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μου στη φωτιά
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Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία: «Ο πρωθυπουργός 
ζήτησε μια μεγάλη και γενναία συγγνώμη - Οι ευθύνες 
θα καταλογιστούν όταν πρέπει και από αυτόν που πρέπει» 

Για το κύμα ακρίβειας: «Είμαστε συνεχώς πάνω από το πρόβλημα και όπου χρειαστεί θα παρέμβουμε» 



Ο
πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου και συζήτησαν για τα θέματα της κακο-

καιρίας αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως και
για τις προοπτικές που ανοίγονται στην προσέλκυση
νέων επενδύσεων με αφορμή και τη συνάντησή του με
τον ελληνικής καταγωγής CEO της JP Morgan. Η κυ-
ρία Σακελλαροπούλου, ως γνωστόν, είναι η πρώτη
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη χώρα μας, όπως ήταν
και η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε τη θέση του προ-
έδρου του ΣτΕ.  Τα αξιώματα που κατέλαβε η κυρία
Σακελλαροπούλου και οι πρωτιές που κατέγραψε εκ-
προσωπώντας τις Ελληνίδες είναι άκρως σημαντικά,
δείχνοντας ότι τα στερεότυπα περασμένων δεκαετιών,
του τύπου «η εξουσία ή οι θέσεις ευθύνης είναι αρσε-

νικού γένους», είναι για τα καλά κλεισμένα στο χρο-
νοντούλαπο της Ιστορίας. 

Τέτοια… προβλήματα δεν έχουν τα περισσότερα
κράτη του δυτικού κόσμου αλλά και οι διεθνείς οργα-
νισμοί. Από τη Θάτσερ μέχρι τη Μέρκελ, και από τη
Φον ντερ Λάιεν μέχρι τη Λαγκάρντ, θέσεις σημαντικές
στην παγκόσμια πυραμίδα επιρροής και ισχύος κατεί-
χαν και κατέχουν γυναίκες. Μάλιστα, αναμένεται να
αυξηθεί άμεσα ο αριθμός των ισχυρών γυναικών, κα-
θώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προανήγγειλε
πως για τη θέση του προέδρου του Ανώτατου Δικα-
στηρίου της χώρας θα προτείνει γυναίκα αφροαμερι-
κανικής καταγωγής, για πρώτη φορά στην ιστορία του
κράτους. Και στη «γειτονιά» μας, για πρωθυπουργός
της Ιταλίας προαλείφεται επίσης γυναίκα, η Ελιζαμπέ-

τα Μπελόνι, νυν επικεφαλής της Ιταλικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών, σε περίπτωση που επαληθευτούν τα
σενάρια και ο Μάριο Ντράγκι μετακομίσει στο Κυρη-
νάλιο Μέγαρο.

Στα καθ’ ημάς, το ότι χρειάζεται να διανυθεί δρό-
μος ακόμα ώστε το σύγχρονο ελληνικό κράτος να
αποβάλει σεξιστικές νοοτροπίες, διαχωρισμούς και
αποκλεισμούς βάσει φύλου, ισχύει. Χαρακτηριστικά
είναι τα ενσταντανέ που αφηγήθηκε η υφυπουργός
Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία όταν πήγε να
ορκιστεί στο Προεδρικό τής υπέδειξαν «από την άλλη
μεριά πάνε οι συνοδοί» ή όταν παρέλαβε το χαρτο-
φυλάκιό της στο Εργασίας τής έδειξαν τη θέση της
γραμματέως. Αλλά δεν πειράζει, μικροί είμαστε, θα
μεγαλώσουμε…
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Ε
δώ και αρκετούς μήνες ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης επαναλάμβανε
μονότονα σχεδόν ότι δεν πρόκει-
ται να γίνει lockdown. Ακόμη και

τις σκοτεινές ώρες, με την έξαρση της
Δέλτα αλλά και την έκρηξη της Όμικρον, η
κυβέρνηση μπορεί να επέβαλε περιορι-
σμούς, αλλά δεν έκλεισε τη χώρα γενικώς. 

Ακολούθησε την κυρίαρχη τάση στη
Δύση με όπλο και τον εμβολιασμό και
απλώς πήρε σημειακά μέτρα που αφο-
ρούσαν κυρίως δευτερεύουσες και μη
αναγκαίες δραστηριότητες, όπως ο περιο-
ρισμός στη διασκέδαση ή ως προς το
ωράριο στην εστίαση, χωρίς όμως να την
κλείσει εξολοκλήρου.

Πλέον τη Δευτέρα η διασκέδαση σηκώ-
νει και πάλι ρολά, ενώ και η εστίαση θα
λειτουργεί με μόνο περιορισμό οι πελάτες
να είναι καθιστοί και σε «εξάρια» τραπέ-
ζια, κάτι που εύκολα μπορεί κανείς να...
αντέξει, από τη στιγμή που λειτουργεί
πλήρως. Η κυβέρνηση παράλληλα δεν
έχει καμία όρεξη να κλείσει ξανά δραστη-
ριότητες, ιδίως από τη στιγμή που φαίνε-
ται ότι η Όμικρον μπορεί να πιέζει μεν τα
νοσοκομεία, αλλά δεν προκαλεί εκρηκτι-
κή πίεση στις ΜΕΘ ούτε έχει την ίδια νο-
σηρότητα με τη Δέλτα. 

Περίοδος κρατήσεων
Όπως εξηγούν κυβερνητικές πηγές,

παράλληλα, το άνοιγμα των δραστηριοτή-
των και η σπουδή η κοινωνία να μείνει
ανοιχτή έχουν μια ακόμη εξήγηση: η κυ-

βέρνηση θέλει να υπάρξει ένας ασφαλής
διάδρομος για τον τουρισμό, μιας και η
σεζόν μπορεί να ξεκινά περί τον Απρίλιο -
Μάιο, όμως η περίοδος των κρατήσεων
και προκρατήσεων, ιδίως για τους ταξι-
διώτες που έρχονται από το εξωτερικό,
ξεκινά τον επόμενο μήνα. 

Και αυτό γιατί πολλοί πολίτες της Κεν-
τρικής ή της Βόρειας Ευρώπης προγραμ-
ματίζουν τις διακοπές τους ήδη από τώρα
και θέλουν να ξέρουν ποιες είναι οι συν-
θήκες που επικρατούν στις χώρες που θα
ταξιδέψουν. 

Με δεδομένες τις εκτιμήσεις ότι το φε-
τινό καλοκαίρι θα είναι ακόμη καλύτερο
από το περσινό, που ξεπέρασε σημαντικά
τις προσδοκίες των ιθυνόντων του τουρι-
σμού, η κυβέρνηση θέλει με κάθε τρόπο
να στείλει το μήνυμα ότι η χώρα είναι
ασφαλώς ανοιχτή και έτσι θα παραμείνει. 

Μόνο με PLF
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-

cal», η κυβέρνηση συζητά να άρει και την
υποχρέωση για test που θα πρέπει να φέ-

ρει κάποιος για να μπει στη χώρα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Με δεδομένο ότι, αν
δεν προκύψει κάποια άλλη μετάλλαξη, η
επιδημιολογική κατάσταση θα είναι πολύ
καλύτερη, είναι άκρως πιθανό να αρκούν
το πιστοποιητικό εμβολιασμού και, βεβαί-
ως, το PLF που έχει αποδειχτεί χρήσιμο
στο σκέλος της ιχνηλάτησης αλλά και του
δειγματοληπτικού testing. Υπενθυμίζεται
ότι με τη σύσταση της Κομισιόν το ευρω-
παϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό έχει διάρ-
κεια εννέα μηνών, αν κάποιος δεν έχει κά-
νει και την αναμνηστική δόση. 
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Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης

Η εμβάθυνση των ελληνογερμανικών σχέσεων αλλά
και οι επείγουσες διεθνείς εξελίξεις, όπως η ένταση
της Ρωσίας και της Δύσης με επίκεντρο την Ου-
κρανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλε-
φωνικής συνομιλίας που είχαν χθες ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και ο νέος Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Ο πρωθυπουρ-
γός συνεχάρη τον κ. Σολτς για την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του, ενώ, όπως αναφέ-
ρεται στη σχετική ενημέρωση από το πρωθυ-
πουργικό γραφείο, οι δύο άνδρες συμφώνησαν
να συναντηθούν το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, κυ-
βερνητικές πηγές διευκρίνιζαν πως δεν θα πρέπει να
αναμένεται συνάντηση των δύο στο περιθώριο τόσο της

Συνόδου ΕΕ - Αφρικής το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου
στις Βρυξέλλες ή της Διεθνούς Διάσκεψη για την

Ασφάλεια στο Μόναχο τις ίδιες πάνω
κάτω μέρες. Όπως τονίζουν τα

ίδια πρόσωπα, είναι πλήρως
κατανοητό ότι ο Γερμανός
καγκελάριος χρειάζεται κά-
ποιο χρόνο ώστε να εξοικειω-

θεί με την πραγματικότητα των
νέων του καθηκόντων. Επιπλέον,

σημειώνουν πως οι δυο τους διατηρούν
μια καλή επικοινωνία, ενώ υπενθυμίζουν πως Μητσο-
τάκης και Σολτς… γειτνιάζουν στα Ευρωπαϊκά Συμβού-
λια, καταλαμβάνοντας διπλανές θέσεις και ανταλλάσ-

σοντας συχνά πυκνά απόψεις για τα τεκταινόμενα στις
Συνόδους Κορυφής και όχι μόνο.

Κατά τη χθεσινή τους επικοινωνία ο κ. Μητσοτά-
κης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη θετική

δυναμική των διμερών οικονομικών σχέσεων
αλλά και την ευνοϊκή συγκυρία για περισσό-
τερες γερμανικές επενδύσεις στη χώρα μας.
Συζήτησαν επίσης για τις εξελίξεις στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ
αναφορικά με το Ουκρανικό ανέδειξαν την

ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας, των
ανοικτών διαύλων με τη Ρωσία και του σεβασμού της εδα-
φικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, καθώς, όπως είπαν,
μια επιθετική κίνηση θα επέφερε σοβαρές συνέπειες.

Διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις σε Ρωσοουκρανικό 
και Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν Μητσοτάκης - Σολτς

Ασφαλής διάδρομος για
το άνοιγμα του τουρισμού

Το σχέδιο της κυβέρνησης
και το μήνυμα που θέλει να

εκπέμψει στο εξωτερικό
ενόψει της νέας σεζόν
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Σκηνή από τα… προσεχώς χαρακτηρίζουν στο Μέγαρο Μαξί-

μου την εν εξελίξει κοινοβουλευτική μάχη μετά την κατάθεση

πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο του

ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σας ενημέρωσε και χθες η «Political», ο Κυριάκος

Μητσοτάκης δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί στον… λασπο-

πόλεμο που θεωρείται βέβαιο πως θα επιδιώξει ο πιεζόμενος από

την ελεύθερη πτώση των ποσοστών του κόμματός του Αλέξης Τσί-

πρας και θα επιχειρήσει, κατά πληροφορίες, μια φυγή προς τα εμ-

πρός, περιγράφοντας τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για

τη χώρα σε όλους τους τομείς και δη σε αυτόν της οικονομίας.

Ακροβασίες Ανδρουλάκη
Τούτο, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα μείνει

απαθής στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουναν-

τίον. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο πως ταυτόχρονα θα επιχειρήσει να

πλαγιοκοπήσει και τον… απόντα από τη διαδικασία Νίκο Ανδρου-

λάκη, ο οποίος είναι σαφές πως «δεν μπορεί πλέον να μένει στο

απυρόβλητο», όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Στο

Μέγαρο Μαξίμου θεώρησαν λογική και θεσμική ακροβασία που

προσβάλλει, όπως έλεγαν, τον κοινό νου τη θέση Ανδρουλάκη «ναι

στην πρόταση δυσπιστίας, όχι σε εκλογές», κάνοντας λόγο για

ανεύθυνη και αντιφατική στάση, καθώς και για παλαιοκομματική

αντίληψη. Τα ίδια πρόσωπα εκτιμούσαν στο φόντο της προχθεσι-

νής συνέντευξής του στο Open ότι οι προτάσεις του νέου προ-

έδρου του ΚΙΝΑΛ εξαντλούνται σε γενικολογίες και αοριστολογία.

Η σκλήρυνση της «γαλάζιας» στάσης έναντι του αναπτερωμέ-

νου ΚΙΝΑΛ δεν είναι καθόλου τυχαία. Στο μέτρο που η διεύρυνση

της πολιτικής του επιρροής, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπή-

σεις τουλάχιστον, απειλεί τη δεσπόζουσα «γαλάζια» θέση στον

χώρο του προοδευτικού Κέντρου, κυβερνητικά στελέχη θα κλιμα-

κώνουν τις προκλήσεις έναντι του κ. Ανδρουλάκη, επιχειρώντας,

όπως σημειώνουν, να αναδείξουν την απουσία ρεαλιστικών προ-

γραμματικών θέσεων. «Τέρμα η ιδιότυπη ασυλία του κ. Ανδρουλά-

κη», λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες, οι οποίοι το-

νίζουν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους πως δεν θα επιτρέψουν στον

νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ να δοξάζεται κρυπτόμενος, την ώρα που

ο ίδιος ασκεί σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης. 

Αποδόμηση ΣΥΡΙΖΑ 
Στίγμα της στρατηγικής της αυριανής του ομιλίας έδωσε ο

πρωθυπουργός εξάλλου κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο

Προεδρικό Μέγαρο. Αναφερόμενος στην «πολύ σημαντική

εξέλιξη της επένδυσης της JP Morgan στη Viva Wallet», ο

Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε το κυβερνητικό δόγμα

για «ανάπτυξη που αφορά όλους τους Έλληνες και δεν αφή-

νει κανέναν πίσω». Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται

να ιεραρχήσει ως απόλυτες προτεραιότητες της κυβερνητι-

κής πολιτικής τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία κα-

λά αμειβόμενων θέσεων εργασίας αλλά και τη στήριξη του

διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της διαρκούς μείωσης της

φορολογίας αλλά και της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία Τσίπρα

παρέχει την άνεση μιας χρήσιμης -ιδίως ύστερα από μία πο-

λύ δύσκολη πολιτική δοκιμασία ελέω της κακοκαιρίας «Ελ-

πίδας»- σύνοψης των έως τώρα κυβερνητικών πεπραγμέ-

νων σε οικονομία, ασφάλεια και μεταρρυθμίσεις και, ως εκ

τούτου, της μοιραίας σύγκρισης με τις πενιχρές επιδόσεις

της προηγούμενης κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρω-

θυπουργός θα μιλήσει για ισχυρή ανάκαμψη και ανάκτηση

της διεθνούς αξιοπιστίας της οικονομίας, πολλαπλασιασμό

των επενδύσεων, ενίσχυση των εξαγωγών, σημαντική αύξη-

ση των καταθέσεων, ενώ θα διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση

θα παρεμβαίνει υπέρ της στήριξης νοικοκυριών και επιχει-

ρήσεων χάριν της αντιμετώπισης της ακρίβειας κατ’ αναλο-

γίαν με τις πρωτοβουλίες της εν καιρώ πανδημίας. Πρόκει-

ται, δε, να υπενθυμίσει «τις εθνικών διαστάσεων επιτυχίες»,

όπως θα πει, της ελληνογαλλικής και ελληνοαμερικανικής

αμυντικής συμφωνίας, αλλά και του νέου δυναμισμού που

αποπνέει η ελληνική διπλωματία σε περιφερειακό και διε-

θνές επίπεδο, ενώ θα επιμείνει πως η κυβέρνησή του παρα-

μένει στοχοπροσηλωμένη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσε-

ων και τομών, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους

και οικονομίας.
Σπύρος Μουρελάτος

Το θετικό αφήγημα Μητσοτάκη και το μέτωπο κατά ΚΙΝΑΛ 

Tης Στέλλας Παπαμιχαήλ

Κ
αυτό πολιτικό Σαββατοκύριακο προ-
βλέπεται στη Βουλή με αφορμή την
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο
Αλέξης Τσίπρας. Τα κόμματα λαμβά-

νουν θέσεις μάχης, καθώς η σύγκρουση αναμένε-
ται σφοδρή και εφ’ όλης της ύλης, με την ατζέντα να
περιλαμβάνει τη διαχείριση της κακοκαιρίας, της
πανδημίας, της ακρίβειας και όλων των πολιτικών
ζητημάτων που έχουν ανακύψει από τις γιορτές και
εντεύθεν.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η πρότα-
ση αναμένεται να καταψηφιστεί από τους 157 βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας και να υπερψηφιστεί
από τα μέλη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Το Κίνημα Αλλαγής
και τα υπόλοιπα κόμματα της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης σημειώνουν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της πρό-
τασης, καθώς διαφωνούν με την ασκούμενη κυβερ-
νητική πολιτική, ωστόσο εξαπολύουν πυρά και προς
τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές και για τη δική του

στάση. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον των βου-
λευτών για συμμετοχή στην τριήμερη συζήτηση εί-
ναι πολύ έντονο, καθώς έχουν εγγραφεί 220 βου-
λευτές από όλα τα κόμματα, αριθμός-ρεκόρ που

δεν έχει συγκεντρωθεί ούτε σε πενθήμερη συζή-
τηση προϋπολογισμού. Από τη ΝΔ έχουν ζητήσει
να μιλήσουν 108 βουλευτές, εκτός των υπουργών
που μπορούν να παρεμβάλλονται οποιαδήποτε

ώρα προκειμένου να υπερασπιστούν τους κυβερ-
νητικούς χειρισμούς, ειδικά στα πεδία της πανδη-
μίας και του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο 70
βουλευτές, από το ΚΙΝΑΛ 17, από το ΚΚΕ 12, από
την Ελληνική Λύση 5, από το ΜέΡΑ25 6 βουλευτές,
καθώς και 3 ανεξάρτητοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός
θα βρίσκεται στην αίθουσα της Ολομέλειας όχι
μόνο κατά τη διάρκεια της δικής του παρέμβασης
αλλά και σε πολλές άλλες χρονικές στιγμές, σε
μια συμβολική κίνηση υπεράσπισης του κυβερ-
νητικού έργου.

Η διαδικασία ξεκίνησε από χθες το βράδυ και θα
κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής με τη σφοδρή
σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών και τη διεξα-
γωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Λόγω των μέ-
τρων για τον κορονοϊό η ψηφοφορία θα γίνει διά
ζώσης και θα μπαίνουν στην αίθουσα οι βουλευτές
ανά 100, με σκοπό ωστόσο η διαδικασία να έχει
ολοκληρωθεί πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Μ Ο Μ Φ Η Σ

Σε θέση μάχης
κυβέρνηση και
αντιπολίτευση



Η
πρόταση δυσπιστίας που κατέ-
θεσε ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσί-
πρας εναντίον της κυβέρνησης

το μεσημέρι της Πέμπτης ταρακούνησε τα
ήδη ταραγμένα νερά της πολιτικής ζωής. 

Κύκλοι της Κουμουνδούρου υποστηρί-
ζουν πως δύο ήταν τα γεγονότα που έφε-
ραν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο σημείο
της απόφασης να προχωρήσει σε πρόταση
δυσπιστίας. Το πρώτο γεγονός αφορά τις
αποκαλύψεις των επαφών Φουρθιώτη με
στελέχη της κυβέρνησης και το δεύτερο
τα τεράστια προβλήματα που σημειώθη-
καν τις τελευταίες μέρες εξαιτίας της πα-
ράλυσης του κρατικού μηχανισμού από
την επέλαση του χιονιά. «Η κυβέρνηση
αιφνιδιάστηκε», αναφέρουν οι ίδιες πη-
γές, σημειώνοντας πως «η συζήτηση που
ανοίγει θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί

θα δούμε εκ νέου το πινγκ πονγκ των ευ-
θυνών να συνεχίζεται».

Σε ό,τι αφορά τον αιφνιδιασμό Τσίπρα,
οι πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι γνώστες
ήταν ελάχιστοι. «Δεν είχαμε ενημέρωση,
αλλά εκτιμούμε ότι ήταν πολύ σωστή κίνη-
ση. Αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε.
Ο Τσίπρας με αυτό τον τρόπο έσπασε την
εσωστρέφεια των ημερών που τροφοδο-
τούνταν από τις αντικρουόμενες απόψεις
γύρω από την εκλογή προέδρου και ΚΕ
από τη βάση. Προχωράμε δυνατά», υπο-
γραμμίζουν στελέχη της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, συμπληρώνοντας ότι το τε-
λευταίο διάστημα συζητείτο αυτό το ενδε-
χόμενο. 

Για τα βέλη Σκουρλέτη
Με αφορμή και το χθεσινό πρωτοσέλιδο

της «Political» για την επίθεση Σκουρλέτη

στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βλέπει «απο-
θέωση των μηχανισμών, καθώς και την
πριμοδότηση όσων έχουν την κάθε είδους
αναγνωρισιμότητα σε βάρος των λιγότερο
γνωστών αλλά αναγκαίων συντρόφων»
πίσω από την πρόταση για εκλογή από τα
μέλη του προέδρου και της ΚΕ, προεδρι-
κοί κύκλοι σηκώνουν το γάντι. «Μιλά ο
Πάνος για εσωτερική δημοκρατία, πώς
έχει ηγηθεί της εσωκομματικής ίντριγκας
τόσο εναντίον του προέδρου όσο και αρ-
κετών από εμάς;», ερωτούν ειρωνικά και
συνεχίζουν: «Αν δεν είναι δημοκρατικό να
εκλέγονται τα μέλη της ΚΕ από τη βάση,
δηλαδή να έχει λόγο για την επιλογή των

στελεχών των ανώτερων οργάνων το απλό
μέλος, τότε ποιο είναι το δημοκρατικό;
Όσα γίνονται από το 2012 μέχρι σήμερα;
Φράξιες, ομάδες, διαγραφές και αποκλει-
σμός μελών με το έτσι θέλω κάποιων έμ-
μισθων της Κουμουνδούρου;». 
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Ικανοποίηση στην
Κουμουνδούρου για 
το αιφνιδιαστικό χτύπημα 
με την πρόταση μομφής

Τέλος μπαίνει και επισήμως στην περίοδο χάριτος για τη
νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μετά τη στάση που αποφα-
σίστηκε να τηρήσει η Χαριλάου Τρικούπη στην πρόταση δυ-
σπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δημοσκοπικά δεδομέ-
να και το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί για το Κίνημα Αλλα-
γής το καθιστούν πλέον ως μια υπολογίσιμη πολιτική δύνα-
μη που είναι ικανή να κάνει τη ζημιά. 

