά η
πρόταση του εισαγγελέα Ιωακείμ Κασω-
τάκη προς το δικαστικό συμβούλιο ήταν
αντίθετη, καθώς ζήτησε «να διαβιβαστεί
εκ νέου η δικογραφία στην κύρια ανάκρι-
ση προκειμένου αυτή να συνεχιστεί και να
περατωθεί νομίμως (…), αφού είναι προ-
φανές ότι δεν εξαλείφθηκε το αξιόποινο
του αδικήματος και ως εκ τούτου παραδε-
κτώς ασκήθηκε η εκκρεμούσα ποινική
δίωξη».

Μετά τη διατύπωση αντίθετης άποψης
από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον τελικό
λόγο σχετικά με την περαιτέρω ποινική
μεταχείριση του Ανδρέα Λοβέρδου έχει το
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Τέλος με εννέα αρχειοθετήσεις 
Υ Π O Θ Ε Σ Η  N O V A R T I S  
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Π
λήρη πολιτική κάλυψη στον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο
Γεραπετρίτη παρείχε χθες ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος

Γιάννης Οικονόμου στο φόντο των ισχυρι-
σμών Φουρθιώτη περί σχέσεών του με
ανώτερους αξιωματούχους του Μεγάρου
Μαξίμου.

Ερωτώμενος κατά πόσο ο υπουργός
Επικρατείας εξακολουθεί να απολαμβά-
νει την εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «προ-
φανώς και συνεχίζει να απολαμβάνει την
εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού ο κ. Γε-
ραπετρίτης», χαρακτηρίζοντας τη δήλωση
που εξέδωσε το βράδυ της Κυριακής
«απολύτως σαφή, που δεν αφήνει καμία
σκιά και κανένα περιθώριο για παρερμη-
νεία».

Στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης ση-
μείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ουδέποτε έχω
δει ούτε γνωρίζω εξ όψεως τον κ. Φουρ-
θιώτη», εξηγώντας ότι «απάντησα σε
οχλήσεις του, όταν ο ίδιος επικαλείτο
απειλές κατά της ζωής του». Εξάλλου από
το περιβάλλον του υπουργού Επικρατείας
επισημαίνεται ότι από το ύφος της επικοι-
νωνίας του (με τον Φουρθιώτη) προκύπτει

ότι υπήρχε απόσταση και τυπική σχέση,
ενώ ξεκαθαρίζεται πως στο μέτρο που κα-
τέστη υπόδικος είναι προφανές ότι δεν
υπήρχε καμία απολύτως κάλυψη.

Πυρά σε ΣΥΡΙΖΑ
Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου έβαλε

στο στόχαστρό του τον ΣΥΡΙΖΑ κατηγο-
ρώντας τον για προσεταιρισμό ενός υπό-
δικου και εργαλειοποίηση των ισχυρι-
σμών του ώστε να πλήξει πολιτικά την
κυβέρνηση. «Η εντεινόμενη απελπισία

του κ. Τσίπρα από την εντεινόμενη πολι-
τική του απαξίωση καθιστά απολύτως
φυσιολογική αυτήν τη συμπεριφορά και
αναδεικνύει το είδος και το ύφος της αν-
τιπολίτευσης που ασκεί και τι πρέπει να
περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δεν μας
κάνει καμία εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά
την επίθεση στη Δικαιοσύνη υιοθετεί
τώρα τον εν λόγω κύριο», δήλωσε ο
Γιάννης Οικονόμου.

Για «ασκήσεις ανθρωποφαγίας και
ανέξοδη τοξικότητα» είχε καταφερθεί

νωρίτερα κατά του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης ο Γιώργος Γεραπε-
τρίτης.

Οικονόμου: «Προφανώς 
και συνεχίζει να απολαμβάνει
την εμπιστοσύνη 
του πρωθυπουργού»

Κορονοϊός:  Οι δείκτες δεν επιτρέπουν ακόμη χαλάρωση των μέτρων  
Καμία διάθεση για βιασύνη ή επιπόλαι-

ες κινήσεις, οι οποίες πιθανώς να έχουν
ολέθριες συνέπειες μεσοπρόθεσμα στη
μάχη για το οριστικό fade out της πανδη-
μίας αλλά και στην επιχείρηση επανόδου
στην κοινωνικοοικονομική ομαλότητα,
δεν φαίνεται να επιδεικνύουν κυβέρνηση
και επιστήμονες. Τα επιδημιολογικά δε-
δομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται τις
τελευταίες ώρες, τέθηκαν επί τάπητος κατά τη χθεσινή κα-
θιερωμένη σύσκεψη Covid στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι
προθέσεις των ειδικών θα διαφανούν κατά τη σημερινή
προσύσκεψη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων ώστε να σχη-
ματοποιηθεί η εισήγησή τους ενόψει της αυριανής συνε-
δρίασης της Επιτροπής, που θα λάβει τις τελικές αποφά-

σεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της «Political», το σενάριο παράτασης κατά
μίας εβδομάδος των υφιστάμενων περιο-
ρισμών ή μέρος αυτών δεν θα πρέπει να
αποκλειστεί, όπως προκύπτει από το πε-
ριεχόμενο των κυβερνητικών συσκέψεων
των τελευταίων ημερών.

Πισωγύρισμα 
Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, καθημε-

ρινοί δείκτες όπως τα κρούσματα (19.075), οι νοσηλείες, οι
διασωληνώσεις (655) και δυστυχώς οι απώλειες (111) παρα-
μένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ και η μεταδοτικότητα της
κατά πολύ ηπιότερης Όμικρον είναι πολύ μεγάλη. Όλα τα
παραπάνω κρούουν κατά τους ειδικούς τον κώδωνα του

κινδύνου ότι τυχόν απερισκεψία δεν αποκλείεται να οδηγή-
σει σε ένα καθ’ όλα ανεπιθύμητο, ου μην και ολέθριο πισω-
γύρισμα. Ως εκ τούτου, η αισιοδοξία που καλλιεργήθηκε τις
προηγούμενες μέρες ακόμη και για ολική άρση των περιο-
ρισμών από τις αρχές Φεβρουαρίου μένει να επιβεβαιωθεί
τις επόμενες ώρες, καθώς σε κυβέρνηση και επιστήμονες
επικρατούν δεύτερες σκέψεις για μια πιο συντηρητική προ-
σέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το σενάριο ακόμη και
διατήρησης του συνόλου των περιορισμών σε εστίαση, δια-
σκέδαση και γήπεδα για ακόμη μία εβδομάδα. Κατά μία άλλη
σχολή σκέψης, δεν αποκλείεται να επανέλθει η μουσική ή
και να απελευθερωθεί το ωράριο λειτουργίας εστιατορίων,
καφέ, μπαρ και κέντρων διασκέδασης, ωστόσο να παραμεί-
νουν η απαγόρευση των ορθίων αλλά και ο περιορισμός στη
χωρητικότητα των συγκεκριμένων καταστημάτων.

Τείχος προστασίας
σε Γεραπετρίτη

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Τ
ο θέμα Φουρθιώτη επιθυμούν
να κρατήσουν ψηλά στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στοχεύοντας κατευθείαν
στο Μαξίμου και αποσκοπών-

τας σε πολιτικά οφέλη. «Αυτό που συνέ-
βη με τις αποκαλύψεις του Φουρθιώτη
δεν έχει προηγούμενο. Και δεν θα περά-
σει έτσι μόνο με μία ανακοίνωση. Είναι
έκθετη ολόκληρη η κυβέρνηση. Ο Γερα-
πετρίτης έπρεπε ήδη να έχει παραιτη-
θεί», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στην
«Political».

Ο υπόδικος πρώην παρουσιαστής
έδωσε στη δημοσιότητα τις κλήσεις που
είχε δεχτεί στις αρχές του προηγούμε-
νου έτους από τον υπουργό Επικρατείας
Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον υπεύ-
θυνο του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Ν. Ρω-
μανό, την ώρα μάλιστα που στελέχη της
κυβέρνησης δήλωναν πως δεν τον ήξε-
ραν και δεν είχαν καμία σχέση μαζί του.

Μάλιστα, ο Μένιος Φουρθιώτης στην
εν λόγω ανάρτηση εμπλέκει και τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, γράφοντας πως θα του απο-
καλύψει ποιος γνωρίζεται με ποιον, εν-
νοώντας τον εαυτό του και άλλα στελέχη
της κυβέρνησης. 

Η δήλωση του διευθυντή του γραφεί-
ου Τύπου της ΝΔ, ότι δεν είναι σοβαρά
πράγματα να ασχολούμαστε με τον Μέ-

νιο Φουρθιώτη, προκάλεσε την απάντη-
ση του υπόδικου τηλεπαρουσιαστή με
την αποκάλυψη νέων SMS, τα οποία
αποκαλύπτουν τη φιλική σχέση και συ-
νεργασία που είχε με τον Νίκο Ρωμανό:
«Για τις δηλώσεις του Ν. Ρωμανού, ότι
δεν είναι σοβαρά πράγματα να ασχολού-
μαστε με το τι κάνει ο κ. Φουρθιώτης,
ένα από τα μηνύματά του προς εμένα
που αναφέρει σούργελο βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ και κάνει υποδείξεις για το φω-
τογραφικό υλικό του κ. Δημητριάδη σε
αφιέρωμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχική του ανακοίνωση
είχε θέσει τα εξής ερωτήματα: «Ποιος ο
λόγος των αλλεπάλληλων κλήσεων του
υπουργού επικρατείας με τον υπόδικο
Φουρθιώτη; Υπάρχουν πράγματι μηνύμα-
τα και αν ναι ποιο το περιεχόμενό τους;».

«Γίνεται όλο και χειρότερο»
Κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας

του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως «όσο περνάνε
οι ώρες το ζήτημα γίνεται όλο και χειρό-
τερο για τη ΝΔ. Δεν μπορούν να δικαιο-
λογήσουν τίποτε, δεν απαντούν σε τίπο-
τε, με την έκθεσή τους να έχει ξεπεράσει
τον αυτοεξευτελισμό». «Μήπως άκου-
σες κάτι σε κάποιο κανάλι; Γιατί αν
άκουσες εσύ, εμείς τότε κουφαθήκα-
με», αναφέρουν σκωπτικά οι ίδιες πηγές
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σφοδρή επίθεση της
Κουμουνδούρου στο Μαξίμου με
αφορμή τις «αποκαλύψεις» του
υπόδικου πρώην παρουσιαστή

«Χιονοπόλεμος» ΣΥΡΙΖΑ με
τις αποκαλύψεις Φουρθιώτη

Η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να κινείται στις αντι-
πολιτευτικές ράγες χωρίς κραυγές επικεντρώνοντας την
κριτική της στην ουσία των προβλημάτων. Το πάγωμα της
χώρας έβαλε στο ψυγείο όμως και τις πρωτοβουλίες του
Κινήματος ενόψει της συζήτησης στη Βουλή, της επερώ-
τησης για την ακρίβεια. Ήδη από την περασμένη εβδομά-
δα ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και η ΚΟ είχαν ανοίξει κύ-
κλο επαφών με αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς και
ενώσεις προκειμένου να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα
για το τι συμβαίνει αλλά και για τις εκτιμήσεις τους. Όλες οι
προτάσεις εργαζομένων και φορέων θα συνεκτιμηθούν
και θα συμπεριληφθούν στις τελικές θέσεις του Κινήματος
Αλλαγής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενί-
σχυση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών.

Πρωτοβουλίες
Στο ΚΙΝΑΛ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την πρω-

τοβουλία, καθώς θεωρούν ότι σε αυτό το πεδίο, εκτός από
ένα καίριο αντιπολιτευτικό χτύπημα, θα καταφέρουν να
δείξουν  στην κοινωνία το νέο στίγμα της αντιπολιτευτικής
τους τακτικής που θα βασίζεται στο εξής τρίπτυχο: γνώση
του θέματος, ουσιαστική κριτική και προτάσεις. 

«Εκτός λοιπόν από επιδοματικά μέτρα, χρειάζονται μα-
κροπρόθεσμες πολιτικές ρύθμισης της αγοράς, που δεν
έχουν δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, η Πορτογα-
λία παρουσιάζει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα
πληθωρισμού στην ΕΕ, ακριβώς επειδή θωράκισε εγκαί-
ρως την οικονομία της. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση

έδωσε έμφαση στον θεσμικό ρόλο της πορτογαλικής Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία μείωσε το 2019 τις τιμές
του ηλεκτρικού κατά 3,5%, ενώ και για το 2022 προβλέπον-
ται σημαντικές μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού δικτύου
για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στα «Νέα». 

Μέτρα ενίσχυσης
Προτείνει μάλιστα ότι «πιο μακρόπνοα, είναι απαραίτητο

να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
με σκοπό τη διάχυση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
και την ενεργειακή αυτονομία». Και καταλήγει λέγοντας
ότι «η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού αποτελεί ένα
εξαιρετικά σημαντικό μέτρο στήριξης της μισθωτής εργα-

σίας, ειδικά για τους χαμηλόμισθους. Άλλωστε, η ευρω-
παϊκή εμπειρία δείχνει ότι η θεσμοθέτηση και η σταδιακή
αύξησή του μπορεί να συμβάλλουν τόσο στην καταπολέ-
μηση της φτώχειας όσο και στην αναβάθμιση του παραγω-
γικού μοντέλου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία, όπου παρά τις
ανησυχίες για απώλεια θέσεων εργασίας, η απασχόληση
συνέχισε να αυξάνεται και μετά τη θεσμοθέτηση του κατώ-
τατου ωρομισθίου το 2015». Σε κάθε περίπτωση, η ακρί-
βεια και το δυσμενές καθεστώς στο οποίο έχουν περιέλθει
οι πολίτες θα είναι ένα από τα θέματα αιχμής για το ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, καθώς θεωρείται ένα πεδίο όπου μπορεί να
ξετυλιχτεί το ιδεολογικό και πολιτικό προφίλ της νέας σε-
λίδας που ανοίγει για το κόμμα.

Αντιπολίτευση... ακρίβειας με στοχευμένες προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
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Τ
ην ώρα που η συνεδρίαση της Κοινής
Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας -
Τουρκίας βρισκόταν σε εξέλιξη, με
τον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών

Κώστα Φραγκογιάννη και τον Τούρκο υφυ-
πουργό Εμπορίου Μουσταφά Τοζτσού να υπο-
γράφουν ένα ακόμη πρωτόκολλο συνεργα-
σίας, η Άγκυρα έσπευδε να αποδείξει πως
αποτελεί αναξιόπιστο εταίρο που κάνει ένα βή-
μα εμπρός και δύο πίσω στις σχέσεις του με
την Ελλάδα.

Καθώς λοιπόν οι δύο αντιπροσωπείες συ-
ναντήθηκαν έπειτα από έντεκα χρόνια προκει-
μένου να επαναφέρουν έναν από τους διαύ-
λους χαμηλής πολιτικής που περιλαμβάνονται
στη λίστα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγ-
ματοποίησαν μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από
ελληνικά νησιά. Στο στόχαστρο της τουρκικής
αεροπορίας βρέθηκαν η νήσος Παναγιά, η Ρω,
η Μεγίστη και η Στρογγύλη, με τα F-16 των γει-
τόνων να πετούν σε υψόμετρα άνω των 27.000
ποδών. «Η υποκρισία της Τουρκίας δεν έχει
όρια», σχολιάζουν ανώτατοι διπλωματικοί
αξιωματούχοι, αφού, παρά τις εκκλήσεις για
διάλογο, η Άγκυρα συνεχίζει την προσπάθεια
αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων.

Κενό περιεχομένου
Την ίδια ώρα η παράνομη και επιθετική συμ-

περιφορά των γειτόνων κάνει τα συμπεράσμα-
τα της Κοινής Οικονομικής Επιτροπής να μοι-
άζουν με ευχολόγια, καθώς δεν αποτελεί μυ-
στικό ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν προσ-
δοκά αποτελέσματα από τη «συνεργασία στον
τομέα της ενέργειας» ή την «επανέναρξη της
διμερούς συνεργασίας στην Έρευνα και την
Τεχνολογία», που συζητήθηκαν στην επιτροπή,
σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών.

Γκρίνια Ακάρ
Κι ενώ ένα ανηλεές κυνήγι βρισκόταν σε

εξέλιξη στους ουρανούς του Αιγαίου, τη σκυ-
τάλη των προκλήσεων πήρε ο ίδιος ο Χουλουσί
Ακάρ, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά τον
εκνευρισμό της Άγκυρας για την ενίσχυση της
αποτρεπτικής ικανότητας των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
άρχισε και πάλι την γκρίνια για τα Rafale αλλά
και την ελληνογαλλική συμφωνία για την προ-
μήθεια των υπερσύγχρονων φρεγατών Belh-
arra. «Νομίζουν ότι έχουν κερδίσει κάτι αγο-
ράζοντας έξι μεταχειρισμένα αεροπλάνα», εί-
πε ο Ακάρ και ισχυρίστηκε ότι «οι εξοπλιστικές
προσπάθειες της Ελλάδας θα έχουν καταστρο-
φικά αποτελέσματα στις σχέσεις των δύο συμ-
μάχων». Από το παραλήρημα του Τούρκου
υπουργού Άμυνας δεν έλειψε και το αφήγημα
της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του

Αιγαίου. «Ενήργησαν ενάντια σε όλες τις Συν-
θήκες, ιδιαίτερα σε εκείνη της Λωζάννης, και
στρατιωτικοποίησαν τα νησιά κατά παράβαση
της συμφωνίας», είπε και απείλησε μέχρι και
με στρατιωτικά αντίποινα, υποστηρίζοντας ότι
«το 1995 η τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιο-
δότησε την κυβέρνηση να λάβει κάθε είδους
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτι-
κών». Στον απόηχο των νέων προκλήσεων,
ανώτατη διπλωματική πηγή δήλωσε στην «Po-
litical» ότι η Τουρκία «διαστρεβλώνει την πραγ-
ματικότητα και συνεχίζει να καταπατά σε κα-
θημερινή βάση το Διεθνές Δίκαιο, προκαλών-
τας εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου».

Παρέμβαση Δένδια
Οι τουρκικές προκλήσεις βρέθηκαν και στην

ατζέντα των διμερών επαφών που είχε ο Νίκος
Δένδιας στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών συ-
ναντήθηκε με τον ομόλογό του από το Κουβέιτ
δρ Αχμέντ Νασέρ Μοχάμεντ αλ Σαμπάχ και τον
Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασου-
λίδη, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την
Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επί-
κεντρο των συζητήσεων.

Στη συνεδρίαση του ΣΕΥ κυρίαρχο θέμα
αποτέλεσε η κατάσταση ασφαλείας στην Ου-
κρανία, όπου η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον
λόγω του σημαντικού πληθυσμού ομογενών
που ζει στη Μαριούπολη. Οι υπουργοί Εξωτε-
ρικών της ΕΕ συζήτησαν ακόμη για τη Συρία, τη
Λιβύη και τα Δυτικά Βαλκάνια. «Η συζήτηση
για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι κάτι το
οποίο έχει μεγάλη σημασία για εμάς», τόνισε ο
Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο ΣΕΥ, ση-
μειώνοντας πως «είναι μια μαύρη τρύπα στην
καρδιά της Ευρώπης που πρέπει να αντιμετω-
πιστεί με μια εκλογική μεταρρύθμιση». Μετά
τη συζήτηση ακολούθησε τηλεδιάσκεψη για
την Ανατολική Ευρώπη με τη συμμετοχή και
του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι
Μπλίνκεν.

Από τη μία 
χειραψίες και από

την άλλη όργιο
υπερπτήσεων 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Απίστευτες προκλήσεις 
την ώρα που Φραγκογάννης
και Τοζτσού υπέγραφαν 
πρωτόκολλο συνεργασίας

ΤΟΥΡΚΙΚH ΥΠΟΚΡΙΣIΑ 



Κι εγώ αυτοθαυμάζομαι ενίοτε,
αλλά δεν κάνω κι έτσι, 
κ. Παπαδημούλη μας 

Ή έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, ή
προσπαθεί τεχνηέντως να την αποσιωπήσει ο ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος
απέστειλε επιστολή με το αίτημα της δημοσίευσης προς
την εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή» για τη μεγά-
λη επιτυχία της επανεκλογής του στη θέση
του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.
Ντάξει, κι εμένα μου αρέσει να αυτοθαυ-
μάζομαι, αλλά μέχρι εκεί που με παίρνει.
Ποια είναι η αλήθεια, λοιπόν; Ότι στον πρώτο
γύρο των εκλογών για το προεδρείο του Ευρω-
κοινοβουλίου εξελέγησαν οι πρώτοι εννιά αντιπρό-
εδροι. Ο εν λόγω δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Στον δεύτερο
γύρο, επίσης δεν ήταν μέσα στους τρεις που κατάφεραν
να πάρουν ψήφους που αναλογούν στο 50%+ του εκλο-
γικού σώματος. Απέμεναν δύο κενές θέσεις, τις οποίες
διεκδίκησαν τρεις ευρωβουλευτές. Και ναι! Ο επονομα-
ζόμενος και ιδιοκτήτης της «Παπαδημούπολης» ήταν ο
ένας από τους δύο που εξελέγησαν (έναντι συνολικά
τριών). Δεν το λες και εθνική και προσωπική επιτυχία…

Η «γαλάζια» στήριξη στην ωραία Εύα 
Σε αντίθεση με τον συνάδελφό της από τον ΣΥΡΙΖΑ, η

ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή όχι μόνο εξελέγη
πανεύκολα στη θέση τής αντιπροέδρου, αλλά για χάρη των
ματιών της έκαναν αγώνα σοσιαλδημοκράτες και δεξιοί,
και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο! Ναι, καλά το
διαβάσατε. Μέχρι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κ. Μητσο-
τάκης, που βρέθηκε στο Στρασβούργο για την εκδήλωση
στη μνήμη του εκλιπόντος προέδρου της Ευρωβουλής
Νταβίντ Σασόλι, έκανε κανονικό lobbying για την εκλογή
της ωραίας Εύας. Το ίδιο και ο επικεφαλής της «γαλάζιας»
ευρωομάδας Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Προφανώς, οι λόγοι
της «γαλάζιας» στήριξης δεν αφορούν τα αδιαμφισβήτητα
κάλλη της ευρωβουλευτού του ΚΙΝΑΛ, αλλά το γεγονός
ότι όχι μία, αλλά δύο και τρεις και περισσότερες φορές η
κυρία Καϊλή έχει υποστηρίξει με την ψήφο της κυβερνητι-
κές πρωτοβουλίες με σαφή και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό
προσανατολισμό. 
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Αναδιάταξη του
πολιτικού σκηνικού
Πληροφορούμαι ότι αυτό που προβληματί-

ζει τους αναλυτές των δημοσκοπήσεων εί-

ναι ότι στα ακατέργαστα στοιχεία που έχουν

στη διάθεσή τους βλέπουν τον κ. Ανδρουλά-

κη να καλύπτει μέρα με τη μέρα τη διαφορά

με τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης να βυθίζεται σε μια πρωτο-

φανή εσωστρέφεια. Λογικό, λοιπόν, ότι όλο

και περισσότεροι μιλάνε για αναδιάταξη του

πολιτικού σκηνικού. Κάτι ξέρουν…

10.000 για 20 απολύσεις στην «Αυγή»
Οι κουτσομπόλες της Κουμουνδούρου με ενημερώνουν

ότι στην απελπισία τους για την υπόθεση της εφημερίδας
«Αυγή» που κοντεύει να τους διαλύσει, κάποια στελέχη του
Τσίπρα έριξαν την ιδέα στον αρχηγό να βάλει άλλον διευθυν-
τή, ο οποίος θα δεχθεί να απολύσει τουλάχιστον είκοσι δημο-
σιογράφους, μπας και καταφέρουν να περιορίσουν τη ζημιά.
Ο Αλέξης έδωσε το πράσινο φως, και εκείνοι απευθύνθηκαν
σε πολιτικό συντάκτη εβδομαδιαίας εφημερίδας, τάζοντάς
του παχυλό μισθό (κοντά στις 10.000 ευρώ μηνιαίως) αν ανα-
λάβει να κάνει τη βρόμικη δουλειά των απολύσεων. Η απάν-
τηση ήταν μονολεκτική: «Όχι»!

Στήνεται «γλέντι» 
με μπαλοθιές στον ΣΥΡΙΖΑ

Καλά, το τι έχει να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω λόγια να το
περιγράψω. Μου λένε ότι ο Αλ. Τσίπρας, γνωρίζοντας εκ
των προτέρων ότι μόλις εκστόμιζε την πρότασή του για
απευθείας εκλογή αρχηγού και οργάνων, θα άρχιζε να δέ-
χεται τα πυρά των εσωκομματικών του αντιπάλων, έχει ήδη
προετοιμάσει την ομάδα «κρούσης». Αναμενόμενο, θα πεί-
τε. Σωστά. Το ενδιαφέρον είναι ότι, στον σχεδιασμό, την
αποδυνάμωση των επιθέσεων δύο κορυφαίων στελεχών,
του Νίκου Φίλη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ανέλαβε,
όπως μαθαίνω, ο αψύς Παύλος Πολάκης. Ε, ρε, γλέντια.
Τρικούβερτα. Με (κανονικές) μπαλοθιές! 

Η ανθρωπογεωγραφία των
αρνητών και η Χρυσή Αυγή 
Μ

ια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα έρευνα
έχουν στα χέρια

τους, όπως μαθαίνω, οι
υπηρεσίες ασφαλείας της
ΕΛΑΣ για την ανθρωπογεω-
γραφία των αντιεμβολια-
στών. Από τα συμπεράσματα
της έρευνας προκύπτουν τα
εξής δύο στοιχεία: Πρώτον,
η αρχική επιδίωξη των
«οπλαρχηγών» του κινήμα-
τος να του προσδώσουν χα-
ρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των Αγανακτισμένων
του 2010-2011 δεν επιτεύχθηκε, αφού, τουλάχιστον μέχρι
σήμερα, η δυναμική που εμφανίζει -αν και κρίσιμη για τη
δημόσια υγεία- είναι πολύ μικρότερη εκείνης την οποία
θέλησαν να μιμηθούν. Και δεύτερον, υπάρχει ένας μι-
κρός αλλά υπαρκτός κίνδυνος να θελήσει το αντιεμβο-
λιαστικό κίνημα να «επικαιροποιήσει» τη ρητορική του,
εμπλουτίζοντάς την τόσο με τις επιφυλάξεις των επιστη-
μόνων για την ανθεκτικότητα των μεταλλάξεων και υπο-
μεταλλάξεων της Όμικρον και την οριακή κατάσταση των

νοσοκομείων, όσο κυ-
ρίως με την εμφανή πίε-
ση που θα ασκηθεί τους
επόμενους μήνες από
την ενεργειακή κρίση,
τις κατακόρυφες αυξή-
σεις σε ρεύμα και αέριο
και τις τιμές-φωτιά σε
βασικά καταναλωτικά
αγαθά. 

Πρόκειται για ένα
εκρηκτικό μείγμα προ-
βλημάτων, το οποίο μπο-

ρεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη
του λεγόμενου «αντικυβερνητικού εξτρεμισμού». Για τη
δημιουργία, με άλλα λόγια, ενός κόμματος διαδόχου της
Χρυσής Αυγής. Κι αυτό διότι, όπως επισημαίνουν οι ανα-
λυτές της, οι καταστάσεις πόλωσης αξιοποιούνται κυ-
ρίως από την Ακροδεξιά, όπως απέδειξε η περίοδος των
Αγανακτισμένων με το δίπολο μνημόνιο - αντιμνημόνιο.
Στην πρώτη γραμμή, εξάλλου, του αντιεμβολιαστικού
αγώνα έχουν τεθεί σχηματισμοί με σαφή ακροδεξιά χα-
ρακτηριστικά.

Οι τέσσερις λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρες κάλπες
Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δηλώνει δημοσίως ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά όλο και
περισσότεροι υπουργοί και συνεργάτες του τού ειση-
γούνται αιφνιδιαστικές εκλογές ακόμα και πριν από το
καλοκαίρι.  Τα επιχειρήματα; 
1. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση. 
2. Η πανδημία βαίνει προς ύφεση. 
3. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όλο και βαθαίνει το χάσμα. 
4. Η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ μειώνεται.
Είναι τέσσερις λόγοι σοβαροί που έχουν αρχίσει να τον
προβληματίζουν…



OO Ρουβάς θα γίνει και
κτηνοτρόφος
Άλλο πάλι και τούτο. Ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε
προ ημερών στα «Τρίκαλα στα δυο στενά».
Γευμάτισε σε γνωστή ταβέρνα της πόλης των
Τρικάλων με τον αντιδήμαρχο Πύλης Κώστα
Ούτρα, εκ των μεγαλυτέρων εκτροφέων βο-
οειδών της Κεντρικής Ελλάδας, και κατά πλη-
ροφορίες συζήτησαν τις προοπτικές μεταξύ
τους συνεργασίας πάνω στον πρωτογενή το-
μέα. Επιχειρηματικό δαιμόνιο έχει ο Σάκης.

Έρχονται οι Αμερικανοί!

Δύο μεγάλες συμφωνίες εξαγοράς σημαντικών
ελληνικών επιχειρήσεων από αμερικανικές πο-
λυεθνικές εταιρείες ανακοίνωσε μέσω Twitter ο
διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του πρω-
θυπουργού και επικεφαλής οικονομικός σύμ-
βουλος του Μεγάρου Μαξίμου Άλεξ Πατέλης.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει
επιγραμματικά: «Αυτή την εβδομάδα δύο μεγά-
λες εξαγορές από αμερικάνικες εταιρείες, ψή-
φος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και προπομπός
επενδύσεων». Παρότι στο Μέγαρο Μαξίμου τη-
ρείται απόλυτη μυστικότητα, φημολογείται πως
και οι δύο συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί και
έχουν υπογραφεί ήδη τα συμβόλαια.

Το deal της χρονιάς 
στο real estate

Ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια του Παλαιού
Ψυχικού, το πατρικό σπίτι του εφοπλιστή Κων-
σταντίνου Τσακίρη, άλλαξε χέρια πριν από λί-
γες ημέρες με τιμή-ρεκόρ 18 εκατομμύρια ευ-
ρώ! Στη συγκεκριμένη βίλα είχαν διοργανωθεί
πλούσιες κοσμικές βραδιές κατά το παρελθόν.
Τα τελευταία χρόνια στη βίλα ζούσε η πρώην
σύζυγος του Κωνσταντίνου Τσακίρη (πρώην
προέδρου του Πανιωνίου), Πάολα Βαγιωνή,
στην κατοχή της οποίας είχε περιέλθει το οίκη-
μα. Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχοντικό στην
οδό Στρατηγού Καλλάρη και είναι περίπου
1.100 τετραγωνικά μέτρα, σε οικόπεδο τριών
στρεμμάτων.

Φουντώνουν οι φήμες ότι ο ανεξάρτητος
βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής, που
διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 16 Δεκέμ-
βριου, έχει ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με
στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη
στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, προ-
κειμένου να βρεθεί ένας τρόπος επιστρο-
φής του στο υπό διαμόρφωση «νέο ΠΑΣΟΚ»
μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να
προκληθούν εσωτερικές αντιδράσεις στο
Κίνημα. Εύκολο δεν το βλέπω…

Ο Τσίπρας 
και οι τρεις
θητείες
E

χω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Αλέξης
πρέπει επειγόντως να αλλάξει συμβού-
λους. Αυτοί που του είπαν να εισηγηθεί

μέχρι τρεις θητείες στη Βουλή και στην Ευρωβου-
λή για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τον μπλέξουν σε
νέες εσωκομματικές περιπέτειες. Μάλιστα ο Τσί-
πρας και όσοι ψήφισαν την εισήγησή του θέλουν
να έχει αναδρομική ισχύ από το πρώτο ιδρυτικό
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2013). Οι τελικές
αποφάσεις, βέβαια, θα ληφθούν στο επικείμενο
συνέδριο της 31ης Μαρτίου. Ξέρετε ποιοι μένουν
απέξω με την πρόταση του προέδρου Αλέξη; Ο
Νίκος Βούτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γιάν-
νης Δραγασάκης και πολλά άλλα στελέχη. Χώρια
που ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας έχει συμπληρώ-
σει τα δώδεκα χρόνια. Εδώ ισχύει αυτό που λέμε
«διαζύγιο με την πραγματικότητα».

Αυτή η ιστορία με τον Μένιο έχει
δύο πτυχές: Η μία είναι ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει κάτι το
μεμπτό στις επικοινωνίες μέ-

σω SMS τις οποίες εμφανίζει ο
κύριος Μένανδρος στα social me-

dia. Η άλλη, που δύσκολα χωνεύεται, είναι ότι
υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης μπήκαν στη
διαδικασία να μιλήσουν μαζί του. Αυτό το τελευταίο
δύσκολα θα το καταπιεί ο Κυριάκος.
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Περί «επιστροφής»
Κουρουμπλή

Είναι της περασμένης εβδομάδας αλλά είναι
καλό: Ποιο υψηλόβαθμο στέλεχος των 53+
είπε σε κομματικό όργανο πως «δεν μας χω-
ρά όλους ο ΣΥΡΙΖΑ» μετά την πρόταση Τσίπρα
για εκλογή προέδρου και ΚΕ από τη βάση;
Ελάτε, πολύ εύκολο είναι. 
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Ντένη Καρέλη
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LOCKΆδωνις και Αβραμόπουλος
στην αντεπίθεση
Η

πράξη αρχειοθέτησης του οικονομικού εισαγγελέα για την υπόθεση της Novar-
tis αλλάζει το παιχνίδι. Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. «Σε ό,τι με αφορά οι τίτλοι τέλους

θα μπουν, όταν αποκαλυφθούν και τιμωρηθούν αυστηρά οι σκευωροί και εκείνοι που
ανέλαβαν να εκτελέσουν τα… συμβόλαια εξόντωσης», τόνισε σε δήλωσή του ο Αβραμό-
πουλος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Άδωνις: «Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Θα το
ψάξουμε μέχρι τέλους». Τώρα θα μάθουμε ποιοι έδιναν τις ψεύτικες καταθέσεις προς
δημοσίευση σε μέσα ενημέρωσης. Μη σας πω ότι η υπόθεση μόλις άρχισε… 

Ο Μητσοτάκης, η Δόμνα και ο Σταμάτης 
Το βράδυ του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε όπως θα μάθατε
βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αστέγους,
αλλά και τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονταν εκεί και
διένειμαν ζεστά γεύματα. Δυο πράγματα κρατώ από την επίσκεψη Μητσοτάκη. Ποιους
είχε μαζί του; Είχε στο πλευρό του τον Γιώργο Σταμάτη, τον γενικό γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο οποίος κάνει μεγάλη
δουλειά για τους αστέγους, τους τοξικοεξαρτημένους, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, τα
άτομα με αναπηρία κ.ο.κ. Το δεύτερο πρόσωπο που συνόδευε τον Μητσοτάκη ήταν η
Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία φέρεται να επιθυμεί την κάθοδό της στο μεγάλο λιμάνι. Για
κρατήστε αυτά τα δυο ονόματα: Σταμάτης και Μιχαηλίδου…
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Η αντιπολίτευση
του χιονιά…  
Μιας και μας ταλαιπωρεί ο χιονιάς, να θυ-
μίσω ότι πέρσι τον Φεβρουάριο που είχε
κλείσει την Εθνική Οδό και την Αττική
Οδό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι Συριζαίοι
είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε. Μάλι-
στα, «ο αψύς Σφακιανός» κατηγορούσε
τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ότι δεν έκλεισε τους δρόμους για να μη
γίνει κάποιο ατύχημα αλλά για να προφυ-
λάξει προκαταβολικά τις εταιρείες που
διαχειρίζονται τα διόδια από τα τεράστια
πρόστιμα που προβλέπονται ρητά από τον
νόμο, καθώς έχουν την υποχρέωση να
κρατούν τον δρόμο ανοικτό. Περιμένω να
δω τι θα πουν φέτος τα παιδιά της Κου-
μουνδούρου. Κάτι επαναστατικό θα σκε-
φτούν για να κάνουν αντιπολίτευση.

Με αυτά που ακούω και κυκλο-
φορούν στην πιάτσα θα χάσω
και τα λίγα μαλλιά που έχω. Με-
τά τα σεντόνια για τις βίλες και
την περιουσία του Γιώργου
Τράγκα, τώρα έχουν αρχίσει να
γράφουν ότι οι γιοι του θα κα-
τέλθουν στον πολιτικό στίβο.
Ακόμα γελάω… Ούτε ο Γιάννης
ούτε ο Φρέντυ έχουν τέτοιες
βλέψεις…

Μοναχές vs κράτος,
σημειώσατε 1

Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Οι «ιε-
ρές» μοναχές της Μονής Αγίων Θεο-
δώρων στα Καλάβρυτα κατάφεραν να
μπλοκάρουν την ολοκλήρωση του έρ-
γου που είχε προγραμματίσει ο ΑΔ-
ΜΗΕ και το οποίο έπρεπε να τελειώσει
πριν από δύο χρόνια. Τις πέντε μονα-
χές τις ενοχλούσαν οι δύο πυλώνες
που θα τοποθετούνταν μισό χιλιόμετρο
μακριά από τη μονή. Προσέφυγαν και
μπλόκαραν ένα τόσο σημαντικό έργο.
Τώρα ο ΑΔΜΗΕ θα χρειαστεί τουλάχι-
στον άλλα δύο χρόνια για να λειτουρ-
γήσει η διασύνδεση του Κέντρου Υπε-
ρυψηλής Τάσης Μεγαλόπολης με την
υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς 400
KV Αχελώου-Διστόμου. Χώρια το γε-
γονός ότι το έργο θα τιμολογηθεί εκ
νέου με περισσότερα χρήματα.

Ο Κοντόπουλος, η ΕΧΑΕ 
και στο βάθος ο Πατέλης 

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε,
ανέλαβε CEO της ΕΧΑΕ ο Γιάννος Κοντό-
πουλος. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνω-
στό είναι ότι το νέο αφεντικό του χρημα-
τιστηρίου γνωρίζεται με τον Αλέξη Πατέ-
λη από τα παλιά και οι δυο άντρες υπήρ-
ξαν και συνεργάτες στο παρελθόν. Όταν
το 2002 ο κ. Κοντόπουλος είχε αναλάβει
το τμήμα ξένου συναλλάγματος της Mer-
rill Lynch, μετά τη θέση του υπευθύνου
στο αντίστοιχο τμήμα για τη Λατινική Αμερική είχε στην ομάδα του και τον 33χρονο τότε
Αλέξη Πατέλη, πρώην σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Είδατε πόσο μικρή είναι και
η οικονομική πιάτσα;



τoυ
Χάρη 
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Μέλος
του Πολιτικού
Συμβουλίου 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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Ο
ι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και η

πλημμυρίδα των κατακτήσεων της επι-

στήμης και της τεχνολογίας αναδει-

κνύουν σε νέα βάση αντιθέσεις που οξύνουν

ανισότητες και σχέσεις. Βρισκόμαστε σε φάση

έντονων κοινωνικών διεργασιών. Οι πολίτες

αναζητούν έκφραση, μετασχηματισμό των

αναγκών τους σε πρόταση διακυβέρνησης και

αυτό διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό φά-

σμα. Ο υγειονομικός φόβος που γεννούσε κοι-

νωνικό συντηρητισμό αντικαθίσταται πλέον από

την ανασφάλεια που επιδεινώνουν οι νεοφιλε-

λεύθερες πολιτικές.

Στις πυκνές διεργασίες κρίσης, ανακατατάξε-

ων και νέων αντιθέσεων του καπιταλισμού η

σύγχρονη πληθυντική Αριστερά, κορμός της

προοδευτικής παράταξης, καλείται να αντιπα-

ραθέτει την εναλλακτική, προγραμματική και

πολιτική πρόταση διακυβέρνησης (alternative);

Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-

μαχία εξελίχθηκε σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμ-

μα, γίνεται προφανές ότι είναι τώρα επιβεβλη-

μένο όσο ποτέ άλλοτε να επικεντρώνεται η συμ-

βολή όλων στην ενίσχυση της πολιτικής και

προγραμματικής ενότητας.

Υπάρχει η βάση της πολιτικής ενότητας. Και

αυτή αναφέρεται στην πολιτική απόφαση που

εξέφρασε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και έχει

συναντήσει την αποδοχή από τη συντριπτική

πλειοψηφία. 

Έχει λοιπόν σημασία ο κάθε πολίτης να καθί-

σταται κοινωνός πως το πρόγραμμα προβάλλει

με πειστικά εργαλεία ένα εναλλακτικό κοινωνι-

κό και παραγωγικό μοντέλο που αφορά τη στή-

ριξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης!

Με δίκαιη συμμετοχή των συντελεστών, άρση

των ανισοτήτων και συνοχή. Και αυτό καθιστά

προτεραιότητα τον διαρκή και αντιπροσωπευτι-

κό διάλογο με την κοινωνία! Γεγονός που καθι-

στά και τις αξίες της Αριστεράς, του δημοκρατι-

κού σοσιαλισμού, επίκαιρες και πλειοψηφικές.

Το μοντέλο του κόμματος με την πυραμιδική

μορφή, που αντλεί τις ρίζες του από το κόμμα

«Νέου Τύπου» του Λένιν, ενώ ανταποκρίθηκε

με επάρκεια σε κοινωνίες έντασης εργασίας,

παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες στο να αντα-

ποκριθεί στη σημερινή περίοδο. Και αυτό γιατί

έχουν διαφορετικά ζητούμενα οι πολίτες.

Με το θέμα του σύγχρονου μοντέλου ενός

κόμματος ασχολείται σε μεγάλο βαθμό και η

παγκόσμια αριστερή διανόηση. Σχεδόν όλοι

συμπίπτουν στη διαπίστωση των ανεπαρκειών

και των αδυναμιών των παλαιών δομών, που τις

θεωρούν ξεπερασμένες. Δεν συμπίπτουν όμως

σε συγκεκριμένη πρόταση για την αντικατάστα-

σή τους. Και αυτό γιατί τα προτεινόμενα σχήμα-

τα σχετίζονται με δύο κυρίαρχες, πλην όμως

αντιθετικές, αντιλήψεις για τον ρόλο των κομ-

μάτων στις κοινωνικές διεργασίες και τον μετα-

σχηματισμό των αντίστοιχων αναγκών.

Η πρώτη, που είναι και πλειοψηφούσα, στη-

ρίζει την προσέγγιση στο ότι το κόμμα αποτε-

λεί όχημα και εργαλείο για τη διαμόρφωση

κοινωνικών και πολιτικών πλειοψηφιών δια-

κυβέρνησης. 

Η δεύτερη θεωρεί το κόμμα περίπου σαν

«αυτοσκοπό». Δηλαδή το κόμμα υπάρχει για

να διασφαλίζει μέσα από έναν ιδιότυπο «εξου-

σιοδοτισμό» εσωκομματικούς «ρόλους», στο

πλαίσιο ενός πολιτικού φορέα που εξαντλεί τις

δράσεις του στα όρια της κοινωνικής «διαμαρ-

τυρίας».

Η διεύρυνση και διάχυση ενός προοδευτι-

κού κόμματος στην κοινωνική διεργασία είναι

ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να

μπορεί ένας πολιτικός φορέας όχι μόνο να

αναλαμβάνει ευθύνες διακυβέρνησης αλλά

και να βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τα

στρώματα και τις τάξεις με τις οποίες επιδιώ-

κει να συμπορευθεί.

Το ζητούμενο συνδέεται ευθέως με το μοντέ-

λο του κόμματος που θα δίνει πρόσβαση πολύ-

μορφης συμμετοχής. Και αυτό με τη σειρά του

προϋποθέτει ότι η οργανωτική του ανάπτυξη

πρέπει να περάσει από το άλλοτε χρήσιμο πλαί-

σιο του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού στην

ενίσχυση της δημοκρατίας με ενεργό ρόλο της

βάσης και στην εκλογή οργάνων και σε δομές

αποτελεσματικότητας!

Σύγχρονο κόμμα σημαίνει διακριτές τις «κόκ-

κινες γραμμές» στη γραφειοκρατία των πολλα-

πλών καθοδηγητικών οργάνων, στον εξουσιο-

δοτισμό μέτρησης «αριστερής καθαρότητας»

που «ιδρυματοποιεί» και αποκόπτει το κόμμα

από την κοινωνική διεργασία.

Σύγχρονο κόμμα σημαίνει δομές που ενι-

σχύουν την πολιτική ενότητα και αποτρέπουν τη

μετάλλαξή του σε δεξιά σοσιαλδημοκρατία, σε

συνομοσπονδία παραγόντων ή σε «συνδικαλι-

στοποίηση» των πολιτικών του οργάνων!

Ο αταλάντευτος πολιτικός προσανατολισμός

πρέπει να αποσκοπεί στην αλληλοτροφοδότηση

βάσης - κορυφής με δομές να αναπτύσσονται

αυστηρά σε τρία επίπεδα! Δομή απλή, αντιστοι-

χισμένη με τις εκλογικές περιφέρειες: πρωτο-

βάθμιο, νομαρχιακό, κεντρικό! Με πολύπλευρα

συμμετοχικές αρμοδιότητες στα μέλη του.

Τα προγραμματικά όργανα, όπως το περιφε-

ρειακό συμβούλιο ή το διαρκές συνέδριο, αντί-

στοιχα μπορούν να συγκροτούνται θεσμικά μό-

νο για να εισηγούνται η να εξειδικεύουν προ-

γραμματικές θέσεις. Οι τεχνολογίες, τα ασυμβί-

βαστα, οι θητείες κ.λπ. πρέπει να αποτελούν ερ-

γαλεία-κίνητρο διαρκούς ανανέωσης και συμ-

μετοχής μελών σε όλα τα όργανα. Οι σύγχρονες

καταστατικές μέριμνες πρέπει να αίρουν εμπό-

δια σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης οργανώσεων

σε γεωγραφικούς ή εργασιακούς χώρους.

Στην κοινωνική χειραγώγηση η προοδευτική

απάντηση πρέπει να στοχεύει σε πολιτικό φο-

ρέα κοινωνικά διασυνδεδεμένο με πολιτική αυ-

τονομία και οργανωτική αυτοτέλεια!

Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή εμπειρία για τα

κομματικά μοντέλα αποτυπώνει θετικά και αρ-

νητικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής μον-

τέλα:

• Των ομόκεντρων κύκλων, που αναφέρεται

σε πλήρη κοινωνική διάχυση και διασύνδεση

με μέλη που έχουν πλήρη δικαιώματα και υπο-

χρεώσεις και έναν δεύτερο κύκλο ένταξης με-

λών στις εσωκομματικές διαδικασίες που επι-

θυμούν συμμετοχή με λιγότερα δικαιώματα και

υποχρεώσεις.

• Της οργανωτικής ανάπτυξης σε σχήμα αντε-

στραμμένου Τ κεφαλαίου, με κάθετη στελεχια-

κή δομή, απολύτως ελεγχόμενη από την ηγεσία

και βάση απροσδιόριστη, ρευστή, διαρκώς επε-

κτεινόμενη.

• Το μοντέλο με ισχυρό κέντρο χωρίς ενδιά-

μεσα όργανα και ισχυρές οργανώσεις βάσης.

• Τέλος, τα συστήματα οργανωτικής ανάπτυ-

ξης που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην

τεχνολογία, το Διαδίκτυο κ.λπ. Πρόκειται για

εφαρμογές που βρήκαν απήχηση κυρίως σε νέ-

ους ανθρώπους.

Τα προηγούμενα καθιστούν σαφές ότι το δια-

κύβευμα είναι εξόχως ιδεολογικό και πολιτικό.

Αφορά το πλαίσιο μέσα από το οποίο καλείται το

σύνολο των ρευμάτων, της πληθυντικής Αριστε-

ράς αλλά και των κοινωνικών χώρων, αξιοποι-

ώντας τις παρακαταθήκες και εμπειρίες των

διαδρομών τους, να συμβάλει στους δύο στό-

χους που σηματοδότησαν ο πρόεδρος Αλέξης

Τσίπρας και οι συλλογικές αποφάσεις των κο-

ρυφαίων οργάνων.

Ο πρώτος σχετίζεται με τη συμβολή της μετε-

ξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με

πολιτική ενότητα σε κορμό της προοδευτικής

παράταξης!

Μοντέλο κόμματος που διευρύνει την πολύπλευρη πρόσβαση
συμμετοχής, συναπόφασης, ελέγχου και δράσης! 
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της
Θανάση 
Θεοχαρόπουλου

Διευθυντής 
της ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ
-Προοδευτική 
Συμμαχία 

Ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς 

Σ
ε έναν κόσμο που κινείται με ιλιγ-

γιώδεις ταχύτητες, με την τεχνολο-

γία να μετασχηματίζει την παραγω-

γική διαδικασία και τον τρόπο εργασίας και

επικοινωνίας των ανθρώπων, τα κόμματα ως

φορείς πολιτικής εκπροσώπησης κοινωνι-

κών συμφερόντων και συμμαχιών καλούν-

ται να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Χρέος της Αριστεράς είναι όχι μόνο να παρα-

κολουθεί αυτές τις εξελίξεις αλλά να βρί-

σκεται στην πρωτοπορία. Γιατί ό,τι δεν κινεί-

ται λιμνάζει.

Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή

του προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής

από τη βάση του κόμματος αποτελεί ριζο-

σπαστική τομή που δίνει τη δυνατότητα στα

μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να

αποφασίσουν αδιαμεσολάβητα για τη συλ-

λογική ηγεσία τους. Ταυτόχρονα αποτελεί

ένα σημαντικό κίνητρο για χιλιάδες αριστε-

ρούς και προοδευτικούς πολίτες να γίνουν

μέλη και να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή και

συμμετοχική διαδικασία. Η ποιοτική διαφο-

ρά και ταυτόχρονα η καινοτομία βρίσκεται

στο γεγονός ότι για πρώτη φορά προτείνεται

να εκλεγεί και η Κεντρική Επιτροπή από το

σύνολο των μελών, ενώ η εκλογή θα πραγ-

ματοποιηθεί μετά το Συνέδριο, στο οποίο θα

αποφασιστούν οι πολιτικές θέσεις. Η διαδι-

κασία αυτή εγγυάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-

τική Συμμαχία δεν θα είναι ένα αρχηγοκεν-

τρικό κόμμα, καθώς πρόεδρος και Κεντρική

Επιτροπή θα έχουν εκλεγεί από το ίδιο σώμα

και θα δεσμεύονται από τις πολιτικές απο-

φάσεις που θα έχουν ήδη ληφθεί από το Συ-

νέδριο.

Οι προβλέψεις για διευκόλυνση στην εγ-

γραφή νέων μελών και αξιοποίηση των νέων

τεχνολογιών στη διαβούλευση και τη λήψη

κρίσιμων αποφάσεων έρχονται να ενισχύ-

σουν τη συμμετοχική δημοκρατία στο κόμμα

και να απαντήσουν στις απαιτήσεις της επο-

χής, στα ωράρια εργασίας και τους σύγχρο-

νους τρόπους επικοινωνίας ειδικά των νέων

ανθρώπων που επιλέγουν πλειοψηφικά τον

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην κάλπη.