Έτσι λοιπόν η αντιμετώπιση του Κινήματος, όπως διαφαί-
νεται, δεν θα είναι πλέον με τη λογική ενός μικρού κόμμα-
τος, αλλά ως μιας ανερχόμενης πολιτικής δύναμης που
απειλεί το σημερινό δικομματικό περιβάλλον.

Όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Open αιτιολογώντας
την υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να
αποδεχτεί και το αίτημα για πρόωρες εκλογές, προκάλεσαν
την αντίδραση και των δύο πλευρών. Ειδικότερα, ο κ. Αν-
δρουλάκης εξήγησε ότι η στάση του κόμματός του στη Βου-
λή κατά την τριήμερη συζήτηση παραπέμπει σε καταδίκη
των κυβερνητικών χειρισμών αλλά και στην ανάδειξη προ-

τάσεων για να γίνει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
«πραγματικό στρατηγείο». Ωστόσο, χαρακτήρισε αδιανόη-
τη εξέλιξη την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τη στιγ-
μή, όπως είπε, «που συνεχίζουμε να θρηνούμε πάνω από
100 νεκρούς τη μέρα από την πανδημία». Μάλιστα, αφού
ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι για το κόμμα του δεν θα
υπάρξει καμία παρέκκλιση από την αυτόνομη πορεία, υπο-
γράμμισε ότι «εμείς δεν κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια
αλλά αντιπολίτευση και προτάσεις που βελτιώνουν τη ζωή
των πολιτών. Δεν ασχολούμαστε με τη στρατηγική του Τσί-
πρα. Αξιολογούμε αρνητικά τη διαχείριση Μητσοτάκη».

Αίσθηση προκάλεσε η άμεση αντίδραση της ΝΔ, που με
μια υψηλών τόνων ανακοίνωση έβαζε στο στόχαστρο τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ενώ με ειρωνική διάθεση
ήταν και το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καλοδεχούμενη η υπερψήφιση της πρότασης μομφής
από το ΚΙΝΑΛ. Περιμένουμε να εξηγήσει στους πολίτες
ωστόσο, αφού καταψηφίζει την αποτυχημένη κυβέρνηση
της Δεξιάς, γιατί δεν θέλει εκλογές. Και να καταψηφίζει την
κυβέρνηση και να ζητάει την παραμονή του κ. Μητσοτάκη,
δεν γίνεται».

Απάντηση και στους δύο
«Οι αποψινές πανομοιότυπες ανακοινώσεις ΝΔ και ΣΥ-

ΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν ότι η υπεύθυνη στάση της παράταξής
μας ενοχλεί και τους δύο. Ήταν αναμενόμενο. Γιατί εκλαμ-
βάνουν την πολιτική ως άγονη αντιπαράθεση και ακραία
πόλωση. Απορούν δήθεν πώς είναι δυνατόν να μη στηρί-
ζουμε την κυβέρνηση μετά την αποτυχημένη διαχείριση
και αυτής της κρίσης, που οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε
απίστευτη ταλαιπωρία, αλλά και να μη ζητάμε εκλογές μέ-
σα στην έξαρση της πανδημίας, ενώ θρηνούμε δεκάδες συ-
νανθρώπους μας καθημερινά. Τις απορίες τους θα λύσει ο
ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα».

Πάντως, στο Κίνημα Αλλαγής αντιμετωπίζουν με ψυ-
χραιμία τις τροχιοδεικτικές βολές που έχουν δεχτεί ένθεν
κακείθεν. Όπως λένε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
μπουν στον χορό μιας ανούσιας αντιπαράθεσης χάριν των
πρόσκαιρων εντυπώσεων. Θα απαντούν όπου και όποτε
χρειάζεται με κριτική και ρεαλιστικές προτάσεις.

Επίθεση Τσίπρα 
για να βγει από 
τα προβλήματα

«Τέλος τα μέλια» από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για το Κίνημα Αλλαγής

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σ

τον πανικό από τις δημοσκοπήσεις
που φέρουν το Κίνημα Αλλαγής να
πλησιάζει επικίνδυνα τον ΣΥΡΙΖΑ
αποδίδει την πρόταση δυσπιστίας,

που κατέθεσε κατά της κυβέρνησης ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέν-
τευξή του στην «Political». Εμφανίστηκε μά-
λιστα αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα
επιτύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας στις
επόμενες εκλογές.

Αναφορικά με τα προβλήματα από την κα-
κοκαιρία «Ελπίδα», ο κ. Γεωργιάδης υπενθύ-
μισε τη «γενναία συγγνώμη» του πρωθυ-
πουργού και έκανε λόγο για λάθος διαχείρι-
ση από τον παραχωρησιούχο της Αττικής
οδού. Δεσμεύτηκε, δε, πως η κυβέρνηση πα-
ρακολουθεί στενά το ζήτημα της ακρίβειας
και θα παρέμβει όπου αυτό κριθεί απαραίτη-
το, κάνοντας λόγο για «δύσκολους πρώτους
μήνες του 2022». Τέλος, εγκάλεσε τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης που δεν υπερψήφισαν
τον νόμο περί υποχρεωτικότητας του εμβο-
λιασμού για τους πολίτες άνω των 60.

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας κατέθεσε τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή πρόταση μομφής κατά της κυβέρ-
νησης; Συμφωνείτε με όσους λένε ότι τε-
λικά σας έκανε «δώρο»;
Νομίζω ότι άπαντες κατάλαβαν ότι ο πανι-

κός από τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε ο
τηλεοπτικός σταθμός Alpha οδήγησε τον κύ-
ριο Τσίπρα στην κατάθεση της προτάσεως
μομφής κατά της κυβερνήσεως. Είναι προ-
φανές ότι ζήτημα εμπιστοσύνης της Βουλής
στην κυβέρνηση δεν υφίσταται, άρα το μόνο
που κατάφερε ο κύριος Τσίπρας είναι να μας
βοηθήσει να αναδείξουμε μέσα σε αυτές τις
μέρες πυκνού κοινοβουλευτικού διαλόγου
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AΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ 

«Δεν βάζω το χέρι μου 
στη φωτιά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα είναι δεύτερο κόμμα»

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

«Οι ευθύνες θα καταλογιστούν όταν
πρέπει και από εκείνον που πρέπει,
σίγουρα όχι από εμένα. Είναι όμως
απολύτως προφανές ότι με το θέμα 

της Αττικής οδού έγινε λάθος 
διαχείριση. Κυρίως από την εταιρεία 

για να μην κοροϊδευόμαστε» 

“



όλο το έργο που έχουμε κάνει τα τελευταία
σχεδόν τρία χρόνια. Τον ευχαριστώ θερμά
για αυτό. Εγώ προσωπικά θα παρουσιάσω
όλη την πορεία του υπουργείου Ανάπτυξης
αυτά τα τρία χρόνια.

Υπάρχουν ευθύνες σε κυβέρνηση και
κρατικό μηχανισμό; Και αν ναι, πώς επι-
μερίζονται αυτές για την εικόνα χάους
στην Αττική από την κακοκαιρία «Ελ-
πίς»; Γιατί παρά την αναβάθμιση του θε-
σμού της Πολιτικής Προστασίας το κρά-
τος εξακολουθεί να παρουσιάζει χτυπη-
τές αδυναμίες; Φταίνε τα πρόσωπα ή το
μοντέλο αντιμετώπισης τέτοιων φαινο-
μένων;
Ο πρωθυπουργός ζήτησε μια μεγάλη και

γενναία συγγνώμη από τους Έλληνες πολί-
τες και, όπως είπε στο Υπουργικό Συμβού-
λιο, «διδασκόμαστε από τα λάθη και προ-
χωράμε». 

Η σύγκριση του τρόπου αντιμετώπισης
της «Μήδειας» και της «Ελπίδος» έχει θετι-
κά και αρνητικά. Πήγαμε καλύτερα ως
προς τις διακοπές του ρεύματος και ως
προς τους απεγκλωβισμούς σε διάφορες
περιοχές της Αττικής. Πήγαμε προφανώς
χειρότερα ως προς την κυκλοφορία σε
κεντρικούς δρόμους και κυρίως στην Αττι-
κή οδό. Οι ευθύνες θα καταλογιστούν όταν
πρέπει και από εκείνον που πρέπει, σίγου-
ρα όχι από εμένα.

Είναι όμως απολύτως προφανές ότι με το
θέμα της Αττικής οδού έγινε λάθος διαχεί-
ριση. Κυρίως από την εταιρεία, για να μην
κοροϊδευόμαστε.

Παρά τα πακέτα οικονομικής στήριξης
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το κύ-
μα ακρίβειας απειλεί την ούτως ή άλλως
εύθραυστη κοινωνική συνοχή. Πώς
σκέφτεται η κυβέρνηση να ισορροπήσει
ανάμεσα στις αυξημένες ανάγκες των
πολιτών και τον κανόνα της δημοσιονο-
μικής ισορροπίας; Πότε εκτιμάτε πως θα
αποκλιμακωθεί το φαινόμενο;
Καταρχάς, λόγω της «Ελπίδας» πέρασε

στα ψιλά η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για αύ-
ξηση επί 3ο συνεχόμενο τρίμηνο το 2021
του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων
πολιτών. Και το 1ο και το 2ο και το 3ο τρίμη-
νο είχαμε σημαντική αύξηση άνω του 6%
του διαθέσιμου εισοδήματος, πράγμα που
σημαίνει ότι σε έναν μεγάλο βαθμό η ακρί-
βεια μέσα στο 2021 απορροφάται από αυτή
την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Για το 2022 οι πρώτοι μήνες θα είναι πο-
λύ δύσκολοι, για αυτό και η κυβέρνηση πή-
ρε επιπλέον μέτρα: Αύξηση του βασικού
μισθού, επιπλέον μέτρα στήριξης στις επι-
χειρήσεις που είχαν πολύ μεγάλη ζημία για
να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, εντατικοί
έλεγχοι στην αγορά για την αύξηση των τι-

μών, ενίσχυση στο ενεργειακό κόστος για
τον έλεγχο των τιμών κ.λπ. Είμαστε από πά-
νω και μελετούμε το φαινόμενο.

Οφείλω να σας πω ότι είναι δύσκολο αυ-
τήν τη στιγμή να γίνει πρόβλεψη. Όσον
αφορά τα commodities, έχουν ήδη πάρει
την κατιούσα διεθνώς και αυτός είναι ένας
πρόδρομος δείκτης ότι αρχίζει το φαινόμε-
νο να αποκλιμακώνεται.

Δυστυχώς, άλλοι πιο σύνθετοι λόγοι δεν
έχουν επιτρέψει την ίδια πορεία στην ενέρ-
γεια, τουλάχιστον αυτό που θα θέλαμε.
Υπάρχουν και οι γεωπολιτικές ανησυχίες
μπροστά μας, όπως η κλιμάκωση της έντα-
σης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που
δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες και
κρατούν τις τιμές ψηλά.

Αυτήν τη στιγμή κανείς δεν ξέρει πώς θα
εξελιχθεί η κατάσταση εκεί. Όσο οι αγορές
ποντάρουν ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο
θερμό επεισόδιο με απρόβλεπτες συνέπει-
ες, οι τιμές ανεβαίνουν. Αν όλα πάνε καλά,
πράγμα που όλοι ευχόμαστε, οι τιμές θα
πέσουν.

Δεν μπορώ λοιπόν σήμερα να κάνω μια
τέτοια πρόβλεψη. Μπορώ να σας πω όμως
ότι η κυβέρνηση θα είναι μήνα μήνα πάνω
από το πρόβλημα και όπου χρειαστεί να
παρέμβουμε, θα παρέμβουμε.

Και ναι, πρέπει να τηρήσουμε τη δημο-
σιονομική ισορροπία. Αυτό είναι ευθύνη
όχι μόνο της κυβερνήσεως, είναι συμφέ-
ρον του ελληνικού λαού. Διότι αν οι αγορές
στοχοποιούσαν την Ελλάδα ότι δεν φέρεται
με νοικοκυροσύνη στα δημόσια οικονομι-
κά της, αυτό θα σήμαινε αύξηση του επιτο-
κίου δανεισμού της χώρας και άρα αύξηση
των επιτοκίων δανεισμού όλων των επιχει-

ρήσεων και των νοικοκυριών.
Άρα δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα. Θέ-

λει προσεκτικές κινήσεις και νοικοκυρε-
μένες.

Πότε θεωρείτε πως θα έχουμε πλήρη
και οριστική επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική ομαλότητα; Η αντιπολί-
τευση μιλά ανοιχτά πλέον για κυβερνη-
τική χρεοκοπία στο πεδίο της διαχείρι-
σης της πανδημίας. Τι απαντάτε;
Ήδη η χαλάρωση των μέτρων ψηφίστηκε

και εφαρμόζεται από τη Δευτέρα. Η πανδη-
μία είναι απολύτως υπό έλεγχο και το μόνο
στο οποίο επικεντρώνεται η αντιπολίτευση,
όχι άδικα θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι ο
μεγάλος αριθμός των καθημερινών θανά-
των, πράγμα που και εμάς μας συγκλονίζει.

Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας χά-
νουν τη ζωή τους από Covid γιατί παρέμει-
ναν ανεμβολίαστοι. Αυτός είναι ο βασικός
λόγος. Οι εννέα στους δέκα θανάτους εί-
ναι από ανεμβολίαστους συμπολίτες μας
άνω των 60 ετών. Και ρωτώ: όταν ψηφίσα-
με το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολια-
σμού στους άνω των 60, η αντιπολίτευση
το υποστήριξε ή ήταν απέναντι; Είναι απλό
το ερώτημα. Δεν μπορείς ταυτόχρονα να
θρηνείς για τους ανεμβολίαστους συμπο-
λίτες μας που πεθαίνουν και ταυτόχρονα
να είσαι εναντίον στον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό τους.

Πόσο σας ανησυχεί η αναδιάταξη του
πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή αποτυ-
πώνεται στις πρόσφατες δημοσκοπή-
σεις; Εκτιμάτε πως η σημαντική άνοδος
που καταγράφει το ΚΙΝΑΛ δυσχεραίνει

την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας
για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυ-
βέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές;
Σε αυτό το πλαίσιο μήπως αλλάζει η
κεντρική κυβερνητική στρατηγική περί
εξάντλησης της τετραετίας; Υπάρχει θέ-
μα αλλαγής του εκλογικού νόμου;
Δεν υπάρχει καμία ανησυχία και καμία

αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά τη Νέα
Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ανησυχία, διότι
είμαι προσωπικά απολύτως βέβαιος ότι ο
ελληνικός λαός θα μας κρίνει δίκαια.

Είμαστε μία κυβέρνηση που η μοίρα δεν
μας άφησε καθόλου να εφαρμόσουμε απε-
ρίσπαστα το οικονομικό μας πρόγραμμα,
αλλά πηγαίνουμε από τη μία κρίση στην άλ-
λη. Από την κρίση του Έβρου στην κρίση
της πανδημίας. Από την κρίση της πανδη-
μίας στην κρίση της ενέργειας. Από την
κρίση της ενέργειας στην κρίση του πλη-
θωρισμού και ποιος ξέρει τι άλλο.

Οι πολίτες λοιπόν βλέπουν ότι εργαζόμα-
στε, ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προ-
βλήματα, ότι η Ελλάδα έχει μπει σε οικονο-
μική ανάπτυξη, ότι ο τουρισμός πηγαίνει
καλά, ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται,
ότι οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν, ότι η
ανεργία πέφτει και ότι πολλά παιδιά μας
που έφυγαν στο εξωτερικό γυρίζουν και
βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα.

Πιστεύω απόλυτα ότι η τελική τους κρίση
θα είναι δίκαιη και η Νέα Δημοκρατία θα
εκλεγεί ξανά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώ-
ρα, το ποια θα είναι η σειρά των κομμάτων
της αντιπολιτεύσεως, αυτό ακόμη μένει να
απαντηθεί. Πιθανότατα ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρα-
μείνει δεύτερο κόμμα, αλλά δεν βάζω και
το χέρι μου στη φωτιά. 
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ΈΈνας Μωυσής 
για την Attica Bank… 
Διέρρευσε και το όνομα του ανθρώπου που

φαίνεται να πηγαίνει στην Attica Bank. Εκτός

απροόπτου, επικρατέστερος για τη θέση του

Θεόδωρου Πανταλάκη και ως πρόταση του

ΤΧΣ -αν και τον κύριο ρόλο έχει η ΤτΕ ως επο-

πτεύουσα τη μη συστημική Attica Bank- φέ-

ρεται ο κ. Μίνως Μωυσής, πρώην πρόεδρος

της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Ο ίδιος

έχει θητεύσει μεταξύ άλλων στην Εθνική Τρά-

πεζα, την πρώην Εμπορική Τράπεζα, την Εθνι-

κή Ασφαλιστική, την Interamerican, την PQH,

ενώ είναι ιδρυτικός εταίρος στην εταιρεία

συμβούλων Synergon Partners και αναλογι-

στής. Τον τελικό λόγο πάντως θα τον έχει ο

Στουρνάρας…

Ο ΑΔΜΗΕ ενώνει 
Ελλάδα με Κύπρο
Να και μια καλή είδηση. Εγκρίθηκε τελικώς ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. για
τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Με την ηλε-
κτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου μέσω
Κρήτης (Euroasia Interconnector) η Κύπρος
ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλε-
κτρισμού και καθίσταται ισότιμο μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και σε ενεργειακό επίπεδο,
ενώ η Κρήτη εξελίσσεται σε ενεργειακό σταυ-
ροδρόμι στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Η δι-
πλή διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό
Σύστημα Μεταφοράς της Ελλάδας -μέσω Πελο-
ποννήσου και Αττικής- ανοίγει τον δρόμο για
την περαιτέρω αναβάθμιση του ενεργειακού
ρόλου του νησιού στην ευρύτερη περιοχή. Φο-
ρέας υλοποίησης θα είναι ο ΑΔΜΗΕ. Στο πλαί-
σιο της συμμετοχής του, ο ΑΔΜΗΕ θα αναλάβει
συντονιστικό και εποπτικό ρόλο για τον βέλτι-
στο σχεδιασμό του έργου, την πορεία υλοποί-
ησης των μελετών, την προώθηση των διαγωνι-
στικών διαδικασιών και την άρτια εκτέλεση συ-
νολικά της νέας διασύνδεσης.

Νύχτα μέρα ο ΘΒ 
στο πλάι του υπουργού

Την προηγούμενη εβδομάδα από αυτήν τη στή-
λη ασχοληθήκαμε με τον διευθυντή του
υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτό-
πουλου, τον γνωστό σε όλους μας ΘΒ ή αλλιώς
με το παρατσούκλι ο «Σοκολατάκιας». Μάθαμε
λοιπόν ότι το απόγευμα της προπερασμένης
Παρασκευής επέστρεψε από το Ισραήλ, όπου
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, ο υπουρ-
γός με τον ΘΒ, τον οποίο παίρνει πάντα μαζί
στα ταξίδια του.
Ο υπουργός, επειδή είχε έρθει σε επαφή με
ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο ήταν
θετικό στον κορονοϊό, μόλις έφτασε στην Αθή-
να πήγε κατευθείαν στο υπουργείο προκειμέ-
νου να μπει στην προβλεπόμενη καραντίνα. Το
ίδιο βράδυ, ως εκ θαύματος, εμφανίστηκε στο
υπουργείο και ο ΘΒ, ο οποίος, όπως πληροφο-
ρούμαι, έμεινε και αυτός εκεί για να... συμπα-
ρασταθεί στον πολιτικό του προϊστάμενο. Δεν
έμαθα βέβαια αν εκτός από τους δύο άντρες
παρέμειναν στο υπουργείο και αλλά άτομα για
την προβλεπόμενη υπηρεσία ή κάποια γραμ-
ματέας... του ΘΒ!

ΥΓ.: Πληροφορούμαι ότι ο ΘΒ συναντά τον (τε-
ράστιο) πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο
Καμμένο. Είναι ενήμερος για αυτές τις συναν-
τήσεις ο πολιτικός του προϊστάμενος;

Καιρό είχε να χτυπήσει με κάτι ευχάριστο ο
Θάνος Τζήμερος του κόμματος Δημιουργία
Ξανά. Βλέποντας ο άνθρωπος να γράφουν
όλοι στο timeline για την κακοκαιρία, σκέ-
φτηκε και αυτός να πει τη δική του... ιδέα.
Προτείνει λοιπόν να γίνουν όλοι οι αυτοκι-
νητόδρομοι κρατικοί και να μην υπάρχουν
διόδια. Τι μου θυμίζει αυτή η λογιστική; Κάτι
μου θυμίζει από Κουμουνδούρου μεριά.
Όλες οι τράπεζες κρατικές και ζήτω η Βενε-
ζουέλα.

Αρνητικό
προηγούμενο 
η αφωνία

Ο
ι ανεπάρκειες και οι αστοχίες στην αντι-
μετώπιση της «Ελπίδας», όπως επεσή-
μανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πα-

ρέμβασή του στο Υπουργικό της περασμένης
Τρίτης, δεν ήταν η μοναδική εστία προβληματι-
σμού στο Μέγαρο Μαξίμου. Το «κρυφτούλι»
ορισμένων υπουργών, οι οποίοι… εξαφανίζον-
ται από τα ΜΜΕ όταν η κυβέρνηση χρειάζεται
στήριξη, είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο
από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Μάλιστα,
κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν
πως ο κ. Μητσοτάκης έχει στο γραφείο του πλή-
ρως ενημερωμένο κατάλογο με τους υπουρ-
γούς που βγήκαν μπροστά αυτό το δύσκολο τε-
τραήμερο αλλά και με τους λοιπούς που προτί-
μησαν τη… θαλπωρή της σιωπής. «Όλες οι συμ-
περιφορές συνεκτιμώνται», σημείωναν με νόη-
μα κυβερνητικοί παράγοντες.