Παράλληλα, η πρόβλεψη για θητείες στα όρ-

γανα και τις θέσεις αιρετών αποτελεί θεσμι-

κή εγγύηση διαρκούς ανανέωσης αλλά και

κίνητρο συμμετοχής, καθώς δίνεται το σήμα

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι

ένα κόμμα ανοιχτό σε νέες δυνάμεις και νέ-

ους ανθρώπους και όχι ένα κόμμα κλειστό,

που η πολιτική του διαμορφώνεται από κά-

ποιους... πεφωτισμένους σε ένα απροσπέ-

λαστο για τους πολλούς κομματικό ιερό.

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική

Συμμαχία θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις.

Οι βάσεις για τον ποιοτικό μετασχηματισμό

του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ένα

ανοιχτό και συμμετοχικό κόμμα της σύγχρο-

νης Αριστεράς, ραχοκοκαλιά της προοδευτι-

κής παράταξης, έχουν πλέον τεθεί με τρόπο

εμφατικό. Και στέλνουν το σήμα ότι μια νέα

προοδευτική κοινωνική και πολιτική πλει-

οψηφία είναι αναγκαία και εφικτή απέναντι

στις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες πο-

λιτικές της κυβέρνησης, ώστε το 2022 να εί-

ναι έτος μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής.

Όλοι έχουμε δει την ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη» ή

τη νεότερη έκδοσή της «Ο σπαγγοραμμένος». Όταν ρί-

χνουμε σε μια ήσυχη λίμνη ένα βοτσαλάκι, βλέπουμε να

σχηματίζονται «δαχτυλιδάκια» στο νερό. Πάνω σε αυτό

το σκεπτικό στηρίζεται η ιστορία της ταινίας. Ανακατεύω

το νερό για να επιβεβαιώσω ότι υπάρχω, είμαι εδώ. Έχω

επιρροή, ανακατεύω τα πράγματα. Με άλλα λόγια, δεν

περνάω απαρατήρητος. Πολλές φορές πείθω περισσό-

τερο κόσμο με τα λόγια παρά με τα αποτελέσματα των

πράξεων. Μια φράση που πέρασε στην ιστορία ήταν

εκείνη του Χαρίλαου Τρικούπη «ανθ’ ημών Γουλιμής»,

δηλώνοντας την απόσυρσή του από την πολιτική χάνον-

τας τις εκλογές από έναν άσημο πολιτικό, τον Μιχάλη

Γουλιμή. Μια φράση που υποδηλώνει το παράπονο ενός

πασίγνωστου πολιτικού που χάνει τη θέση του από κά-

ποιον που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του, κατά το κοινώς

λεγόμενο. Τα tips πολιτικής επικοινωνίας που διαβάζετε

κάθε Τρίτη έρχονται να καλύψουν την ανάγκη κάθε δη-

μόσιου προσώπου να αφήνει τα ίχνη του με τον έξυπνο

και ευρηματικό λόγο του. Είναι ο πιο έξυπνος οδηγός

που ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας στη διαδρομή

κάθε πολιτικού και δημόσιου προσώπου. Κρατήστε τα

και επωφεληθείτε από την προσφορά που ακολουθεί.

1. Όσοι πολιτικοί υποεκτιμούν τους κινδύνους και

υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους στην επικοινωνία, θα

την πληρώσουν στην κάλπη. Αν κατουράς στη θάλασσα,

θα το βρεις στο αλάτι, μια πασίγνωστη φράση του αεί-

μνηστου Χαρίλαου Φλωράκη.

2. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν πάρουμε λά-

θος απάντηση είναι πολύ πιθανό να βάλαμε λάθος ερώ-

τηση.

3. Οι εκ των υστέρων αναλύσεις αρκετών πολιτικών

αναλυτών άλλοτε επιβεβαιώνουν όσα γνωρίζουμε και

άλλοτε χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης. Ιδιαίτερα όταν

εκθρονίζουν την κοινή λογική με τα λεγόμενά τους.

4. Ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών αρκετές φορές

ψηφίζει για να δώσει ένα μάθημα στο υπάρχον πολιτικό

σύστημα, πολιτικό κόμμα, δημοτική παράταξη. Ψηφο-

δέλτια, φύλλα πορείας για απαλλαγή.

5. Η πολιτική δεν είναι ακτιβισμός αλλά επίγνωση.

Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες να μην απέχουν από

τις κάλπες γιατί τα πολιτικά, εθνικά και παγκόσμια ζητή-

ματά τους αφορούν όσο και τα προσωπικά και οικογε-

νειακά ζητήματά τους.

6. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δεν κυνηγάμε κάτι

που έφυγε, απλώς το αντικαθιστούμε.

7. Ο σωστός πολιτικός διανύει και περίοδο νηστείας

δημοσιότητας. Δεν γίνεται μαϊντανός σε ΜΜΕ. 

8. Στην πολιτική η νοσταλγία των ψηφοφόρων για ένα

πολιτικό κόμμα μπορεί να γίνει η καύσιμη ύλη για την

εκτόξευσή του στις εκλογές. Αρκεί μόνο να παρουσια-

στεί όχι μόνο ως συνεχιστής παρελθόντος αλλά ως δύ-

ναμη ανανέωσης.

9. Στην πολιτική επιδιώξτε να ξεκινήσετε την καριέρα

σας με θέσεις που θεωρούνται ότι κάνετε... αγροτικό. Θα

μάθετε πολλά και θα έχετε λιγότερες επιθέσεις. Τα

αξιώματα που ζαχαρώνετε θα ακολουθήσουν όταν είστε

έτοιμοι.

10. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ο ρόλος του αγγε-

λιοφόρου κακών μαντάτων θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη

ζωή. Αποφύγετε να είστε κομιστής κακών μαντάτων, όπως

φόροι, πρόστιμα, και κάθε είδους περικοπές.

11. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν θέλουμε να

περάσουμε πάνω από ένα εμπόδιο, κάνουμε όπισθεν,

παίρνουμε φόρα και τρέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Προτού επιτεθούμε, κάνουμε ότι υποχωρούμε. Δοκιμα-



Σ
άρκα και οστά παίρνει η ελληνο-
γαλλική αμυντική συνεργασία, με
το 2022 να είναι γεμάτο από κοινές
δραστηριότητες σε αέρα, στεριά

και θάλασσα. Τα δύο επιτελεία έχουν βγά-
λει χαρτί και μολύβι και συνθέτουν το πρό-
γραμμα των ασκήσεων και των συνεκπαι-
δεύσεων, με τους «τρικολόρε» να στρατοπε-
δεύουν σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο.

Η αρχή έγινε με τη συνάντηση του αρχη-
γού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ-
νας, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, με
τον Γάλλο ομόλογό του, στρατηγό Τιερί
Μπουκάρντ, στην Αθήνα. Οι δύο ανώτατοι
αξιωματικοί υπέγραψαν τον «οδικό χάρτη»
της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας - Πα-
ρισιού και συμφώνησαν στον συντονισμό
των ενεργειών ώστε Ελλάδα και Γαλλία να
έχουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην
ευρύτερη περιοχή.

Ηχηρό μήνυμα
Και τι θα μπορούσε να εκπέμψει καλύτε-

ρα αυτό το μήνυμα από τη ναυαρχίδα του
γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το πυρηνοκί-
νητο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»,
που αναμένεται να φτάσει στην Ανατολική
Μεσόγειο στις αρχές Φεβρουαρίου στο
πλαίσιο της επιχείρησης «Clemenceau 22».
Η επίδειξη δύναμης που σχεδιάζει το γαλλι-

κό ναυτικό θα έχει και ελληνικό χρώμα,
αφού μια φρεγάτα και ένα υποβρύχιο του
στόλου θα σπεύσουν νωρίτερα στην Τουλόν,
στη βάση του αεροπλανοφόρου, ώστε να εν-
ταχθούν στη δύναμη κρούσης του. Τα ελλη-
νικά πλοία θα παρέχουν προστασία στη γαλ-
λική αρμάδα, η οποία θα κινηθεί προς τα
ανατολικά με προορισμό το Σουέζ. Στο πέ-
ρασμά του από τα νότια της Ιταλίας, το
«Charles de Gaulle» και οι δυνάμεις που θα
το συνοδεύουν θα συνεργαστούν σε ναυτικά
αντικείμενα με την ελληνική φρεγάτα που
βρίσκεται στα ανοιχτά της Λιβύης για την ευ-
ρωπαϊκή επιχείρηση «Irini», στέλνοντας ένα
ηχηρό μήνυμα απέναντι στις τουρκικές με-
θοδεύσεις στην περιοχή.

Επίδειξη ισχύος
Όταν το γαλλικό αεροπλανοφόρο βρεθεί

νοτίως της Κρήτης, θα έρθει και η σειρά της
Πολεμικής Αεροπορίας να μπει στο «παιχνί-
δι» με μια άσκηση που αναμένεται να προ-

καλέσει «σοκ και δέος» στην Άγκυρα. Για
πρώτη φορά ελληνικά και γαλλικά Rafale θα
«σκεπάσουν» το Αιγαίο με τα φτερά τους,
κάνοντας επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος πά-
νω από τις περιοχές που επιχειρεί να «γκρι-
ζάρει» η Τουρκία, ενώ σε ορισμένα σενάρια
δεν αποκλείεται να πάρουν μέρος και αμερι-
κανικά F-18 του αεροπλανοφόρου «USS
Harry S. Truman», που επίσης θα βρίσκεται
στη Μεσόγειο. Το ελληνικό επιτελείο θα έχει
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει
στην πράξη τις εντυπωσιακές δυνατότητες
των νέων μαχητικών και το πώς συνεργάζε-
ται με τις συμμαχικές αεροπορικές δυνά-
μεις, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής
ισχύος για την Αεροπορία, το Ναυτικό και
τον Στρατό Ξηράς.

Οι Γάλλοι όμως έρχονται για να μείνουν
και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δώσουν
δυναμικό «παρών» σε μια σειρά από διμε-
ρείς και πολυεθνικές δραστηριότητες. Πη-
γές του ΓΕΕΘΑ δεν αποκλείουν τη συμμετο-
χή της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας στον
«Ηνίοχο 22» με Rafale και Mirage 2000,
όπως και στη διακλαδική άσκηση «Μέδου-
σα», την οποία συνδιοργανώνουν η Ελλάδα
και η Αίγυπτος.

Προκαλεί η Τουρκία
Η αγωνία της Άγκυρας για την επόμενη

μέρα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
είναι εμφανής και εκφράζεται με προκλητι-
κές ενέργειες, όπως η έκδοση παράνομων
Navtex με τις οποίες επιχειρεί να δεσμεύσει
την «καρδιά» του Αιγαίου. 

Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία επαναφέ-
ρει τις ανυπόστατες αξιώσεις της για δι-
καιώματα Έρευνας και Διάσωσης στο αρ-
χιπέλαγος, ενώ ταυτόχρονα «απαγορεύει»
στην Ελλάδα να κάνει ασκήσεις στην ίδια
περιοχή, επαναφέροντας το αφήγημα της
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Η
Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις
τουρκικές κινήσεις διατηρώντας σε επιφυ-
λακή ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις,
ενώ στις απόψεις για αποστρατιωτικοποί-
ηση διαμηνύει πως «ό,τι απειλείται δεν
αποστρατιωτικοποιείται».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο
θα λάβει μέρος σε μια άσκηση 
νοτίως της Κρήτης που 
θα προκαλέσει «σοκ και δέος»
στην Άγκυρα

Ε Λ Λ Α Σ  -  Γ Α Λ Λ Ι Α  -  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α  

Επίσημη πρώτη με «Σαρλ ντε Γκολ»
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Γενική αργία μετά
το «μπλακ άουτ»

Σ
ε κατάσταση ειδικών συνθη-
κών βρίσκονται και σήμερα Ατ-
τική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλά-
δες, Σποράδες και Κρήτη. Σύμ-

φωνα με τις ανακοινώσεις Στυλιανίδη,
στις παραπάνω περιοχές αναστέλλεται
η λειτουργία όλων των δημόσιων υπη-
ρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
των δημοσίων δομών υγείας και άλλων
υπηρεσιών η λειτουργία των οποίων εί-
ναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαι-
νομένου κατά την κρίση του προϊσταμέ-
νου της οικίας οργανικής μονάδας.
Τα ΜΜΜ θα λειτουργούν όπου είναι
εφικτό (τα σταθερής τροχιάς θα λει-
τουργήσουν και τα κινούμενα όπου εί-
ναι δυνατόν).
Στις περιοχές αυτές, επίσης, δεν θα
λειτουργήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευ-
σης (ούτε τηλεκπαίδευση - δημόσια και
ιδιωτική εκπαίδευση), οι βρεφικοί,
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απα-
σχόλησης παιδιών και ατόμων με ανα-
πηρία και τα κέντρα διημέρευσης ημε-
ρήσιας φροντίδας. Η τηλεκπαίδευση
δεν θα πραγματοποιηθεί διότι θα απου-
σιάζει το διοικητικό προσωπικό που εί-
ναι αναγκαίο για την παροχή της.
Αναστέλλεται ακόμη η λειτουργία των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, πλην των κα-
ταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων και
άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών
καυσίμων και λοιπών επιχειρήσεων
που λειτουργούν κατά τις αργίες όπως
επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των
οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, 
Κυκλάδες, Σποράδες και 
Κρήτη κατεβάζει ρολά 
ο δημόσιος και ιδιωτικός 
τομέας - Ποιοι εξαιρούνται
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Σε ποιες περιοχές
συνεχίζεται 
η επέλαση 
της «Ελπίδας»
Συνεχίζεται η επέλαση της κα-
κοκαιρίας και σήμερα με πυ-
κνές χιονοπτώσεις σε Ανατολι-
κή Στερεά, Ανατολική Πελο-
πόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες,
Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σπορά-
δες, Μαγνησία και νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, ενώ ανα-
μένονται καταιγίδες στο Νότιο
Αιγαίο. Από το μεσημέρι και
μετά, τα φαινόμενα θα αρχί-
σουν να μας αποχαιρετούν, ενώ
το βράδυ οι θερμοκρασίες θα
θυμίσουν Βόρειο Πόλο, αφού
αναμένεται παγετός. Στη Βό-
ρεια Ελλάδα το θερμόμετρο θα
καταγράψει θερμοκρασίες χα-
μηλότερες από τους -12 βαθ-
μούς! Στην Αττική, το πρωινό
ξύπνημα θα συνοδευτεί με χιό-
νια, τα οποία θα συνεχιστούν
μέχρι το μεσημέρι, οπότε θα
αρχίσει το… diminuendo της
χιονοκαταιγίδας που πλήττει
από χτες την Αττική. Ήλιος…
με δόντια στη Θεσσαλονίκη,
αφού το θερμόμετρο θα φτάσει
τους -5 βαθμούς Κελσίου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η Εθνική Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία, «την Τρίτη 25/1 τα
φαινόμενα θα παρουσιάσουν
ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά
στις υπόλοιπες περιοχές θα
συνεχιστούν οι πυκνές χιονο-
πτώσεις. Στις Κυκλάδες και
στα Δωδεκάνησα αναμένονται
τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονο-
πτώσεις θα εκδηλωθούν στις
Κυκλάδες και σε περιοχές της
Κρήτης και των Δωδεκανήσων,
με χαμηλότερο υψόμετρο. Για
την περιοχή της Αττικής, σύμ-
φωνα με τα διαθέσιμα προγνω-
στικά στοιχεία, οι χιονοπτώ-
σεις θα συνεχιστούν μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες της Τρί-
της 25/1, οι οποίες κατά δια-
στήματα θα είναι πυκνές».

Το ’στρωσε ακόμα και στα νησιά

Του Νικόλα Καμπά-Κορωναίου 

Σ
αρώνει τη χώρα το δεύτερο κύμα
της κακοκαιρίας «Ελπίς», με τον
χιονιά να κάνει ιστορική επέλαση
και τη θερμοκρασία να βρίσκεται σε

ελεύθερη πτώση. Στις περισσότερες περιο-
χές της χώρας, κλειστά παραμένουν και σή-
μερα τα σχολεία, ενώ εξακολουθούν να εν-
τοπίζονται σημαντικά προβλήματα σε δρό-
μους και άλλες υποδομές.

Οι πρώτες χιονοπτώσεις ξεκίνησαν στη
Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Δυτική
Μακεδονία από την Παρασκευή, με τις θερ-
μοκρασίες που καταγράφηκαν από το Σάβ-
βατο και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να εί-
ναι πολικές. Το θερμόμετρο δείχνει σταθερά
υπό το μηδέν και οι χαμηλότερες θερμοκρα-
σίες καταγράφηκαν σε Κοζάνη, Αμύνταιο
και Φλώρινα, με τη θερμοκρασία μάλιστα να
φτάνει τους -16 βαθμούς Κελσίου την Κυ-
ριακή το βράδυ! 

Από τα ξημερώματα της Κυριακής πυκνό
χιόνι έχει σκεπάσει και τα νησιά των Κυκλά-
δων. Οι εικόνες από τη Μύκονο, τη Σύρο, τη
Νάξο, την Τήνο, την Αμοργό και την Άνδρο
είναι εντυπωσιακές και σπάνιες. Στην Άν-
δρο, η παραλία Χρυσή Άμμος έγινε... λευκή.

Και η Κρήτη στη δίνη
Λευκός μανδύας έχει σκεπάσει και την

Κρήτη από την Κυριακή, όπου η χιονόπτωση

χτύπησε και την πόλη του Ηρακλείου, με το
χιόνι χτες να μην έχει την ίδια ένταση. Όλη η
Περιφέρεια Ηρακλείου βρίσκεται σε λευκό
κλοιό, ενώ χτες πραγματοποιήθηκε επιχεί-
ρηση απεγκλωβισμού δύο οικογενειών με
ανήλικα παιδιά, στην περιοχή Λιβάδι του
Δήμου Μαλεβιζίου, μετά τις πληροφορίες
για όξυνση των καιρικών φαινομένων. Προ-
βλήματα εξαιτίας της χιονόπτωσης σημει-
ώθηκαν και σε ορεινές περιοχές του Ρεθύ-
μνου και των Χανίων.

Χιονισμένο είναι από χθες το τοπίο στη
Θεσσαλία, με περιοχές της Μαγνησίας, των
Τρικάλων και της Καρδίτσας να αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα εξαιτίας του χιονιού. Στον
Βόλο, το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Στις
Σποράδες και στην Πελοπόννησο, η έντονη

χιονόπτωση δημιούργησε προβλήματα σε
υποδομές.

Προβλήματα σε Εύβοια, Φωκίδα, Βοιωτία
Η «Ελπίς» κάνει αισθητή την παρουσία της

με χιόνια και στη Στερεά Ελλάδα, όπου τα
περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται από
την Κυριακή σε Εύβοια και Ευρυτανία, ενώ
προβλήματα υπάρχουν και σε Φωκίδα, Βοι-
ωτία. Η Εύβοια έχει ντυθεί στα λευκά από
προχθές, με το χιόνι να φτάνει ακόμα και σε
παραλιακές περιοχές, όπως το λιμάνι της
Καρύστου, ενώ στα ορεινά έχει ξεπεράσει
και τους 30 πόντους. Χιονόπτωση και στον
Δήμο Καρύστου, στον Δήμο Λίμνης - Μαν-
τουδίου - Αγίας Άννας αλλά και στον Δήμο
Κύμης - Αλιβερίου, ενώ το χιόνι έχει φτάσει
μέχρι τη θάλασσα στην παραλία της Αγίας
Άννας.

«Η ένταση του χιονιού είναι πάρα πολύ
μεγάλη και στα ορεινά ξεπερνά τους 50 πόν-
τους», σημείωσε ο δήμαρχος Λίμνης - Μαν-
τουδίου - Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρ-
νιώτης. 

Άσπρισαν Μύκονος, Σύρος,
Νάξος, Τήνος, Άνδρος, 
Αμοργός - Πού θα χτυπήσει 
σήμερα η κακοκαιρία

Σύρος

Αμοργός

Mύκονος
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Του Κώστα Παππά

Μ
ε σφοδρότητα χτυπάει ολόκληρη τη χώρα η κακο-
καιρία «Ελπίς». Από νωρίς χθες το πρωί, με την εμ-
φάνιση των πρώτων νιφάδων του χιονιού, πολίτες
και κρατικός μηχανισμός βρίσκονται αντιμέτωποι

με μια κακοκαιρία που και από πολλούς μετεωρολόγους απο-
κλήθηκε ιστορική λίγο πριν ξεδιπλώσει τον λευκό της μανδύα
πάνω από την επικράτεια. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
από χθες στην Αθήνα θυμίζει περισσότερο την πρωτεύουσα της
Ρωσίας Μόσχα παρά τη μεσογειακή ελληνική πρωτεύουσα. 

Λευκές παραλίες 
Οι κάτοικοι της Αθήνας αλλά και άλλων περιοχών που πλήτ-

τονται από την «Ελπίδα», μη έχοντας και την κατάλληλη εκπαί-
δευση για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων, πα-
ρακολουθούν με αμηχανία τις ορέξεις του καιρού. Οι εικόνες
που έρχονται από τα νότια προάστια της Αθήνας και τις παρα-
λίες της Γλυφάδας αποδεικνύουν περίτρανα το μέγεθος της ει-
σβολής του χιονιά. Κάτοικοι αυτών των περιοχών δήλωναν, μά-
λιστα, ότι δεν θυμούνται ποτέ στο παρελθόν τις περιοχές των
νοτίων προαστίων να έχουν ζήσει κάτι ανάλογο τις τελευταίες
δεκαετίες. 

Μηνύματα από το 112
Από την Κυριακή το απόγευμα, που πλέον οι αρμόδιες Αρχές

της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης είχαν στα χέρια
τους την ασφαλή πρόγνωση των χιονοπτώσεων και των συνθη-
κών του ολικού παγετού, αποφάσισαν άμεσα την αναστολή της
λειτουργίας των σχολείων για 48 ώρες, ενώ οι πολίτες από τις
πρωινές κιόλας ώρες έβλεπαν στα κινητά τους τηλέφωνα το μή-
νυμα που εστάλη από το 112 της Πολιτικής Προστασίας και προ-
ειδοποιούσε για τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. 

Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνθη-
κε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να
αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις κατά τις επόμενες
ώρες και να ακολουθούν πιστά τις βασικές οδηγίες, να ενημε-
ρωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.
Επιπλέον, να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες
και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα. Να ταξιδεύουν, εφόσον εί-
ναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτι-
μώντας τους κεντρικούς δρόμους. Να ενημερώνουν τους οι-
κείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους, ώστε να
αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων. 

Ακίνητα αυτοκίνητα
Την ίδια στιγμή, πολλοί οδηγοί αντιμετώπιζαν προβλήματα σε

κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, στις οποίες είναι πλέον απα-
ραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Μάλιστα, στην
εθνική οδό Αθηνών -Λαμίας το ύψος της χιονόπτωσης ήταν τέ-
τοιο που ανάγκασε τις αστυνομικές Αρχές να διακόψουν την
κυκλοφορία σε διάφορα σημεία. Την ίδια στιγμή ο κρατικός μη-
χανισμός και το Μέγαρο Μαξίμου δίνουν τη δική τους μάχη για
τον συντονισμό της πολύπλευρης προσπάθειας να περιορίσουν
στο πλαίσιο του ανθρωπίνως δυνατού τις επιπτώσεις αυτής της
πρωτόγνωρης κατάστασης. Στο αλπικό τοπίο που σχηματίστηκε
στη χώρα και επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, δεν έλειψαν
και εκείνοι που έσπευσαν να απολαύσουν τη χιονόπτωση και σε
πολλές περιοχές κυρίως της βόρειας και δυτικής Αττικής οικο-
γένειες με μικρά παιδιά βγήκαν στους δρόμους για τον καθιε-
ρωμένο σε αυτές τις περιπτώσεις χιονοπόλεμο και τους χιονάν-
θρωπους που έκαναν τη βλοσυρή «Ελπίδα» να χαμογελάσει κά-
πως σε μικρούς και μεγάλους. 

Λευκός Αρμαγεδδών

Βόρειο Πόλο θυμίζει η Αττική 
- Χιόνια και στα νότια προάστια 

Γκρέιντερ μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου!

Εικόνα από το κέντρο της Αθήνας Η παγωμένη Κυψέλη

Παλαιό Φάληρο: Ο χιονιάς
έφτασε μέχρι τη θάλασσα
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Πού υπήρξαν προβλήματα 
ηλεκτροδότησης

Κατά τη διάρκεια του σαρωτικού περάσματος της «Ελπίδας» υπήρξαν και προβλήματα
ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικής (Παλλήνη, Ανθούσα κ.α.), της Εύβοιας (Μαντού-
δι, Αλιβέρι κ.α.), της Κρήτης (Χανιά, Οροπέδιο Λασιθίου) και στα νησιά του Βορειοανατολι-
κού Αιγαίου. Ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε ανάκληση αδειών των εργαζομένων και σε μετα-
φορά προσωπικού και εξοπλισμού στις περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία, ενώ
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοινώθηκε ότι στο σύστημα παραγωγής και μετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν ανακύπτει πρόβλημα κάλυψης της αυξημένης ζήτησης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Χρή-
στος Στυλιανίδης έκανε λόγο για «την άψογη συνεργασία και την οικοδόμηση συνεργειών
σε αυτό το δύσκολο καιρικό φαινόμενο», ενώ απηύθυνε «ισχυρή έκκληση προς τους πολί-
τες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση
για τις επόμενες 48 ώρες». Δεν ήταν πάντως λίγοι αυτοί που εξέφρασαν παράπονα για το
σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας κρίνοντάς το ανεπαρκές.