Να το ξέρετε. Την Κυριακή ο
πρόεδρος Αλέξης δεν θα δώσει
ρεσιτάλ ούτε για τον κακό χαμό
του χιονιά, ούτε για την ακρί-

βεια, ούτε για την πανδημία. Θα
υιοθετήσει πλήρως τους ισχυρι-

σμούς του «μάνατζερ Τζούλιας» και θα πάει τη συ-
ζήτηση σε άλλο level, τύπου «ερωτοδικείο». Για τέ-
τοια κατάπτωση μιλάμε...
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Ο Τζήμερος θέλει
κρατικούς
αυτοκινητόδρομους

Ο Αλέξης, η δημοσκόπηση
και τα τηλέφωνα…

Αν αληθεύει αυτό που γράφτηκε, ότι ο πρόεδρος
Αλέξης έπαιρνε τηλέφωνο στη διοίκηση του Alpha
και ζητούσε διακαώς να μην παίξει η δημοσκόπηση
που τον έδειχνε μισή μονά-
δα μπροστά από το ΚΙΝΑΛ,
τότε τα πράγματα είναι εξό-
χως θλιβερά. Εγώ αδυνατώ
να πιστέψω ότι έπαιρνε τη-
λέφωνα στο συγκεκριμένο
κανάλι. Έχει να πάρει από
τότε που ζητούσε συγγνώ-
μη για την γκάφα του Χρή-
στου Γιαννούλη, ο οποίος «κατήγγειλε» ότι ο Alpha
του Βαρδινογιάννη πληρώθηκε για να παίξει συνέν-
τευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή και αν ήταν
«επιτυχία» του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε το δάκρυ κορόμηλο
και η συγγνώμη σύννεφο...
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
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LOCK

Κόσμο και κοσμάκη είδε 
το αφεντικό της JP Morgan
O

Τζέιμι Ντιμόν δείπνησε το βράδυ με εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματι-
κής κοινότητας στο εστιατόριο του Μουσείου Ακρόπολης, απολαμβάνοντας ελ-
ληνικές παραδοσιακές συνταγές. Στο κλειστό δείπνο δεν παρευρίσκονταν εκ-

πρόσωποι της κυβέρνησης αλλά ούτε και τραπεζίτες. Μεταξύ των προσκεκλημένων επι-
χειρηματιών ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Μιχάλης Στασινό-
πουλος της Βιοχάλκο, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος του ομώνυμου ομίλου και ο Μιχάλης
Τσαμάζ του ΟΤΕ. Οι συζητήσεις υπό το βλέμμα των Καρυάτιδων ήταν πολύ ενδιαφέρου-
σες για τις επιχειρηματικές προοπτικές που ανοίγονται στη χώρα με τη μοναδική ευκαι-
ρία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Ντιμόν μετά τον πρωθυπουργό είδε κατ’ ιδίαν
τη Μαριάννα Λάτση, η οποία -διά του family office- είναι μέτοχος στη Viva. Επίσης, είχε
τετ α τετ με τον CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη και ο κύκλος των ελληνικών επαφών
του ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eu-
robank Φωκίωνα Καραβία.

Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν…
Αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε προχθές μέσω του Open ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν
επιδιώκει εκλογές όσο τουλάχιστον οι «σκληροί» δείκτες της πανδημίας, όπως δυστυχώς οι
θάνατοι, δεν αποκλιμακώνονται, δεν σημαίνει πως στο παρασκήνιο η Χαριλάου Τρικούπη δεν
ετοιμάζεται για το σενάριο ενός εκλογικού αιφνιδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήλη
πληροφορείται εξ εγκύρων πηγών πως πυκνώνουν τις τελευταίες μέρες οι συναντήσεις
ανάμεσα στον επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων Ευάγγελο Αργύρη και
«μπαρουτοκαπνισμένων» σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κομματικών στελεχών,
όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Νίκος Σαλαγιάννης και ο Μανώλης
Όθωνας. Στόχος των εν λόγω επαφών είναι να έχει διαμορφωθεί η απαραίτητη βάση
δεδομένων, να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία ώστε η νέα επιτροπή -δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η στελέχωσή της- να μην ξεκινήσει από το μηδέν…
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Ο Δημητριάδης 
και το ασθενοφόρο
της Σαλαμίνας
Ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο για τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς απέκτησε ο Δή-
μος Σαλαμίνας. Πρόκειται για έναν δήμο
που επιτελεί εξαιρετικό έργο για την ευ-
ζωία των αδέσποτων ζώων και πριν από λί-
γο καιρό σε επιστολή του ζητούσε την υπο-
στήριξη του πρωθυπουργικού γραφείου
προκειμένου να ενισχυθεί ο δήμος με ένα
ασθενοφόρο για τα ζώα που περιθάλπει
καθημερινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
αριθμός των αδέσποτων ζώων στα οποία
έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω
των υγειονομικών του μονάδων ξεπερνά
τις 3.000 μόνο τον περασμένο χρόνο και
ήδη έχουν προβεί σε 293 υιοθεσίες αδέ-
σποτων σκύλων, 342 στειρώσεις, ενώ 368
ζώα νοσηλεύτηκαν σε κτηνιατρεία του δή-
μου. Το νέο ασθενοφόρο θα βοηθήσει στην
αντιμετώπιση και έκτακτων περιστατικών,
ενώ η επάνδρωση και ο εξοπλισμός του
εξασφαλίστηκαν έπειτα από προσωπική
φροντίδα του διευθυντή του πρωθυπουργι-
κού γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον
οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο
δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος.

ΚΟΥΙΖ: Ξέρει κανείς να μας
πει ποια είναι η δεύτερη αμε-
ρικανική εταιρεία που ετοι-
μάζει μεγάλη επένδυση στην
Ελλάδα και την οποία έχει
προαναγγείλει (χωρίς να μας
δώσει όνομα) πριν από μια
εβδομάδα με tweet o Αλέξης
Πατέλης; Σε ποιον τομέα δρα-
στηριοποιείται; Τουρισμό, ξε-
νοδοχεία ή καζίνο;

Έρχονται βαριές
αγωγές 
για την Αττική οδό 

Μπλέκει αρκετά το κουβάρι με τις
αποζημιώσεις και τις αγωγές που έρ-
χονται εναντίον της Αττικής οδού. Η A-
thens City Limousine Services, η οποία
είχε αναλάβει τη μεταφορά του υπουρ-
γού Τουρισμού της Τουρκίας, στρέφεται
με εξώδικο κατά της εταιρείας Αττικές
Διαδρομές και στελεχών της. Μάλιστα,
ένα από τα οχήματα της εταιρείας που
μετέφερε και Έλληνα διπλωμάτη υπό
ακραίες συνθήκες παρέμεινε ακινητο-
ποιημένο επί ένα 24ωρο, με τον πρέσβη
να απεγκλωβίζεται από άλλο όχημα στις
4 το πρωί. Ζητά μάλιστα εντός τριών
ημερών την καταβολή αποζημίωσης
30.000 ευρώ, απειλώντας σε διαφορετι-
κή περίπτωση με αγωγή.

Ο Πέτσας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέ-

λιος Πέτσας έστειλε επιστολή προς τους δήμους
και τις περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της έντονης χιονόπτωσης
ενόψει και του νέου κύματος κακοκαιρίας που
αναμένεται το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την
πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας. Ουσιαστικά τους προειδοποιεί να μην επα-
ναληφθούν τα ίδια λάθη. «Οι όποιες δυσλειτουρ-
γίες παρατηρήθηκαν στη διαχείριση της πρωτο-
φανούς κακοκαιρίας “Ελπίδα” είναι επιβεβλημένο να μην επαναληφθούν», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά. «Καθαρίστε τα φρεάτια», γράφει λίγο παρακάτω στην επιστολή. Όποιος
καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι, γνωστό αυτό.



Το ισχυρό σενάριο 
της «εθελούσιας εξόδου»
στη «γαλάζια» ΚΟ

Σας είχα ενημερώσει προ καιρού ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θέλει να ανανεώσει το στελε-
χιακό δυναμικό του κόμματος και θα το πράξει
με την ευκαιρία των επόμενων εθνικών εκλο-
γών, όποτε και αν γίνουν. Ο πρωθυπουργός θέ-
λει με έναν τρόπο να μπει ηλικιακός «κόφτης»
προκειμένου οι παλαιότεροι να αφήσουν χώρο
για τους νεότερους. Επειδή όμως, όπως μου
έλεγε και στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη,
ο πρόεδρος σέβεται και τιμά τους συναδέλφους
του που έχουν διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα
στον πολιτικό στίβο, θα το κάνει με τη δέουσα
κομψότητα. Με έναν τύπο «εθελούσιας εξό-
δου», η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους
από τους παλαιούς το επιθυμούν να αξιοποι-
ηθούν σε άλλα κρίσιμα συμβουλευτικά πόστα. 

Ο Τσίπρας, ο μεσαίος
χώρος και το δεύτερο
διαζύγιο του Γιάννη

Τελικά και αυτή η σχέση «σάπισε» σαν ώριμο
φρούτο που δεν άντεξε τον ανθυγιεινό αέρα της
ήττας. Και ναι, το ξέρω ότι σας στενοχωρώ μέρα
που είναι, αλλά μου λένε ότι το δια-
ζύγιο Τσίπρα - Λούλη είναι
οριστικό. Ο πρόεδρος
Αλέξης έγινε έξαλλος
με τη δημόσια κριτική
που του άσκησε ο επί
χρόνια σύμβουλός του
σε θέματα επικοινωνίας
Γιάννης Λούλης και επήλθε
η ρήξη. Έτσι, ο κ. Λούλης δεν θα μπορεί να συ-
νεισφέρει πια στον αγώνα της Κουμουνδούρου
να αποκτήσει κάποια επαφή με τον πολυτρα-
γουδισμένο «μεσαίο χώρο». ΥΓ.: Επειδή διαθέ-
τουμε μνήμη ελέφαντα, κάπως έτσι είχε εκδο-
θεί και το διαζύγιο του εν λόγω με τον Κώστα
Καραμανλή μόλις ο δεύτερος υπέστη βαριά
εκλογική ήττα. 
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Κάκιστος σύμβουλος ο πανικός
Μέσα στον πανικό και στα νεύρα για τα αποτελέσματα
της Abacus Research, που εμφάνισε το ΚΙΝΑΛ να
διεκδικεί και με τη βούλα τη δεύτερη θέση, ο ΣΥΡΙΖΑ
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην εταιρεία δημοσκο-
πήσεων. Μα καλά, δεν ήξερε, δεν ρώταγε κανέναν
χριστιανό να του πει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία εί-
ναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκό-
πησης και Ερευνών Αγοράς και ο επικεφαλής της
Για ́ννης Κωνσταντινι ́δης (μέχρι πρόσφατα διευθυν-
τη ́ς Ερευνών της Prorata) είχε αγαστή συνεργασία με
τα φιλοσυριζαϊκά ΜΜΕ; 

Τα... γαλλικά 
των 53+ για τον Πολάκη

Το τι σούρνουν τα στελέχη των 53+ στον Παύλο Πο-
λάκη δεν περιγράφεται με λόγια, αγαπημένοι μου ανα-
γνώστες. Τα βόλια των «γαλάζιων» μοιάζουν με παιδι-
κά σπαθιά μπροστά σε αυτά που εξαπολύουν οι σύν-
τροφοί του στον αψύ Κρητικό. Διότι αυτοί, σε αντίθεση
με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουν
ότι οι παρεμβάσεις του Πολάκη είναι
απωθητικές όχι μόνο για την όποια
μάζα των ψηφοφόρων του κόμμα-
τος, αλλά ακόμη και για τον πιο
σκληρό «πυρήνα» της εκλογικής
βάσης του 3%.

Φοβάται και 
τη σκιά του ο Αλέξης

Στην περίπτωση που αναρωτιέστε ποιοι είναι πίσω από
την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε πρότα-
ση μομφής κατά της κυβέρνησης, σας ενημερώνω με το
χέρι στην καρδιά ότι ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση.
Όπως με ενημερώνει η κουτσομπόλα της Κουμουνδούρου,

είχε εδώ και καιρό εισηγήσεις από συνεργάτες
του να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέρ-

γεια, αλλά ήταν επιφυλακτικός. Το κα-
λύτερο όμως είναι ότι έπιασε στον
ύπνο ακόμη και τους στενούς του συ-
νεργάτες. Τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης

στα ενδότερα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τ
ις μαρτυρικές για τους εγκλωβι-
σμένους της Αττικής οδού ώρες
το ερώτημα στα χείλη όλων ήταν
γιατί άργησε τόσο η συνδρομή

των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει αποδει-
χτεί πολλάκις στο παρελθόν ότι όταν μπαί-
νουν στη μάχη φέρνουν αποτελέσματα. 

Την απάντηση, τώρα που αρχίζουν να
λιώνουν οι πάγοι της απίστευτης ταλαι-
πωρίας, δίνουν υψηλόβαθμες πηγές του
υπουργείου Άμυνας: «Ο στρατός βγαίνει
στους δρόμους μόνο όταν του ζητηθεί και
με συγκεκριμένους όρους και όχι όποτε
κρίνει η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
του υπουργείου». Αυτό για να γνωρίζου-
με πώς λειτουργεί θεσμικά το πράγμα.
Από όσα έχουν γίνει γνωστά, η εντολή για
την εμπλοκή του στρατού δόθηκε στις 6
το απόγευμα της Δευτέρας (το ζήτησε
πρώτα ο κ. Θεοδωρικάκος) και τα τμήμα-
τα άρχισαν να βγαίνουν στους δρόμους
στις 7. Έφτασαν όμως στα σημεία έπειτα
από τέσσερις ώρες, αφού είχαν να δια-

σχίσουν μια Αθήνα γεμάτη διπλωμένα
και παρατημένα ΙΧ παντού. Όσο για τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρο, οι πηγές μου
λένε ότι ήταν όλο το βράδυ στο Κέντρο
Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ). Και για να μην
τρελαθούμε και τελείως, η αποστολή των
Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι ο απεγ-

κλωβισμός πολιτών από τα χιόνια. Δεν
έχουν καν εκπαιδευτεί για αυτό και ας
υπερέβησαν εαυτόν για να βοηθήσουν
όσους περισσότερους μπορούσαν. Το βα-
ρύ αυτό καθήκον ανήκει στην Πυροσβε-
στική, στην Αστυνομία και γενικά στην
Πολιτική Προστασία.

Για να μην τρελαθούμε τελείως 

Ο επικεφαλής της JP Morgan
και ο παππούς από τη Σμύρνη 
Κλίμα συγκίνησης κατεγράφη, όπως μαθαίνω,
στην προχθεσινή συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού με τον επικεφαλής της JP Morgan, γιατί ο
παππούς του κ. Ντιμόν, από την πλευρά του πα-
τέρα του, ήταν τραπεζίτης στη Σμύρνη που
βλέποντας το κλίμα να οξύνεται έφυγε λίγο
πριν από την καταστροφή και εγκαταστάθηκε
στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, ο εγγονός του Τζέιμς
Ντιμόν θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους
ανθρώπους στον κόσμο, έχοντας προσωπική
περιουσία που ξεπερνά τα 1,8 δισ. δολάρια!



«Μ
ε την πρόταση μομφής
ζητάμε την παραίτηση
της κυβέρνησης», δη-
λώνει στην «Political»

απερίφραστα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και εξηγεί
ότι η κυβέρνηση «με τη συνολική πολιτική
της βλάπτει την κοινωνία και τη χώρα μας».
Διατείνεται δε πως «σήμερα η μόνη λύση
είναι η προσφυγή στον λαό και η πολιτική
αλλαγή».

Παράλληλα, η τομεάρχης Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει ότι «η
κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της παν-
δημίας», «μειώνει τις πιστώσεις για την
υγεία» και «αρνείται να λάβει μέτρα ανάσχε-
σης της ακρίβειας», την ώρα που «σήμερα
απαιτούνται άμεσα και αποτελεσματικά μέ-
τρα στήριξης της κοινωνίας και του ΕΣΥ».

Ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης
για την κακοκαιρία «Ελπίδα»;
Αυτές τις μέρες κατέρρευσε πλήρως το

επιτελικό κράτος της ΝΔ. Ο εξαφανισμένος
κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μόνο για να
αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις δικές του
πολιτικές ευθύνες και των υπουργών του
και για να τις μεταθέσει στους ιδιώτες, στη
Μετεωρολογική Υπηρεσία και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Καμία κυβερνητική παραί-
τηση για την απουσία σχεδίου για ένα και-
ρικό φαινόμενο που ήταν γνωστό μια εβδομάδα πριν. Για
τους χιλιάδες εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική
οδό, στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη και σε άλλες κεν-
τρικές οδούς. Για τον ανύπαρκτο συντονισμό της Πολιτι-
κής Προστασίας και την αποτυχία του νέου πολυδιαφη-
μισμένου υπουργείου. Για τα χιλιάδες νοικοκυριά που
έμειναν χωρίς ρεύμα στον χιονιά. Για την αδυναμία πρό-
σβασης στα νοσοκομεία εν μέσω έξαρσης της πανδη-
μίας. Είναι μεγάλη η απελπισία και η οργή του κόσμου,
ενώ οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις ήταν η στα-
γόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. 

Γιατί καταθέσατε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση;
Διότι το χάος που βιώσαμε είναι αποτέλεσμα των πο-

λιτικών επιλογών και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης
και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Καταθέσαμε πρόταση
μομφής και ζητάμε την παραίτηση της κυβέρνησης, για-
τί με τη συνολική πολιτική της βλάπτει την κοινωνία και
τη χώρα μας. Σήμερα η μόνη λύση είναι η προσφυγή
στον λαό και η πολιτική αλλαγή!

Η πανδημία προσέθεσε προβλήματα στην κοινωνία
και έκανε πιο σύνθετα τα ήδη υπάρχοντα οικονομικά.
Ως τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
πώς κρίνετε ότι μπορούν να ξεπεραστούν σε περίοδο
ανεργίας και ανατιμήσεων στην αγορά;

Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας και
δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Η χώρα μας βρίσκεται
στη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στους θανάτους ανά
εκατομμύριο κατοίκων. Κυβερνητική επιλογή είναι η μη
στήριξη του ΕΣΥ και η μείωση των πιστώσεων για την
υγεία κατά 820 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση αρνείται να λά-
βει μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας. Ένα στα τρία νοικο-
κυριά αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, κα-
τατάσσοντας τη χώρα μας στη χειρότερη θέση στην ΕΕ. Η
αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει μειωθεί κα-
τά 14%. Ενώ ο κατώτατος μισθός βρίσκεται κάτω από το
όριο της σχετικής φτώχειας, ο κ. Χατζηδάκης τον χαρα-
κτήρισε επαρκή! Η χώρα μας έχει το πιο ακριβό ρεύμα
στην Ευρώπη και η κυβέρνηση, αδιαφορώντας για το
δημόσιο συμφέρον, ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ.

Σήμερα απαιτούνται άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα
στήριξης της κοινωνίας. Στήριξη του ΕΣΥ, ενίσχυση των
ΜΕΘ και συνταγογράφηση των τεστ, αύξηση του κατώ-
τατου μισθού στα 800 ευρώ, μείωση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στα καύσιμα, μείωση των τιμολογίων της
ΔΕΗ που θα συμπαρασύρει και τους ιδιώτες παρόχους,
κούρεμα και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και ουσια-
στική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των
αγροτών και των εργαζομένων.

Ο Αλέξης Τσίπρας τάραξε τα νερά με την πρότασή του
για απευθείας εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επι-

τροπής από την κομματική βά-
ση. Εσείς πώς κρίνετε την πρό-
ταση;

Στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία θα
ολοκληρωθεί η συλλογική μας
προσπάθεια για τη διεύρυνση
και την ανασυγκρότηση με βά-
ση τις κοινές μας αξίες και την
προγραμματική μας πρόταση.
Συλλογική επιδίωξή μας είναι
να συνδιαμορφώσουμε ένα
κόμμα μαζικό, λαϊκό, ριζοσπα-
στικό και δημοκρατικό. Ένα
σύγχρονο κόμμα της Αριστε-
ράς που αποτελεί στη χώρα
μας τον κορμό του ευρύτερου
προοδευτικού χώρου και είναι
ισχυρή δύναμη αλλαγής στην
Ευρώπη. Ένα κόμμα που αντα-
ποκρίνεται στα νέα δεδομένα
και τις ανάγκες της εποχής μας
και εκφράζει τα συμφέροντα
της μεγάλης κοινωνικής πλει-
οψηφίας. Σε αυτό το πλαίσιο
είναι σημαντική η πρόταση του
Αλέξη Τσίπρα για την εκλογή
της συλλογικής ηγεσίας, του
προέδρου και της Κεντρικής
Επιτροπής, από καθολική ψη-
φοφορία των μελών.

Μήπως υπάρχουν και άλλα
προβλήματα που πρέπει να
επιλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πέρα
από την εκλογή αρχηγού, προ-
κειμένου να γίνει περισσότε-

ρο ελκυστικός και πειστικός;
Οι προγραμματικές μας θέσεις αποτυπώνουν μια

ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεο-
φιλελεύθερη και αυταρχική κυβερνητική πολιτική για
την αντιμετώπιση της πολύπλευρης κρίσης, την επόμενη
μέρα της πανδημίας και το μέλλον της χώρας. Με τις ιδέ-
ες και τις προτάσεις μας απευθυνόμαστε στις κοινωνι-
κές δυνάμεις, στους προοδευτικούς πολίτες και τους
νέους ανθρώπους που αγωνιούν, επιθυμούν και αγωνί-
ζονται για μια προοδευτική προοπτική, για ένα καλύτερο
και κοινωνικά πιο δίκαιο μέλλον. Το Συνέδριό μας θα ση-
ματοδοτήσει τη νικηφόρα πορεία στις εκλογές για την
πολιτική και κοινωνική αλλαγή και τη συγκρότηση μιας
ισχυρής προοδευτικής διακυβέρνησης.