Θεοδωρικάκος: «Στους δρόμους
4.000 αστυνομικοί»

Περισσότερες από 200 κλήσεις μέσα σε ένα 24ωρο δέχτηκε το κέν-
τρο της Άμεσης Δράσης από πολίτες που ζητούσαν παροχή βοήθειας
από την ΕΛΑΣ. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-
κάκος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήρε την
προσφορά των ανδρών και των γυναικών του Σώματος: «Στις πρωτο-
φανείς καιρικές συνθήκες καλώ τους πολίτες να αποφύγουν τις μετα-
κινήσεις και να επιστρέψουν με ψυχραιμία και ασφάλεια στο σπίτι
τους. Έξω τη στιγμή αυτή υπάρχουν 4.000 αστυνομικοί και 900 οχή-
ματα της ΕΛΑΣ που δίνουν μάχη για να βοηθήσουν τους πολίτες». Κα-

τά γενική ομολογία η αστυνομική παρουσία ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, όμως μόνο αυ-
τή δεν αρκούσε. Τέλος, για μάχη που δίνεται «ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη κίνηση προς τα νο-
σοκομεία» έκανε λόγο ο υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου και απεύθυνε έκκληση «σε όσους
χρειάζεται να μεταβούν σε νοσοκομείο και να επικοινωνούν με Αστυνομία ή Πυροσβεστική».

Χάος στην Εθνική και την Αττική Οδό
Μ

ια απίστευτη δοκιμασία βιώνουν
τις τελευταίες ώρες (από το πρωί
της Δευτέρας) οι κάτοικοι της
Αττικής, καθώς το πέρασμα του

κύματος κακοκαιρίας «Ελπίδα» δεν έντυσε
απλώς τα... πάντα στα λευκά, αλλά προκάλεσε
πλήθος προβλημάτων και αγανάκτηση.

Για ώρες ατελείωτες χιλιάδες οδηγοί που
επέλεξαν την Αττική Οδό για να μετακινη-
θούν παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα
οχήματά τους χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και
με τα καύσιμα να τελειώνουν σε ορισμένες
περιπτώσεις. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν
στο ύψος της Παλλήνης «δίπλωσαν» δύο
νταλίκες, κάτι που σε συνδυασμό με τη σφο-
δρή χιονόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη δια-
κοπή της κυκλοφορίας. Το γεγονός δε ότι
πολλοί οδηγοί δεν είχαν μαζί τους αντιολι-
σθητικές αλυσίδες έκανε ακόμη χειρότερα
τα πράγματα, καθώς όταν άνοιγε ένα μικρό
κομμάτι του δρόμου η μετακίνηση σε κάποι-
ες περιπτώσεις ήταν αδύνατη. Η παραχωρη-
σιούχος εταιρεία της Αττικής Οδού σε ανα-
κοίνωσή της εξέφρασε τη λύπη της, αλλά πα-
ράλληλα επέρριψε ευθύνες στα οχήματα
«που ακινητοποιήθηκαν είτε λόγω μηχανι-
κής βλάβης είτε λόγω φόβου και έλλειψης
εμπειρίας των οδηγών τους».

Η οργή πάντως των ταλαιπωρημένων οδη-
γών ξεχείλιζε με πολλούς να επικοινωνούν
σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και να εκφρά-
ζουν έντονη δυσαρέσκεια: «Αίσχος, δεν μας

λένε τίποτα, ό,τι μαθαίνουμε το ακούμε από
τα ραδιόφωνα. Οι νταλίκες είχαν διπλώσει
ώρες πριν και οι υπεύθυνοι δεν είχαν ενημε-
ρώσει ώστε να μην μπαίνουν οι οδηγοί στην
Αττική Οδό». Τη δυσαρέσκειά του δεν μπό-
ρεσε να κρύψει ούτε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, ο οποίος ζήτησε
«κάποιος από αυτούς να βγει και να εξηγήσει
στον ελληνικό λαό τι δεν έκανε. Αν μας ζητή-
σει κάποιος να ανοίγουμε και την Αττική Οδό,
που είναι ευθύνη άλλων, να το πράξουμε. Αλ-
λά αυτό θα είναι σε βάρος άλλων οδών σε αυ-
τήν τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να λογο-
δοτήσουν στον ελληνικό λαό».

Σε ποιους έριξε ευθύνες ο Πατούλης
Νωρίς το πρωί της Δευτέρας η Τροχαία

απαγόρευσε την κυκλοφορία των βαρέων
οχημάτων από τη γέφυρα Καλυφτάκη στη
Μεταμόρφωση προς Λαμία και από τον κόμ-
βο των Οινοφύτων προς Αθήνα. Παράλληλα,
επιτρεπόταν μόνο η διέλευση των ΙΧ αυτοκί-
νητων που είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες,
με αποτέλεσμα στο Σχηματάρι να δημιουρ-
γηθεί και εκεί... χάος. Ο κ. Πατούλης αλλά και

ο δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης
επέρριψαν ευθύνες στην παραχωρησιούχο
εταιρεία της Νέας Οδού, λέγοντας ότι «βγή-
καν έγκαιρα μηχανήματα για να ανοίξει ο
δρόμος με αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή
των οχημάτων από πολύ χαμηλά στην Εθνική
και να μην είναι εφικτό να καθαρίζεται η
αστική περιοχή». Λίγο πριν από τις 18.00 το
απόγευμα της Δευτέρας η εθνική οδός Αθη-
νών - Λαμίας έκλεισε στο ρεύμα ανόδου από
το ύψος της λεωφόρου Αθηνών (λίγα μέτρα
πριν από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού).

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στους
κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής -
ιδίως από το μεσημέρι και μετά- καθώς λόγω
του μεγάλου όγκου οχημάτων ήταν πολύ δύ-
σκολη η διέλευση για τις «αλατιέρες» και τα
άλλα μηχανήματα έργου. 

Κόπηκε η κυκλοφορία στην Κατεχάκη
Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο μετά τις 14.00

το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε διακοπή
της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφό-
ρο Παν. Κανελλόπουλου (Κατεχάκη) από τη
συμβολή με τη λεωφόρο Μεσογείων και στα

δύο ρεύματα. Το αποτέλεσμα ήταν να σχημα-
τιστούν ουρές χιλιομέτρων και για να διανύ-
σει κανείς μια απόσταση από το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη μέχρι τη Μιχαλακο-
πούλου χρειαζόταν έως και μία ώρα. Λόγω
της έντονης χιονόπτωσης και των χαμηλών
θερμοκρασιών σχηματίστηκε παγετός στο
σύνολο σχεδόν των μικρότερων δρόμων της
Αττικής, απ’ όπου μπορούσε κάποιος να πε-
ράσει μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Οργισμένοι οι χιλιάδες οδηγοί
που εγκλωβίστηκαν σε
κεντρικές αρτηρίες της Αττικής 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Σε κλοιό χιονιά βρίσκονται από χθες σχολεία, πανεπιστή-
μια, δικαστήρια αλλά και εμβολιαστικά κέντρα. Με απόφαση
των κατά τόπους δήμων, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθ-
μίδων θα παραμείνουν και σήμερα κλειστές, ενώ εκατοντά-
δες χιλιάδες μαθητές πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση. Συγ-
κεκριμένα, χθες λειτούργησαν 46.000 ψηφιακές τάξεις σε
όλη τη χώρα και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
έσπευσε να ευχαριστήσει τους εκπαιδευτικούς για την ετοι-
μότητα και τη συνέπειά τους. Κλειστά είναι από χθες, λόγω
της κακοκαιρίας «Ελπίς», και πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη
χώρα, μεταξύ των οποίων τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πειραι-
ώς, Δυτικής Αττικής και Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο. 

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο αυτή διενεργείται η χειμερι-

νή εξεταστική σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, η οποία θα λάβει
τουλάχιστον διήμερη παράταση, καθώς σήμερα, όπως και
χθες, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξε-
τάσεις.

Την ίδια ώρα, ανεστάλη και η λειτουργία των εμβολιαστι-
κών κέντρων σε Αττική και Εύβοια. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου Υγείας, οι πολίτες θα μπορούν να επαναπρο-
γραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν άμεσα το εμβολια-
σμό τους, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Πολίτες που
είχαν κλείσει ραντεβού για χθες και σήμερα, θα λάβουν ενη-
μερωτικό SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει όταν
έκλεισαν το ραντεβού. Από την Κυριακή έχουν ανασταλεί και
οι εμβολιασμοί στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και
επαναπρογραμματίστηκαν για την Πέμπτη 27 και την Παρα-
σκευή 28 Ιανουαρίου.

Κλειστά θα μείνουν σήμερα και αύριο και τα δικαστήρια
στην Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του υπουργού Δι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Χθες εκφωνήθηκαν μόνο οι αιτή-
σεις προσωρινών διαταγών για τις πολιτικές δίκες, ενώ
αποσύρθηκαν όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστη-
ρίων. Εξαίρεση αποτελούν αυτές που είναι αρμοδιότητας
Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μονομελούς και Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων, των οποίων οι κατηγορού-
μενοι συμπληρώνουν εντός τριμήνου το ανώτατο όριο προ-
σωρινής κράτησης, αυτές που αφορούν κακουργήματα στα
οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι
την 31η/12/2023 στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31/12/2022
στον δεύτερο βαθμό και όσες έχουν διακοπεί για τη σημερι-
νή και αυριανή δικάσιμο.

Εύη Πανταζοπούλου

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Π
ολλά είναι τα προβλήματα που
προκάλεσε η λευκή «εισβολή»
και στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς στο λεκανοπέδιο της Αττι-

κής, την πρώτη ημέρα εκδήλωσης του
ακραίου καιρικού φαινομένου.

Λεωφορεία και τρόλεϊ αποσύρθηκαν από
τους δρόμους της πρωτεύουσας από τις
2.00 το μεσημέρι ενώ κατά τη διάρκεια της
ημέρας πολλά προβλήματα παρατηρήθη-
καν στο σύνολο του δικτύου λόγω της ισχυ-
ρής χιονόπτωσης.

Στη γραμμή 1 του μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) η
κυκλοφορία μέχρι αργά το απόγευμα διε-
ξαγόταν στο τμήμα Πειραιάς - Νέα Ιωνία,
ενώ στις γραμμές 2 και 3 του μετρό το δί-
κτυο λειτουργούσε έως τον σταθμό της
Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το τμήμα Πλακεντίας-Αεροδρόμιο παρέ-
μενε κλειστό με μετεπιβίβαση σε συρμούς
του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Προβλήματα σε τραμ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Στο τραμ και συγκεκριμένα στη γραμμή

Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος,
προσωρινός τερματικός σταθμός είχε ορι-
στεί η στάση Παλαιό Δημαρχείο, καθώς εί-
χε πέσει δέντρο στην εναέρια γραμμή (κα-
λωδιώσεις) στο Κολυμβητήριο, προς Βού-
λα. Αντίστοιχα στη γραμμή Πικροδάφνη-
Σύνταγμα οι συρμοί σταματούσαν στη λεω-
φόρο Βουλιαγμένης. 

H TPAINOΣE ανέστειλε τα απογευματι-
νά τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού
στο τμήμα Κορωπί-Κάντζα, ενώ και οι
αμαξοστοιχίες 1546, 1551, 1554, 1559 στο
τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα και οι αμαξοστοι-
χίες 2230, 2231, 2238, 2239, 2246, 2247

στο τμήμα Αεροδρόμιο - Άνω Λιόσια ακι-
νητοποιήθηκαν.

Καθυστερήσεις στον Προαστιακό
Τα δρομολόγια του Προαστιακού έως το

αεροδρόμιο πραγματοποιούνταν κανονικά
με κάποιες καθυστερήσεις. 

Όσο το φαινόμενο παραμένει σε πλήρη
εξέλιξη καθιστά αδύνατο να κυκλοφορή-
σουν οι λεωφορειακές γραμμές και τα τρό-
λεϊ σήμερα το πρωί (25/1) από την έναρξη
της βάρδιας, ενώ όπως είθισται σε τέτοιες

περιπτώσεις ειδικά συνεργεία του ΟΑΣΑ
επιτηρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύ-
χτας τους βασικούς οδικούς άξονες της
πρωτεύουσας.

Πού έκλεισαν πανεπιστήμια, σχολεία, εμβολιαστικά κέντρα και δικαστήρια 

«Κοκάλωσαν» και τα Μέσα Μεταφοράς

Ακυρώθηκαν 
πολλές πτήσεις
Αντίστοιχα προβλήματα και στο αε-
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
όπου τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα
υποχρέωσαν σε ακυρώσεις και τρο-
ποποιήσεις στα δρομολόγια, ενώ αυ-
ξήθηκαν και οι ανακατευθύνσεις
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης σε πτήσεις του εξω-
τερικού.  Ισχυρή ήταν η σύσταση
στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν
με την αεροπορική τους εταιρεία
πριν φτάσουν στον ΔΑΑ.

Στον… πάγο λεωφορεία και
τρόλεϊ από χθες το μεσημέρι 
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Παρέμβαση εισαγγελέα για τον εγκλωβισμό των οδηγών
Η κατάσταση που επικράτησε χθες στην Αττι-

κή Οδό προκάλεσε την παρέμβαση της προϊστα-
μένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, που έδωσε
εντολή για τη διενέργεια έρευνας στο πλαίσιο
της οποίας θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για
το αδίκημα της διατάραξης ή παρακώλυσης
συγκοινωνιών. 

Η υπόθεση χρεώθηκε ήδη στον προϊστάμενο
της Ποινικής Δίωξης Αντώνη Ελευθεριάνο, ο
οποίος θα ξεκινήσει άμεσα την έρευνα.

Στυλιανίδης: «Να ζητηθούν ευθύνες»
Και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-

στασίας Χρήστος Στυλιανίδης, στην ενημέρωση για την κα-
κοκαιρία «Ελπίς» που χτύπησε την Αττική, υπογράμμισε
πως θα εισηγηθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
να αναζητηθούν ευθύνες από την Αττική Οδό για τους λό-
γους που ο δρόμος δεν κρατήθηκε ανοιχτός. «Δυστυχώς η
Αττική Οδός δεν κατόρθωσε να κρατήσει τον δρόμο παρά τις
υποσχέσεις. Θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες», επισή-
μανε ο κ. Στυλιανίδης, συνιστώντας στους πολίτες να παρα-
μείνουν στα σπίτια τους.

Τ
ις οργισμένες αντιδράσεις των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης προκά-
λεσε το χάος που επικράτησε στην
Αττική με την πρωτοφανή χιονό-

πτωση.

«Είναι εντυπωσιακό, αλλά ύστερα από
πέντε ημέρες προειδοποιήσεων και υποτι-
θέμενης προετοιμασίας του κρατικού μηχα-
νισμού, στις πρώτες ώρες χιονόπτωσης
έχουν ήδη κλείσει ακόμη και κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες εντός της πρωτεύουσας», σχο-
λιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για
τη διαχείριση της σφοδρής κακοκαιρίας. Αρ-
γά χθες το απόγευμα, με νέα ανακοίνωσή του
εστίασε και στο «έμφραγμα» στην Αττική
Οδό, παρομοιάζοντας την ταλαιπωρία των
οδηγών με «κατάσταση πολιορκίας που αντι-
κατοπτρίζει την πρωτοφανή ανεπάρκεια του
επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη», θέ-
τοντας και ερωτήματα για την άδεια κυκλο-
φορίας υπό αυτές τις συνθήκες βαρέων οχη-
μάτων αλλά και την ευθύνη διάνοιξης και
απεγκλωβισμού. «Πότε επιτέλους ένας κυ-
βερνητικός αξιωματούχος θα ενημερώσει
τους εγκλωβισμένους πολίτες για την εξέλι-
ξη της περιπέτειάς τους; Ανεπαρκείς, ανεύ-

θυνοι, αδιάφοροι. Και μη χειρότερα!» κατα-
λήγει η ανακοίνωση. 

Στην Κουμουνδούρου θα δώσουν πολιτική
συνέχεια στις ευθύνες της κυβέρνησης συ-
νολικά, αφού ολοκληρωθεί το φαινόμενο,
προκειμένου να μείνουν ανεπηρέαστοι όσοι
προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση των
προβλημάτων. 

ΚΙΝΑΛ: «Άφησε μόνη της 
την Αυτοδιοίκηση» 

Οξεία κριτική για την ανεπάρκεια του κρα-
τικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει το σφο-
δρό κύμα κακοκαιρίας άσκησε και το ΠΑ-
ΣΟΚ, σε μια προσπάθεια, όπως επισήμαναν,
όχι να αποδώσουν ευθύνες αλλά να αφυπνί-
σουν τους αρμόδιους. 

«Αν και ήταν γνωστό εδώ και μέρες ότι η
κακοκαιρία θα ήταν σφοδρή και θα έπληττε
όλο το Λεκανοπέδιο, και παρά την περσινή
ανάλογη εμπειρία, ο κρατικός μηχανισμός
αρκέστηκε σε συστάσεις και άκαρπες συ-
σκέψεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανα-
κοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα,
στο ίδιο ύφος υποστήριξαν πως «η κυβέρνη-
ση άφησε χθες την Αυτοδιοίκηση μόνη της,
με όσα μέσα διαθέτει, να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα. Χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται
εγκλωβισμένοι σε κεντρικούς οδικούς άξο-
νες ακόμη. Δεν είναι η ώρα της απόδοσης
ευθυνών, αλλά της ευθύνης. Καλούμε την
κυβέρνηση να πράξει τα αυτονόητα και να
μην παρακολουθεί άπραγη».

ΚΚΕ: «Τεράστιες ελλείψεις 
σχεδιασμού»

«Όσο περισσότερο αποκαλύπτονται οι τε-
ράστιες ελλείψεις του κρατικού σχεδιασμού,
της πολιτικής προστασίας και των υποδομών
για τις λαϊκές ανάγκες, τόσο περισσότερο τα
καιρικά φαινόμενα, όπως οι φυσιολογικές
χιονοπτώσεις τον χειμώνα, θα βαφτίζονται
“ακραία” και “πρωτόγνωρα”, αλλά και τόσο
περισσότερο θα ακούγονται ανέξοδες συ-
στάσεις και επικλήσεις στην “ατομική ευθύ-
νη”», υποστηρίζει το ΚΚΕ προσθέτοντας:
«Αυτό που επείγει αυτή τη στιγμή είναι η
προστασία και η ασφαλής μετακίνηση των
εργαζομένων, ακόμη και με παύση εργασιών
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

Ελληνική Λύση: «Απέτυχε» 
Για κατάρρευση του επιτελικού κράτους

κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, σημειώνοντας
με ειρωνικό ύφος: «Με τη ΝΔ στην πρώτη ζέ-
στη “καιγόμαστε”, στην πρώτη βροχή “πνιγό-
μαστε”, στο πρώτο χιόνι “εγκλωβιζόμαστε”.
Το λεγόμενο “επιτελικό κράτος”, ακόμα και

με την προσθήκη του “πολυδάπανου” υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, απέτυχε για
άλλη μία φορά να εξασφαλίσει την ασφάλεια
των Ελλήνων και την εύρυθμη λειτουργία της
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότη-
τας».

Στο ίδιο ύφος και με ένα δηκτικό σχόλιο η
κριτική από το ΜέΡΑ25: «Κι όμως, οι μεγά-
λοι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας κλεί-
νουν με τα πρώτα χιόνια, καθώς μειώνουν
το κόστος τους οι ολιγάρχες του “καλού
καιρού” στους οποίους εκχωρήθηκαν από
τις μνημονιακές κυβερνήσεις, με τυμπανο-
κρουσίες τότε περί αποτελεσματικότητας
του ιδιωτικού τομέα».

Σφοδρή επίθεση όλων 
των κομμάτων στον κρατικό
μηχανισμό για τις εικόνες 
στην Αττική 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Χιονοθύελλα»
αντιδράσεων κατά
της κυβέρνησης
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Η
πανδημία έδειξε και πάλι το σκληρό
πρόσωπό της ανεβάζοντας τον
αριθμό των νεκρών του τελευταίου
24ώρου στους 111 συνανθρώπους

μας. Ο συνολικός αριθμός ήταν χθες σαφώς
μειωμένος, στα 19.075 νέα κρούσματα, όμως
έγιναν μόλις 107.004 τεστ.

Από τα χθεσινά κρούσματα τα 6.220 κατα-
γράφηκαν στην Αττική και τα 1.818 στη Θεσσα-
λονίκη. Ο δείκτης θετικότητας, σύμφωνα με
τα χθεσινά τεστ, είναι στο 7,83%. Μιλώντας
στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, η κυ-
ρία Μήνα Γκάγκα τόνισε πως «τα κρούσματα
φαίνεται να μειώνονται, όμως οι σκληροί δεί-
κτες δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί, επο-
μένως θα πρέπει να έχουμε συνεχή επιτήρη-
ση και να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί
για να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από
αυτό το πανδημικό κύμα». Η ίδια πάντως προ-
τίμησε να μην κάνει εκτίμηση για το πότε ο ιός
θα γίνει ενδημικός. «Προτιμώ να αφήσω αυ-
τές τις εκτιμήσεις στους ειδικούς. Είμαι αισιό-
δοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Φυ-
σικά δεν θα φύγει ο κορονοϊός από τη ζωή
μας, θα παραμείνει πιθανότατα σαν γρίπη,
όμως δεν θα έχουμε αυτά τα πανδημικά κύ-
ματα που μας ταλαιπωρούν δύο χρόνια τώρα». 

Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, που έγινε υπό τον
υπουργό Υγείας με τη συμμετοχή των διοικη-
τών των ΥΠΕ και τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ,
έγινε εκτίμηση της κατάστασης και συζητήθη-
κε ότι επιχειρησιακά θα διασφαλιστούν η πρό-
σβαση σε νοσοκομεία από τους πολίτες, οι δια-
κομιδές ασθενών από ΕΚΑΒ και η προσέλευση
του προσωπικού. Έμφαση δίνεται σε ΚΑΤ και
Κρατικό Νίκαιας για να κυλήσει όσο γίνεται πιο
ομαλά η σημερινή μέρα. Σε ό,τι αφορά τις βάρ-
διες των υγειονομικών, κανείς δεν έφυγε χθες
το βράδυ από το πόστο του, αν δεν ερχόταν ο
αντικαταστάτης του. Οι ΥΠΕ εξασφάλισαν χώρο
για λίγη ξεκούραση στους υγειονομικούς, ενώ
έγινε προγραμματισμός όσοι μένουν κοντά στο
Κρατικό της Νίκαιας να πάνε από χθες το βρά-
δυ, ώστε να είναι σήμερα το πρωί στις θέσεις
τους. Αν χρειαστεί, θα ζητηθεί και η βοήθεια
της Πολιτικής Προστασίας.

ΠΟΥ: «Πιθανή η έξοδος φέτος»
Αισιόδοξα είναι τα τελευταία μηνύματα από

τον ΠΟΥ αναφορικά με το πότε η πανδημία θα
υποχωρήσει. Αυτό προκύπτει από τα λεγόμε-
να του διευθυντή της υπηρεσίας του ΠΟΥ για
την Ευρώπη Χανς Κλούγκε, ο οποίος εξήγησε
ότι η μετάλλαξη Όμικρον ενδέχεται να είναι
εκείνη που θα αποτελέσει την αρχή του τέ-
λους για τον κορονοϊό.

Όπως εκτίμησε ο κ. Κλούγκε, η μετάλλαξη
Όμικρον, που είναι πιθανόν να προσβάλει 60
εκατομμύρια Ευρωπαίους μέχρι τον Μάρτιο,
έχει διαμορφώσει μια νέα φάση για την παν-
δημία της Covid-19 στην Ευρώπη και είναι πι-
θανόν να τη φέρει κοντά στο τέλος της. «Είναι
πιθανόν ότι η περιοχή πλησιάζει στο τέλος της
πανδημίας», δήλωσε ο Χανς Κλούγκε, απευ-
θύνοντας ωστόσο έκκληση για προσοχή λόγω
της προσαρμοστικότητας του ιού. «Μόλις το
κύμα της Όμικρον αμβλυνθεί, θα υπάρξει για
μερικές εβδομάδες και μερικούς μήνες συ-
νολική ανοσία, είτε χάρη στο εμβόλιο είτε διό-
τι οι άνθρωποι θα έχουν αναπτύξει ανοσία
εξαιτίας της μόλυνσης και επίσης λόγω της

πτώσης εξαιτίας της εποχικότητας», είπε ο
Χανς Κλούγκε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέ-
πει «μια περίοδο ηρεμίας πριν ίσως από την
επιστροφή της Covid-19 προς το τέλος του
έτους, αλλά όχι αναγκαστικά την επιστροφή
της πανδημίας». Κατά τη συνεδρίαση του
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ο γενικός διευθυντής του
ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλω-
σε ότι η μετάλλαξη Όμικρον εντοπίστηκε πριν
από εννέα εβδομάδες και έχουν καταγραφεί
80 εκατομμύρια κρούσματα στον Οργανισμό,
περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί στο
σύνολο του 2020. Μάλιστα, ο κ. Γκεμπρεγέ-
σους προειδοποίησε πως οι συνθήκες είναι
ιδανικές για την εμφάνιση νέων παραλλαγών. 

Καταγγελίες
Η χθεσινή ταλαιπωρία που υπέστησαν οι

πολίτες εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας
οδήγησε την ΠΟΕΔΗΝ να καταγγείλει ότι στο
ΚΑΤ και στο Σισμανόγλειο ο περιβάλλων χώ-

ρος ήταν γεμάτος με χιόνια και δεν μπορού-
σαν να περάσουν ασθενείς και εργαζόμενοι,
ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι δεν μπορού-
σαν να φύγουν και να αλλάξουν βάρδιες λόγω
του πυκνού χιονιού. Οι ειδικοί παρακολου-
θούν με ψυχραιμία την Όμικρον 2 χωρίς να
σπεύδουν να βγάλουν βιαστικά συμπεράσμα-
τα. 