Η εκλογή Ανδρουλάκη στο ΚΙΝΑΛ διευκολύνει ή δυ-
σκολεύει την προοπτική μιας προοδευτικής διακυ-
βέρνησης;
Οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με απλή αναλο-

γική, αντικειμενικά λοιπόν τίθεται το ζήτημα των προ-
οδευτικών συνεργασιών. Η νέα ηγεσία του ΚΙΝΑΛ θα
κριθεί από τις πολιτικές της επιλογές και τη στάση της
απέναντι στη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική.
Εμείς σταθερά απευθύνουμε κάλεσμα διαλόγου σε όλες
τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις και δίνουμε τη
μάχη μας για τη νίκη στις επόμενες εκλογές!Μ
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«Κατέρρευσε
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Η επιχειρηματική ελίτ της Ιταλίας αδειάζει τον Μπάιντεν για τα μάτια του Πούτιν

Τ
ην ώρα που το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο στις
σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία, η επιχειρηματική ελίτ της Ιτα-
λίας συμμετείχε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 σε μια εξαι-

ρετικά σημαντική τηλεδιάσκεψη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Παρότι η πρόσκληση από ιταλικής πλευράς για την τηλεδιάσκεψη

χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2021 (www-il-
sole24ore 26/1/2022), τελικά το timing της συνάντησης
συνέπεσε με την όξυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Ρω-
σία λόγω Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρόκει-
ται για σημαντικό γεγονός, καθώς ο Πούτιν βρέθηκε στο
ίδιο τραπέζι με την αφρόκρεμα της ιταλικής επιχειρηματι-
κής τάξης την ώρα που η Ουάσιγκτον απειλεί με οικονομι-
κές κυρώσεις τη Μόσχα λόγω Ουκρανικού.

Και βέβαια η κίνηση αυτή θεωρείται μια ακόμη πολιτική
επιτυχία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επιστρατεύει την
οικονομική διπλωματία προκειμένου να στείλει πολλαπλά
μηνύματα κυρίως στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική τάξη
αλλά και στους Ευρωπαίους καταναλωτές που βλέπουν
τις τιμές του φυσικού αερίου να πετάνε στα ύψη.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην εναρκτήρια ομι-
λία του ο Πούτιν, αναφερόμενος στις υψηλές τιμές του φυ-
σικού αερίου, επισήμανε με νόημα ότι, καθώς οι ιταλικές
εταιρείες ενέργειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με την
Gazprom βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων, έχουν τη
δυνατότητα να αγοράζουν το ρωσικό φυσικό αέριο πολύ
φθηνότερα από τις ισχύουσες στην αγορά τιμές spot, οι
οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω του κρύου χειμώ-
να και της έλλειψης εφοδιασμού (http://en.kremlin.ru
26/1/2022).

Στην τηλεδιάσκεψη από ρωσικής πλευράς πλην του Πούτιν συμ-
μετείχαν και οκτώ Ρώσοι υπουργοί καθώς και οι επικεφαλής της
Rosneft και του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), ενώ
από ιταλικής πλευράς έλαβαν μέρος σημαντικές ενώσεις επιχειρή-
σεων, όπως η περίφημη Confindustria, δηλαδή ο ιταλικός ΣΕΒ, και η
GIM Unimpresa καθώς και οι επικεφαλής (CEO) δεκαέξι ιταλικών
εταιρειών, μεταξύ των οποίων η κρατική εταιρεία ενέργειας Enel, οι

δύο μεγάλες ιταλικές τράπεζες Intesa Sanpaolo and UniCredit, η
ασφαλιστική εταιρεία Generali, η Pirelli (news.trust.org 26/1/2022),
η Barilla κ.λπ. Στην ουσία επρόκειτο για τους 16 πρωταγωνιστές του
made in Italy (www-repubblica-it 26/1/2022), ενώ δεν συμμετείχαν
οι κρατικές εταιρείες ενέργειας Eni and Saipem (indiatimes.com

26/1/2022) κατόπιν κυβερνητικών πιέσεων.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για την ελίτ της επι-

χειρηματικής τάξης της Ιταλίας, που προφανώς δεν έχει
κανέναν λόγο να εμπλακεί στην ψυχροπολεμική υστερία
της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου και να διακινδυνεύσει να
τινάξει στον αέρα τις στενές οικονομικές σχέσεις Ρωσίας -
Ιταλίας. Άλλωστε, με το φτηνό φυσικό αέριο της Gazprom,
η ιταλική βιομηχανία έχει αποκτήσει ένα σημαντικό αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα τα τελευταία χρόνια, τη στιγμή
που το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει το 40% της
κατανάλωσης στην Ιταλία (www-ilgiornale-it 26/1/2022).

Ειδικότερα όπως τόνισε ο Πούτιν, «η Ρωσία είναι ένας
αξιόπιστος προμηθευτής ενεργειακών πόρων για τους
Ιταλούς καταναλωτές. Το 2021, η Gazprom παρέδωσε 22,7
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ιτα-
λία, πολύ περισσότερα από το 2020, όταν παρείχε 20,8 δι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα».

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η οποία διήρκεσε
πάνω από δυόμισι ώρες, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαι-
ρία να ανταλλάξουν σκέψεις για την εμβάθυνση των ιταλο-
ρωσικών οικονομικών σχέσεων, με τον Πούτιν μάλιστα να
παρεμβαίνει συχνά στη συζήτηση με στόχο την επίλυση
διάφορων ζητημάτων που ανέκυπταν (www-ilsole24ore-
com 26/1/2022).

Πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι η Ιταλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμ-
πορικός εταίρος της Ρωσίας στην ΕΕ, με τις επενδύσεις των ιταλικών
εταιρειών στην οικονομία της Ρωσίας να ανέρχονται σε περίπου 5 δι-
σεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που οι ρωσικές επενδύσεις στην Ιτα-
λία υπολογίζονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον,
παρά την πανδημία το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, το διμε-
ρές εμπόριο αυξήθηκε κατά 53,8% στα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία, στη Ρωσία δραστηριοποιούνται περίπου
500 ιταλικές εταιρείες κυρίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, χάλυβα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ιταλο-
ρωσική οικονομική σχέση καλύπτει επίσης τις πετροχημικές βιομη-
χανίες, την κατασκευή ελικοπτέρων, τις υψηλές τεχνολογίες, τις
αγροτικές επιχειρήσεις, τις υποδομές μεταφορών, τις τράπεζες, τις
ασφάλειες κ.λπ.

Μάλιστα ο Πούτιν εξέφρασε την ικανοποίησή του για «την επιτυχή
ανάπτυξη της συνεργασίας με ιταλικές εταιρείες και τράπεζες σε
ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας», όπως το Yamal LNG και το
Arctic LNG 2 (Reuters 26/1/2022) «στα οποία συμμετέχουν περισσό-
τερες από 60 ιταλικές εταιρείες», τονίζοντας ότι «οι Ιταλοί παραγωγοί
εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας συμβάλλουν επίσης ενεργά στο
έργο Vostok Oil, το οποίο εκτελεί η Rosneft» στη βόρεια Ρωσία.

Από ιταλικής πλευράς, ο πρόεδρος του Ιταλορωσικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου Vincenzo Trani αφού αναφέρθηκε έμμεσα στις κυβερ-
νητικές πιέσεις για μποϊκοτάζ της τηλεδιάσκεψης, λέγοντας ότι «σχε-
δόν 500 εταιρείες επενδύουν και εργάζονται στη Ρωσία. Ήθελαν πολύ
να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση, αλλά, δυστυχώς, δεν κατάφε-
ραν να το κάνουν», στη συνέχεια ως γνήσιος Ιταλός, αδειάζοντας κυριο-
λεκτικά την ιταλική πολιτική ελίτ, τόνισε: «Οι δεσμοί που υπάρχουν με-
ταξύ Ιταλίας και Ρωσίας και μεταξύ των λαών μας είναι ακόμη παλαι-
ότεροι από τα κράτη μας. Ακόμη και πριν σχηματιστεί η Ιταλική Δημο-
κρατία, υπήρχαν συναλλαγές μεταξύ Ιταλών και Ρώσων».

Τέλος, και ενώ ο Τζο Μπάιντεν και οι Βρυξέλλες με κάθε ευκαιρία
επισημαίνουν ότι επίκεινται οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας,
ο Vincenzo Trani έκλεισε καλώντας τις ιταλικές επιχειρήσεις να συ-
νεχίσουν να επενδύουν στη Ρωσία επισημαίνοντας με νόημα ότι «η
καλύτερη επένδυση και, φυσικά, οι καλύτερες επιχειρήσεις δημι-
ουργούνται σε περιόδους αντιξοότητας. Πάντα χρησιμοποιούσα αυ-
τή τη λογική στην επιχείρησή μου. Έτσι, σήμερα υποστηρίζω και
συμβουλεύω πολλούς άλλους επιχειρηματίες που βλέπουν τη Ρω-
σία ως χώρα ευκαιριών, να δουν καλά τις δυνατότητες της Ρωσίας».

Πάντως μετά τη συνάντηση με τους Ιταλούς επιχειρηματίες, ο
Πούτιν ετοιμάζεται για συνάντηση και με εκπροσώπους της γερμανι-
κής επιχειρηματικής κοινότητας (www.amna.gr 28/1/2022).

Ο
Έλληνας πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μια χιονοθύελλα ορ-

γής, καθώς χιλιάδες έμειναν αποκλεισμένοι στο χιόνι της

Αθήνας. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη, κα-

θώς οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί στον αυτοκινητόδρομο και υπήρξαν

διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αρκετοί συμπο-

λίτες μας να ζεσταθούν. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη

για την έλλειψη ετοιμότητας της Πολιτείας να αντιμετωπίσει μια χιο-

νοθύελλα που άφησε χιλιάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στα αυ-

τοκίνητά τους στην Αθήνα.

Το άνευ προηγουμένου θέαμα των επίλεκτων δυνάμεων που κλή-

θηκαν να απεγκλωβίσουν τους αυτοκινητιστές που είχαν παγιδευτεί

σε οχήματα κατά μήκος του κεντρικού περιφερειακού δρόμου της

πρωτεύουσας άφησε την κυβέρνηση να αναστατωθεί, καθώς οι ζη-

μιές εξακολουθούσαν να γίνονται όλο και περισσότερες στον απόηχο

της καταιγίδας της Δευτέρας.

Με τα μπλακ άουτ να αναφέρονται σε όλη την πόλη, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης αναγνώρισε την οργή του κοινού. «Θα ήθελα να ξεκινή-

σω με μια προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες

μας που υπέφεραν για πολλές ώρες εγκλωβισμένοι στην Αττική

Οδό», είπε σε τηλεοπτικά σχόλια. «Υπήρχαν λάθη και ελλείψεις που

πρέπει να διορθωθούν». Υπολογίζεται ότι 4.000 οδηγοί έμειναν εγ-

κλωβισμένοι σε αυτοκίνητα για ώρες σε θερμοκρασίες κάτω από το

μηδέν, καθώς η καταιγίδα έπληττε την Αθήνα. Όσοι δεν εκκενώθηκαν

από τον στρατό αναζήτησαν καταφύγιο στο διεθνές αεροδρόμιο της

Αθήνας ή δυσκολεύτηκαν να περπατήσουν μέχρι τα σπίτια τους μέσα

στο χιόνι. Την Τετάρτη, δεκάδες αυτοκίνητα που εγκαταλείφθηκαν

από ιδιοκτήτες παρέμειναν κολλημένα στον περιφερειακό δρόμο,

ενώ οι διακοπές ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας έπλη-

ξαν χιλιάδες νοικοκυριά για τρίτη ημέρα.

Ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τους υπουργούς, επέρριψε

την ευθύνη για μεγάλο μέρος της καταστροφής στον ιδιωτικό φορέα

του συστήματος αυτοκινητοδρόμων της Αττικής Οδού, ο

οποίος έχει επικριθεί ότι επέτρεψε τα αυτοκίνητα να κυκλο-

φορούν στον δρόμο του, αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν επίσης

καιρός να ενισχυθούν οι αμυντικές δυνάμεις για την κλιματι-

κή κρίση. Όπως η Τουρκία, που επίσης επλήγη από την κα-

ταιγίδα, η Ελλάδα γνώρισε καταστροφικές δασικές πυρκα-

γιές πέρυσι με την απώλεια εκατοντάδων σπιτιών και ζώων.

«Είναι αλήθεια ότι οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας

δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες στις συνθήκες έντονων

χιονοπτώσεων», είπε ο ηγέτης. «Είναι εξίσου αλήθεια, ωστό-

σο, ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμη στο σημείο

ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντα-

σης».

Σε μια χώρα υπερκομματικής κάλυψης από τα ΜΜΕ, όπου

η κεντροδεξιά κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σπάνια επικρί-

νεται, η κριτική ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Τα καταστήματα

καταδίκασαν την αργή αντίδραση των αρχών στη χιονοθύελλα, χαρα-

κτηρίζοντας ασυγχώρητες τις χαοτικές σκηνές σε ένα κράτος μέλος

της ΕΕ. Όλες οι μη βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ολό-

κληρου του δημόσιου τομέα, έκλεισαν, με την κυβέρνηση να κηρύσ-

σει αργία την Τρίτη και την Τετάρτη. Τα σχολεία έμειναν κλειστά όλη

την εβδομάδα, αφού οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το χιόνι εξακολουθεί

να εμποδίζει την πρόσβαση σε πολλές από τις εγκαταστάσεις. Αυτή

είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά -και μόνο η δεύτερη φορά από το

1968- που η Αθήνα, συνηθισμένη στις δυσκολίες της υπερβολικής

ζέστης, χτυπιέται από μια τέτοια σφριγηλή χιονοθύελλα. Έως και 50

εκατοστά χιόνι έπεσαν σε 12 ώρες σε ορισμένες περιο-

χές της πρωτεύουσας. Ενδεικτικά για την ένταση της κα-

ταιγίδας, ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν σε νησιά και

παράκτιες περιοχές, με σχεδόν όλη την Αθήνα, από την

Ακρόπολη στο κέντρο της αρχαίας πόλης μέχρι τα παρα-

θαλάσσια προάστια στα νοτιοανατολικά, να είναι λευκή.

Οι μετεωρολόγοι ήταν επίσης αμείλικτοι την Τετάρτη

στο να τιμωρήσουν την απάντηση του κράτους. «Σε αντί-

θεση με πριν από είκοσι χρόνια, έχουμε τα εργαλεία και

τις μεθόδους για να προβλέψουμε με ακρίβεια τέτοια γε-

γονότα και αυτό ήταν πολύ καλά προβλέψιμο. Για άλλη

μια φορά είδαμε το κράτος να διστάζει να ακούσει τους

επιστήμονες και αυτό είναι επικίνδυνο όταν μιλάμε για

την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας τους».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί

αποζημίωση, με τη μορφή πληρωμών 2.000 ευρώ,

στους αυτοκινητιστές που είχαν υπομείνει τη δοκιμασία. Δελτία 1.000

ευρώ θα διανεμηθούν σε επιβάτες που είχαν κολλήσει παρόμοια σε

σιδηροδρομικό σταθμό βόρεια της Αθήνας. Ας ελπίσουμε ότι την

επόμενη φορά θα είμαστε έτοιμοι χωρίς καταστροφικές συνέπειες

για τους συμπολίτες μας.

Οι δυσκολίες της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

της
Έβελυν

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος 

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, 
πρόεδρος 
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος 
δρόμος, πρώην 
ευρωβουλευτής
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O
πρώην υπουργός και υποψή-
φιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
Παύλος Γερουλάνος, μετά την
εύλογη αποσυμπίεση της προ-

εκλογικής μάχης, ξεδιπλώνει τις σκέψεις
του για όσα διαδραματίζονται στη χώρα
και δίνει το στίγμα των προθέσεών του για
την επόμενη μέρα. Με προσεκτικό τρόπο
επικρίνει την κυβέρνηση τόσο για την πρό-
σφατη δοκιμασία όσο και για τους χειρι-
σμούς της σε πανδημία και οικονομία. Δεν
κρύβει τον προβληματισμό του για την πο-
ρεία της οικονομίας, θεωρεί ότι το εσω-
κομματικό μήνυμα αφορά την ανανέωση
και την ενότητα και αποκαλύπτει το πολιτι-
κό του ενδιαφέρον για την Α’ Αθήνας.

Ακρίβεια και πανδημία οδηγούν τους
πολίτες στα όριά τους. Υπάρχουν ρεα-
λιστικές λύσεις και γιατί δεν έχουν
εφαρμοστεί μέχρι τώρα;
Υπάρχουν δύο ειδών ρεαλιστικές λύ-

σεις: εκείνες που προλαμβάνουν το φαι-
νόμενο και εκείνες που το αντιμετωπί-
ζουν. Η κυβέρνηση σπαταλά το οπλοστά-
σιό της στη δεύτερη κατηγορία. Το κό-
στος, όμως, αυτών των λύσεων είναι δυ-
σανάλογο της αποτελεσματικότητάς τους.
Συνήθως, εξαντλούνται σε επιδόματα,
που κοστίζουν σημαντικά στον Έλληνα
φορολογούμενο, μόνο για να ανακουφί-
σουν στιγμιαία αυτούς που έχουν πληγεί.
Ας πάρουμε για παράδειγμα το πετρέλαιο
θέρμανσης και τις τιμές του ρεύματος.
Πολιτικές με αποτέλεσμα είναι οι πολιτι-
κές που προλαμβάνουν, που αποφεύγουν,
δηλαδή, την εξάρτηση της κοινωνίας από
μονοπώλια, που διασφαλίζουν ανοιχτές
εφοδιαστικές αλυσίδες και που αποσυγ-
κεντρώνουν και κοινωνικοποιούν τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έτσι, στη δύ-
σκολη ώρα το κράτος δεν εξαρτάται από
ιδιώτες που κερδοσκοπούν ευκαιριακά.
Αντί να δίνουμε όλες τις Ανανεώσιμες Πη-

γές Ενέργειας σε ιδιώτες, θα μπορούσαμε
να δώσουμε ένα μέρος τους σε ενεργει-
ακές κοινότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ή των συνεταιρισμών, όπως έχει γίνει
στο Αγρίνιο. Αυτές οι κοινότητες βοηθούν
να κρατηθεί το κόστος της ενέργειας χα-
μηλά για τους πολίτες που το έχουν ανάγ-
κη και για αγρότες που πρέπει να ποτί-
σουν. Έτσι δημιουργούνται συνθήκες αν-
ταγωνισμού, αποπληθωρισμού προστα-
τεύοντας ταυτόχρονα όσους έχουν ανάγ-
κη. Αντί για αυτό, όμως, σήμερα ένας φο-
ρολογούμενος πληρώνει και ακριβό ρεύ-
μα σε ιδιώτες που εκμεταλλεύονται την
κρίση και επιδόματα σε αγρότες που βλέ-
πουν τα κέρδη τους να εξαφανίζονται.

Επιμένετε στις εκτιμήσεις σας για ένα
νέο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
που απειλεί τη χώρα και γιατί η κυβέρ-
νηση δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψη
της αυτά τα μηνύματα; 
Βλέπω μια οικονομία με απεριόριστες

δυνατότητες που συνεχίζει να επενδύει
σε ένα παρωχημένο μοντέλο ανάπτυξης
με χρήματα που έρχονται από το εξωτερι-
κό. Χρήματα που δημιουργούν μια ψευ-
δαίσθηση ευδαιμονίας, όμως κρύβουν
ένα υψηλό κόστος: ενός επόμενου μνη-
μονίου ή/και πτώχευσης. Προφανώς, κα-
νένας μεθυσμένος δεν συμπαθεί αυτόν
που του θυμίζει τον πονοκέφαλο της επό-
μενης μέρας. Πλην όμως στη σημερινή
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας άλ-
λος είναι ο μεθυσμένος και άλλος θα έχει
τον πονοκέφαλο. Διότι, αντίθετα με παλαι-

ότερες πτωχεύσεις και μνημόνια, τα επό-
μενα θα πληρωθούν μόνο από εκείνους
που ανήκουν στα μεσαία και χαμηλά
στρώματα. Οι πλούσιοι έχουν βρει τον
τρόπο να προστατεύουν αυτά τα κεφάλαια
στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα η κυβέρ-
νηση να βασίζει την ανάπτυξη της χώρας
σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να
χάσουν. Με λίγα λόγια, μεθούν οι τραπεζί-
τες και πονοκεφαλιάζουν οι μικρομεσαί-
οι. Τώρα είναι ώρα να αλλάξουμε μοντέλο
ανάπτυξης και για να γίνει αυτό θα πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι θα διευρύνουμε την
παραγωγική βάση της χώρας. Δηλαδή,
αντί να δίνουμε πολλά σε λίγους, θα πρέ-
πει να μοιράσουμε τον πλούτο και τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές εκεί που πολ-
λαπλασιάζεται και χτίζει στιβαρές τοπικές
οικονομίες.

Σχεδόν δύο μήνες από το πέρας της
εσωκομματικής αναμέτρησης πώς απο-
κωδικοποιείτε το μήνυμα της κάλπης; 
Η κάλπη και η συγκλονιστική συμμετο-

χή έδειξαν ανανέωση και ενότητα. Το μή-
νυμα ήταν ξεκάθαρο και όλοι θα πρέπει να
το σεβαστούμε. Είναι ώρα να κοιτάξουμε
μπροστά και να χτίσουμε ένα πραγματικά
προοδευτικό κόμμα με σχέδιο για το μέλ-
λον της χώρας.

Πώς εξηγείται η ραγδαία δημοσκοπι-
κή άνοδος του ΚΙΝΑΛ; Θεωρείτε ότι
μπορεί αυτές οι δημοσκοπήσεις να
κρύβουν παγίδες στον δρόμο προς τις
κάλπες; 

Η δημοσκοπική άνοδος δείχνει τη δίψα
του κόσμου για κάτι καινούργιο. Ο κ. Μη-
τσοτάκης κούρασε και ο κ. Τσίπρας εξόν-
τωσε. Ο κ. Μητσοτάκης κούρασε με τη δι-
γλωσσία της πανδημίας, διότι άλλα έλεγε
τη μια μέρα και άλλα εννοούσε την επόμε-
νη, ενώ ο κ. Τσίπρας εξόντωσε κάθε ελπί-
δα των προοδευτικών πολιτών με την αλ-
λοπρόσαλλη αντιπολίτευσή του. Είναι δυο
ηγέτες που δείχνουν να μην έχουν σχέδιο
για τη χώρα. Σε αυτό το σκηνικό το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ευκαιρίες και λόγους να
προσελκύσει ψηφοφόρους. Χρειάζεται
πολιτικό βάρος, πολιτικό εύρος και ένα
σχέδιο που θα δώσει σε κάθε Ελληνίδα
και Έλληνα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. 