Η Όμικρον έδειξε μέχρι τώρα ότι είναι πιο
μεταδοτική, δίνει πολλά κρούσματα, αλλά κά-
νει πιο ήπιες νοσήσεις, παρότι σαφώς έχουν
καταγραφεί νοσήσεις στις ΜΕΘ, όπου οι
ασθενείς έχουν βγει θετικοί στη συγκεκριμέ-
νη παραλλαγή. Παρά το χθεσινό έμφραγμα
στην Αττική με τον χιονιά, το ΕΚΑΒ διέθεσε το
μέγιστο των ασθενοφόρων του, σχεδόν 70
οχήματα. Σαφώς σημειώθηκαν κάποιες κα-
θυστερήσεις λόγω της δυσχέρειας στους
δρόμους, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political» δεν είχαμε κάποιο σημαντικό
πρόβλημα στις διακομιδές, μιας και είχε προ-
ηγηθεί σωστός σχεδιασμός.

Μήνα Γκάγκα: «Τα κρούσματα
φαίνεται να μειώνονται, όμως
οι σκληροί δείκτες δεν έχουν
ακόμη σταθεροποιηθεί»

Ισραήλ: Η τέταρτη δόση στους άνω των 60 προστατεύει τρεις φορές περισσότερο 
Ευεργετική και σωτήρια αποδεικνύεται η τέταρτη δόση

εμβολίου κατά του κορονοϊού σε άτομα άνω των 60 ετών,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Ισραήλ. Συγκε-
κριμένα, η τέταρτη δόση εμβολίου που χορηγήθηκε σε
άτομα άνω των 60 ετών στο Ισραήλ τριπλασίασε την αντί-

σταση στη σοβαρή νόσηση σε σχέση με τα άτομα της ίδιας
ηλικιακής κατηγορίας που έχουν λάβει τρεις δόσεις εμβο-
λίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Η
τέταρτη δόση ή δεύτερη αναμνηστική δόση διπλασίασε την
αντίσταση κατά της μόλυνσης σε σύγκριση με τα άτομα αυ-

τής της ηλικιακής κατηγορίας που έχουν λάβει τρεις δό-
σεις του εμβολίου, όπως διευκρίνισε το υπουργείο. Το Ισ-
ραήλ άρχισε τη χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολί-
ου των Pfizer/BioNtech σε άτομα άνω των 60 ετών στις αρ-
χές του Ιανουαρίου.

Νέο άλμα με 
111 νεκρούς

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Tης Σοφίας Σπίγγου

Τ
ο ανακριτικό κατώφλι προκει-
μένου να απολογηθεί για τις
βαρύτατες πράξεις για τις
οποίες κατηγορείται αναμένε-

ται να περάσει σήμερα ο ιερέας που συ-
νελήφθη έπειτα από καταγγελίες ενός
ανηλίκου κοριτσιού για βιασμό.

Αν και λόγω της κακοκαιρίας ανεστά-
λησαν οι εργασίες στα δικαστήρια της
Αθήνας και του Πειραιά, η συγκεκριμένη
υπόθεση εντάσσεται στις εξαιρέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας αντιμετωπίζει
κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση σε
ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και
πορνογραφικό υλικό, καθώς φέρεται να
ζητούσε από το ανήλικο κορίτσι φωτο-
γραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη
σήμερα κοπέλα περιγράφει στην κατά-
θεσή της ότι οι ασελγείς πράξεις τελέ-
στηκαν το χρονικό διάστημα από το 2019
έως τον Μάιο του 2020, αλλά η ίδια φο-
βόταν να μιλήσει στο οικογενειακό της
περιβάλλον μέχρι που τον περασμένο
Νοέμβριο φέρεται να εκμυστηρεύτηκε
στη θεία της τον εφιάλτη που έζησε στα
χέρια του ιερέα.

Το 15χρονο τότε κορίτσι γνώρισε τον
ιερέα τον Νοέμβριο του 2019 στο κατη-
χητικό, όπου πήγε έπειτα από προτροπή
της θείας της, η οποία διατηρούσε στενές
σχέσεις με τον 37χρονο ιερέα. Ο κατηγο-
ρούμενος φέρεται έπειτα από κάθε κα-
τήχηση να απομόνωνε το κορίτσι στην
εκκλησία και αφού την έβαζε να εξομο-
λογηθεί, τη βίαζε λέγοντάς της ότι στο

πρόσωπό του θα βλέπει τον πατέρα της
και τον δάσκαλό της. Μάλιστα, φέρεται
να της ζητούσε γυμνές φωτογραφίες,
ενώ στη συνέχεια της έστελνε και εκεί-
νος γυμνές φωτογραφίες και πορνογρα-
φικό υλικό.

Για καταγγελία με οικονομικό κίνητρο
φέρεται να κάνει λόγο ο ιερέας. «Βοη-
θούσα την οικογένεια της ανήλικης με
πόρους του φιλόπτωχου ταμείου και με
όποιον τρόπο μπορούσα ως ιερέας. Όταν
σταμάτησαν οι δωρεές που έκανα στην
οικογένειά της επειδή είχαν ανάγκη και
άλλοι ενορίτες, τότε πιστεύω ότι ξεκίνη-
σε να μπαίνει στο μυαλό της η ιδέα να με
καταγγείλει στις Αρχές προκειμένου να
με εκβιάζει», φέρεται να υποστηρίζει.

Ο 37χρονος κατηγορούμενος ισχυρί-
ζεται επίσης πως η ανήλικη ίσως τον είχε
ερωτευτεί και τον κατήγγειλε επειδή
εκείνος δεν ανταποκρίθηκε. Όπως φέ-
ρεται να είπε, «η ανήλικη, είτε επειδή εί-
μαι ένας ιερέας προσιτός σε όλους είτε
επειδή επιδίωκε κάτι παραπάνω από
εμένα, ίσως να με είχε ερωτευτεί. Και
επειδή δεν ενέδωσα θέλησε να με κα-
ταγγείλει. Αν υποτεθεί πως είμαι βια-
στής, γιατί να επιλέξω να κάνω αυτές τις
πράξεις μέσα στον ιερό ναό που βρίσκε-
ται σε κεντρικό σημείο με την πρόσβαση
στο γραφείο ιερέων ανοιχτή, ενώ υπάρ-
χει και κλειστό κύκλωμα με κάμερες;».

«Με ερωτεύτηκε
και επειδή δεν ενέδωσα 
με κατηγορεί» - Πώς 
δικαιολογεί ο ιερέας 
τις κατηγορίες βιασμού της
ανήλικης -  Κατ’ εξαίρεση
απολογείται σήμερα 
στον ανακριτή

Καταγγελία-σοκ: 
«Ψάρευαν» κορίτσια 
στις πενθήμερες 
σχολικές εκδρομές

Στοιχεία για τη δράση κυκλώματος μα-
στροπών στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνον-
ται σε καταγγελία νεαρής που είχε συμμε-
τάσχει σε πάρτι. Η καταγγελία κατατέθηκε
από τον δικηγόρο Νίκο Διαλυνά στον προ-
ϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσα-
λονίκης Άγγελο Καμηλάρη και κοινοποι-
ήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με αυτήν, κατατέθηκαν στοι-
χεία για τρεις ομάδες που, όπως δήλωσε,
δρουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λονίκης και στελεχώνουν το φερόμενο κύ-
κλωμα. Αναφορικά με την πληροφοριοδό-
τη, σημείωσε πως έστειλε τις λεπτομέρει-
ες σταδιακά με το πραγματικό της όνομα
και ο ίδιος ζήτησε να τεθεί σε πρόγραμμα
προστασίας μαρτύρων, αλλά εκείνη δεν
δέχτηκε. «Εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ,
άλλοι πρέπει να κρυφτούν», φέρεται να εί-
πε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.

Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι η γυ-
ναίκα αναφέρεται μέχρι και στην αλίευση
ανήλικων κοριτσιών από σχολικές εκδρο-
μές, ενώ κάνει λόγο, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του κ. Διαλυνά, για συνιδιοκτήτη
ταξιδιωτικού πρακτορείου.

«Ο φερόμενος ως αρχηγός της μιας εξ
αυτών διατηρεί πρακτορείο ταξιδίων στη
Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωνε κατά
μεγάλο βαθμό εκδρομές ανήλικων μα-
θητριών και μαθητών κυρίως από ιδιωτι-
κά σχολεία και μέσω αυτών των εκδρο-
μών γινόταν και αλίευση κοριτσιών», εί-
πε ο κ. Διαλυνάς.

«Άλλα στοιχεία δεν μπορώ να σας πω,
αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πλέον οι άν-
θρωποι που μας ακούν και έχουν στοι-
χεία πρέπει να τα δώσουν, διότι εφόσον
μπαίνω και εγώ μπροστά με όποιους κιν-
δύνους, αυτό πρέπει να τους δώσει εμπι-
στοσύνη. Υπάρχουν ονόματα που συμμε-
τείχαν στο πάρτι, είναι από τις γυναίκες οι
οποίες γνωρίζουν από μέσα τα πράγμα-
τα. Υπήρξε άτομο το οποίο γνωρίζει από
μέσα τα πράγματα και γνωρίζει και άλλες
γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί ή βια-
στεί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι καταθέ-
σεις ενώπιον της ανακρίτριας για την
υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού
της 24χρονης. Χθες Δευτέρα κατέθεσε
ενώπιόν της ο φίλος του εργοδότη, ο
οποίος την παρέλαβε από το ξενοδοχείο
το πρωί της Πρωτοχρονιάς μαζί με τον
εργοδότη της.

Κώστας Καντούρης

Ερευνάται και 
δεύτερη καταγγελία
σε βάρος του

Το φως της δημοσιότητας είδε
και μια ακόμη καταγγελία από
19χρονο κορίτσι, το οποίο φέρεται
να υποστηρίζει ότι τον Νοέμβριο
του 2020 ο συγκεκριμένος ιερέας
την είχε προσεγγίσει ζητώντας της
να πάνε κάπου μόνοι τους. Η καταγ-
γελία αυτή έγινε το προηγούμενο
διάστημα και πλέον επανεξετάζε-
ται, καθώς η έρευνα σε βάρος του
ιερέα είναι ακόμη ανοιχτή.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η
19χρονη, ο ιερέας τη γνώρισε μέσω
μιας φίλης της, η οποία τότε παρα-
κολουθούσε τα μαθήματα στο κα-
τηχητικό. Αρχικά της πρότεινε μια
δουλειά, καθώς η καταγγέλλουσα
ζωγραφίζει τοιχογραφίες, ενώ στη
συνέχεια της ζήτησε να περάσουν
μερικές ώρες μόνοι τους. Εκείνη
αρνήθηκε και ο ιερέας επέμεινε
καλώντας τη να πάνε το βράδυ σε
έναν χώρο που έχει φτιάξει για τη
νεολαία. Επίσης, της έστελνε μηνύ-
ματα ώστε να γίνουν φίλοι στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με το κορί-
τσι να μην ανταποκρίνεται.

Δεν έχει 
τον θεό του…
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Ε
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 75
ετών χτυπημένος από αλλε-
πάλληλα εγκεφαλικά ο τελευ-
ταίος λαϊκός ήρωας της χώρας,

ο Γιώργος Τρομάρας, μακράν ο πιο δυνα-
τός Έλληνας με κατορθώματα ανάμεσα
στην πραγματικότητα και την επινόηση
που τον θρόνιασαν στη συνείδηση τριών
τουλάχιστον γενεών Ελλήνων ως τον υπε-
ράνθρωπο με ονοματεπώνυμο. Διότι ποι-
ος μπορεί να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος
μπορεί να τραβήξει με τα δόντια του μία
νταλίκα 35 τόνων και να σύρει πάνω στις
ράγες του τρένου δύο βαγόνια 28 τόνων;

Μόνο ο Γιώργος Τρομάρας, ένα γνήσιο
λαϊκό παιδί που χρησιμοποιούσε ως όπλο
βιοπορισμού τη δύναμη που απλόχερα
του έδωσε ο Θεός για να ψυχαγωγεί τον
απλό κόσμο. Όπου πήγαινε τη δεκαετία
του ’70 άφηνε συντρίμμια τους θεατές που
μαζεύονταν στη γειτονιά για να χαζέψουν
ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα. Και
άφηναν τον οβολό τους με ευχαρίστηση,
γιατί ο Τρομάρας ήταν κυρίως ένας δια-
σκεδαστής που αποζημίωνε με την υπερ-
φυσική του δύναμη. Έκανε ό,τι δεν μπο-
ρούσαν να κάνουν είκοσι νοματαίοι μαζί.
Μαζί με τον θρυλικό Τζίμη Αρμάο ήταν οι

συνεχιστές της παράδοσης του Κουταλα-
νιού και του Σαμψών. Και είχα την τύχη μια
φορά στο γραφείο του στη Φραντζή, όπου
ως νεαρός δημοσιογράφος τότε είχα πάει
για συνέντευξη, να τον δω να σηκώνει ένα
τεράστιο ψυγείο με την παλάμη του.

Μυθική ζωή
Ο Γιώργος Τρομάρας υπήρξε ένας άν-

θρωπος που έζησε εκατό ζωές σε 75 χρό-

νια. Γνώρισε τον κόσμο όλο, τον καλούσαν
από όλα τα μέρη της γης βασιλιάδες, σεΐ-
χηδες και ζάπλουτοι για να τον θαυμά-
σουν. Φυσικά ο Τρομάρας έπαιξε και στον
κινηματογράφο με τον Ρότζερ Μουρ, την
Κλαούντια Καρντινάλε, τον Σαρλ Αζνα-
βούρ. Και με τον Βέγγο, τον Φούντα και
άλλους σταρ της εποχής.

Γίγαντας από μικρός
Ο Γιώργος Τρομάρας φαινόταν από μι-

κρός ότι θα... μεγαλώσει. Στα 11 του χρό-
νια, του δημοτικού παιδί, σήκωσε στα
χέρια του έναν ολόκληρο γάιδαρο στη
γενέτειρά του, το χωρίο Αγία Σοφία Τρι-
χωνίδας. Ελευθέρα πάλη ξεκίνησε να
κάνει ο Γιώργος Τρομάρας με δάσκαλο
τον Σταμάτη Χαρισιάδη. Πριν πάει φαν-
τάρος άνοιξε ιδιωτικό γυμναστήριο στο
Αιγάλεω και στο πέρασμα των χρόνων το
ένα έγιναν πολλά σε διάφορα μέρη της
Αθήνας. Η γειτονιά και η ύπαιθρος ήταν
πάντα το σημείο όπου αντάμωνε με τον
κόσμο για να κάνει τα δικά του. Να, όπως
για παράδειγμα να σπάσει μια χοντρή
αλυσίδα και να λυγίσει σίδερα. Εύκολο.
Πανεύκολο να σταματήσει ένα αυτοκίνη-
το που ήταν σε κίνηση!

Ακόμη πιο εύκολο να τεντώσει ελατήρια
400 κιλών με τα δόντια. Και αν δεν είναι στα
κιτάπια του βιβλίου των ρεκόρ Γκίνες, οφεί-
λεται σε μια αναποδιά που είχε όταν μιλών-
τας σε μαθητές έπαθε ένα πρόβλημα στην
κλείδα και δεν προσπάθησε καν να τραβή-
ξει πέντε βαγόνια το ένα πίσω από το άλλο.
Μόνιμο μότο του μιλώντας στα παιδιά, η πί-
στη, η θρησκεία, η άθληση, «μακριά από τα
τσιγάρα, τα ποτά και τα ναρκωτικά». Παρά-
πονό του χρόνια τώρα; Ότι η Πολιτεία δεν
τον βοήθησε ποτέ, δεν είχε καν ιατρική πε-
ρίθαλψη τα πρώτα χρόνια. Δεν αναγνώρισε
το άθλημά του, τη μυϊκή δύναμη. «Έφυγε» ο
Τρομάρας και μαζί ένα κομμάτι της χαμένης
νιότης μας. Της ανθρωπιάς, της αγνότητας,
της πραγματικής ζωής. Ο γιος του, ο Κων-
σταντίνος, συνεχίζει την παράδοση...

Άλκης Φιτσόπουλος

«
λ

Τα απανωτά εγκεφαλικά νίκησαν
τον πιο δυνατό Έλληνα που 
τραβούσε με τα δόντια μία 
νταλίκα και δύο βαγόνια 
και έσπαγε σίδερα και αλυσίδες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΜΑΡΑΣ

«Έφυγε» ο τελευταίος 
λαϊκός ήρωας

«Έφυγε» ο τελευταίος 
λαϊκός ήρωας



Νέα Πελοπόννησος

Άρχισε προεκλογική εκστρατεία 
ο Πέτρος Τατούλης
Πρόγραμμα
συναντήσε-
ων με δη-
μάρχους και
δ η μ ο τ ι κ ά
συμβούλια
ξεκινά η πα-
ράταξη της
Νέας Πελο-
π ο ν ν ή σ ο υ
για ανταλλα-
γή απόψεων
και κατάθε-
ση προτάσεων ενόψει του επικείμενου αναπτυξιακού σχεδίου
ανασυγκρότησης που θα παρουσιάσει στους πολίτες και θα περι-
λαμβάνει συγκεκριμένα έργα και δράσεις για το σύνολο της Πε-
λοποννήσου αλλά και για κάθε δήμο ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρωτοβουλίας, ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Πε-
λοπόννησος Πέτρος Τατούλης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βό-
ρειας Κυνουρίας Γιώργο Καμπύλη και μέλη του ΔΣ. Ο πρώην πε-
ριφερειάρχης επιτέθηκε στον νυν Παναγιώτη Νίκα και εξέφρασε
τη δυσαρέσκειά του για τη διακοπή και απένταξη σημαντικών έρ-
γων που είχε δρομολογήσει, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους εί-
χαν εξασφαλισμένους πόρους.

Η περιφέρεια αναδεικνύει 
το πολιτισμικό απόθεμα 
της Δημητσάνας

Την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της
Δημητσάνας δρομολογεί η οικεία Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Προς τούτο ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε ήδη
την απόφαση ανάθεσης για την ψηφιοποίηση του υπάρχοντος
φωτογραφικού υλικού, καθώς και ολόκληρου του πλούσιου
ιστορικού αποθέματος. Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, το
υλικό που θα ψηφιοποιηθεί αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη
μνήμης της ιστορικής αυτής περιοχής και πολύτιμο βοήθημα για
τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτήν.

Την αξιοποίηση της οικίας του ποιητή Νικόλαου Καρούζου
ζητάει από το υπουργείο Πολιτισμού ο δήμαρχος Ναυπλιέων

Δημήτρης Κωστούρος. Με επιστολή του προς την υπουργό
Λίνα Μενδώνη ζητάει την απευθείας αγορά ή την απαλλο-
τρίωση της οικίας αλλά και του περιβάλλοντος οικοπέδου,

προκειμένου να δημιουργηθεί μουσείο με κειμήλια του ποι-
ητή και γενικά πολιτιστικού χώρου αφιερωμένο στην ποί-

ηση. Σημειώνεται ότι η οικία βρίσκεται στην πόλη Ναυπλίου,
είναι μονοκατοικία εμβαδού 95,53 τμ εντός οικοπέδου εκτά-
σεως 465,24 τμ που κατασκευάστηκε το 1925. Ιδιοκτήτες εί-

ναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά 50%, επτά κληρονό-
μοι εκ μητρός με συνολικό ποσοστό 25% και έξι κληρονόμοι

εκ πατρός με συνολικό ποσοστό 25%.

Τον 8ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Τυποποιημένου
Ελαιολάδου στις 18, 19 και 20 Μαρτίου θα διοργα-
νώσουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατρο-
φική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης. Συνδιοργα-
νωτές είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, το Ινστιτούτο Ελιάς
και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, το Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο Σύνδεσμος Εξα-
γωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), ο Σύνδεσμος Τυποποιητών
Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου,
ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕ-
ΔΗΚ) και το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης
ΑΣΡ. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επιχειρήσεις
τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορ-
φής, συνεταιριστικές οργανώσεις, παραγωγοί ή
ομάδες παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά
κρητικό, επώνυμο, τυποποιημένο και εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο με brand και LOT number
ελαιοκομικής περιόδου 2021-2022 σε ποσότητα
τουλάχιστον 1.000 κιλών σε μια από τις παρακάτω
κατηγορίες:
�Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέρ-
γειας,
�Τυποποιημένο ελαιόλαδο Βιολογικής καλλιέρ-
γειας,
�Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ
ή ΠΓΕ.

!Κρήτη

Για όγδοη χρονιά 
o Παγκρήτιος Διαγωνισμός
Τυποποιημένου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ελεγκτικό Συνέδριο

«Ναι» στην κεντρική
διαχείριση απορριμμάτων
Πελοποννήσου

«Πράσινο φως» άναψε το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου στο Συμφωνητικό της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου
ΜΑΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων της οικείας
περιφέρειας. Στη σχετική απόφαση επισημαίνεται ότι
«δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου τροποποίησης
της σύμβασης σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της ΑΕ ειδικού σκοπού Περιβαλ-
λοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ και ως εκ τρίτου του ανα-
δειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέ-
λεση του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμ-
μάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”». Προς
τούτο, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, «δεν
προβλέπεται άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον
του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Με αυτή την εξέλιξη την πλήρη ικανοποίησή του εξέ-
φρασε ο οικείος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Άργος - Μυκήνες

Ο δήμαρχος απέλυσε
συνεργάτη του 
για τις απόψεις του

Μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο συνεργά-
της του δημάρχου Άργους - Μυκηνών Χρήστος Αγγε-
λόπουλος κατά της Γεωργίας Μπίκα στάθηκε αφορμή
για την άμεση απόλυσή του. Την απόλυση δημοσιοποί-
ησε στα ΜΜΕ ο δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος, γρά-
φοντας ότι καταδικάζει απερίφραστα την ανάρτηση του
συνεργάτη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που
αφορά στον βιασμό της 24χρονης το βράδυ της Πρωτο-
χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. «Οι απόψεις που εξέφρασε
ο συνεργάτης μου δεν εκφράζουν τις δικές μου ούτε
τις απόψεις της δημοτικής μας παράταξης. Για αυτό
προβαίνω και στην απόλυσή του ως κίνηση υψηλού
συμβολισμού», επισήμανε ο δήμαρχος.
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Ναύπλιο

Ο δήμος διεκδικεί την οικία του ποιητή
Νικόλαου Καρούζου



E
να έργο που λύνει ένα σημαντικό
πρόβλημα δεκαετιών για την περιοχή
της Παλαιάς Κοκκινιάς του Πειραιά

αρχίζει να υλοποιείται με την υπογραφή της
σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος για το έργο αντι-
πλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των
οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στην Παλαιά
Κοκκινιά, προϋπολογισμού 9.300.000 ευρώ.

Η υπογραφή της σύμβασης από τον κ. Πα-
τούλη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
Αντιπεριφέρειας Πειραιά, παρουσία του δη-
μάρχου Γιάννη Μώραλη. Ο περιφερειάρχης
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σχετι-
κή εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι το συγκεκρι-
μένο έργο θα συμβάλει στην επίλυση ενός
προβλήματος που ταλαιπωρεί χρόνια τους
κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν δει

να κινδυνεύουν οι ζωές τους και να κατα-
στρέφεται η περιουσία τους. Από την πλευρά
του, ο δήμαρχος Πειραιά χαρακτήρισε ως
ιδιαίτερα σημαντική αυτήν τη στιγμή για τον
Πειραιά, καθώς η υλοποίηση αυτού του έρ-
γου θα λύσει τα προβλήματα που προκα-
λούνται στο σημείο αυτό από έντονες βροχο-
πτώσεις.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η περιοχή
εκτέλεσης του έργου βρίσκεται στα γεωγρα-
φικά όρια των Δήμων Πειραιά και Νίκαιας -
Αγίου Ιωάννη Ρέντη και σκοπός του είναι η
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομέ-
νων που πλήττουν την περιοχή, συνεπεία ρα-
γδαίων βροχοπτώσεων, κατά τη διάρκεια
των οποίων οι δρόμοι μετατρέπονται σε χει-
μάρρους που παρασύρουν αυτοκίνητα και
κατακλύζουν σημαντικές εκτάσεις. 

Σε δράση οι ειδικές μονάδες απεγκλωβισμού
Σε πλήρη δράση βρίσκονται από χθες και

επεμβαίνουν όπου είναι αναγκαίο οι πέντε
Ειδικές Μονάδες Άμεσης Επέμβασης και
Απεγκλωβισμού ασθενών και πολιτών, οι
οποίες συστάθηκαν για πρώτη φορά έπειτα
από σχετική απόφαση του περιφερειάρχη
Αττικής και προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πα-
τούλη. Σημειώνεται ότι οι πέντε μονάδες
έχουν τεθεί σε λειτουργία με τη συμβολή του στελεχιακού δυναμικού του Κέντρου Επιχειρήσε-
ων (ΚΕΠΙΧ) της περιφέρειας και του ΙΣΑ. Βασική αποστολή των ειδικά διαμορφωμένων ερπυ-
στριοφόρων οχημάτων είναι η άμεση παροχή βοήθειας σε ασθενείς κατά τη δύσκολη περίοδο
εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Μεταξύ των οχημάτων που αξιοποιούνται για τις
αποστολές αυτές υπάρχει και ειδικά διαμορφωμένο ερπυστριοφόρο που μπορεί να μεταφέρει
ασθενή με φορείο. Κάθε μονάδα διαθέτει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και ψυχο-
λόγους, ενώ τα οχήματα έχουν ειδικό εξοπλισμό. Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
και βρίσκονται αποκλεισμένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο 1110. 

Με 23 ευρώ κάνουν
το PCR στα
Βριλήσσια

Ο Δήμος Βριλησσίων έπειτα από
πρωτοβουλία του δημάρχου Ξένου
Μανιατογιάννη προχώρησε σε έρευ-
να αγοράς με στόχο να πετύχει την
όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή στα
μοριακά τεστ PCR και rapid tests από
τα πιστοποιημένα διαγνωστικά κέν-
τρα της περιοχής. Με απώτερο στόχο
την απομείωση του κόστους διεξα-
γωγής των μοριακών τεστ (PCR) λόγω
της σοβαρής επιβάρυνσης του οικο-
γενειακού προϋπολογισμού, εξα-
σφαλίστηκαν η τιμή των 23 ευρώ για
κάθε μοριακό τεστ και 5 ευρώ για
rapid test αλλά και η συνέχιση της
δωρεάν εξέτασης PCR για τις ευπα-
θείς ομάδες. Ο Ξένος Μανιατογιάν-
νης, ικανοποιημένος από την κοινω-
νική ευαισθησία και ανταπόκριση αλ-
ληλεγγύης, ευχαρίστησε όλα τα δια-
γνωστικά κέντρα που ανταποκρίθη-
καν στο αίτημα, ιδιαίτερα το διαγνω-
στικό κέντρο «που προσέφερε για
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
της πόλης, τους γονείς τους αλλά και
το προσωπικό του δήμου τόσο χαμη-
λές τιμές». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής οι
εργαζόμενοι «ξεσπαθώνουν»
κατά της δημοτικής αρχής και
της κυβέρνησης για τις ελά-
χιστες προσλήψεις προσωπι-
κού των τελευταίων χρόνων;
Όπως επισημαίνουν, διοικητι-
κές υπηρεσίες, ΚΕΠ, Δημο-
τολόγιο, Γραφείο Προσωπι-
κού, Τεχνική Υπηρεσία, Λογι-
στήριο, Γραφείο και Δημοτική
Αστυνομία δεν μπορούν να
λειτουργήσουν λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, ενώ το τε-
λευταίο διάστημα εγκρίθηκε
μόνο... μία πρόσληψη! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στο σχέδιο 
ο Κάλαμος
Το «πράσινο φως» για την ολοκλή-
ρωση του πολεοδομικού σχεδια-
σμού του Καλάμου και των οικι-
σμών των Αγίων Αποστόλων δόθη-
κε με την έγκριση της σχετικής
στρατηγικής μελέτης περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Σύμφωνα με τις προτάσεις του γε-
νικού πολεοδομικού σχεδίου, η
περιφέρεια έχει εντάξει στον προ-
ϋπολογισμό της δύο σημαντικά έρ-
γα για την περιοχή, την κυκλοφο-
ριακή σύνδεση του Δήμου Μαρα-
θώνα με τους Αγίους Αποστόλους
και στη συνέχεια με το σύνολο του
Δήμου Ωρωπού, προϋπολογισμού
μελέτης 2,3 εκατ. ευρώ, και την
ανάπλαση του παραλιακού μετώ-
που στη Σκάλα Ωρωπού και στα
Νέα Παλάτια Ωρωπού, προϋπολο-
γισμού έργου 8,5 εκατ. ευρώ.

Δωρεά
ανακυκλώσιμων
ηλεκτρικών
συσκευών   

Σε δωρεά ανακυκλώσιμων ηλε-
κτρικών συσκευών προχώρησε η
εταιρεία ανακύκλωσης Ecoreset
προς τον Δήμο Ασπροπύργου, στο
πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος
Life ReWee. Η παραλαβή των ηλε-
κτρικών συσκευών πραγματοποι-
ήθηκε από τον δήμαρχο Ασπροπύρ-
γου Νίκο Μελετίου, ο οποίος εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του προς τους
εκπροσώπους της εταιρείας επιση-
μαίνοντας τη σπουδαιότητα της εν
λόγω πράξης αλλά και τη χρησιμότη-
τα των συγκεκριμένων συσκευών.
Όπως επισημάνθηκε, οι ανακυκλώ-
σιμες ηλεκτρικές συσκευές θα δια-
νεμηθούν για την κάλυψη αναγκών
της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας και της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ23

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ 
Μεγάλο αντιπλημμυρικό
έργο στον Πειραιά



Συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί σε περιοχή της Κοζά-
νης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Καστοριάς, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας
Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (ΟΠΔΕ) του Τμήματος
Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, δυο αλλοδα-
ποί, ηλικίας 32 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθη-
κε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση
μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, σε
περιοχή της Κοζάνης, αστυνομικοί εντόπισαν και στάθμευσαν
για έλεγχο ΙΧΕ αυτοκίνητο, με οδηγό τον 32χρονο και σε έλεγ-
χο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός αυτού και κατα-
σχέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν συνολικά 80

συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 86
κιλών και 500 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε και ελέγχθηκε
σε περιοχή της Κοζάνης έτερο ΙΧΕ αυτοκίνητο με οδηγό τον
39χρονο, το οποίο προπορευόταν του οχήματος που μετέφερε
τις ναρκωτικές ουσίες και λειτουργούσε ως προπομπός, διευ-
κολύνοντας τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών και ενημε-
ρώνοντας τον 32χρονο για ενδεχόμενο επικείμενων αστυνομι-
κών ελέγχων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Καστοριάς.

Οι δυο συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για την
εκλογή της ως αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
η Θεσσαλονικιά Εύα Καϊλή. «Συγχαρητήρια για την εκλογή
σου. Για πρώτη φορά από το 2014 το Κίνημα θα έχει αντιπρό-
εδρο. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα», ευχήθηκε με-
ταξύ άλλων στα social media ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος
Ανδρουλάκης. Ωστόσο, αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν

το γεγονός πως η ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής
επέλεξε να κάνει repost πολλές από τις ευχές των διαδι-
κτυακών της φίλων, όπως για παράδειγμα του Χρήστου Πα-
παδούλη, πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ
στην Α’ Θεσσαλονίκης , ωστόσο πουθενά δεν είδαμε εκείνη
του Νίκου Ανδρουλάκη. Άλλωστε, οι δυο τους δεν έχουν,
όπως μαθαίνουμε, και τις καλύτερες σχέσεις...

Η ανάρτηση της Έλενας Ράπτης για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποιους συνάντησε 
στην «αιώνια πόλη» 
ο Τζιτζικώστας

Με περιφερειάρχες, δημάρχους και αυ-
τοδιοικητικά στελέχη της Ιταλίας συναντή-
θηκε στη Ρώμη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών, περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. Είχε συνάντηση με τον
νέο δήμαρχο της Ρώμης και τους περιφε-
ρειάρχες της γειτονικής χώρας όπου συ-
ζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την πανδη-
μία, για την «Πράσινη Συμφωνία» και για
το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτε-
ρα το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης
προς όφελος των πολιτών.

Η σαββατιάτικη
συνήθεια του Ξεν.
Μπαραλιάκου 

Τα ψώνια του από τη λαϊκή
αγορά της Κατερίνης προτιμά
να κάνει κάθε Σάββατο ο Ξενο-
φώντας Μπαραλιάκος. Ο βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας
του νόμου Πιερίας με αυτό τον
τρόπο από τη μια επικοινωνεί
με τους παραγωγούς που επι-
χειρούν να κρατήσουν ζωντανό
τον αγροτοδιατροφικό τομέα
της χώρας και από την άλλη
φροντίζει να είναι γεμάτο και
το ψυγείο του σπιτιού!.

Η φωτογραφία
Καράογλου αγκαλιά
με τη σύζυγό του 
Ένα προσωπικό φωτογραφικό
στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Θεό-
δωρος Καράογλου με τους διαδι-
κτυακούς του φίλους με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς.
Σε αυτό ο φωτογραφικός φακός
τούς έχει απαθανατίσει μαζί με
τη σύζυγό του, με τον βουλευτή
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης να
εξηγεί: «Ανεβάζω αυτήν τη φω-
τογραφία με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Αγκαλιάς. Δεν είναι
τυχαίο ότι στο ρήμα “αγκαλιάζω”
υπάρχει η λέξη “ζω”».

Στα… πράσα δυο αλλοδαποί στην Κοζάνη
που κουβαλούσαν 86 κιλά κάνναβη

Καρδιολογικές εξετάσεις 
από τον δήμαρχο-γιατρό

Στην ιδιότητα του γιατρού… επέστρεψε ο δήμαρχος
Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, ο οποίος άφησε για
λίγο τις αυτοδιοικητικές υποχρεώσεις και πραγματο-
ποίησε καρδιολογικές εξετάσεις στους μικρούς αθλη-
τές ποδοσφαιρικής ακαδημίας του Λαγκαδά. Οι αθλη-
τές εξετάστηκαν από τον ίδιο τον δήμαρχο στο πλαίσιο
του υγειονομικού πρωτοκόλλου που απαιτείται, ώστε
να είναι πανέτοιμοι για την αγωνιστική τους δράση.

Ποιο κρύο; Για τον Σταύρο 
το τρέξιμο δεν σταματά
Δεν φαίνεται να
χαμπαριάζει από
κρύο ο Σταύρος Κα-
λαφάτης. Ο υφυ-
πουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδο-
νίας-Θράκης, παρά
τις χαμηλές θερμο-
κρασίες, βγήκε για
τρέξιμο πρωί πρωί,
στη νέα παραλία
Θεσσαλονίκης. Η
γυμναστική, όπως
μάθαμε, βρίσκεται
καθημερινά στο
πρόγραμμα του υφυπουργού και όπως αντιλη-
φθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν βρίσκει δι-
καιολογίες για να λουφάρει!

Δεν εμβολιαζόταν χωρίς 
τον Δαρδαμανέλη

Αποδέκτης ενός ιδιότυπου αιτήματος έγινε ο δή-
μαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, κατά τη
διάρκεια των χωρίς ραντεβού εμβολιασμών που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο θεατράκι της Χηλής σε συνεργα-
σία με την 4η ΥΠΕ. Μια ηλικιωμένη κυρία προσήλθε
στον χώρο για να κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου
κατά του κορονοϊού, ανακοινώνοντας ωστόσο πως θα
το πράξει μόνο εάν ήταν παρών και ο δήμαρχος. Όπερ
και εγένετο!

Παπαμιμίκος: «Ανακοινώνω
πρώτος τις μάχες μου»

Μπορεί το όνομα του δικηγόρου και πρώην γραμμα-
τέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Ανδρέα Παπαμι-
μίκου να παίζει συνεχώς στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε
είδους εκλογές, είτε πρόκειται για εθνικές είτε για αυ-
τοδιοικητικές, ωστόσο όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε
πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Karfit-
sa», όταν αποφασίσει να δώσει μια μάχη, θα είναι και ο
πρώτος που θα το ανακοινώσει.
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Τ
ο επόμενο, στρατιωτικό αυτή τη
φορά, βήμα σχεδιάζουν οι HΠΑ
στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία
για την Ουκρανία. Σύμφωνα με

δημοσίευμα των «New York Times», οι
Αμερικανοί ετοιμάζονται να στείλουν έως
και 50.000 στρατιώτες, καθώς και πολεμικά
πλοία και αεροσκάφη σε ΝΑΤΟϊκούς συμ-
μάχους τους στην Ανατολική Ευρώπη και τη
Βαλτική, εν μέσω των αυξανόμενων φόβων
για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε επιφυλακή
Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε χθες ότι οι χώρες-

μέλη της Συμμαχίας έθεσαν τις δυνάμεις
τους σε επιφυλακή και έστειλαν πλοία και
μαχητικά αεροσκάφη για να ενισχύσουν την
άμυνά τους στην Ανατολική Ευρώπη απέ-
ναντι στις στρατιωτικές δραστηριότητες της
Ρωσίας, η οποία έχει συγκεντρώσει 100.000
στρατιώτες στα σύνορά της με την Ουκρα-
νία.  Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το πράσινο φως σε
Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία να μεταφέ-
ρουν αμερικανικούς πυραύλους στην Ου-
κρανία, την ώρα που το ρωσικό Πολεμικό
Ναυτικό αρχίζει ασκήσεις στη Βαλτική.

Η στρατιωτική κλιμάκωση αυξάνει την έν-
ταση, εν αναμονή των νέων επαφών ΗΠΑ -
Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, με τη γραπτή

απάντηση των Αμερικανών στις ρωσικές
αξιώσεις ασφαλείας και τον νέο γύρο δια-
βουλεύσεων που πρόκειται να ακολουθήσει.

Καταγγελία Κρεμλίνου
Το Κρεμλίνο κατήγγειλε χθες ότι οι πλη-

ροφορίες που βγαίνουν από τη Δύση είναι
γεμάτες «υστερία» και «ψέματα», επανα-
λαμβάνοντας ότι δεν επίκειται ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Τουναντίον, η Μόσχα
κρίνει «πολύ υψηλό» τον κίνδυνο επίθεσης
του Κιέβου κατά των φιλορώσων αυτονομι-
στών στην Ανατολική Ουκρανία, όπου οι
δύο πλευρές βρίσκονται αντιμέτωπες από
το 2014 σε έναν πόλεμο που έχει σκοτώσει
περισσότερους από 13.000 ανθρώπους.

Διπλωμάτες από τη Ρωσία, την Ουκρανία,
τη Γαλλία και τη Γερμανία πρόκειται να συ-
ναντηθούν αύριο στο Παρίσι, για συνομιλίες
στο πλαίσιο του «Σχήματος της Νορμαν-
δίας», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στο Βερολίνο
για συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς.  Και αυτά στον απόηχο του
επεισοδίου με τον αρχηγό του γερμανικού
Πολεμικού Ναυτικού αντιναύαρχο Κάι-
Άχιμ Σένμπαχ, ο οποίος αναγκάστηκε να
παραιτηθεί μετά τις δηλώσεις του, σύμφω-
να με τις οποίες ο πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν «αξίζει τον σεβασμό» και

το Κίεβο δεν θα επανακτήσει ποτέ τη χερ-
σόνησο της Κριμαίας. 

Σκληρή στάση από το Λονδίνο
Πιο σκληρή στάση έναντι της Ρωσίας τη-

ρεί το Λονδίνο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε χθες τον
Πούτιν ότι τυχόν εισβολή στην Ουκρανία θα
ήταν μια «επώδυνη, βίαιη και αιματηρή υπό-
θεση», και ότι μια ενδεχόμενη σύγκρουση
θα κατέληγε σε «μια νέα Τσετσενία». Προ-
ηγήθηκε, το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωση
του υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου
Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία «η ρωσι-
κή κυβέρνηση επιδιώκει να εγκαταστήσει
φιλορώσο ηγέτη στο Κίεβο αφότου εισβάλει
και καταλάβει την Ουκρανία». Το Φόρεϊν
Όφις έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και
ονόματα Ουκρανών πολιτικών που φέρονται
να έχουν επαφές με τις ρωσικές μυστικές
υπηρεσίες, προκειμένου να λάβουν μέρος
σε μια τέτοια κυβέρνηση-μαριονέτα.

ΚΚυρίαρχος στις 
δημοσκοπήσεις 
ο Μακρόν
Πολύ μπροστά από τους αντιπάλους
του εμφανίζεται ο Εμανουέλ Μακρόν
στην πρόθεση ψήφου, ενόψει των
γαλλικών προεδρικών εκλογών του
Απριλίου.
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκό-
πηση (Ipsos-Sopra για την εφημερί-
δα «Le Monde»), ο 44χρονος πρό-
εδρος συγκεντρώνει 25% στον πρώτο
γύρο των εκλογών (10 Απριλίου), με
τις δύο κυριότερες αντιπάλους του,
τη Βαλερί Πεκρές των Ρεπουμπλικά-
νων (Δεξιά) και την ακροδεξιά Μαρίν
Λεπέν, να βρίσκονται στη δεύτερη
θέση, με 15,5% η καθεμία.
Στον δεύτερο γύρο (24 Απριλίου), ο
Μακρόν, ο οποίος δεν έχει ανακοινώ-
σει επισήμως την υποψηφιότητά του,
φαίνεται να κερδίζει και τις δύο αντι-
πάλους του με ποσοστό 54% απέναντι
στην Πεκρές (46%) και 57% εάν έχει
απέναντί του τη Λεπέν (43%).

Έντονη αντίδραση
ΕΕ για τα επεισόδια
στις Βρυξέλλες
Τους βανδαλισμούς σε κτίριο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες
κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσε-
ων εναντίον των περιοριστικών μέ-
τρων για τον κορονοϊό καταδίκασαν
σθεναρά υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι. 
Η νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
χαρακτήρισε την επίθεση στις εγκα-
ταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρε-
σίας Εξωτερικής Δράσης «εξωφρε-
νική και άνευ λογικής».
«H βία δεν γίνεται ανεκτή», τόνισε
και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τα σο-
βαρά επεισόδια και τις καταστροφές
που σημειώθηκαν την Κυριακή, σε
μεγάλη διαδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε κατά των περιορισμών για
την προστασία από την πανδημία.
Περίπου 50.000 άνθρωποι διαδή-
λωσαν κατά του υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού και του υγειονομικού
πάσου, που είναι απαραίτητο για
την είσοδο σε κλειστούς χώρους
στο Βέλγιο.
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Σε πολεμική ετοιμότητα
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται 
να στείλουν έως και 50.000
στρατιώτες, καθώς και 
πολεμικά πλοία και αεροσκάφη



Μ
παράζ παρατάσεων για τις δό-
σεις των χρεών από τον κορο-
νοϊό, τις φτηνές μεταβιβάσεις
ακινήτων και το επίδομα θέρ-

μανσης ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονο-
μικών.

Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φε-
βρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος
θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022.

Νομοθετικές ρυθμίσεις
Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες

θα υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις, βάσει
των οποίων:

1ον. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες
που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής πα-
ροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν
τα σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 με βάση τις αντι-
κειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2021.

2ον. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής
στη ρύθμιση των 36 και των 72 δόσεων για τα
χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας μέχρι και την 28η Φεβρουαρί-
ου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου που ισχύει
μέχρι σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των χρεών της
πανδημίας τα οποία υπολογίζονται σε περί-
που 2,6 δισ. ευρώ, το ενδιαφέρον παραμένει
περιορισμένο, καθώς από τους περίπου
820.000 οφειλέτες που έχουν τη δυνατότητα
να εξοφλήσουν τα συγκεκριμένα χρέη,
έχουν υποβάλει αίτηση περί τις 50.000.

Την ίδια στιγμή διευρύνεται η περίμετρος
των δικαιούχων της ρύθμισης, καθώς παρέ-
χεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες και
επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντο-

λή να μεταφέρουν τις οφειλές τους από την
πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων στο σχήμα
των 36-72 δόσεων.

Ποιοι εντάσσονται
Ειδικότερα, στη ρύθμιση 36-72 δόσεων

υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφει-
λές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέν-
τρα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου
2021. Συγκεκριμένα αφορά:
�Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέν-
τες λόγω Covid
� Νομικά πρόσωπα/οντότητες
πληγέντες/πληγείσες λόγω Covid.
� Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με
αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδή-
ποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021 λόγω Covid.
�Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που

έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μο-
νομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 λόγω
Covid.
�Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα
από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
�Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν
ελέγχου των δηλώσεων Covid-19.
�Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από
1/3/2020 έως 31/7/2021.

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν απο-
πληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72

δόσεις με επιτόκιο 2,5%.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθ-

μισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30
ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών έως 1.000 ευ-
ρώ ή κατώτερο των 50 ευρώ για ρυθμίσεις
οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000
ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης κατα-
βολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προ-
σαύξηση 5%.

Και επίδομα θέρμανσης - Οι 
οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν
αποπληρωμή σε 36 άτοκες ή σε
έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οι πληρωμές από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα
Καταβολές άνω του 2,1 δισ. ευρώ σε πάνω από 4 εκατ.

δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον
ΟΑΕΔ την τρέχουσα εβδομάδα.

Ειδικότερα, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα γίνουν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου οι ακό-
λουθες καταβολές

α. Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τον

μήνα Δεκέμβριο 2021: ποσό 6.769.007 ευρώ για 28.744 δι-

καιούχους.  Αναλογία επιδόματος αδείας: ποσό 3.104.692
ευρώ για 64.060 δικαιούχους.

β. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές συμβά-
σεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες περιοχές.

γ. Αποζημίωση ειδικού σκοπού καλλιτεχνών (υπόλοιπα
έτους 2021): ποσό 26.214 ευρώ για 50 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών
του φορέα θα γίνει η πληρωμή των κύριων και επικουρι-
κών συντάξεων Φεβρουαρίου ως εξής:

Σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν οι συντά-

ξεις σε όσους ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
Αύριο, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, θα λάβουν τις συντάξεις

οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις

σε όσους προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
και ΕΤΑΑ.

Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συν-
τάξεις του Δημοσίου και των τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και ΔΕΗΔΕΗ -0,23%. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι
προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου.
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Παράταση για κορονοχρέη, 
μεταβιβάσεις ακινήτων



Σ
υνεχείς διευκολύνσεις αλλά και
μειώσεις φόρων χωρίς… ανάσα
αποτελούν τους στόχους του οι-
κονομικού επιτελείου της κυ-

βέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη φο-
ρολογία ακινήτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων που είχαν προχωρήσει τις δια-
δικασίες μεταβίβασης ή γονικών παρο-
χών έως τις 31/12/2021 με την υποβολή
της σχετικής δήλωσης στην Εφορία,
παίρνουν παράταση για την ολοκλήρω-
ση της σύναψης των συμβολαίων έως
τις 31 Μαρτίου, με βάση τις παλαιές αντι-
κειμενικές αξίες. 

Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακε-

δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
«η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει ως άμε-
ση προτεραιότητα -και να το επιβεβαι-
ώνει με πράξεις- τη μείωση των φόρων
και τη στήριξη και διευκόλυνση των πο-
λιτών». Επανέλαβε, δε, ότι και το 2022
θα ισχύσουν οι φορολογικές ελαφρύν-
σεις που έχουν ανακοινωθεί, όπως οι
μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισο-
δήματος, του φόρου εταιρικών κερδών,
της προκαταβολής φόρου, της παρα-
κράτησης φόρου για μερίσματα, του φό-

ρου αγροτικών οχημάτων, των ασφαλι-
στικών εισφορών, ενώ φέτος είναι και η
πρώτη χρονιά πλήρους εφαρμογής του
μέτρου για τις αφορολόγητες γονικές
παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ
από κάθε γονέα και συγγενή πρώτου
βαθμού.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες
θα ανακοινωθεί το τελικό σχέδιο για τον
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα μειωθεί πιθανότατα
ακόμη και πάνω από 60 εκατ. ευρώ,
όπως έχει περιληφθεί στον προϋπολο-
γισμό του 2022. Εντός των προσεχών
ημερών, αναμένεται να ολοκληρωθεί η
διαβούλευση με τους θεσμούς, προκει-
μένου η κυβέρνηση να πάρει την τελική
έγκριση σχετικά με το σχέδιο μείωσης
των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝ-
ΦΙΑ, ιδίως για τις περιοχές όπου οι αυ-
ξήσεις των αντικειμενικών αξιών ανέρ-
χονται σε τριψήφιο ποσοστό. Ταυτόχρο-
να, το οικονομικό επιτελείο μελετά την
αλλαγή στους συντελεστές παλαιότητας,
έτσι ώστε τα πολύ παλιά ακίνητα να μην
επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με

τα νεότερα ηλικίας μεταξύ 10 και 30
ετών και να έχουν μικρότερα ποσοστά. 

Θα εισπραχθούν
περισσότερα χρήματα

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, μεγά-
λος αριθμός νοικοκυριών θα πληρώσει
φέτος χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με
το 2021, ενώ θα εισπραχθούν περισσό-
τερα χρήματα από τους ιδιοκτήτες που
έχουν ακίνητα τα οποία δεν περιλαμβά-
νονταν στο σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας ή εντάχθηκαν
σε αυτό με αυξημένες τιμές από 50%
έως και 250% σε σχέση με τους συγκρι-
τικούς πίνακες που ίσχυαν έως το τέλος
του 2021. Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα γί-
νει φέτος σε 10 δόσεις και σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οι-
κονομικών, η πρώτη θα καταβληθεί από
τον Μάιο, αντί για τον Μάρτιο, όπως είχε
διαρρεύσει αρχικά, ενώ η τελευταία στο
τέλος Φεβρουαρίου.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μικροδάνεια 25.000
ευρώ σε αγρότες,
πιστώσεις έως 5 εκατ. 
για επενδύσεις
Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ θα διαθέ-
σει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων από τον προϋπολογισμό του, προ-
κειμένου να ενισχυθούν οι αγρότες και να

καλύψουν τις
π ι ε σ τ ι κ έ ς
ανάγκες που
έχουν δημι-
ουργηθεί, χω-
ρίς να χρει-
αστεί να δώ-
σουν ουσιαστι-

κές εμπράγματες εγγυήσεις. Μέσω της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα ανοίξει
και η στρόφιγγα για την εκταμίευση των πό-
ρων, ύψους 480 εκατ. ευρώ, που θα διοχε-
τευτούν σε προγράμματα ανάπτυξης του
πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες θα μπορούν
να δανείζονται 10.000-5.000.000 ευρώ για
επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα και στη
μεταποίηση, ενώ όσοι αποδεδειγμένα επλή-
γησαν από την πανδημία του κορονοϊού μπο-
ρούν να λάβουν μέγιστο ύψος δανείων έως
200.000 ευρώ, χωρίς να υποχρεούνται να
προχωρήσουν σε επενδύσεις, αλλά μόνο για
την κάλυψη τρεχουσών αναγκών και υπο-
χρεώσεων.