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας
στο τερέν της πολιτικής; 
Ύστερα από αυτή τη σημαντική εμπει-

ρία, το επόμενο βήμα για εμένα θα ήθελα
να είναι προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Υπάρχουν, φυσικά, οι θεσμικές διαδικα-
σίες του Κινήματος Αλλαγής που όλοι
πρέπει να σεβαστούμε, αλλά αυτός είναι
ο στόχος μου. Η Α’ Αθήνας είναι μια περι-
φέρεια που χρειάζεται εκπροσώπηση
από ανθρώπους που αγαπούν και ξέρουν
την πόλη και από πολιτικούς που μπο-
ρούν να φέρουν αλλαγή στον τόπο. Πι-
στεύω ότι οι ιδέες της Αναγέννησης θα
αξιολογηθούν αλλιώς όταν βρεθούν μέ-
σα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί θα
ακουστούν ως πρακτικές προτάσεις που
μπορούν να προκαλέσουν τις αλλαγές
που χρειάζεται η χώρα μας.

Παύλος Γερουλάνος
Πρώην υπουργός, στέλεχος ΚΙΝΑΛ 

«Ο Μητσοτάκης 
κούρασε 
και ο Τσίπρας 
εξόντωσε»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Ν
έες προσλήψεις Επαγγελμα-
τιών Οπλιτών και Οπλιτών
Βραχείας Ανακατάταξης
προανήγγειλε ο αρχηγός του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, κατά
τον απολογισμό του Επιτελείου για το
2021, που πραγματοποιήθηκε παρουσία
του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου
Χαρδαλιά, των αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΝ και
του υπαρχηγού ΓΕΑ. 

Έτσι, λοιπόν, 1.600 νέοι ΕΠΟΠ και 1.000
νέοι ΟΒΑ θα προσληφθούν εντός του
2022, επιπλέον των 1.568 και 1.060 αντί-
στοιχα που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις πέρυσι. Ακόμη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
αναφέρθηκε στην αποκατάσταση του
αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές
σχολές στα επίπεδα του 2013, αναλογία
που θα ισχύσει τουλάχιστον για τα επόμε-
να πέντε έτη, αφού το Επιτελείο διαπίστω-
σε ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος
και, χωρίς τις προσλήψεις, τα κονδύλια
αυτά θα έμεναν αδιάθετα. Παράλληλα, το
ΓΕΕΘΑ απαντά στην ανάγκη ενίσχυσης του
προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν τα νέα
οπλικά συστήματα που αγοράζει η χώρα. Η
Δομή Δυνάμεων που έχει εγκρίνει η κυ-
βέρνηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, του-
λάχιστον δώδεκα μεγάλες Μονάδες Επι-
φανείας για το Πολεμικό Ναυτικό, 48 νέα
αεροσκάφη για την Πολεμική Αεροπορία

και την πλήρωση θέσεων σε Μονάδες Ει-
δικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ. Αντιλαμβά-
νεται κανείς ότι οι ανάγκες σε νέο εξειδι-
κευμένο προσωπικό είναι μεγάλες και με
τις περικοπές των προηγούμενων ετών θα
ήταν αδύνατο να καλυφθούν χωρίς την αύ-
ξηση του αριθμού των εισακτέων στις
στρατιωτικές σχολές της χώρας.

Στον απολογισμό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και στην ανα-
βάθμιση των εγκαταστάσεών της με την
κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάσει
το διοικητήριό της, τη δημιουργία λιμενο-
βραχίονα για τα πλωτά μέσα των Ειδικών
Επιχειρήσεων, την κατασκευή υπόστεγου

για τα ελικόπτερα αλλά και την αναβάθμι-
ση του Πεδίου Βολής «Κανδηλίου». Τονί-
στηκε ακόμη η σύσταση της νέας Διεύ-
θυνσης Διαστήματος και η συγχώνευση
των πρώην Διευθύνσεων Επικοινωνιών
και Πληροφορικής, αλλά και το σημαντικό
κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων,
είτε σε οδικά έργα με τη συνδρομή της
ΜΟΜΚΑ, είτε στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας ή και με τη διάθεση προσωπικού
και μέσων για την προστασία των πολιτών
από φυσικές καταστροφές και άλλες
έκτακτες καταστάσεις. 

Στρατιωτική διπλωματία
Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική διπλωμα-

τία, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε ότι οι
Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν το διεθνές
αποτύπωμά τους και καθίστανται επίκεν-
τρο για την ανάπτυξη συμμαχιών στην ευ-
ρύτερη περιοχή μέσω της συμμετοχής
τους σε κοινές δράσεις και ασκήσεις.
Υπογράμμισε ακόμη ότι το έργο που υλο-
ποιήθηκε το 2021 αναβάθμισε την αμυντι-
κή και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας,
προτάσσοντας τον ρόλο της ως πυλώνα
για τη διατήρηση της ειρήνης και της στα-
θερότητας στα Βαλκάνια, την Ανατολική
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βό-
ρεια Αφρική. 

Απειλές Ερντογάν
Στο στόχαστρο του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας βρέθηκε και πά-
λι η Ελλάδα, με την Άγκυρα να τοποθετεί τη χώρα μας στη λίστα των «προκλήσε-
ων» που θα αντιμετωπίσει εντός του 2022. Το Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αξιολογεί την Ελλάδα ως «απειλή» για την Τουρκία
ενώ διαστρεβλώνοντας για ακόμη μία φορά την πραγματικότητα, ισχυρίζεται ότι
η Αθήνα απορρίπτει τις εκκλήσεις της Άγκυρας για διάλογο. 
Η ανακοίνωση του τουρκικού ΣΕΑ απηχεί το αναθεωρητικό ιδεολόγημα του
Ερντογάν περί δήθεν παραβίασης των Διεθνών Συνθηκών από την παρουσία
στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και προειδοποιεί ότι
«η Τουρκία θα προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο και τη Μεσό-
γειο». «Η Ελλάδα, η οποία αλόγιστα παραβιάζει και διαστρεβλώνει το Διεθνές
Δίκαιο και επιμένει να εξοπλίζει τα νησιά ενάντια στις Συνθήκες, καλείται να
ανταποκριθεί με ειλικρίνεια στις εκκλήσεις μας για διάλογο και συνεργασία»,
αναφέρει το τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας.
Στην ανακοίνωσή του γίνεται ακόμη λόγος για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, με
την Άγκυρα να επιχειρεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο αλλά και στον Καύκα-
σο, όπου τονίζονται ιδιαίτερα οι συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έρχονται προσλήψεις
στις  Ένοπλες Δυνάμεις

Στα χακί μέσα στο 2022 
ακόμα 1.600 νέοι ΕΠΟΠ 
και 1.000 νέοι ΟΒΑ



Σ
το μέλλον του τουρισμού και τις
δράσεις του ΕΟΤ μεταξύ άλλων
και στον τομέα της κρουαζιέρας
για το 2022 αναφέρθηκε σε συ-

νέντευξή της στην «Political» η πρό-
εδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου. 

Η επικεφαλής του ΕΟΤ σε ερώτηση
σχετικά με τα αποτελέσματα για την
κρουαζιέρα το 2021 και τις προβλέψεις
του 2022 απάντησε: «Το 2021, η ελληνι-
κή κρουαζιέρα ακολούθησε την πορεία
μιας δυναμικής επανεκκίνησης και ανά-
καμψης, που σημείωσε η τουριστική μας
οικονομία στο σύνολό της. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος
είχαμε 1.957 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων
στα ελληνικά λιμάνια. Σε σχέση με το
2020 η αύξηση είναι θεαματική. Σε επί-
πεδο αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είμα-
στε στο 732% και στους επιβάτες στο
1.750%. Όσον αφορά το 2022, εφόσον η
υγειονομική κατάσταση είναι υπό έλεγ-
χο, μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ακρά-
δαντα ότι θα είναι μια χρονιά-σταθμός
για την ελληνική κρουαζιέρα. Αξιοση-
μείωτο επίσης είναι ότι η Διεθνής Ένω-
ση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) για
την Ευρώπη επαίνεσε την Ελλάδα για τον
ηγετικό της ρόλο στην επανέναρξη της
κρουαζιέρας το 2021 και μας έχει ήδη
παρουσιάσει τις προτεραιότητες του
κλάδου για το 2022! Η έναρξη των δρο-
μολογίων για φέτος προγραμματίζεται
προς τον Μάρτιο του 2022, νωρίτερα από
κάθε άλλη φορά. Εξάλλου, με βάση τα
μέχρι τώρα στοιχεία, εμβληματικές εταιρείες της παγ-
κόσμιας κρουαζιέρας έχουν προγραμματίσει πολύ πε-
ρισσότερες προσεγγίσεις στα ελληνικά λιμάνια σε σύγ-
κριση με το 2019». 

Αναβάθμιση της κρουαζιέρας
Στη συνέχεια η κυρία Γκερέκου, αναφερόμενη στις

προσπάθειες αναβάθμισης της κρουαζιέρας για το
2022, σημείωσε: «Οι επιτυχημένες συμφωνίες που
εξασφαλίσαμε ως χώρα με παγκόσμιους ηγέτες του
κλάδου, η επιμήκυνση της σεζόν, μα πάνω από όλα η
κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής είναι αυτά
που έδωσαν και δίνουν ώθηση στην ελληνική κρουα-
ζιέρα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω
το εξής: Στόχος όλων μας δεν είναι απλώς η ανάπτυξη
της κρουαζιέρας αλλά η ανάπτυξη πάνω σε υγιείς βά-
σεις, σύμφωνα με τις αρχές της ισόρροπης, βιώσιμης
ανάπτυξης. Ο κλάδος της κρουαζιέρας οδεύει όπως
ήδη θα ξέρετε προς πιο πράσινη κατεύθυνση, καθώς
αντιμετωπίζει την πρόκληση που τίθεται από την ανάγ-
κη για νέα, εναλλακτικά καύσιμα, και παρουσιάζει αι-
σθητή πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπουρ-
γείο Τουρισμού έχει οργανώσει συγκεκριμένο πλάνο
αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της κρουα-
ζιέρας και βιώσιμης ανάπτυξης σε αρκετούς προορι-

σμούς. Και επιτρέψτε να αναφέρω και κάποιες ήδη
εξαιρετικά καλές πρακτικές σε αυτή την κατεύθυνση. Η
Θεσσαλονίκη, ως μέλος του δικτύου Green Award, έγι-
νε φέτος home port και συνολικά καταγράφηκε αύξη-
ση 250% στα δρομολόγια κρουαζιέρας στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι δράσεις των Ορ-
γανισμών Λιμένων Ηρακλείου και Κέρκυρας. Έτσι η
προετοιμασία για τη σεζόν 2022 και η εφαρμογή τού
πρόσφατα αναθεωρημένου ελληνικού πρωτοκόλλου
κρουαζιέρας, η ομαλή λειτουργία των λιμανιών σε συν-
δυασμό με υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές, καθώς
και η απανθρακοποίηση του κλάδου, είναι μεταξύ των
προτεραιοτήτων που έχουν ήδη διαμορφωθεί». 

Σε ανοδική τροχιά
Η πρόεδρος του ΕΟΤ αναφέρθηκε και στις προβλέ-

ψεις για τον ελληνικό τουρισμό το 2022: «Το brandna-
me Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή, ανοδική τροχιά. Πα-
ρά την υγειονομική κρίση, η υπευθυνότητα με την
οποία διαχειριστήκαμε τις μεγάλες τουριστικές ροές
του 2021, εν μέσω πανδημίας, είχε σαν αποτέλεσμα η
Ελλάδα να αποτελεί όχι μόνο κορυφαίο αλλά και ασφα-
λή προορισμό. Αυτή η δυναμική επαναφορά του ελλη-
νικού τουρισμού, εκτός απρόβλεπτων υγειονομικών
εξελίξεων, θα συνεχιστεί αυξητικά το 2022. Φέτος ο
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, όπως θα έχετε δει,

έβγαλε την πρώτη χειμερινή καμπάνια με κεντρικό μή-
νυμα “Greece does have a winter” και υπογραφή το
μότο της επιτυχημένης κεντρικής καμπάνιας “All you
want is Greece”. Η νέα αυτή δυναμική καμπάνια του
υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προβάλλει τη μο-
ναδική ομορφιά των ελληνικών ηπειρωτικών προορι-
σμών και τις πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να απο-
λαύσουν οι επισκέπτες μας στην ενδοχώρα. Σε συνέ-
χεια, λοιπόν, της εξωστρέφειας και του οράματός μας ο
ΕΟΤ θα ξεκινήσει το εαρινό επικοινωνιακό πλάνο προ-
βολής της χώρας από τον Μάρτιο. Ως η Εθνική Πύλη
Προβολής της χώρας, σε συνεργασία με το υπουργείο
Τουρισμού, καταρτίσαμε μια επικοινωνιακή στρατηγι-
κή για τη νέα χρονιά, που διέπεται από τις αρχές της
βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής, όπως αυτή ορί-
ζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Γαστρονομία,
πολιτισμός, ευεξία, οικοτουρισμός, οινοτουρισμός,
αγροτουρισμός… όλα όσα θέλει ο σύγχρονος ταξιδιώ-
της είναι εδώ. Παράλληλα, θα απευθυνόμαστε και σε
πιο εξειδικευμένα κοινά, όπως οι Digital Nomads και
τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, προωθώντας τον προ-
σβάσιμο τουρισμό. Κύριο εργαλείο μας για τα παραπά-
νω θα είναι το διαδίκτυο και όλα τα ψηφιακά μέσα. Σε
έναν κόσμο που αλλάζει, ο ΕΟΤ μπαίνει δυναμικά στην
ψηφιακή εποχή για να προωθήσει τη χώρα στη νέα,
after Covid εποχή, που είναι ήδη εδώ».

του Κώστα Παππά
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«Κορυφαίος 
αλλά και ασφαλής 
προορισμός η Ελλάδα»
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Ο Βασίλης Αποστολόπουλος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρη-

ματίας και οικογενειάρχης. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη και

αγαπημένη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και η ιδιότητα του μπαμ-

πά είναι αυτή που του δίνει τη μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή.

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος ανήκει στη δεύτερη γενιά του Ιατρι-

κού Κέντρου που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, τον Γιώρ-

γο, το πάθος για τη δουλειά, το όραμα και την ικανότητα να πετυχαί-

νει πάντα τους στόχους του. Κινείται με γνώμονα μια μεγάλη αλή-

θεια: «Ευτυχία είναι όταν το βράδυ μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος

και να έχεις την αίσθηση ότι έχεις εκπληρώσει το καθήκον σου».

Για την επιτυχία, όσο και αν ακούγεται περίεργο, δεν πιστεύει ότι

περιορίζεται μόνο στην επίτευξη κάποιων οικονομικών στόχων.

Αν οι στόχοι δεν έχουν κοινωνικό πρόσημο, δεν είναι επιτυχία,

όπως συνηθίζει να λέει στους συνεργάτες του.

Το βιογραφικό του είναι βαρύ και ως ένα σημείο είναι απόρ-

ροια ενός απωθημένου… Ενός απωθημένου που είχε ο πατέρας

του Γιώργος Αποστολόπουλος να σπουδάσει στο London School

of Economics. 

Οι συνθήκες της ζωής δεν επέτρεψαν στον Γιώργο Αποστολό-

πουλο να τα καταφέρει και έτσι ο Βασίλης το έβαλε στόχο ζωής και

το κατάφερε. Είναι στον χώρο των επιχειρήσεων από 13 ετών. Από

αυτή την ηλικία ακολουθούσε τον πατέρα του στη δουλειά. Τα πρώ-

τα χρόνια έβλεπε και άκουγε. Κρατούσε μέσα του εμπειρίες μέχρι

να έρθει η ώρα να αναλάβει. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, ύστε-

ρα από μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα ο Βασίλης Αποστολόπου-

λος τώρα πια πιστεύει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στον χώρο των

επιχειρήσεων είναι σαφέστατα η εμπειρία. 

Όταν ξεκίνησε το Ιατρικό Κέντρο το 1984, ο Βασίλης ήταν μαθη-

τής γυμνασίου. Αργότερα, το 1996, όντας μεταπτυχιακός φοιτητής

ΜΒΑ στο Cambridge, ηγήθηκε της εισαγωγής της θυγατρικής

εταιρείας, του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, στην παράλληλη αγορά

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτή ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυ-

χία. Όμως δεν έμεινε εκεί. Μόλις τελείωσε το μεταπτυχιακό του,

ανέλαβε να διεκπεραιώσει την ενσωμάτωση του Απολλώνιου Θε-

ραπευτηρίου στον Όμιλο Ιατρικού - αποστολή που έφερε σε πέρας

με απόλυτη επιτυχία. 

Το Ιατρικό Κέντρο κατάφερε εδώ και πολλά χρόνια να προσφέρει

υπηρεσίες υγείας ανάλογες με αυτές μεγάλων ιατρικών κέντρων

της Ευρώπης και της Αμερικής, και από εκεί έχει μείνει το σύνθη-

μα ότι «οι πόρτες του Ιατρικού αντικατέστησαν τις πόρτες των αε-

ροδρομίων».

«H τύχη βοηθάει 
τους τολμηρούς»

Δρ Βασίλης 
Αποστολόπουλος

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Ο
Βασίλης Αποστολόπουλος είναι

διευθύνων σύμβουλος του Ομί-

λου Ιατρικού Αθηνών, που απο-

τελεί την ηγετική επιχείρηση

του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, είναι διευθύνων σύμβου-

λος του Ομίλου Γ. Αποστολόπουλου, οι

δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται,

πέρα από την υγεία, στις ασφάλειες, το re-

al estate και το εμπόριο. Παράλληλα, είναι

πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχει-

ρηματιών (ΕΕΝΕ) από το 2012 και μέλος

του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Επιπλέον, είναι μέλος του Advisory Board

του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Lon-

don School of Economics, του Διεθνούς

Επιχειρηματικού Κέντρου και Μάνατζμεντ

του Πανεπιστημίου Cambridge (CIBAM)

και του Chatham House στο Λονδίνο. 
Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στα

Οικονομικά της Υγείας εδώ στην Ελλά-

δα. Ταυτόχρονα, είναι πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE
(HAALSE), μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της «Αθηναϊκής Λέσχης», της
πιο ιστορικής λέσχης της Ελλάδας, και
επίτιμος πρόξενος του

Μαυροβουνίου.Είναι φύσει αισιόδοξος
άνθρωπος και λειτουργεί με το ένστικτο
και την εμπειρία. 

«Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς»: σε
αυτή τη φράση θέλει να κλείνει όλη του
την κοσμοθεωρία. Και μάλιστα το προτι-

μά στην αγγλική του εκδοχή, «who
dares wins», και είναι και το μότο των
βρετανικών Ειδικών Δυνάμεων.

Έχει μεγάλη αγάπη για τα αυτοκίνητα
και για αυτό κάνει συλλογή με οχήματα
youngtimers. 

Η ακαδημαϊκή καριέρα του

Του αρέσουν πολύ τα παλιά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέρον-
τος, τα οποία μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ακριβά αλλά είναι αυ-
τοκίνητα που πολλοί από εμάς αγαπήσαμε στα εφηβικά μας χρό-
νια. Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγεται και η Formula 1 και
διατηρεί δεσμούς φιλίας με τον κορυφαίο πιλότο της Ferrari
Charles Leclerc.  Το οικογενειακό ησυχαστήριο είναι στον Παρ-
νασσό, εκεί μαζεύεται όλη η οικογένεια όταν θέλει να ξεφύγει από
την πιεστική καθημερινότητα. Τον χειμώνα κάνει σκι στο βουνό
και το καλοκαίρι τζετ σκι στη θάλασσα. Τις υπόλοιπες μέρες του
χρόνου παρακολουθεί όταν μπορεί την αγαπημένη του ομάδα, τον
Ολυμπιακό. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν για τον Βασίλη Απο-
στολόπουλο είναι ότι στα μαθητικά του χρόνια ήταν και DJ. Ήταν η
εποχή που ξεκινούσε στην Ελλάδα η μουσική house και ο Βασί-

λης έπαιζε μουσική ως disc jockey σε πάρτι της εποχής. Ελληνικά
τραγούδια δεν άκουγε ποτέ μέχρι την ώρα που έφυγε για σπουδές
στην Αγγλία. Εκεί άφησε πίσω του τη house και έκανε στροφή 180
μοιρών, ακούγοντας λαϊκή ελληνική μουσική. 

Τότε ήταν στα high τους ο Λευτέρης Πανταζής, η Άντζελα Δη-
μητρίου, ο Βασίλης Καρράς, και άλλοι στη συνέχεια, με τους
οποίους έχει και προσωπική φιλία. Στην καθημερινότητά του
τον εκνευρίζει απίστευτα η ανευθυνότητα, σε όλα τα επίπεδα. Το
όραμά του είναι να αυξήσει περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομί-
λου Ιατρικού Αθηνών και να συνεχίσει να επιστρέφει στην κοι-
νωνία απλόχερα και γενναιόδωρα, ανταποδίδοντας την εμπι-
στοσύνη και την προτίμηση με την οποία τον έχει περιβάλει τα
τελευταία 37 χρόνια. 

Η φιλία του με πιλότο της F1 
και τα μαθητικά χρόνια που ήταν DJ

Με το όρθιο τζετ σκι του 
σε καλοκαιρινές διακοπές

Στην Πολεμική Αεροπορία, 
στην Τρίπολη, το 1994

Στην αποφοίτησή του στο LSE, το 1994, 
με τον sir John Ashworth

Στη γαμήλια δεξίωση την 1η Ιουλίου του
2004, με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τον
Λευτέρη Πανταζή και τη σύζυγό του Ρόη

Σπάνια, αδημοσίευτη φωτογραφία από το
προσωπικό του αρχείο, στα πρώτα χρόνια
της σχέσης του με τη Ρόη (2000)

Με τους γονείς του και τον αδελφό του στην εκδήλωση
για τα 20ά γενέθλια του Διαβαλκανικού στη Θεσσαλονίκη

Σε ράλι ιστορικών αυτοκινήτων 
στην Κορινθία

Στο Καραϊσκάκη ύστερα 
από νίκη του Ολυμπιακού
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Δεν θα προσμετρηθούν, με απόφαση του υπουργείου Παιδεί-
ας, οι απουσίες των μαθητών από την τηλεκπαίδευση των τε-
λευταίων ημερών, εφόσον οφείλονται σε αντικειμενικούς λό-
γους και διατυπωθεί συγκεκριμένη αιτιολογία προς τα σχολεία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, Πέμπτη και Πα-
ρασκευή τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Αττική, Κρήτη και
άλλες περιοχές της χώρας λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση
λόγω της κακοκαιρίας. Για τις μέρες αυτές και εφόσον οι μα-
θητές δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική

διαδικασία για τεχνικούς λόγους, όπως τυχόν διακοπή ρεύ-
ματος ή προβλήματα στο Διαδίκτυο, δεν θα χρεώνονται με
απουσίες, αφού όμως οι γονείς τους ενημερώσουν σχετικά
τις εκπαιδευτικές μονάδες.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παι-
δείας, χθες παρέμειναν κλειστά 28.800 τμήματα γενικής παι-
δείας εξαιτίας της κακοκαιρίας και λειτούργησαν περισσότε-
ρες από 28.500 ψηφιακές τάξεις. Τη Δευτέρα οι μαθητές
όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες,

ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά και οι βρεφικοί και παιδικοί
σταθμοί όλης της χώρας. Σε όσα σχολεία οι μαθητές έκαναν
τηλεκπαίδευση την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει να
προσκομίσουν αρνητικό self test τη Δευτέρα αλλά και την Τρί-
τη. Στα υπόλοιπα σχολεία, που λειτούργησαν διά ζώσης την
προηγούμενη Παρασκευή, οι μαθητές θα ακολουθήσουν την
κανονική διαδικασία και θα υποβληθούν σε self test τη Δευ-
τέρα ή το πρωί της Τρίτης.

Εύη Πανταζοπούλου

Δεν προσμετρούνται οι απουσίες της τηλεκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει λόγος

Ο
καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Γιώργος Δημόπουλος αποδίδει τον
υψηλό αριθμό των θανάτων από
Covid-19 στη χώρα μας σε μια σει-

ρά από αιτίες: «Το ζήτημα είναι πολυπαραγον-
τικό. Ο ασθενείς αργούν να επισκεφτούν τον
γιατρό και το νοσοκομείο χάνοντας πολύτιμο
χρόνο. Παράλληλα εξακολουθούμε να βλέ-
πουμε μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων ασθε-
νών και ασθενών με υποκείμενα νοσήματα».

Εφόσον τηρηθούν τα μέτρα, από τέλη Μαρτί-
ου και μετά θα εισέλθουμε στη μεταπανδημική
φάση του κορονοϊού. Αυτό εκτιμά ο καθηγητής
Εντατικής Θεραπείας Γιώργος Δημόπουλος,
κάνοντας λόγο για δύο ακόμη δύσκολους μή-
νες που έχουμε μπροστά μας.

«Θεωρώ ότι από το τέλος Ιανουαρίου μέχρι
τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουμε τον δείκτη
εκείνον που θα μας πει πώς θα προχωρήσουμε
στην άνοιξη. Η πρόβλεψη η δική μου είναι ότι
από τα τέλη Μαρτίου θα έχουμε ύφεση της
πανδημίας και θα περάσουμε στη μεταπανδη-
μική φάση, η οποία θα εξαρτηθεί από το πώς θα
συμπεριφερθούμε στην κοινότητα, αν δηλαδή
θα έχουμε περαιτέρω ύφεση ή όχι», τονίζει ο κ.
Δημόπουλος και ξεκαθαρίζει ότι μέχρι τότε θα
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.

Έρχεται νέο κύμα, αλλά πιο ήπιο

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λου-
κίδης ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό του
ΣΚΑΪ πως πλέον στο Αττικό, όπου εργάζεται, το
90% των νέων εισαγωγών είναι από την Όμι-
κρον και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν μει-
ωθεί αισθητά οι εισαγωγές νέων 35 ετών.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη
αποκάλυψε στο δελτίο του Star πως εξαιτίας
του χιονιά, ενώ ήθελαν να δώσουν εξιτήρια,

δεν μπορούσαν, καθώς οι ασθενείς δεν είχαν
τρόπο να φτάσουν στο σπίτι τους και οι συγγε-
νείς τους δεν μπορούσαν να τους παραλάβουν.

Τον φόβο της έλευσης ενός νέου κύματος
κορονοϊού εξέφρασε ο διευθυντής της Β’
ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου»
Νίκος Καπραβέλος. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ,

τόνισε ότι ήδη στα νοσοκομεία
προετοιμάζονται για ένα νέο κύμα
κρουσμάτων, το οποίο ωστόσο σημείωσε
πως θα είναι ηπιότερο. «Είναι κρίσιμη η πε-
ρίοδος για το επόμενο κύμα. Το πάθημα μας
έχει γίνει μάθημα. Δεν υπάρχει περίπτωση
να μην έρθει, πιστεύουμε όμως ότι θα είναι

ηπιότερο από το προηγούμενο», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Ενδημικός, αλλά επικίνδυνος

Την εκτίμηση ότι ο κορονοϊός μελλοντικά θα
γίνει ενδημικός, όμως αυτό δεν θα σημαίνει
πως δεν θα είναι επικίνδυνος, εξέφρασε ο κα-
θηγητής Αιματολογίας Γρηγόρης Γεροτζιάφας.
«Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα, ο ιός θα γίνει
ενδημικός κάποια στιγμή, αλλά δεν θα πάψει
να είναι κακός», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και τόνισε
πως υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί μια
νέα πιο σκληρή μετάλλαξη, για αυτό θα πρέπει
να οργανωθεί καταλλήλως ο τομέας της πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 15%-30%
από όσους νοσήσουν συμπτωματικά θα

υποφέρουν από το σύνδρομο long
covid, ενώ θα έχουν και υψηλό
ποσοστό επιπλοκών και θνητό-
τητα έως και τρεις φορές, αν
πραγματοποιήσουν κάποιο χει-

ρουργείο σε διάστημα ενός μήνα
από τη νόσηση.

Το υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ με
αφορμή την πρόσφατη κακοκαιρία ανακοίνω-
σαν πως παρατείνεται η ισχύς συνταγών και πα-
ραπεμπτικών που έληγαν αυτές τις μέρες προ-
κειμένου να μπορέσουν να τις εκτελέσουν οι
ασθενείς που δεν τα κατάφεραν. Όλες οι εξετά-
σεις και τα παραπεμπτικά, που έληγαν από 24
Ιανουαρίου έως τις 28 Ιανουαρίου, παίρνουν πα-
ράταση μέχρι και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. 

«Μας περιμένουν δύο ακόμη 
δύσκολοι μήνες», λέει 
ο καθηγητής Εντατικής Θεραπείας
Γιώργος Δημόπουλος και 
εξηγεί γιατί υπάρχει μεγάλος 
αριθμός θυμάτων από Covid-19 

Τι φταίει για τους πολλούς θανάτους

Άλλοι 107 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές
Αύξηση κρουσμάτων παρατηρήθηκε χθες, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ που
ανακοίνωσε 22.362 νέες μολύνσεις, ενώ καταγράφηκαν και πάλι πολλοί θάνατοι, κα-
θώς έφτασαν τα 107 άτομα που κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού. 605 είναι οι
διασωληνωμένοι, 483 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 8.024 ήταν τα χθεσινά κρούσματα
στην Αττική και 1.968 στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε η Κρήτη με 1.945! Αυτό που εξα-
κολουθεί να απασχολεί τους ειδικούς είναι ο υψηλός αριθμός θανάτων. Μέσα σε μια
εβδομάδα χάθηκαν 701 άτομα, 23.195 από την αρχή της πανδημίας. Οι περισσότεροι
επιστήμονες συνηγορούν στο ότι οι θανόντες είναι άτομα μεγάλης ηλικίας με συννο-
σηρότητες, δηλαδή έχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως ανεμβολία-
στοι ή με μία μόνο δόση. Στους εμβολιασμένους βλέπουν πως πέρασαν οι έξι μήνες
και δεν είχαν προλάβει την αναμνηστική!

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



E
ντονες προσπάθειες προκειμέ-
νου να κρατήσουν στη ζωή ένα
σπάνιας ομορφιάς θηλαστικό
κατέβαλαν οι άνθρωποι του

Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης & Περί-
θαλψης Κητωδών «Αρίων», του Λιμενικού
Σώματος και της εθελοντικής ομάδας διά-
σωσης «Lifeguard Hellas». Ο λόγος για
ένα φαλαινοειδές με την ονομασία ζιφιός,
το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στα Λιμανά-
κια της Βουλιαγμένης και κατέληξε στην
παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο. 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι απομονώ-
θηκε από το κοπάδι του και βγήκε προς την
ακτή, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό
του λόγω παθολογικού προβλήματος υγεί-
ας (σ.σ. υπάρχουν αναφορές για μια μορ-
φή εγκεφαλίτιδας), ενώ παράλληλα έφερε
ένα σοβαρό τραύμα στην κάτω γνάθο.

Η ιατρική ομάδα που ανέλαβε την προ-
σπάθεια για τη διάσωσή του -αν και όλοι

συνέκλιναν στο ότι είχε ελάχιστες πιθανό-
τητες επιβίωσης- αρχικά προχώρησε σε
αιμοληψία και ενέσεις κορτιζόνης, ωστό-
σο, δεν κατέστη δυνατό να του χορηγή-
σουν ηλεκτρολύτες για την ενίσχυση του
οργανισμού, καθώς το κήτος δεν ανταπο-
κρινόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ
προσπαθούσαν να το σπρώξουν σε μεγα-
λύτερο βάθος, ο μικρός ζιφιός γυρνούσε
συνεχώς προς την ακτή. 

Πολλά τραύματα και αφυδάτωση
Από τη λεπτομερή κλινική εξέταση δια-

πιστώθηκε ότι φέρει σοβαρή κάκωση
στην κάτω σιαγόνα (ρύγχος) και πολλαπλά
επιφανειακά τραύματα στο δέρμα. Από τις
αιματολογικές εξετάσεις διαπιστώθηκε
επίσης ότι το φαλαινοειδές παρουσίαζε
σοβαρή αφυδάτωση, λευκοπενία και
αναιμία. 

Δείγμα αίματος εστάλη και στην Κτηνια-

τρική Σχολή του ΑΠΘ για ιολογικές και άλ-
λες εξειδικευμένες εξετάσεις, θέλοντας
να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες
επιβίωσης είχε το θηλαστικό.

Ο ζιφιός μοιάζει με μεγάλο και παράξε-
νο στην όψη δελφίνι, αλλά είναι φάλαινα
και ιδιαίτερα επιδέξιος δύτης, καθώς με
μία… ανάσα βουτά στα 1.000 μέτρα για 20
έως και 70 λεπτά! Ακριβή στοιχεία δεν
υπάρχουν για τον πληθυσμό του σε καμία
περιοχή της Μεσογείου.
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Οι κτηνίατροι καταβάλλουν
τεράστιες προσπάθειες να
κρατήσουν ζωντανό τον
σπάνιας ομορφιάς ζιφιό, που
βγήκε στο Παλαιό Φάληρο

Στα πράσα ο οικογενειακός φίλος για
αποπλάνηση της 14χρονης κόρης τους

Τη Δευτέρα τα αποτελέσματα 
των τοξικολογικών της Γεωργίας

Από βδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα αναμένονται τα αποτελέσματα
των τοξικολογικών εξετάσεων για την υπόθεση των καταγγελιών της 24χρονης
που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου
της Θεσσαλονίκης ύστερα από πάρτι την Πρωτοχρονιά. 

Το πόρισμα των επιστημόνων αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρχές της
εβδομάδας στην πέμπτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, κα-
θώς μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγη-
ση των αποτελεσμάτων από την πλευρά του ελβετικού εργαστηρίου, όπου εξε-
τάστηκαν δείγματα για ανίχνευση ουσιών που δεν ανιχνεύονται από ελληνικά
εργαστήρια, ενώ εκεί έγινε και αξιολόγηση του επιπέδου αλκοόλης στον οργα-
νισμό της νεαρής.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν και την πορεία
της ανακριτικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη με καταθέσεις μαρτύρων. 

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 40χρονος, ο
οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων
κατηγορούμενος για αποπλάνηση μιας 14χρονης
κοπέλας.

Ο 40χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γε-
γονός της οικογενειακής γνωριμίας με τους γο-
νείς της ανήλικης και έτσι άρχισε να την προσεγγί-
ζει και στη συνέχεια να την πολιορκεί. Η 14χρονη
φέρεται να ενέδωσε στο φλερτ τού κατά 26 χρόνια
μεγαλύτερού της άνδρα και την περασμένη Κυ-
ριακή πήγαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στο κέν-
τρο της Αθήνας. Μια φωτογραφία που ανήρτησε

σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανήλικη κοπέλα
σήμανε «συναγερμό» για τους γονείς της, οι οποί-
οι κάλεσαν την ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να
κάνουν έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 14χρονη κοπέλα
το είχε σκάσει από το σπίτι της το προηγούμενο
βράδυ και ακολούθησε τον 40χρονο στο ξενοδο-
χείο ημιδιαμονής. Ο ενήλικας συνελήφθη και
οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που
διέταξαν την προφυλάκισή του, παρά το γεγονός
ότι ο ίδιος υποστήριξε ότι απλώς τη φιλοξενούσε
και ότι δεν υπάρχει ερωτική σχέση. 

Παπ.

«Προπόνηση» σε…
γυναίκες έκανε 
ο νταής τζουντόκα 
Τις πρώτες του ημέρες στη φυλα-
κή διανύει ο 46χρονος Β.Γ., γνω-
στός πλέον και ως ο νταής της Αρ-
γυρούπολης, που έστειλε στη ΜΕΘ
του «Ευαγγελισμού» την 40χρονη
Όλγα Δ., αλλά ενώπιον της Δικαιο-
σύνης επικαλέστηκε ψυχολογικά
προβλήματα.
Οι κάτοικοι της οδού Ολυμπίας
ακόμη και σήμερα φοβούνται να
μιλήσουν ανοιχτά. Όσοι το κάνουν,
λένε για έναν άνθρωπο που η πα-
ρουσία του σκορπούσε τρόμο, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι για
αρκετά χρόνια παρακολουθούσε
μαθήματα τζούντο. Μόνο τυχαίο
δεν είναι ότι του αποδόθηκε ο χα-
ρακτηρισμός «νταής», με τους
αστυνομικούς της Ασφάλειας να
κάνουν λόγο για έναν θρασύδειλο
άνδρα, που αρεσκόταν στο να χτυ-
πάει όποια γυναίκα έκανε το λάθος
να σχετιστεί μαζί του. Άλλωστε, ο
Β.Γ. ήδη από τον πρώτο του γάμο,
το μακρινό 2001, είχε δείξει την
κακοποιητική συμπεριφορά του
στην πρώτη σύζυγό του, με την
οποία μάλιστα απέκτησε κι ένα
παιδί. 
Τον εφιάλτη για δέκα χρόνια βίω-
σε η δεύτερη σύζυγός του, με την
οποία απέκτησαν δύο παιδιά, κα-
θώς τη χτυπούσε κι αυτή με το πα-
ραμικρό. Έπειτα από απίστευτα
βασανιστήρια, η τρίτη του σύζυγος
έφυγε από το Άργος στην Ολλαν-
δία για να σωθεί. 

Παπ.

Αγώνας για τη σωτηρία
μιας νεαρής φάλαινας



ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ20

Ζητά 10.000 ευρώ
αποζημίωση 
για την ταλαιπωρία 
στην Αττική Οδό

Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή σε βάρος της εται-
ρείας που διαχειρίζεται την Αττική Οδό από γυναί-
κα που παρέμεινε μπλοκαρισμένη για περισσότε-
ρες από 16 ώρες. Η εγκλωβισμένη οδηγός κατέθε-
σε ήδη μέσω του συνηγόρου της Γιάννη Καλαβρή
αγωγή, με την οποία διεκδικεί να της επιδικασθεί
χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη
ποσού 10.000 ευρώ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων
την ταλαιπωρία που υπέστη, αλλά και το γεγονός
ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση αυτό τον
δρόμο καταβάλλοντας όλα αυτά τα χρόνια υπέρογ-
κα ποσά για διόδια, αναμένοντας από την εταιρεία
υψηλές υπηρεσίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δικόγραφο ανα-
φέρεται ότι η εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού
και ο πρωθυπουργός, ως οιονεί διαμεσολαβητής,
δεν είναι αρμόδιοι να ορίσουν μονομερώς το ύψος
της χρηματικής ικανοποίησης που δικαιούται ο
οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης υφίσταται ζημία
από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε, αλλά μό-
να αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Μηνύσεις για τη σύγκρουση τρένων
Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου αναμένεται να κατατε-

θεί και η πρώτη μηνυτήρια αναφορά σημαντικού
αριθμού ατόμων σχετικά με την ακινητοποίηση της
αμαξοστοιχίας IC-54 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) έξω
από την πόλη της Λιβαδειάς και την εν στάσει σύγ-
κρουσή της με έτερη μηχανή του ΟΣΕ. «Οι επιβάτες
της εν λόγω αμαξοστοιχίας βίωσαν τις συνέπειες
ανεπίτρεπτων σφαλμάτων και ολιγωριών, ενώ η
προκλητική απουσία των υπευθύνων κατά τη μακρά
διάρκεια του εγκλωβισμού τους επέτεινε τον εις βά-
ρος τους κίνδυνο με συνέπεια τον πολύωρο εγκλω-
βισμό των επιβατών, την έκθεση αυτών σε κίνδυνο
ζωής και την κατά περίπτωση πρόκληση σωματικών
βλαβών», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δικη-
γόροι Μαρίνα Δαλιάνη και Χάρης Λαδής.

«Το δικηγορικό μας γραφείο, εκπροσωπώντας
μεγάλο αριθμό επιβατών της συγκεκριμένης αμα-
ξοστοιχίας, προτίθεται να ενεργοποιήσει την ει-
σαγγελική έρευνα για την υπόθεση, καταθέτοντας
σχετική μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύ-
νου ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Λιβαδειάς», καταλήγουν οι δικηγόροι.

Σοφία Σπίγγου

Με την ολοκλήρωση των έξι έργων, προϋπολογισμού 4 δισ. ευ-
ρώ, θα αναβαθμιστεί ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας της χώ-
ρας, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλειά του, αυξάνοντας την
αξιοπιστία του και προσελκύοντας μεγαλύτερο μεταφορικό έργο
σε σχέση με τα αντίστοιχα οδικά μέσα.

1) Αναβάθμιση της υφιστάμενης με διπλασιασμό και εγκατά-
σταση σηματοδότησης-ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηρο-
δρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο με
προϋπολογισμό 1,07 δισ. ευρώ.

2) Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη -
Τοξότες με προϋπολογισμό 1,68 δισ. ευρώ.

3) Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής

στο τμήμα από τον κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τον λιμένα
Λαυρίου με προϋπολογισμό 390,5 εκατ. ευρώ.

4) Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για
τη σύνδεση της Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας με το υφιστά-
μενο σιδηροδρομικό δίκτυο με προϋπολογισμό 308,6 εκατ. ευ-
ρώ.

5) Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσα-
λονίκης και κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με
προϋπολογισμό 53,4 εκατ. ευρώ.

6) Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής
Κιάτο - Πάτρα στο τμήμα Ρίο - Νέος Λιμένας Πατρών με προϋπο-
λογισμό 476,5 εκατ. ευρώ.

Στα 4 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός 
για αναβαθμίσεις και κατασκευές 

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Σ
ε ενάμιση μήνα από σήμερα θα
έχουμε την απόφαση της Επι-
τροπής για το ποιοι από τους
«μνηστήρες» πληρούν τα κρι-

τήρια Ποιοτικής Επιλογής, προκειμένου
να συμμετάσχουν στη β’ φάση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας για το έργο της ολο-
κλήρωσης της νέας διπλής σιδηροδρομι-
κής γραμμής Κιάτο - Πάτρα στο τμήμα Ρίο
- Νέος Λιμένας Πατρών.

Η επόμενη, δεύτερη, φάση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαλόγου και την υποβολή
προσφορών. Κατά το στάδιο διενέργειας
διαλόγου μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και των
υποψήφιων αναδόχων, θα καθοριστεί η
καλύτερη τεχνική λύση και θα αξιοποι-
ηθούν όλες οι διαθέσιμες μελέτες.

Η εκπόνηση των απαιτούμενων οριστι-
κών μελετών θα ολοκληρωθεί από τον
ανάδοχο κάθε έργου, που θα προκύψει
από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Πρόκειται για το πρώτο από τα έξι έργα

της ΕΡΓΟΣΕ ύψους 4 δισ. ευρώ. Ο προ-
ϋπολογισμός δημοπράτησης του τμήμα-
τος Ρίο - Νέος Λιμένας Πατρών ανέρχεται
στο ποσό των 477 εκ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
και ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλά-
βει τη μελέτη και κατασκευή της νέας δι-
πλής σιδηροδρομικής γραμμής στο συγ-
κεκριμένο τμήμα.

Το συνολικό μήκος φτάνει τα 11 χιλιό-
μετρα και η χάραξη της νέας γραμμής χω-
ροθετείται στο μεγαλύτερο τμήμα της πά-
νω στη χάραξη της υφιστάμενης μετρικής
γραμμής η οποία βρίσκεται σήμερα σε
λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες
υποδομής, επιδομής, σταθμών και στάσε-
ων, την εγκατάσταση συστημάτων σημα-
τοδότησης και EΤCS Level 1, τις εργασίες
ηλεκτροκίνησης καθώς και τις εργασίες
περιβαλλοντικής αποκατάστασης, δηλα-
δή το σύνολο των εργασιών αναφορικά με
την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέ-
ας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψη-
λών ταχυτήτων.

Τμήμα του έργου θα υπογειοποιηθεί,

καθώς θα διέρχεται από πυκνό αστικό
ιστό εντός της πόλης της Πάτρας, και οι
νέες επιβατικές σιδηροδρομικές στάσεις,
οι οποίες θα κατασκευαστούν, θα αντικα-
ταστήσουν τις οκτώ υφιστάμενες ενώ θα
δημιουργηθεί και νέα επιφανειακή στάση
στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Οι κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον για τα έξι μεγάλα σιδη-
ροδρομικά έργα Ανταγωνιστικού Διαλό-
γου της ΕΡΓΟΣΕ είναι οι ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑ-
ΚΑΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ-
ΑΛΣΤΟΜ.