Οι… λογαριασμοί
«τρώνε» τζίρο στην
εκπτωτική περίοδο
Η ακρίβεια και κυρίως η τεράστια πίεση που
ασκούν οι λογαριασμοί ενέργειας στους οι-
κογενειακούς προϋπολογισμούς πάγωσαν
την αγορά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
των χειμερινών εκπτώσεων. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηρια-
κού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Βασίλη Κορκίδη, το λιανικό εμπόριο παρα-
μένει παγωμένο και την τρίτη εβδομάδα από
την έναρξη των εκπτώσεων. Η γενική εικόνα
δεν ήταν ικανοποιητική σύμφωνα με 2 στους
3 εμπόρους, παρά την κοσμοσυρροή στο
κέντρο της Αθήνας, καθώς ο πληθωρισμός, η
ακρίβεια σε βασικά αγαθά και τρόφιμα, οι
αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου,
έχουν συμπιέσει την αγοραστική δύναμη.
Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η αγορά κινείται
κάτω από τον τζίρο των 5,3 δισ. ευρώ, που εί-
χε σημειωθεί κατά την εκπτωτική περίοδο
του 2020. 
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Πάμε για φθηνότερο ΕΝΦΙΑ 
στα παλαιά ακίνητα άνω των 20
ετών - Οι σχεδιασμοί του ΥΠΟΙΚ
για τις μειώσεις φόρων

Χρ. Σταϊκούρας: Συνεχείς
ελαφρύνσεις για όλους



Η
έκδηλη νευρικότητα στις διε-
θνείς αγορές ενδέχεται να
αυξήσει τη μεταβλητότητα και

ίσως φέρει και νέες κινήσεις κατοχύ-
ρωσης κερδών, όπως εκτιμούν εγχώ-
ριες αναλυτές. Ασφαλώς και υπάρχει
και η πιο αισιόδοξη σχολή σκέψης. 

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη,
πρόεδρο και διευθύνoντα σύμβουλο
της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, «ο άλλοτε
στυλοβάτης της εγχώριας οικονομίας
καρκινοβατεί τα τελευταία δώδεκα
χρόνια της κρίσης, προσπαθώντας
απλώς να συντηρηθεί και περιμένον-
τας την επόμενη μέρα. Όλα δείχνουν
ότι το 2021 ήταν μια χρονιά που έλυσε
παλιές εκκρεμότητες και ανασύνταξε
δυνάμεις. Η πίτα ξαναμοιράζεται και
οι άλλοτε κραταιοί κατασκευαστικοί
όμιλοι προσπαθούν να πάρουν κομμά-
τι της. Οι ΑΜΚ έγιναν και θα συνεχι-

στούν το επόμενο διάστημα, μιας και
οι προκλήσεις και τα έργα έχουν ανάγ-
κες ρευστότητας και ενδυνάμωσης
μετοχικών κεφαλαίων. Ο κλάδος είχε
βρεθεί σε πολύ καλύτερη θέση στο
παρελθόν, παρ’ όλα αυτά τα έργα που

θα γίνουν τα επόμενα χρόνια θα είναι
τόσο μεγάλα που ενδέχεται να καλυ-
φθεί το χαμένο έδαφος της κρίσης. Η
αύξηση της τιμής των πρώτων υλών
είναι ένα ακόμη αρνητικό γεγονός που
δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες».

Το θέμα της Ελλάκτωρ στο τραπέζι της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Θέμα ημερών μαθαίνουμε ότι είναι η σύγκλη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για να συζητηθεί το θέμα της
Ελλάκτωρ και αν υπήρξε ή όχι συντονισμός
ενεργειών της ολλανδικής Reggeborgh με το
fund Atlas. Όπως πληροφορούμαστε, οι υπηρε-
σίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν λάβει
όλες τις απαντήσεις που ζητούσαν από Regge-
borgh και Atlas και δεν απομένει παρά να συνε-
δριάσει το ΔΣ της Κεφαλαιαγοράς για να συζη-
τήσει την εισήγηση της υπηρεσίας. Και εδώ να
επιμείνουμε λίγο διότι στο πολύ πρόσφατο πα-
ρελθόν εμφανίστηκαν την τελευταία κυριολε-
κτικά στιγμή κάτι γνωμοδοτήσεις και σημει-
ώματα από δικηγορικά γραφεία που δεν σχετί-
ζονταν με τις διαπιστώσεις των ίδιων των υπη-
ρεσιακών στελεχών της Κεφαλαιαγοράς. 

Εθνική Ασφαλιστική: Κατατέθηκε
στην ΕΕ το σχέδιο πώλησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εργα-
ζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κατατέθη-
κε τις προηγούμενες μέρες η επίσημη αίτηση
προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (Dg-
Comp) για την εξέταση από την επιτροπή της πώ-
λησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη
CVC Capital Partners. Σύμφωνα με τον σύλλογο,
αν η DgComp κρίνει ότι δεν πλήττεται καμία αρ-
χή ανταγωνισμού, πρέπει να εκδώσει την από-
φασή της μέχρι τις 24/2/2022. Σε διαφορετική
περίπτωση θα εξεταστεί ενδελεχώς η συναλλα-
γή και αυτό θα κρατήσει 6-8 μήνες και πιθανότα-
τα θα επιβληθούν όροι στη συναλλαγή. «Είτε στη
μία είτε στην άλλη περίπτωση», συνεχίζει ο
σύλλογος, «η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής μάς δήλωσε -και μπορούμε να το αντιλη-
φθούμε - ότι η όποια απάντηση για την Επιχειρη-
σιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας θα υπάρξει με-
τά τις 10 Μαρτίου 2022, ημερομηνία που εκτι-
μούν ότι η DgComp θα έχει εκδώσει τη θετική
της απόφαση. Μπροστά σε αυτή την αντιμετώπι-
ση προτείναμε, στο πλαίσιο της καλής πίστης, να
δοθεί μια δίμηνη παράταση ισχύος τόσο της ΕΣ-
ΣΕ όσο και του ΕΚΕ με τους ισχύοντες όρους,
προκειμένου να συζητηθούν με το όποιο ιδιο-
κτησιακό καθεστώς τα αιτήματά μας».

Trastor: Ολοκληρώθηκε 
η πώληση ακινήτου στο Περιστέρι 

Την πώληση εμπορικού καταστήματος στο
Περιστέρι ολοκλήρωσε η Trastor. Όπως ανέφε-
ρε η εταιρεία, «σε συνέχεια της από 26/11/2021
ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή
προσυμφώνου πώλησης εμπορικού καταστή-
ματος ιδιοκτησίας της που βρίσκεται επί της
οδού Φαλάνθου 1-3 στο Περιστέρι, ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του ορι-
στικού συμβολαίου πώλησης έναντι συνολικού
τιμήματος 280.000 ευρώ».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η διοίκηση της Alpha Bank έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητας, την αύξηση των προμηθειών και βρίσκεται σε πλε-
ονεκτική θέση για να επιτύχει την αύξηση των μεγεθών και της κερ-
δοφορίας της, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Citi-
group σε έκθεσή της. Οι εκτιμήσεις του οίκου κάνουν λόγο για κερ-
δοφορία της τάξεως του 9% το 2024, πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις
της αγοράς για 8%. Η Citigroup σημειώνει ότι η εξυγίανση του ισολο-
γισμού προχωράει ταχύτερα του αναμενόμενου στην Alpha Bank
και ο δείκτης προβληματικών δανείων αναμένεται να προσεγγίσει
το 13% φέτος, 5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τις αρχικές εκτιμή-
σεις, με ορίζοντα να μειωθεί στο 2% το 2024. Επιπρόσθετα, η καλύτε-
ρη του αναμενόμενου εξέλιξη στο κόστος προβλέψεων έχει επιτρέ-
ψει στην τράπεζα να αναθεωρήσει προς το βέλτιστο τις εκτιμήσεις
για το 2021, από 120 μονάδες βάσης αρχικά σε 90 μονάδες βάσης.
Μετά και την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού η Citigroup
εκτιμά ότι η τράπεζα θα προσεγγίσει τις 60 μονάδες βάσης το 2024.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ανακοίνωσε
την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την Al-
pha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη
αναγκών χρηματοδότησης για την κατασκευή και λει-
τουργία δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης
(Fiber To The Home - FTTH) σε επιλεγμένες περιοχές
της Ελλάδας. Η συμφωνία περιλαμβάνει την έκδοση μα-
κροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 530
εκατ. ευρώ με τη μορφή project finance από την 100%
θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού που θα ιδρύσει η
ΔΕΗ και η οποία θα αναλάβει την κατασκευή, τη λει-
τουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του δι-
κτύου οπτικών ινών που θα δημιουργηθεί. 

MoU ΔΕΗ με Alpha Bank - Πειραιώς για οπτικές ίνες

Citigroup: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank
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Η νευρικότητα επέστρεψε στο χρηματιστήριο



Η Intrakat, σε συνέχεια των από 21/1/2022 γνωστοποι-
ήσεων της εταιρείας Strongview Holdings Limited (για
λογαριασμό αυτής και της Voicecolour Investments Lim-
ited) και του κ. Δημήτριου Θεοδωρίδη σχετικά με τα δι-
καιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της εταιρείας, όπως
τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 20/1/2022,
γνωστοποιεί τις ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμά-
των ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας: Την
20ή/1/2022 η Voicecolour Investments Limited, η οποία
έχει νομίμως συσταθεί και υφίσταται σύμφωνα με το Δί-
καιο της Δημοκρατίας της Κύπρου και έχει μοναδικό μέ-
τοχο την εταιρεία με την επωνυμία Strongview Holdings
Limited, απέκτησε 3.000.000 μετοχές, που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 6,247% του συνόλου των μετοχών, μετά δι-
καιώματος ψήφου, της εταιρείας, μέσω εξωχρηματιστη-
ριακής μεταβίβασης από τη Strongview Holdings Limit-
ed. Κατόπιν των ανωτέρω, η Strongview Holdings Limit-
ed κατέχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 6.934.373 μετο-
χές, ήτοι ποσοστό 14,44% του συνόλου των μετοχών και
δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας έναντι προηγούμενου
ποσοστού 14,44% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας, το οποίο κατείχε άμεσα. Επιπλέον, ο κ.
Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει άμεσα 167.624 μετοχές,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,35% του συνόλου των δι-
καιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρείας και περαι-
τέρω ως μοναδικός μέτοχος ελέγχει τη Strongview Hold-
ings Limited και έτσι κατέχει έμμεσα 6.934.373 μετοχές,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,44% του συνόλου των δι-
καιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρείας. Έτσι, ο συ-
νολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει
άμεσα και έμμεσα ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης παραμένει
αμετάβλητος στο ποσοστό 14,79% του συνόλου των δι-
καιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος 
νέος CEO της ΕΧΑΕ

Ο Γιάννος Κοντόπουλος είναι ο νέος διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΧΑΕ έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του δι-
οικητικού συμβουλίου που τον εξέλεξε ομόφωνα για τη
θέση. Ο Γιάννος  Κοντόπουλος είναι partner, chief macro
strategist στο CQS fund στο Λονδίνο με προϋπηρεσία σε
UBS και Merrill Lynch, ενώ έχει διατελέσει CEO στη Eu-
robank Asset Management. Είναι απόφοιτος των  Πανε-
πιστημίων Columbia και Harvard των ΗΠΑ. Η εκλογή του
κ. Κοντόπουλου ως νέου μέλους του διοικητικού συμβου-
λίου θα πραγματοποιηθεί σε προσεχή του συνεδρίαση. Ο
κ. Κοντόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμ-
πειρία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Έχει εργαστεί σε
ανώτερες διευθυντικές θέσεις της χρηματαγοράς στη
Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. 

Intercontinental International:
Συγχώνευση θυγατρικών

Η εισηγμένη με την επωνυμία «Intercontinental Inter-
national» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν
της παρέλευσης της κατά το άρθρο 11 του νόμου 4601/2019
προθεσμίας των τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση των
διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου
4548/2018 και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμ-
βούλιό της, ενέκρινε τη συγχώνευση των κατά 100% θυγα-
τρικών εταιρειών με επωνυμία «Bierco Ανώνυμη Εταιρεία
Εκμετάλλευσης Ακινήτων» και «Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επιτόκιο 2,8% 
για το ομόλογο της Premia

Ολοκλήρωσε την προηγούμενη Παρασκευή η
Premia Properties τη διαδικασία άντλησης 100
εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου, με το επι-
τόκιο να διαμορφώνεται στο 2,8%. Διατέθηκαν συ-
νολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολο-
γίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ
εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση
κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγ-
κυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές
που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε
σε 203,96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυ-
ψη της έκδοσης κατά 2,04 φορές. Η τιμή διάθεσης
των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι
1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των
ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των
ομολογιών σε 2,80% ετησίως.

Lufthansa: Προς εξαγορά
του 40% της ITA Airways

Σε διαπραγματεύσεις για την αγορά πο-
σοστού 40% της ιταλικής ITA Airways -διά-
δοχος της Alitalia- βρίσκεται η γερμανική
Lufthansa, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή
με γνώση των διαπραγματεύσεων έπειτα
από σχετικό δημοσίευμα σε εφημερίδα που
ανέφερε πως ένα deal θα μπορούσε να δη-
μοσιοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Οι δια-
πραγματεύσεις για μια συγχώνευση μεταξύ
της εν μέρει κρατικής Lufthansa με την ΙΤΑ
Airways συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμε-
να να παραμένουν ανοιχτά, όπως ανέφερε
πηγή, προσθέτοντας πως η τιμή για το προ-
αναφερθέν ποσοστό βρίσκεται ακόμη υπό
διαπραγμάτευση. 

Royal Philips: Μειώθηκαν
κέρδη και πωλήσεις 

Η Royal Philips ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις και
τα καθαρά κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο του
έτους μειώθηκαν, καθώς συνέχισε να βιώνει προ-
κλήσεις σε σχέση με την αλυσίδα εφοδιασμού και
τον κορονοϊό. Η ολλανδική εταιρεία τεχνολογίας
υγείας δήλωσε πως οι πωλήσεις για τον όμιλο στο
δ’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ.
ευρώ σε σχέση με τα 6 δισ. ευρώ πριν από έναν
χρόνο. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 157
εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 603 εκατ. ευρώ για το
αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS29

Intrakat: Απέκτησε 
το 6,2% η Strongview 
του Δημήτρη Θεοδωρίδη

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για Νίκας 
Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο των

μετοχών της Νίκας που δεν ελέγχει προχωρούν η Cryred
Investments και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα
έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή. Οι μέτοχοι που ενεργούν
συντονισμένα ελέγχουν 50.521.221 μετοχές ή το 95,05%
του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η δημόσια πρό-
ταση αφορά σε 2.632.919 μετοχές ή το 4,95% της εταιρεί-
ας. Όπως αναφέρει η δημόσια πρόταση, στη συνέχεια θα
ασκηθεί το δικαίωμα squeeze out όσων δεν αποδεχτούν
τη δημόσια προσφορά με στόχο την έξοδο της εταιρείας
από το ταμπλό του χρηματιστηρίου.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γιατί παραμένει ο Κλάτενμπεργκ;

Η άτυπη συμφωνία
των Big 4 ήταν να φύ-

γει αν οι τρεις άρουν
την εμπιστοσύνη τους

Η
ΑΕΚ μπορεί να νίκησε  άνετα 2-0 τον Ατρό-
μητο στο Περιστέρι και να έμεινε στον πόν-
το πίσω από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και δέκα
από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, αλλά

έστρεψε τα πυρά της προ τον Άγγλο αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ μετά το ματς για τη διαιτησία του
Γκορτσίλα αλλά και του VARista Λετονού Τρεϊμάνις.
Επίσημα δεν έβγαλε ανακοίνωση η Ένωση εναντίον
του Άγγλου αρχιδιαιτητή, ωστόσο εδώ μπαίνει ένα σο-
βαρό ζήτημα. Οι τρεις από τους τέσσερις «μεγάλους»
(Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) έχουν κατά και-
ρούς αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από τον Άγγλο.
Γιατί παραμένει στη θέση του; Κατά την άτυπη συμ-
φωνία των Big 4, αν οι τρεις στους τέσσερις αποσύ-
ρουν την εμπιστοσύνη τους, αυτό σημαίνει ότι θα πρέ-
πει να φύγει. Γιατί παραμένει; Η ΑΕΚ έχει τηρήσει ου-
δέτερη στάση μέχρι τώρα. Μπορεί εμμέσως πλην σα-

φώς να αποδοκίμαζε τον Κλάτενμπεργκ για τους διαι-
τητές που ορίζει ο Άγγλος, αλλά σε επίσημη ανακοί-
νωση δεν προέβη ποτέ. Και αύριο η ΑΕΚ δίνει αγώνα -
κατά πάσα πιθανότητα λόγω της κακοκαιρίας-Κυπέλ-
λου με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στον επαναληπτικό του 0-
0 της Τούμπας για τη φάση των «8» (17.15, Cosmote
TV).

Την αρχή στην άρση της εμπιστοσύνης στον Μαρκ
Κλάτενμπεργκ έκανε ο Ολυμπιακός, μετά ακολούθη-
σε ο ΠΑΟΚ και τελευταία ο Παναθηναϊκός. Όπου βέ-
βαια βόλευαν οι διαιτησίες των διαιτητών του Κλά-
τενμπεργκ, όλα καλά. Στις ευνοϊκές διαιτησίες όλοι οι
«μεγάλοι» δεν έβγαλαν ποτέ ανακοίνωση κατά των δι-
αιτητών. Όταν μερικά σφυρίγματα ήταν σε βάρος
τους, τότε όλοι μιλούσαν για «ίση μεταχείριση και πε-
νήντα πενήντα». Κλασική επωδός από καταβολής του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή την περίοδο κυρίως

από τον Ολυμπιακό και λιγότερο από τον Παναθηναϊκό
δίνεται έμφαση σε ένα ασυνήθιστο γεγονός, ο ΠΑΟΚ
να έχει εκτελέσει 13 πέναλτι σε 18 αγωνιστικές! Πρώ-
τος σκόρερ του «δικεφάλου του Βορρά» είναι ο Σλο-
βένος Κούρτιτς με 14 γκολ, έχοντας ευστοχήσει σε
επτά από τα οκτώ πέναλτι που έχει εκτελέσει. Πάντως,
αν το αυριανό ντέρμπι κριθεί από αμφισβητούμενη
φάση, τότε είναι σίγουρο ότι θα βγουν και επίσημες
ανακοινώσεις για τον Άγγλο.

Στα άλλα τρία αυριανά ματς της φάσης των «8», ο
Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (18.30), από
τον οποίο είχε χάσει 2-1 την περασμένη Τετάρτη στο
Αγρίνιο. Η Λαμία φιλοξενεί τον Άρη (20.00) στη ρε-
βάνς του 0-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης» και η Αναγέν-
νηση Καρδίτσας τον Παναθηναϊκό (17.00). Το ματς
στην Καρδίτσα μπορεί να αναβληθεί εξαιτίας της χιο-
νόπτωσης.



Η
Αταλάντα, αντίπαλος του Ολυμπιακού
στους «16» του Europa League (πρώ-
το ματς στις 17 Φεβρουαρίου στο

Μπέργκαμο), έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλη-
μα και δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Ο καλύτε-
ρός της παίκτης, ο Σλοβένος Γιόζιπ Ίλισιτς,
πάσχει από κατάθλιψη και μετά το τέλος του
αγώνα με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο» της Ρώ-
μης (0-0), ο προπονητής των «μπεργκαμάσκι»
Τζιανπιέρο Γκασπερίνι περιέγραψε ως εξής
το πρόβλημά του: «Το εσωτερικό του μυαλού
του είναι σαν μια ζούγκλα, όπως και όλων των
ανθρώπων. Είναι αστθές και ευαίσθητο. Δεν
είναι εύκολο να μιλήσω για μια τέτοια κατά-
σταση γιατί είναι κάτι προσωπικό. Αλλά πάντα
ήμουν κοντά του και θα είμαι, αυτές οι κατα-
στάσεις ξεπερνούν το ποδόσφαιρο. Ελπίζω να
επιστρέψει και να βρει κάποια χαρά στο γήπε-
δο». Ο Ίλισιτς είχε και στο παρελθόν ψυχολογικά προβλήματα, αλλά τον τελευταίο μήνα η κατάστασή του επιδεινώθηκε
δραματικά και δεν έχει όρεξη ούτε να παίξει μπάλα. Για αυτό και είναι εκτός αποστολής. Σύμφωνα με έρευνα στην Ιτα-
λία, πολλοί ποδοσφαιριστές πάσχουν από κατάθλιψη αλλά δεν το γνωρίζουν.

Αταλάντα: Ο Ίλισιτς πάσχει από κατάθλιψη Στην Έβερτον πρώην 
του Ολυμπιακού

Στην αγγλική Έβερτον θα συνεχίσει την καριέ-
ρα ο Πορτογάλος τεχνικός Βίτορ Περέιρα, ο οποί-
ος απολύθηκε από την τουρκική Φενερμπαχτσέ.
Ο Περέιρα, ο οποίος εργάστηκε για μια σεζόν και
στον Ολυμπιακό προτού πάει στην Τουρκία, πλή-
ρωσε τον αποκλεισμό της ομάδας του από τον
Ολυμπιακό στα πρόσφατα παιχνίδια του Europa
League, όπου έχασε 3-0 στην Πόλη και 1-0 στον
Πειραιά. 

Επικός Τσιτσιπάς, 
3-2 με ανατροπή

Με συγκλονιστική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 σετ τον Αμε-
ρικανό Τέιλορ Φριτζ (6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 4-6) έπειτα
από 3 ώρες και 24 λεπτά και προκρίθηκε για ακόμη
μια χρονιά στους «8» του Australian Open! Στα
προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ. Η
Μαρία Σάκκαρη, όπως είναι γνωστό, έχασε 2-0 σετ
(6-4, 6-4) από την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα
και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά.

Στην Μπρέντφορντ
ο Έρικσεν!

Αυτή είναι η καλή είδηση της μέρας.
Ο διεθνής Δανός μέσος Κρίστιαν Έρικ-

σεν, ο οποίος συγκλόνισε τον πλανήτη
όταν έπαθε καρδιακή προσβολή στον

αγώνα της εθνικής Δανίας με τη Φινλανδία
στο Euro 2020 και σώθηκε την τελευταία

στιγμή, θα ξαναγυρίσει στο ποδόσφαιρο και θα
υπογράψει με την αγγλική Μπρέντφορντ, ομάδα

της Premier League. Στόχος του είναι να παίξει
με την εθνική στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Συμπαράσταση για τη Βικτόρια
Δεκάδες χιλιάδες «εικονίδια συμπαράστασης»

στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ει-
σέπραξε ο διεθνής Ουκρανός μπακ της ΑΕΚ Ολέγκ
Ντατσένκο για ανάρτηση φωτογραφίας της συζύ-
γου του Βικτόριας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε
αυτοκινητικό δυστύχημα. Ήταν η μέρα που ο Ολέγκ
υπέγραψε συμβόλαιο δανεισμού από την Ένωση
στην ουκρανική Ζόρια.

Ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχασε δύο πέναλτι με την
Τραμπζονσπόρ και η ομάδα του υποχρεώθηκε σε εντός έδρας
ισοπαλία 1-1 με την Κερασουνσπόρ, ξανάγινε και πάλι
«ήρωας» της τουρκικής ομάδας, όταν την οδήγησε σε μεγά-
λη νίκη 2-1 επί της Γαλατασαράι στην Πόλη. Πέτυχε το γκολ
της ισοφάρισης και είχε άριστη απόδοση. Η Τραμπζονσπόρ
προηγείται εννέα βαθμούς στη βαθμολογία και θεωρείται
βέβαιη πρωταθλήτρια. 

Άρσεναλ και
Τορίνο για Σισέ

Η Άρσεναλ και η Τορίνο είναι έτοιμες να εντάξουν στο ρόστερ τους τον διεθνή Σενεγαλέζο κεντρικό
αμυντικό του Ολυμπιακού Παπέ Σισέ προσφέροντας 14 εκατ. ευρώ στην ΠΑΕ του Πειραιά. Ο Σισέ παίρνει
μέρος με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Africa Nations Cup που γίνεται στο Καμερούν. Η
χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το tranfermarkt.de.

SPORTS
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Σούπερ Μπακασέτας
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Στιλάκι η Μαρία Κορινθίου ύστερα
από αυστηρή δίαιτα!

• Ψίχουλα πληρώνονταν στο
«Survivor 1» οι παίκτες των
«μαχητών». Το αποκάλυψε η
Ελισάβετ Αϊνατζόγλου, που
ισχυρίσθηκε πως έπαιρνε
600 ευρώ τον μήνα.

•  Η Τόνια Σωτηροπούλου καλοβλέ-
πει μια μετακόμιση με τον Κωστή
Μαραβέγια στο Λονδίνο.

• Ταξιδάκι αναψυχής στην
Ισπανία για την Άννα Βίσση
και την κοσμικογράφο φίλη
της Χριστίνα Πολίτη.

•  Η Μαίρη Χρονοπούλου θα παίξει
στην επιτυχημένη σειρά « Έτερος
Εγώ».

• Έφυγαν από τη ζωή οι πρω-
ταγωνίστριες Ελένη Σάνιου
και Άννυ Ραζή.

•  Έξαλλη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου
με το Instagram. Της ζητήθηκε να
διαγράψει τις τόπλες φωτογραφίες
της. 

• Σάρωσε σε τηλεθέαση, για
δεύτερο Σάββατο στην ΕΡΤ1,
η σειρά «Αγάπη παράνομη»
φτάνοντας σε τέταρτο το
15,5%!

•  Η πρεμιέρα των Γιάννη Τσιμιτσέλη
και Κατερίνας Γερονικολού στη ρο-
μαντική κομεντί «Κι όμως είμαι ακό-
μα εδώ» (προβάλλεται Σαββατοκύ-
ριακο) άγγιξε το 9,2%!

• «Τα καλύτερά μας χρόνια»,
επίσης στην ΕΡΤ, θα πάνε και
τρίτη σεζόν!