Άνοιξαν οι φάκελοι για
τους… μνηστήρες της
ολοκλήρωσης της νέας
διπλής σιδηροδρομικής
γραμμής Κιάτο - Πάτρα, 
στο τμήμα Ρίο - Νέος
Λιμένας Πατρών

Στις… ράγες 
η απόφαση για 
το πρώτο έργο 

ΕΡΓΟΣΕ
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Ξεκίνησε η νέα επιδρομή 
της κακοκαιρίας - Πού 
επιστρέφει το… λευκό τοπίο

Από τη χιονοθύελλα 
στις καταιγίδες…

Του Κώστα Παππά

Τ
α χιονισμένα πεζοδρόμια-παγοδρόμια σε
περιοχές της Αττικής μάς θυμίζουν ακό-
μα το θυελλώδες πέρασμα της κακοκαι-
ρίας «Ελπίδα», ο καιρός, όμως, μετά τη

μικρή εκεχειρία φαίνεται ότι είναι έτοιμος να δεί-
ξει και πάλι τα δόντια του με βροχές και χιονοπτώ-
σεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι χιονοπτώσεις
που από χθες το βράδυ έκαναν την εμφάνισή τους
στα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής Μακεδονίας
και πρόσκαιρα της Ηπείρου από σήμερα, Σάββατο,
θα επεκταθούν στα ορεινά-ημιορεινά της δυτικής
και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της
κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας
και της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου.
Η νέα αυτή επιδρομή της κακοκαιρίας θα παρου-
σιάσει ύφεση από το μεσημέρι στα βόρεια και από
αργά το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές. 

Απαραίτητη η ομπρέλα
Μαζί με τα χιόνια, όμως, θα έχουμε και βροχές
που θα κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές πε-
ριοχές. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θα ση-
μειωθούν και καταιγίδες, επομένως το καλό ντύ-
σιμο και οι ομπρέλες θα μας συνοδεύουν σχεδόν
όλο το Σαββατοκύριακο.  Οι βροχές θα κάνουν το
σκηνικό ρομαντικό από τον πρωινό καφέ του Σαβ-
βάτου στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας),
τη δυτική Στερεά και βαθμιαία τη δυτική Πελο-
πόννησο. Τα φαινόμενα στα βόρεια από το από-
γευμα θα εξασθενήσουν, ενώ στην Πελοπόννησο

από το βράδυ. Λίγο πριν από τις μεσημβρινές
ώρες του Σαββάτου οι βροχές θα χτυπήσουν την
πόρτα στις Σποράδες, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία,
στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελο-
πόννησο. 
Τα φαινόμενα στα βόρεια από το βράδυ θα εξα-
σθενήσουν, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τις
πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. 
Χέρι χέρι με τις χιονοπτώσεις, που θα σημει-
ωθούν όμως σε μεγαλύτερα υψόμετρα των 500
μέτρων, και τις βροχές θα έρθουν και οι ισχυροί
άνεμοι, οι οποίοι θα επικρατήσουν σήμερα στο Ιό-
νιο και από το απόγευμα μέχρι το μεσημέρι της
Κυριακής στα ανατολικά. Η έντασή τους θα φτάνει
τα 8 και στο νότιο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. 

Αρκεί να μην… πνιγούμε
Στην Αττική οι βροχοπτώσεις θα είναι ευεργετι-
κές, καθώς αναμένεται να λιώσουν τον μεγάλο
όγκο χιονιού που στοιβάζεται ακόμα στους δρό-
μους και τα πεζοδρόμια, αρκεί να μην… πνιγού-
με. 
Ωστόσο το χιόνι δεν θα πει ακόμα «εις το επανι-
δείν» στο Λεκανοπέδιο, καθώς στα βόρεια
ορεινά της Αττικής και πιο χαμηλά στα υπερβό-
ρεια τμήματα θα κάνει μια ακόμα επίσκεψη.
Στην ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο, όμως,
οι χιονοπτώσεις θα χτυπήσουν την πόρτα και σε
χαμηλότερα υψόμετρα. Τη Δευτέρα η κακοκαι-
ρία θα πάρει ρεπό, αλλά οι μετεωρολόγοι, που
έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες, προει-
δοποιούν ότι από βδομάδα αναμένεται και νέα
επιδείνωση.

Δημότης Αλίμου αρνιόταν να κλαδευτεί δέντρο 
και όταν έπεσε στο ΙΧ του, ζήτησε αποζημίωση!
Μια ιστορία καθημερινής, δυστυχώς, παράνοιας
αποκάλυψε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης,
ο οποίος μιλώντας στην «Political» δήλωσε πως ένας
δημότης του παρεμπόδισε και σταμάτησε τα συνερ-
γεία του δήμου που προσπαθούσαν να κλαδέψουν
ένα δέντρο μπροστά από το σπίτι του. Ο ίδιος δημότης
στη συνέχεια ζήτησε αποζημίωση από τον δήμο για
τη ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητό του, όταν την επό-
μενη μέρα ένα κλαδί του δέντρου, που ο ίδιος εμπό-
διζε να κλαδευτεί, έπεσε στο σταθμευμένο αυτοκί-
νητό του. 
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αλίμου δήλωσε: «Υπάρχει
μια τάση τον τελευταίο καιρό με τους λεγόμενους αρνη-

τές κλαδέματος, οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγ-
γέλλουν τα κλαδέματα που κάνουν οι δήμοι στα δέντρα
των κοινόχρηστων χώρων. Οι άνθρωποι αυτοί, απλοί
πολίτες, εμφανίζονται αντίθετοι με το κλάδεμα των
δέντρων στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.
Εμφανίζονται πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι όταν πάμε
να κλαδέψουμε ένα δέντρο και διαμαρτύρονται, κά-
νουν φασαρία και θέλουν πλούσια την κόμη των δέν-
τρων και λένε ότι το κλάδεμα είναι ακρωτηριασμός του
δέντρου. 
Τα συνεργεία, λοιπόν, αντιμετωπίζουν πολλές φορές
προβλήματα. Εμείς τους εξηγούμε και βρίσκουμε έναν
τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε μια περίπτωση,

όμως, που πήγαμε να κλαδέψουμε έναν ψηλό ευκάλυ-
πτο, εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι, μια κυρία από
την αντιπολίτευση, και έκαναν φασαρία να μην κλαδέ-
ψουμε το δέντρο. Μάλιστα, ένας κύριος αγκάλιασε το
δέντρο για να μην το κλαδέψουμε.
Εμείς αποχωρήσαμε και την επόμενη μέρα, ύστερα από
πολύ δυνατό αέρα, το δέντρο ταρακουνήθηκε και ένα
κλαδί του έπεσε στο αυτοκίνητο του κυρίου που αγκά-
λιαζε το δέντρο για να μην κλαδευτεί. Την άλλη μέρα ο
ίδιος άνθρωπος, ο αθεόφοβος, εμφανίστηκε στο δη-
μαρχείο και έκανε αίτηση για να αποζημιωθεί το αυτο-
κίνητό του».

Κώστας Παππάς

Ο δήμαρχος Αλίμου
Ανδρέας Κονδύλης
αποκάλυψε μια από
τις πολλές ιστορίες
καθημερινής τρέλας



Θεσσαλονίκη

Πρόταση στο ΔΣ για ψήφισμα
καταδίκης κάθε μορφής βίας 
κατά των γυναικών
Ψήφισμα καταδικαστικό για μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας
απέναντι στις γυναίκες πρόκειται να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβού-
λιο της Θεσσαλονίκης στην επόμενη συνεδρίασή του, ύστερα από
πρόταση του δημάρ-
χου Κωνσταντίνου
Ζέρβα. «Να καταδικά-
σουμε με τον πλέον
ουσιαστικό τρόπο οτι-
δήποτε προσβάλλει
την προσωπικότητα,
την ατομική ελευθερία
της γυναίκας, της μη-
τέρας, της αδελφής,
της κόρης, της φίλης,
της συναδέλφου μας», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά που
αφορούν υποθέσεις κακοποίησης αλλά και βιασμού γυναικών
στην πόλη του. Ο δήμαρχος επαίνεσε τον ξενώνα του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για τη φιλοξενία των γυναικών που έχουν υποστεί κακο-
ποίηση καθώς και των παιδιών τους.

Βόρειο Αιγαίο

Προγράμματα κατάρτισης 
σε θέματα καινοτομίας

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2022» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος
Μουτζούρης των παρακάτω προγραμμάτων καταρτίσεως στελεχών
επιχειρήσεων: Βελτίωση δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων
σε θέματα καινοτομίας με την αναβάθμιση επαγγελματικών προ-
σόντων στο Βόρειο Αιγαίο συνολικής δημόσιας δαπάνης 676.090
ευρώ. Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσε-
ων εργαζομένων στη Λέσβο και στη Λήμνο συνολικής δημόσιας δα-
πάνης 308.910 ευρώ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσέγγι-
σης της ισπανικής αγοράς, συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή

Τουριστική Έκθεση «FITUR 2022», από 19 έως 23 Ιανουαρίου στη
Μαδρίτη. Στην έκθεση, που είναι η σημαντικότερη στην Ισπανία

στον τομέα του τουρισμού, συμμετείχαν περίπου 7.000 επιχειρή-
σεις από 107 χώρες ως εκθέτες, ενώ την επισκέφτηκαν περίπου

80.000 επαγγελματίες. Η ιστορία του Μεγάλου Αλέξανδρου, τα βή-
ματα του Αποστόλου Παύλου, ο Όλυμπος, τα υδάτινα οικοσυστήμα-
τα, ο φυσικός πλούτος της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και οι υπέ-

ροχες παραλίες της είναι τα βασικά σημεία που πρόβαλε το περί-
πτερο της οικείας περιφέρειας και κέντρισαν το ενδιαφέρον των
επισκεπτών. Στόχος της συμμετοχής είναι ένα δυναμικό άνοιγμα

στην ισπανική τουριστική αγορά και την ευρύτερη ευρωπαϊκή.

Παράταση στη διαβούλευση για τις Ειδικές
Περιβαλλοντικές Μελέτες σχετικά με τις
προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000»
ζητάει από τον υπουργό Περιβάλλοντος Κώ-
στα Σκρέκα ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώ-
της Καλακίκος. Το ίδιο αίτημα κατέθεσε και ο
πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ και δήμαρχος Ορε-
στιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Οι δύο δήμαρχοι
υποστηρίζουν ότι «η παράταση της διαβού-
λευσης κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των
φορέων της περιοχής» και για να «καταθέ-
σουν στοιχειοθετημένες απόψεις οι εκπρό-
σωποι της τοπικής κοινωνίας». Ο υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς επικοι-
νώνησε άμεσα με τον δήμαρχο Σουφλίου και
δεσμεύτηκε ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα της
Δημοτικής Αρχής και θα ανακοινώσει την πα-
ράταση της διαβούλευσης για τις προστα-
τευόμενες περιοχές «Natura 2000», για διά-
στημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

!Σουφλί

Παρατείνεται 
η διαβούλευση 
για το «Natura 2000»

Δυναμικό άνοιγμα στην
ισπανική τουριστική αγορά

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα

Αναδεικνύει το ιερό 
της Αυλιδείας Αρτέμιδος

Την ανάπλαση και συντήρηση του αρχαιολογικού
χώρου του ιερού της Αυλιδείας Αρτέμιδος δρομολογεί
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Προς τούτο, Προγραμ-
ματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης συνυπέγρα-
ψαν η υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη και ο οικείος περιφερειάρχης Φάνης Σπανός. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 76.840 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, απώτερος
στόχος των δύο φορέων είναι οι ολοκληρωμένες μελέ-
τες του όλου έργου να ενταχθούν σε μελλοντικό χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα. Η προσπάθεια στοχεύει στην
προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της
Εύβοιας, αλλά και στην ενίσχυση και προώθηση του
πολιτιστικού τουρισμού της ευρύτερης περιοχής, δή-
λωσε η υπουργός Λίνα Μενδώνη.

Προγραμματική σύμβαση 
για τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ
Καλαμάτας

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμι-
κής Ανάπτυξης, μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δή-
μου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενέκρινε η Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Καλαμάτας. Σκοπός, η στήριξη της
«ΦΑΡΙΣ» Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμά-
τας, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό της έρ-
γο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και
η ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θέ-
ατρου Καλαμάτας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις
135.000 ευρώ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ22

Κεντρική Μακεδονία



Τ
ην απόλυτη στήριξη στην προσπάθεια
και το δύσκολο έργο που καταβάλλουν
οι δήμαρχοι της Αττικής και το προσωπι-

κό των δήμων, για να απαλλάξουν από τον τε-
ράστιο όγκο χιονιού τους δρόμους των δήμων
τους, ώστε να τους καταστήσουν ξανά λειτουρ-
γικούς και ασφαλείς για τους κατοίκους τους,
εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου κατά τη συνεδρίαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης. 

«Καταλαβαίνω απόλυτα», τόνισε, «τη δυσα-
ρέσκεια των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν και
ταλαιπωρούνται, όμως πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε κάποια πράγματα. Οι δήμοι της Αττικής
δεν έχουν ικανό αριθμό μηχανημάτων αποχιο-
νισμού, γιατί μέχρι και πέρυσι δεν τα χρειάστη-
καν σχεδόν πότε. Επιπλέον, βρέθηκαν στη δυ-
σχερή θέση να μην μπορούν ούτε καν να μι-
σθώσουν τα μηχανήματα που τους ήταν απα-

ραίτητα, αφού αυτά απλά… δεν υπάρχουν σε
επαρκή αριθμό. Αλήθεια, για ποιο λόγο ένας
ιδιώτης να επενδύσει μέχρι σήμερα σε μηχα-
νήματα αποχιονισμού στην Αθήνα;». Ο κ. Πα-
παστεργίου επανέλαβε ότι «αποτελεί θέση της
ΚΕΔΕ πως πρέπει να ενισχυθούν οι δήμοι με
τους απαιτούμενους πόρους -και το Ταμείο
Ανάκαμψης μπορεί να είναι μία ευκαιρία για
αυτό-, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τον
αναγκαίο εξοπλισμό, για να ανταποκριθούν σε
αντίστοιχες καταστάσεις, χωρίς να εξαρτάται η
δυνατότητά τους αυτή από άλλους παράγον-
τες. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα άλλο μον-
τέλο πολιτικής προστασίας, με καλύτερο συν-
τονισμό και συνεργασία μεταξύ όλων των εμ-
πλεκομένων φορέων, με ξεκάθαρες αρμοδιό-
τητες και ευθύνες, αλλά και με τα κατάλληλα
“εργαλεία” για να ανταποκρίνονται στις ευθύ-
νες αυτές». 

Λύση για τα παραχωρητήρια   
Η χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων

στους 332 οικιστές των οικισμών «Γεννη-
ματάς 1 και 2» ήταν το αντικείμενο της συ-
νάντησης που είχε ο δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς με τον υπουργό Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη. Για την επίλυση του ζη-
τήματος ο δήμαρχος ζήτησε από τον
υπουργό την ψήφιση σχετικής νομοθετι-
κής ρύθμισης. Διαβεβαίωσε, επίσης, τον
παριστάμενο πρόεδρο του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη ότι, παράλληλα με την ψήφιση της
νομοθετικής ρύθμισης, ο Δήμος Φυλής θα συνδράμει τον Οργανισμό στα διαδικαστικά θέ-
ματα που ανακύπτουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύσταση των οριζόντιων ιδιοκτη-
σιών. Από την πλευρά του ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα φέρει προς ψήφιση τη νομοθετι-
κή ρύθμιση κι ότι, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, θα πράξουν οτιδήποτε χρειαστεί σε διαδι-
καστικό επίπεδο για τη συνολική επίλυση του ζητήματος.

Χρήματα για ΚΑΠ
και σχολικές
καθαρίστριες   

Συνολικό ποσό ύψους 113,5 εκατ. ευ-
ρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών κατανέμεται στους
δήμους της χώρας, με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών
Στέλιου Πέτσα. Να σημειωθεί ότι το
εν λόγω ποσό αποδίδεται ως πρώτη
τακτική επιχορήγηση του έτους 2022
και είναι αυξημένο κατά 6,6% περί-
που από το αντίστοιχο ποσό που δό-
θηκε πέρυσι. Παράλληλα, με ξεχωρι-
στή απόφαση του κ. Πέτσα, το ποσό
των 51 εκατ. ευρώ κατανέμεται στους
δήμους για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας προσωπικού σε θέσεις
καθαριότητας με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων και των μει-
ονοτικών σχολείων, για το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.

Ένα εύκολο σήμερα… Σε ποι-
ον δήμο της Αττικής, προς τα
βορειοανατολικά της Αθήνας,
ο πρώην δήμαρχος βρήκε
αφορμή τις μέρες της κακο-
καιρίας για να ανακοινώσει
πως θα είναι και πάλι υποψή-
φιος; Άλλωστε η άψογη δια-
χείριση ανάλογων καιρικών
φαινομένων κατά τη δική του
μακρά θητεία, σε σύγκριση με
την τωρινή «μέτρια» διαχεί-
ριση, έκανε πολλούς να ανα-
πολήσουν τις μέρες που, κα-
βάλα στ’ άλογό του, δάμαζε
τον χιονιά… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ψηφιακή
μαστογραφία 
σε ανασφάλιστες
Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργα-
σία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Σύλλο-
γο Φίλων του Ογκολογικού Νοσο-
κομείου «Άγιοι Ανάργυροι» παρέ-
χει τη δυνατότητα σε άπορες, ανα-
σφάλιστες και ασφαλισμένες με
χαμηλό εισόδημα γυναίκες να κά-
νουν την εξέταση ψηφιακής μα-
στογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό ο δή-
μος εξασφάλισε μία ακόμη ημερο-
μηνία εξέτασης για γυναίκες άπο-
ρες και ανασφάλιστες, την Παρα-
σκευή 25 Φεβρουαρίου 2022. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναί-
κες που είναι ηλικίας 40 έως 69
ετών, ανασφάλιστες ή ασφαλισμέ-
νες με χαμηλό εισόδημα (έως
6.000 ευρώ ατομικό ή έως 12.000
ευρώ οικογενειακό). Οι ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να απευθύνονται
για ραντεβού και περισσότερες
πληροφορίες στο ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Περιστερίου. 

Αποζημιώσεις 
για ζημιές
αυτοκινήτων 
στη Γλυφάδα
Τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων
που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις
δέντρων κατά τη διάρκεια του χιο-
νιά που έπληξε την Αττική θα απο-
ζημιώσει ο Δήμος Γλυφάδας ύστε-
ρα από απόφαση του δημάρχου
Γιώργου Παπανικολάου. Όπως ση-
μειώνεται, οι ιδιοκτήτες αυτοί θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με τον
πενταψήφιο αριθμό του δήμου
15464, προκειμένου να ενημερω-
θούν σχετικά για τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά. Υπάλληλος της Υπη-
ρεσίας Πρασίνου του δήμου θα με-
ταβαίνει στο σημείο της πτώσης,
προκειμένου να κάνει την αυτοψία
και να βεβαιώσει τη ζημιά. Οι δύο
προϋποθέσεις που τέθηκαν από τη
Δημοτική Αρχή για την έγκριση της
αποζημίωσης είναι το αυτοκίνητο
κατά τον χρόνο πτώσης του δέντρου
να βρισκόταν σταθμευμένο ή κι-
νούμενο σε δημοτικό οδικό δίκτυο
και να μην μπορεί ο κάτοχός του να
αποζημιωθεί από την ασφαλιστική
του εταιρεία.
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ΚΕΔΕ

«Οι δήμοι της Αττικής 
δεν έχουν τα μέσα να
αντιμετωπίσουν χιόνια»
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Του Κώστα Καντούρη 

Ε
κατοντάδες χειρόγραφες λί-
στες με σημειώσεις που ανα-
φέρουν ονόματα, αριθμούς μη-
τρώων ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ),

όπως και ποσά, γίνονται φύλλο και φτερό
από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφα-
λείας Βόρειας Ελλάδας. Το κύκλωμα των
παράνομων συνταγογραφήσεων με τις
συλλήψεις στελεχών φαρμακευτικής
εταιρείας και ιατρικών επισκεπτών ελέγ-
χεται σε κάθε του διάσταση, υπό την επί-
βλεψη των ανακριτικών Αρχών της Θεσ-
σαλονίκης που χειρίζονται την υπόθεση. 

Η αστυνομική επιχείρηση που ακολού-
θησε τις έρευνες με τη σύλληψη των με-
λών της φαρμακευτικής εταιρείας μπορεί
να χαρακτηριστεί γιγαντιαία, καθώς ήταν
πρωτοφανής σε μέγεθος. Έρευνες έγιναν
σε 232 χώρους, σπίτια, ιατρεία, φαρμα-
κεία, γραφεία, κέντρα υγείας και νοσοκο-
μεία. Μεταξύ των ελεγχομένων είναι 61
γιατροί δημόσιων δομών, δηλαδή νοσο-
κομείων και κέντρων υγείας. 

Τα πρόχειρα σημειώματα
Οι έρευνες αφορούν 126 φυσικά πρό-

σωπα, 2 νομικά πρόσωπα και πραγματο-
ποιήθηκαν σε 22 νομούς. Το εύρος των
κατασχεθέντων ήταν αντίστοιχο. Κατα-
σχέθηκαν 548.000 ευρώ, 121 κινητά τηλέ-
φωνα, 54 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμ-
πλετ και φορητοί υπολογιστές, 87 σκληροί
δίσκοι. Ακόμη κατασχέθηκαν 1.399 φαρ-
μακευτικά σκευάσματα που κατείχαν οι
εμπλεκόμενοι χωρίς δικαιολογητικά, 360
συνταγές που δεν είχαν εκτελεστεί, 274
ναρκωτικά χάπια, όπως και το πλήθος των
χειρόγραφων σημειώσεων. 

Τα συγκεκριμένα έγγραφα βρέθηκαν
κατά κύριο λόγο στα ιδιωτικά ιατρεία και
στα γραφεία των γιατρών στις δημόσιες
δομές, αλλά και στα σπίτια τους. Πρόκει-
ται για εκατοντάδες πρόχειρα σημειώματα
των γιατρών, μεγάλο μέρος των οποίων
κρατούσε σημειώσεις για τα χρήματα που
εισέπρατταν αλλά και όσα θεωρούσαν ότι
τους όφειλαν οι φαρμακευτικές εταιρείες
από τη συνταγογράφηση. Μέσα από τις
σημειώσεις των ποσών αυτών, αλλά και
αντίστοιχες μέσα στους υπολογιστές που
επίσης εξετάζονται, αναμένεται να δια-
σταυρωθούν οι κινήσεις χρημάτων που
έγιναν, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξουν
και τραπεζικοί λογαριασμοί, αν και θεω-
ρείται βέβαιο πως σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν έγιναν καταθέσεις μέσω τραπεζών. 