•  Πρόωρο τέλος για το «DWTS» λό-
γω των πολλών κρουσμάτων στην
παραγωγή. Ο τελικός θα γίνει την
επόμενη Παρασκευή.

• Σκουπίδια χαρακτήρισε
τους δημοσιογράφους ο
τράπερ Snik, με την Ελεονώ-
ρα Μελέτη να παίρνει θέση:
«Εμείς τα σκουπίδια ξεχωρί-
ζουμε τα… σκουπίδια»!

Μ
ε ανοιχτές αγκάλες
περιμένει η χώρα μας
την άφιξη του 78χρο-
νου οσκαρικού,

σπουδαίου πρωταγωνιστή Ρόμ-
περτ ντε Νίρο, το όνομα του οποί-
ου εμφανίζεται ανεπίσημα στη
χολιγουντιανή ταινία δράσης «Af-
ter Exile» που θα γυρισθεί στη
Δράμα, αλλά και σε ένα φαντα-
σμαγορικό ντεφιλέ στη Σαντορίνη
για τα εγκαίνια πεντάστερου ξενο-
δοχείου και ενός διάσημου, πολυτελέστατου ρεστοράν!

Οι φήμες που κάνουν τον γύρο των media τα τελευ-
ταία 24ωρα τοποθετούν τον sir της Έβδομης Τέχνης στη
μακεδονική πόλη -μετά το Πάσχα-, με τους κατοίκους
της Δράμας, της Προσοτσάνης αλλά και του Παρανεστί-
ου να βρίσκονται στο πόδι, ετοιμάζοντας τη μεγαλειώδη
υποδοχή του. 

Ήδη στην περιοχή έχουν καταφθάσει μέλη του αμε-
ρικανικού κινηματογραφικού συνεργείου της Pacific
Shore Film, ενώ τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία
αναφέρουν πως στο αστυνομικό δράμα που βασίζεται
σε αληθινή ιστορία, εκτός από τον Ρόμπερτ ντε Νίρο,
πρωταγωνιστούν ο Σάια Λαμπέφ και η Σέιλιν Γούντλεϊ.

«Πρόκειται για μια ταινία δράσης που, όπως έχουμε
πληροφορηθεί, θα σχετίζεται με έναν πρώην κατάδικο,
ταινία που απαιτεί συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις, οι
οποίες έχουν μάλιστα προχωρήσει. Έχουμε ακούσει
πως στην ταινία θα συμμετάσχει -μεταξύ άλλων- ο διά-
σημος ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, είδηση που μάλιστα
έχει κυκλοφορήσει στην τοπική κοινωνία και, όπως εί-

ναι φυσικό, έχει ενθουσιάσει
τους Δραμινούς, και όχι μόνο»,
ανέφερε ο πρόεδρος του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστος Παπαθεοδώρου στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόσθεσε, επίσης,
πως το ενδιαφέρον του σκηνο-
θέτη έχει εστιαστεί στο Σπήλαιο
Αγγίτη, στο ιδιαίτερης αρχιτε-
κτονικής αξίας Καπνολογικό Ιν-
στιτούτο της Δράμας, στη γέφυ-

ρα Παρανεστίου, αλλά και σε μονοπάτια και φυσικά το-
πία που κόβουν την ανάσα με τις ομορφιές και τον πρά-
σινο πλούτο.

Η Σαντορίνη, την ίδια εποχή, λέγεται πως ετοιμάζει
μια εντυπωσιακή φιέστα για το κινηματογραφικό «Κα-
λό παιδί» του Μάρτιν Σκορσέζε. Τα εγκαίνια του πρώτου
Nobu Hotel and Santorini Restaurant στο Ημεροβίγλι
λέγεται πως είναι ο λόγος που ο χολιγουντιανός σταρ
αναμένεται να δώσει το «παρών», καθώς όπως φημο-
λογείται έχει ποσοστά στην τεράστια τουριστική επιχεί-
ρηση που διατηρεί άλλα 25 ξενοδοχεία σε όλο τον κό-
σμο. Συνέταιροί του είναι ο βραβευμένος σεφ Νobu
Matsuhisa και ο παραγωγός ταινιών Meir Teper.

Το υπερπολυτελές κατάλυμα, διάσημο για τις ανέσεις
και την αριστοκρατική πελατεία του, επιθυμεί να προ-
καλέσει παγκόσμιο ντόρο για τη λειτουργία της νέας
μονάδας στο ελληνικό νησί. Η παρουσία του Ρόμπερτ
ντε Νίρο είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για την επιχεί-
ρηση, αλλά και μια καλή ευκαιρία για τον γηραιό σταρ
να απολαύσει τις ομορφιές της Σαντορίνης.

Ο Ντε Νίρο έρχεται
για ταινία και εγκαίνια

Nobu στη Σαντορίνη



Η μικρή Δανάη

Τα ανέμελα παιδικά χρόνια στις παραλίες του
Πλωμαρίου αναπόλησε η Δανάη Μπάρκα, εκ-
φράζοντας την επιθυμία να γυρίσει τον χρόνο πί-
σω: «Ζητείται (μαγικός) τρόπος να βρεθώ στην
ηλικία της φωτογραφίας. Να παίζω όλη μέρα, να
κολυμπάω όλη μέρα, να κοιμάμαι όσο θέλω, να
μην αγχώνομαι, να μην έχω καμία ευθύνη εκτός
από το να στρώσω το κρεβάτι μου και να πλύνω
δόντια, να μη φοβάμαι τίποτα, να έχω απόλυτη
άγνοια κινδύνου και να αισθάνομαι ελεύθερη».

Talk of the town

Νέο παθιασμένο ειδύλλιο για την Πάολα! Οι
φήμες θέλουν την εκκεντρική Θεσσαλονικιά
τραγουδίστρια full in love με τον γοητευτικό
επιχειρηματία Λάζαρο Βαφειάδη, ο οποίος
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Ηρά-
κλειο και το Ρέθυμνο, όπου διατηρεί ξενοδο-
χείο και καταστήματα εστίασης. Μάλιστα, οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Πάολα,
λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδη-
μίας που κρατά τα κέντρα διασκέδασης κλει-
στά, ταξίδεψε στη Μεγαλόνησο για χάρη του,
ζώντας τον έρωτά της με τον νέο της σύντροφο
που την έχει στα όπα όπα!

Με τις φόρμες βγήκε στο χιόνι η
Ελένη Μενεγάκη. Το σπίτι τής
παρουσιάστριας στα Μελίσσια
ντύθηκε γρήγορα στα λευκά και
η «ωραία Ελένη» δεν έχασε την
ευκαιρία να παίξει με τις νιφά-
δες, εν μέσω χιονοθύελλας,
απολαμβάνοντας το θέαμα: «Αυ-
τό δεν θα αλλάξει ποτέ! Μόλις δω
χιόνι στον κήπο κάνω σαν μικρό
παιδί!», έγραψε στο Instagram,
δημοσιεύοντας σειρά φωτογρα-
φιών της.

Η θεά του χιονιού

Κατά μάνα, κατά κύρη

Π
αγκόσμια θλίψη από τον αιφνίδιο θάνατο του εμβληματικού
σχεδιαστή υψηλής ραπτικής Τιερί Μιγκλέρ. Ο 73χρονος θρυλι-
κός Γάλλος δημιουργός της haute couture έφυγε από τη ζωή

την Κυριακή, από φυσικά αίτια, όπως ανακοινώθηκε μέσω του λογα-
ριασμού του στο Instagram. Με πελάτες τα πιο διάσημα ονόματα της
διεθνούς σκηνής όπως Rihanna, Lady Gaga, David Bowie, Saron S-
tone, Beyonce αλλά και την τελευταία μούσα του Kim Kardashian, η
ιδιοφυΐα του design και πρώην χορευτής στο μπαλέτο της Εθνικής
Όπερας του Ρήνου αφήνει πίσω του μια ένδοξη ιστορία όχι μόνο στον
χώρο του ενδύματος, όπου κυριάρχησε διεθνώς, αλλά και του θεάτρου.
Για μισό αιώνα, ο Τιερί Μιγκλέρ μονοπώλησε τα φώτα της δημοσιότητας
με τις εξαιρετικές δημιουργίες του, απολαμβάνοντας τη δόξα και την
αναγνώριση από κορυφαίους συναδέλφους του.

Καυτά φιλιά
Ένα εντυπωσιακό πριβέ happy birthday πάρτι διοργάνωσε ο
ερωτευμένος πρίγκιπας Φίλιππος για τη σύζυγό του Νίνα Φλορ. Ο
γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου προσκάλεσε λίγους στενούς
φίλους και γιόρτασε με την αγαπημένη του τα 35α γενέθλιά της,
παρουσιάζοντας μια 3D τούρτα υπερπαραγωγή, στολισμένη με το
αγαπημένο της αλμυρό πιάτο! «Το καλύτερο δώρο γενεθλίων»,
έγραψε η εορτάζουσα χαρίζοντάς του ένα τρυφερό φιλί!

Την απέριττη γοητεία της διάσημης μαμάς τους,
Δωροθέας Μερκούρη, κληρονόμησαν οι κόρες
της Ηλέκτρα και Γαία που ασχολούνται με τον
χώρο του θεάματος. Η περήφανη μαμά δημοσί-
ευσε ένα οικογενειακό ενσταντανέ από το 2015,
εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της:
«Το πιο όμορφο και πολύτιμο δώρο είναι τα παι-
διά μου. Εδώ είναι μικρές! Τόσο περήφανη που
μεγάλωσαν ως δύο αγαπημένα και ευγενικά
κορίτσια».
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Σοκ από τον θάνατο
του σχεδιαστή μόδας 
Τιερί Μιγκλέρ



Ο
κόσμος λατρεύει το pilates και όχι άδικα,
αφού και οι φυσικοθεραπευτές επιση-
μαίνουν τα οφέλη αυτής της άσκησης για
όλες τις μυοσκελετικές παθήσεις. Το pi-

lates έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας και βοηθάει
σημαντικά τόσο τους αρχάριους όσο και τους πιο
έμπειρους γυμναζόμενους.

«Ακολουθώντας τα τελευταία δέκα χρόνια τη μέ-
θοδο αυτή, έχω διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα
στη ζωή των ασκουμένων μου έχει βελτιωθεί. Ανά-
λογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος, εάν είναι δηλα-
δή αρχάριο ή προχωρημένο, φτιάχνουμε ένα πρό-
γραμμα λειτουργικών κινήσεων με ασκήσεις αντί-
στοιχου βαθμού δυσκολίας. Έπειτα από δέκα μα-
θήματα, ο αθλούμενος αισθάνεται τη διαφορά,
έπειτα από είκοσι τη βλέπει και έπειτα από τριάντα
θα έχετε ένα εντελώς νέο σώμα», αναφέρει η pi-
lates instructor και φυσικοθεραπεύτρια Χριστίνα
Παππά και συμπληρώνει: «Αυτή είναι υπόσχεση
του pilates. Ο Γιόζεφ Πιλάτες έδωσε αυτήν την υπό-
σχεση απευθυνόμενος σε ανθρώπους που ακολού-
θησαν συστηματικά τη μέθοδό του.

Το σώμα μας αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό μας.
Όποιος έχει ταλαιπωρηθεί κάποια στιγμή στη ζωή
του από μια εξαντλητική ασθένεια ή έναν τραυματι-
σμό μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι τίποτα δεν εί-
ναι σημαντικότερο από την καλή υγεία. Για να αρχί-
σει κανείς να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
πρέπει πρώτα να κατανοήσει και να εκτιμήσει τη

λειτουργία του σώματός του. 
Η μέθοδος pilates είναι εξαιρετικά αποτελεσμα-

τική και ασφαλής για το σώμα, καθώς ακολουθούν-
ται έξι βασικές αρχές. Η υπ’ αριθμόν ένα αρχή είναι
ο έλεγχος. Οι απρόσεκτες και βιαστικές κινήσεις
έχουν ελάχιστο όφελος. Μέσα από την άσκηση
προετοιμάζουμε το σώμα μας για να μπορεί να
εκτελεί δραστηριότητες που απαιτούνται στην κα-
θημερινή ζωή. Ο στόχος είναι να διαπιστώσετε τυ-
χόν ασυμμετρίες και ανισορροπίες και να κάνετε
ό,τι είναι απαραίτητο για να τις διορθώσετε. Η αυτο-
συγκέντρωση κατά την άσκηση, ωστόσο, μπορεί
πραγματικά να το μεταμορφώσει. Αρκετοί από εμάς

την ώρα που γυμναζόμαστε δεν δίνουμε προσοχή
στο ξεκίνημα κάθε άσκησης, με αποτέλεσμα να κι-
νούμαστε λανθασμένα και να παθαίνουμε μικρο-
τραυματισμούς. Εδώ εκτελούμε άλλη μία αρχή στο
pilates, η οποία είναι η ακρίβεια! Εξίσου σημαντική
η αναπνοή: με τις κατάλληλες εισπνοές και εκπνοές
αποβάλλεται μαζί με το διοξείδιο του άνθρακα και η
ένταση της ημέρας, οξυγονώνεται κάθε κύτταρο και
ελέγχουμε καλύτερα τις κινήσεις μας». 

Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι εμφανή όχι
μόνο στο σώμα και την ψυχολογία, αλλά και στη
βελτίωση της υγείας. Η κυρία Παππά επισημαίνει τη
σημαντική επίδραση της άσκησης στην πρόληψη
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, στη μεί-
ωση των επιπέδων χοληστερόλης, η οποία συντελεί
στη μείωση της θνησιμότητας κατά 43%, στην εξά-
λειψη της υπέρτασης κατά 25%, ενώ οι δείκτες αυτοί
αποδίδουν καλύτερα με τη διακοπή του καπνίσμα-
τος, τη μείωση της παχυσαρκίας και του σακχαρώ-
δους διαβήτη.
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kpapakosto@yahoo.gr

Έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας 
και βοηθάει σημαντικά τόσο 
τους αρχάριους όσο και 
τους πιο έμπειρους γυμναζόμενους

Άθληση στα μέτρα μας
Η διάρκεια, η ένταση, ο χρόνος και ο τύπος
της άσκησης πρέπει να προσαρμόζονται
στις ανάγκες και την κατάσταση υγείας του
ενδιαφερόμενου. Η άσκηση συμβάλλει ση-
μαντικά στην πρόληψη εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων. Κάθε αθλούμενος
χρειάζεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής στα
μέτρα του. Ο ετήσιος καρδιολογικός έλεγ-
χος και ο τυπικός έλεγχος πριν από την
έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας
είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους
αθλούμενους.

Pilates σημαίνει υγεία Η pilates instructor και 
φυσικοθεραπεύτρια 
Χριστίνα Παππά



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)
Οικονομικά και συναισθηματικά γεγονό-
τα σάς δημιουργούν μια περίεργη ψυχο-
λογία. Είναι μια κουραστική μέρα για
εσάς, που σίγουρα σας αφαιρεί τη δράση,
με τον τρόπο που εσείς νιώθετε υγεία μέ-
σα από αυτή. Η φλόγα που έχετε θα πα-
γώσει, ενώ κάποιοι θα σας απογοητεύ-
σουν, μάλλον για πολλοστή φορά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώ-
διο, το πρωί θα σας φέρει κάποια ευχάρι-
στα γεγονότα, αλλά όσο περνά η μέρα θα
ανακαλύψετε ότι οι άνθρωποι που εμπι-
στεύεστε σας απογοητεύουν ή δημιουρ-
γούν κενά στις μεταξύ σας σχέσεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτή η μέρα προχωρά για εσάς με δύο τα-
χύτητες. Από τη μία, θα έχετε αισιοδοξία
και την αίσθηση της τύχης, κυρίως στα
επαγγελματικά σας, από την άλλη, μια το-
ξική συμπεριφορά κάποιου προσώπου θα
σας κάνει να αντιδράσετε σπασμωδικά. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Καλές προοπτικές για εσάς του πρώτου
πενθημέρου, όπου ο Δίας ενεργοποιεί
τον Ήλιο σας, αλλά και τη Σελήνη. Μια
ισορροπία σε σχέσεις και γεγονότα, κάτι
που όσο περνά η μέρα χάνεται μέσα στα
προβλήματα της καθημερινότητάς σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ένα πρωινό με κάποιες καλές στιγμές
που αφορούν την εργασία σας, αλλά στη
διάρκεια της μέρας θα υπάρξουν και πάλι
πολλά θέματα που δυστυχώς δεν θα σας
βοηθήσουν στην ψυχολογία σας. Μια
απογοήτευση θα την πάρετε, για αυτό να
είστε προετοιμασμένοι.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα ασχοληθείτε με οικονομικά
θέματα, κυρίως εσείς του πρώτου δε-
καημέρου. Μπορώ να πω ότι θα ενεργο-
ποιηθούν οι μηχανισμοί σας άψογα, ώστε
να κάνετε τις καλύτερες συμφωνίες ή τις
καλύτερες επαφές που θα σας βοηθή-
σουν μελλοντικά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το μυαλό σας είναι και πάλι ενεργοποι-
ημένο σε οικονομικές κινήσεις, όπου θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι αγορές ή κλείσι-
μο λογαριασμών θα έχουν επιτυχία.
Αφιερώστε σήμερα χρόνο να συζητήσετε
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα πράγματα
που σας απασχολούν έντονα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα ευνοή-
σει εσάς που ανήκετε στο πρώτο πενθή-
μερο, ενώ εσείς του δεύτερου δεκαημέ-
ρου θα είστε σε μια περίεργη κατάσταση,
που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια κα-
κή συγκυρία γεγονότων, που αφορούν τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια μέρα ιδιόρρυθμη για εσάς, που ενώ
ξεκινά με κάποια καλά σημάδια, εξελίσ-
σεται σε ένα μικρού μήκους θρίλερ. Φυ-
σικά για τον καθένα σας, λόγω και του
προσωπικού σας ωροσκοπίου, τα γεγο-
νότα θα είναι αναλόγως μικρά ή μεγαλύ-
τερα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Άρης συνεχίζει το ταξίδι του στο δικό
σας ζώδιο, ενεργοποιεί την προσωπική
σας ζωή και όχι μόνο. Είστε σε μια περίοδο
που τα γεγονότα δεν σταματούν να σας εκ-
πλήσσουν, αλλά και οι άνθρωποι επίσης. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ίσως μια επαγγελματική πρόταση, ή
μια εύνοια στα σχέδιά σας, θα σας δώ-
σει σήμερα αρκετή αυτοπεποίθηση. Βέ-
βαια, μην ακυρώνετε τη γενικότερη
πλανητική εικόνα σας, αλλά να είστε
υποψιασμένοι και σε εγρήγορση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια θετική μέρα για εσάς, ακόμη και αν
κάποια γεγονότα σάς γεμίσουν με άσχη-
μα συναισθήματα. Εσείς έχετε μια σταθε-
ρή θετική στάση στις εξελίξεις των ημε-
ρών, και η βοήθεια αυτή προέρχεται από
τον πλανήτη της τύχης, Δία, που βρίσκε-
ται στο πρώτο σας δεκαήμερο.
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H
μετακίνηση της Σελήνης στο ζώδιο του Σκορπιού δίνει

ενθουσιασμό στα ζώδια του Νερού του πρώτου

πενθημέρου, Σκορπιό, Καρκίνο και Ιχθύς, που αφορούν

τις πρωινές ώρες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει σύνεση και

ηρεμία σε κάθε απόφαση. Το βράδυ θα είναι δύσκολο από κάθε

άποψη, ενώ η τάση ατυχημάτων θα είναι έντονη. Δεν αποκλείεται

να συμβούν γεγονότα, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών, που θα

μας σοκάρουν. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



«Κ
άλλιο προλαμβάνειν παρά
θεραπεύειν», είπε σε μια από
τις πολλές παρουσίες του στα
ΜΜΕ ο κάτασπρος από το

χιόνι περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης για την απόφαση να κλείσουν όλες οι σχο-
λικές βαθμίδες για δύο τουλάχιστον 24ωρα,
δηλαδή μέχρι και σήμερα, έως ότου κοπάσει ο
πρωτοφανής χιονιάς που πλήττει (και) το Λεκα-
νοπέδιο.

Κι όμως, και σε αυτό τον αυταπόδεικτα ορθό
τρόπο σκέψης και κυρίως διαχείρισης ενός
υπαρκτού κίνδυνου υπήρξαν φωνές αμφισβή-
τησης. Κάποιοι πήραν θέση από πολύ νωρίς
χθες το πρωί στα τηλεπαράθυρα για να εκφρά-
σουν τον προβληματισμό τους, ενώ κάποιοι άλ-
λοι έσπευσαν να καταγγείλουν ότι σε αρκετά
σχολεία είτε λειτούργησε με προβλήματα είτε
υπολειτούργησε η τηλεκπαίδευση.

Αλήθεια τώρα, υπάρχει έστω και ένας γονιός
που θα άντεχε να σκέφτεται το παιδί του να κά-
νει μάθημα σε μια σχολική αίθουσα -με ανοι-
κτά παράθυρα και πόρτες, όπως ορίζει το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο για την πανδημία- σε αυ-
τές τις καιρικές συνθήκες;

Και αν το άντεχε ψυχικά, θα το ρίσκαρε; Πι-
στεύω με το χέρι στην καρδιά πως η απάντη-
ση είναι μία: «Όχι». Η πλειονότητα, τουλάχι-
στον των γονέων, εν μέσω είτε απειλής για
επικείμενο σφοδρό χιονιά είτε γιατί το πρωί
που θα άνοιγε τα παράθυρα και θα έβλεπε το

χιόνι να πέφτει πυκνό, θα έλεγε «κάτσε, παι-
δάκι μου, σπίτι. Κάτσε στα ζεστά». Αυτό θα
έλεγε. Οπότε, αν η Περιφέρεια Αττικής είχε
αποφασίσει να αφήσει ανοιχτά τα σχολεία
σήμερα, το πιθανότερο είναι ότι θα λειτουρ-
γούσαν με ελάχιστο προσωπικό, διότι οι δυ-
σκολίες και οι κίνδυνοι ισχύουν και για το εκ-
παιδευτικό και σίγουρα με ελαχιστότατα παι-
διά. Και τι θα γινόταν με τις απουσίες; Θα τις
καταλόγιζαν ή όχι;

Ευτυχώς, το λέω και το φωνάζω, η Περιφέ-
ρεια Αττικής επέδειξε άμεσα ανακλαστικά και
πήρε τη σωστή απόφαση στον σωστό χρόνο.
Γιατί αυτό έχει σημασία. 

Όπως επίσης και η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως ορθώς αποφάσισε να λειτουργήσει
η τηλεκπαίδευση. Προφανώς και η ίδια γνώρι-
ζε ότι χρόνος προετοιμασίας δεν υπήρχε, ότι
πολλοί εκπαιδευτικοί και πολλοί μαθητές εν-
δεχομένως θα είχαν δυσκολία να παρακολου-
θήσουν τα μαθήματα διαδικτυακά και ότι θα
υπήρχε και ένας αριθμός που δεν θα κατάφερ-
νε να μπει και λόγω των προβλημάτων που δη-
μιουργεί στα δίκτυα η κακοκαιρία.

Αυτή η κακοκαιρία με το παράδοξο όνομα
«Ελπίς», η οποία από χθες δοκιμάζει τα όρια
των αντοχών μιας χώρας που έχει μάθει να λει-
τουργεί σε πιο καλοκαιρινή διάθεση, δεν είναι
εύκολη στη διαχείρισή της, αφού στο πέρασμά
της βγάζει νοκ άουτ κρίσιμες υποδομές (ηλε-
κτροδότηση, ύδρευση κ.ά.), ενώ μετατρέπει σε

μάχη επιβίωσης ακόμη και την αναγκαία μετά-
βαση στην εργασία.

Το τελευταίο που μας λείπει είναι η γκρίνια
και η μεμψιμοιρία. Μέχρι στιγμής ο κρατικός
μηχανισμός κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχ-
θούν τα χειρότερα μέσα σε συνθήκες σκληρές
και άκρως επικίνδυνες.

Το γνωστό ρητό του Ιπποκράτη που χρησιμο-
ποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής για να εξη-
γήσει την απόφαση για τουλάχιστον διήμερο
κλείσιμο των σχολείων έχει διαχρονική αξία,
ιδιαίτερα όταν επηρεάζει τον τρόπο λήψης
αποφάσεων από την Πολιτεία.

Αν μάλιστα την είχαν ακολουθήσει και άλλοι
φορείς και παράγοντες του δημόσιου βίου τόσο
στο απώτερο όσο και στο πρόσφατο παρελθόν,
ίσως να είχαμε αποφύγει κάποια από τα δεινά
που μας βρήκαν. 

Και αυτό ισχύει για όλο το φάσμα των πτυχών
της εγχώριας δημόσιας ζωής: από το γεγονός
ότι δεν πήραμε σκληρά μέτρα όταν έπρεπε, ενώ
αντίθετα διολισθήσαμε στην κοντόφθαλμη λο-
γική τού «λεφτά υπάρχουν», με αποτέλεσμα να
βιώσουμε την εξουθενωτική εμπειρία της δε-
κάχρονης παραμονής στα μνημόνια, μέχρι τους
εμβολιασμούς και τη στείρα και επικίνδυνη άρ-
νηση μιας μερίδας πολιτών να πράξει το ατομι-
κό και συλλογικό της καθήκον, με αποτέλεσμα
να παραμένουν στο σύνολό τους οι πολίτες της
χώρας στη μέγγενη της πανδημίας έπειτα από
δύο βασανιστικά χρόνια. 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Σωστά, κύριε Πατούλη 

Ευτυχώς 
η Περιφέρεια

Αττικής επέδειξε
άμεσα

ανακλαστικά και
πήρε τη σωστή
απόφαση στον
σωστό χρόνο.

Γιατί αυτό 
έχει σημασία 
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