«Κλειδί» οι λίστες με τους ΑΜΚΑ 
Τα σημαντικότερα ευρήματα για τις διω-

κτικές και δικαστικές Αρχές θεωρούνται

οι λίστες με τα προσωπικά στοιχεία ασθε-
νών, στα ονόματα των οποίων εξετάζεται
εάν συνταγογραφήθηκαν φάρμακα και
πόσα, όπως και αν γνώριζαν τι ακριβώς
συνέβαινε. Από την έρευνα δεν αποκλεί-
εται να προκύψουν και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την παραβίαση προσωπι-
κών δεδομένων ασθενών, καθώς ένα από

τα κύρια χαρακτηριστικά του κατηγορητη-
ρίου είναι πως η συνταγογράφηση γινόταν
σε ασθενείς χωρίς εκείνοι να το γνωρί-
ζουν. Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι δεν
έχουν άυλη συνταγογράφηση και έτσι δεν
μπορούσαν να παρακολουθούν τι συνέ-
βαινε στην προσωπική τους μερίδα στο
ασφαλιστικό τους ταμείο. 

Η αντιπαραβολή για τα συγκεκριμένα
πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν
βρεθεί και στις χειρόγραφες λίστες, γίνε-
ται με τα στοιχεία των συνταγογραφήσεων
των συγκεκριμένων γιατρών που εντοπί-
στηκαν να εμπλέκονται. 

Ήδη οι Αδιάφθοροι έχουν διενεργήσει
μια προκαταρκτική έρευνα που οδήγησε
και στις συλλήψεις, όμως περιμένουν την
πλήρη κατάσταση που έχει ζητηθεί και
από τα ασφαλιστικά ταμεία για να γίνουν
οι σχετικές διασταυρώσεις. 

Από τις ανακριτικές Αρχές μάλιστα ζη-
τήθηκε να εξεταστούν όλες αυτές οι κατα-
στάσεις των συνταγογραφήσεων του τε-
λευταίου διαστήματος από τους συγκε-
κριμένους γιατρούς. 

Επιχείρηση των Αδιάφθορων
σε 232 σπίτια, ιατρεία και 
φαρμακεία για παράνομες
συνταγογραφήσεις - 
Κατέσχεσαν 550.000 ευρώ,
κινητά και υπολογιστές 

Η… συνταγή της αστυνομίας
που ξεσκέπασε το κύκλωμα

Υποψιάζονται πως έγραφαν φάρμακα
χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος!

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθεί εάν τα φάρμακα που γράφτηκαν έχουν
ληφθεί από τους ασθενείς, καθώς η βασική υποψία είναι ότι συνταγογραφή-
θηκαν σκευάσματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα εξεταστεί επίσης εάν γιατροί
που λειτουργούν, για παράδειγμα, στη Νότια Ελλάδα συνταγογραφούσαν για
ασθενείς στη βόρεια επικράτεια ή έστω σε μακρινούς από αυτούς νομούς,
στοιχείο που επίσης κρίνεται ύποπτο. Και ακόμη, εξονυχιστικά θα ελεγχθούν
και συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των γιατρών στα ονόματα των οποίων επίσης
γράφηκαν εν γνώσει τους φάρμακα, προκειμένου να ωφεληθούν οι εταιρείες
και οι επισκέπτες. 

Οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας ήδη έχουν
παραδώσει μια σειρά από στοιχεία στην ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που
χειρίζεται την υπόθεση. Εκεί αναμένεται να δοθούν και τα στοιχεία που να
προσδιορίσουν την ακριβή ζημία των ασφαλιστικών ταμείων από την παράνο-
μη συνταγογράφηση.
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Παρά τις διαψεύσεις του Κρεμλίνου, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα εισβά-
λει στην Ουκρανία τον επόμενο μήνα και ετοιμάζει σκληρό
πακέτο κυρώσεων που θα επιβληθούν στη Μόσχα σε αυτό
το ενδεχόμενο.

Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές πως ο ρωσικός αγωγός
φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν πρόκειται να τεθεί σε
λειτουργία στην περίπτωση πολέμου στην Ουκρανία. Η τύ-
χη αυτού του υποθαλάσσιου αγωγού, που θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από τη Σιβηρία στη Γερμανία μέσω Βαλτι-
κής, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάν-
τησης που θα έχει ο Μπάιντεν με τον Γερμανό καγκελάριο
Όλαφ Σολτς στις 7 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο. 

Η πιο σκληρή κύρωση θα ήταν η εξαίρεση της Ρωσίας

από τον διεθνή μηχανισμό πληρωμών SWIFT, που θα την
αποκόψει από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, καθώς ο
SWIFT χρησιμοποιείται από 11.000 τράπεζες σε 200 χώρες
για την πραγματοποίηση διασυνοριακών πληρωμών. Το
σενάριο αυτό χαρακτηρίζεται «πυρηνική επιλογή» λόγω
των συνεπειών που θα είχε για τη ρωσική αλλά και για την
παγκόσμια οικονομία.

Η Ουάσιγκτον, η οποία περιμένει τώρα την απάντηση
της Ρωσίας σε έγγραφα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που δί-
νουν το περίγραμμα μιας διπλωματικής διεξόδου, ζήτη-
σε να συνεδριάσει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας
για να συζητήσει «την απειλή» που αντιπροσωπεύει η
συγκέντρωση 120.000 Ρώσων στρατιωτών στα σύνορα
της Ουκρανίας.

ΗΠΑ: Ετοιμάζουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αν εισβάλει στην Ουκρανία

Σ
τις κάλπες οδεύει αύριο η Πορτο-
γαλία, με τις δημοσκοπήσεις να
προβλέπουν ντέρμπι στην κορυφή
με οριακό προβάδισμα για την κεν-

τροδεξιά αντιπολίτευση και μεγάλη άνοδο
για την ακροδεξιά παράταξη Chega, που
φαίνεται ότι θα καταλάβει την τρίτη θέση. 

Τα τελευταία γκάλοπ καταγράφουν αύ-
ξηση στην υποστήριξη προς το κεντροδε-
ξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD), του
οποίου ηγείται ο 64χρονος μετριοπαθής
οικονομολόγος Ρούι Ρίο, στο 34,4%, ενώ οι
κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές (PS) του
πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα βρίσκονται
μια ανάσα πίσω, στο 33,8%.

Στο όριο του στατιστικού λάθους
Στις προηγούμενες εκλογές το 2019, το

PS είχε έρθει πρώτο με 36,3%, έχοντας δια-
φορά περίπου εννέα ποσοστιαίων μονά-
δων από το PSD. Δεν είχε, ωστόσο, αυτο-
δυναμία στη Βουλή, και ο 60χρονος Κόστα
κυβέρνησε με την υποστήριξη της Αριστε-
ράς -Κομμουνιστών, Πρασίνων και του
Αριστερού Μπλοκ- που καταψήφισε όμως
τον προϋπολογισμό για το 2022, επειδή δεν
προέβλεπε αρκετά υψηλές κοινωνικές δα-
πάνες.

Η ειρωνεία είναι πως η κύρια αντιπολί-
τευση, οι κεντροδεξιοί Σοσιαλδημοκράτες,
είχαν αρχικά υποστηρίξει τον προϋπολογι-
σμό προς όφελος της εθνικής ενότητας εν
μέσω πανδημίας. 

Όταν όμως η Αριστερά απέσυρε τη στή-
ριξη προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος της
χώρας διέλυσε το κοινοβούλιο και προκη-
ρύχθηκαν οι πρόωρες εκλογές της 30ής
Ιανουαρίου.

Η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων
είναι στο όριο του στατιστικού λάθους και
δεν αποκλείονται εκπλήξεις μόλις ανοί-
ξουν οι κάλπες.

Η μεγάλη ανατροπή, όμως, αναμένεται
στην τρίτη θέση, την οποία φαίνεται ότι θα
καταλάβει για πρώτη φορά στα χρονικά της
Πορτογαλίας το ακροδεξιό Chega, ένα
κόμμα που το 2019 είχε εξασφαλίσει μόλις
το 1,3% (και έναν βουλευτή) και τώρα συγ-
κεντρώνει από 6% έως και 9% στις δημο-
σκοπήσεις.

Ο λαϊκιστής Αντρέ Βεντούρα
Ηγέτης του Chega (σημαίνει «Φτάνει

Πια») είναι ο 39χρονος λαϊκιστής Αντρέ
Βεντούρα, ο οποίος υιοθέτησε στο μανιφέ-
στο του κόμματος, που ίδρυσε πριν από μό-
λις τρία χρόνια, ένα από τα πιο γνωστά πο-

λιτικά συνθήματα του δικτάτορα Σαλαζάρ:
«Θεός, πατρίδα και οικογένεια». Ο Βεντού-
ρα πρόσθεσε απλώς άλλες δύο λέξεις «e
Trabalho» («και δουλειά»). 

Με νεοφιλελεύθερη οικονομική ατζέντα,
σκληρή θέση στο Μεταναστευτικό και αντι-
συστημικές κραυγές, ο Βεντούρα καρπώ-
νεται μέρος της κοινωνικής διαμαρτυρίας. 

H ρητορική μίσους αποτελεί επίσης
σταθερό σημείο της πολιτικής σταδιο-
δρομίας του (μετά το ξέσπασμα της παν-
δημίας πρότεινε ένα «στοχευμένο λο-
κντάουν» αποκλειστικά στην κοινότητα
των Ρομά).

Αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις και
το Chega αναδειχθεί τρίτο κόμμα, θα σβή-
σει η ιδέα -που αγαπούσαν πολλοί Πορτο-
γάλοι μέχρι πρόσφατα- ότι η χώρα είχε
ανοσία στον ακροδεξιό λαϊκισμό.

Καθώς η διαφορά μεταξύ του κυβερνών-
τος Σοσιαλιστικού Κόμματος και του αντι-
πολιτευόμενου PSD μειώνεται, ένα τέτοιο
αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να κατα-
στήσει την υποστήριξη του Chega ζωτικής
σημασίας για τον σχηματισμό μιας κεντρο-
δεξιάς κυβέρνησης, αν και ο Ρούι Ρίο έχει
αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με το
κόμμα του Βεντούρα.

Οριακό προβάδισμα της 
κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης
στις αυριανές
κάλπες - Τρίτη δύναμη 
για πρώτη φορά η Ακροδεξιά

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Σ

Ντέρμπι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις



Ν
έες ξενοδοχειακές μονάδες, οι-
κιστικά συγκροτήματα, εκτός
σχεδίου οικόπεδα που είναι άρ-
τια και οικοδομήσιμα κατά πα-

ρέκκλιση, η επέκταση του leasing στις κα-
τοικίες και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
διαμορφώνουν συνθήκες… τρελής ανόδου
της κατασκευαστικής δραστηριότητας και τη
φετινή χρονιά, παρά το γεγονός ότι έχει αυ-
ξηθεί θεαματικά το κόστος κυρίως λόγω της
ανόδου των τιμών των μετάλλων. 

Οι επαγγελματίες της οικοδομής έχουν
προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι τους
επόμενους μήνες μπορεί να υπάρξουν σο-
βαρά προβλήματα στη στελέχωση των Πο-
λεοδομιών και έτσι είναι πολύ πιθανό χιλιά-
δες ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων να μην
προλάβουν να εκδώσουν τις σχετικές άδει-
ες και να δουν τα σημερινά κατά παρέκκλι-
ση άρτια οικόπεδά τους να μετατρέπονται
σε… χωράφια. Βέβαια, λόγω του μεγάλου
ενδιαφέροντος είναι εξαιρετικά πιθανό το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
να δώσει και νέα παράταση για έναν χρόνο
στην έκδοση της άδειας, καθώς μετά τη λή-
ξη της όποιας προθεσμίας τα οικόπεδα αυ-
τά θα μετατραπούν σε… χωράφια! Επιπλέ-
ον, με την έκδοση της οικοδομικής άδειας,
ο ιδιοκτήτες κερδίζει τέσσερα χρόνια, ώστε
να ολοκληρώσει την κατασκευή του φέρον-
τος οργανισμού. 

Δεκάδες τεχνικά γραφεία πρόκειται να
εκδώσουν χιλιάδες νέες άδειες, οι οποίες
ξεκινούν από μικρές μονοκατοικίες και φτά-
νουν σε μεγάλα οικιστικά και επαγγελματικά
projects, εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών

μέτρων. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ» (πήρε παράταση η υποβο-
λή των αιτήσεων του 2021 έως τις 15 Φε-
βρουαρίου για μονοκατοικίες και μεμονω-
μένα διαμερίσματα) εντείνει την κινητικότη-
τα στην οικοδομή και μάλιστα υπάρχει σο-
βαρή έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία σε
συνδυασμό με την έναρξη μεγάλων οδικών
και άλλων projects (π.χ. Ελληνικό) θα γίνει
εντονότερη τους προσεχείς μήνες, παρά τις
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των υλικών. 

Επιπλέον, θετική επίδραση στην οικοδο-
μή αναμένεται να έχει και η διάταξη του
αναπτυξιακού νόμου για την επέκταση της
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και

στην αγορά ακινήτου από ιδιώτες. Μέχρι
πρότινος το μέτρο ίσχυε μόνο για τα αυτο-
κίνητα, και τώρα επεκτείνεται στη χρημα-
τοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων
από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και απλούς ιδιώτες. Η κίνηση αυτή
εκτιμάται ότι θα συγκρατήσει την ξέφρενη
κούρσα ανόδου των ενοικίων, καθώς ένας
ιδιώτης θα μπορεί να μισθώσει ένα ακίνητο
πληρώνοντας δόσεις και όχι ενοίκιο, με την
προοπτική απόκτησης στο τέλος. Έτσι, η
αύξηση του αφορολόγητου ορίου για γονι-
κές παροχές έως 800.000 ευρώ ανά τέκνο
και ανά συγγενή α’ βαθμού, εκτός από τη
συμπλήρωση ενός ποσού για την απόκτηση

κατοικίας με δάνειο, θα βρει διέξοδο χρη-
ματοδότησης μέσω του leasing. Αντί η γο-
νική παροχή να γίνει εφάπαξ με τη χορήγη-
ση ενός ποσού, θα γίνεται κάθε μήνα με την
καταβολή της δόσης που αντιστοιχεί σε
σύμβαση leasing και χωρίς τη μεσολάβηση
της τράπεζας. 
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Ίδια ταξιδιωτικά πρωτόκολλα ζητά η τουριστική βιομηχανία από ΕΕ
Οι διαφορετικές οδηγίες και τα διαφορετικά υγειονομικά

πρωτόκολλα από χώρα σε χώρα, τα οποία λειτουργούν σαν
τροχοπέδη για μεμονωμένους επιβάτες και επιχειρήσεις
που επιθυμούν να προγραμματίσουν μελλοντικά ταξίδια και
κρατήσεις διακοπών, ανησυχούν την τουριστική βιομηχα-
νία. Και αυτό συμβαίνει, ενώ ο κλάδος των μεταφορών και
του τουρισμού εξακολουθεί να βλέπει μικρότερα ποσοστά
κρατήσεων από το 2021.

«Οι αποκλεισμοί δεν θα πρέπει να αφορούν κράτη, αλλά
τον καθορισμό συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θα πρέ-
πει να τηρούν οι ταξιδιώτες μεμονωμένα, ώστε να ταξιδέ-
ψουν σε έναν προορισμό (π.χ. πλήρης εμβολιασμός, τεστ ή
οποιοδήποτε άλλο μέτρο σε ατομικό επίπεδο). Για παρά-
δειγμα, θα μπορούσαν να έρχονται από οποιαδήποτε χώρα

του κόσμου μόνο εμβολιασμένοι, ή με τεστ PCR, ή με άλλο
μηχανισμό ελέγχου, αρκεί αυτά που θα χρειάζεται για να τα-
ξιδέψει κάποιος σε κάποια χώρα να είναι πολύ συγκεκριμέ-
να και γρήγορα ανακοινώσιμα, ανεξάρτητα από τον παρά-
γοντα του κόστους», τόνισε με δηλώσεις του στην «Politi-
cal» ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
& Ταξιδιωτικών Γραφείων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Τουρισμού για την ΕΕ της ECTAA, Νικόλαος Κελαϊδίτης.

Τα οριζόντια μέτρα, όπως στην περίπτωση αποκλεισμού
όλων των ταξιδιωτών, οδηγούν σε διακρίσεις και οι τουρι-
στικές επιχειρήσεις ζητούν ομοιογενείς κανόνες για είσοδο
ταξιδιωτών στην ΕΕ, ώστε να μη δημιουργούνται κωλύματα
στην επίσκεψη από τρίτες χώρες.

Η εμφάνιση μη συντονισμένων ταξιδιωτικών περιορι-

σμών σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τον στόχο του
DCC να υποστηρίξει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφο-
ρία σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι τουριστικές ενώσεις προτρέ-
πουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σταματήσουν να
αποκλίνουν από αυτήν την προσέγγιση και να εξασφαλί-
σουν μια σαφή και εναρμονισμένη διαδικασία σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της πανδημίας είναι οδυνηρά για τον
τουριστικό κλάδο παγκοσμίως και αναμένεται να συνεχι-
στούν όπως διαμηνύουν οι ενώσεις του κλάδου. Ως εκ τού-
του ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των εθνικών κυ-
βερνήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ είναι πιο επιτακτικός
από ποτέ.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ποιοι είναι οι παράγοντες που
ωθούν την κατασκευαστική
δραστηριότητα

Γιατί έρχεται νέα έκρηξη
στις οικοδομικές άδειες



Θ
έμα ημερών είναι η διάθεση
του πρώτου 1 δισ. ευρώ από τις
τράπεζες για τη χρηματοδότη-
ση νέων επενδύσεων μέσω

των πόρων του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»,
που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τράπεζες Eurobank, Εθνική, Alpha,
Πειραιώς, Optima και Παγκρήτια ήδη
έχουν λάβει αναλογικά την πρώτη δόση
των 970 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης και περιμένουν στον... γκισέ
τους πρώτους υποψήφιους επενδυτές,
οι οποίοι εκτιμάται ότι μέσα σε διάστημα
από ενάμιση έως τρεις μήνες θα έχουν
χρηματοδοτηθεί για να προχωρήσουν
στην υλοποίηση των σχεδίων τους. 

Σταδιακή ενεργοποίηση
Εκτιμάται ότι μέσα στον Μάρτιο τα

πρώτα χρήματα από το σύνολο των πό-
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους
31,5 δισ. ευρώ, θα δώσουν το... σήμα για
τη σταδιακή ενεργοποίηση (μόχλευση)
επιπλέον ιδιωτικών κεφαλαίων, ύψους
35 δισ. ευρώ. Ο Φεβρουάριος θεωρείται
ορόσημο, καθώς θα κάνουν... ποδαρικό
τα πρώτα επενδυτικά σχέδια, τα οποία
στη συνέχεια θα ελεγχθούν από τα τμή-
ματα χορήγησης πιστώσεων των τραπε-
ζών και με διαδικασίες-εξπρές θα προ-

χωρήσουν οι σχετικές εγκρίσεις για την
υλοποίησή τους. 

Διευκρινίσεις
Από την άλλη, πρέπει να σημειωθεί ότι

τα δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ που
έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανά-
καμψης θα αφορούν μόνο νέα επενδυτι-
κά σχέδια και όχι αυτά που βρίσκονται
σε εξέλιξη. Σημειώνεται επιπλέον ότι
αποδέκτες των δανείων θα είναι οι επι-
χειρήσεις που θα επενδύσουν σε 5 συγ-
κεκριμένους τομείς. Πιο συγκεκριμένα,
πρόκειται για τις δράσεις των «πράσι-
νων» επενδύσεων, τις ψηφιακές επεν-
δύσεις, τα προγράμματα προώθησης
καινοτομίας, τα projects ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και οι
πρωτοβουλίες για εξαγορές και συγχω-
νεύσεις.

Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, ο οποίος είναι και ο επικεφα-
λής του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», έχει εγ-
κρίνει προγράμματα ύψους 6,1 δισ. ευ-

ρώ, τα οποία κατά τα 2/3 αφορούν σε
επιχορηγήσεις και κατά το 1/3 αποτε-
λούν δάνεια. Έτσι, μαζί με τις πρώτες
ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται και η
εκταμίευση ποσού 3,56 δισ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που αναμένεται
το αργότερο έως το τέλος της άνοιξης. 

Το ΥΠΟΙΚ
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένε-

ται μέσα στον Φεβρουάριο να ολοκλη-
ρώσει τη διαδικασία εκπλήρωσης των
προϋποθέσεων που θέτει το Ταμείο Ανά-
καμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
κειμένου να εγκριθεί η πρώτη δόση εν-
τός του Μαρτίου. 

Σημειώνεται ότι τα δάνεια του Ταμείου
θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσο-
στό 50% του κόστους της επένδυσης, ενώ
ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να κατα-
βάλει το 20%. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να
καλυφθεί με κεφάλαια μέσω τραπεζικού
δανεισμού, καθώς και με εισφορά σε εί-
δος, η οποία να συνδέεται με την επιλέ-
ξιμη επένδυση. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πληρώνονται 
τη Δευτέρα επιδόματα 
σε 764.856 δικαιούχους

Το ποσό των 191.212.927 ευρώ θα κατα-
βληθεί τη Δευτέρα σε 764.856 δικαιούχους
επιδομάτων, ενισχύσεων και επιδοτήσεων
από τον ΟΠΕΚΑ. 

Πιο συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα
εξής: Επίδομα στέγασης σε 272.386 δι-
καιούχους (32.015.990 ευρώ), Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα σε 238.548 δικαιού-
χους (52.332.337 ευρώ), Αναπηρικό σε
173.756 δικαιούχους (71.643.037 ευρώ),
Στεγαστική Συνδρομή σε 818 δικαιούχους
(223.787 ευρώ), Επίδομα ομογενών σε
6.259 δικαιούχους (220.677 ευρώ), Σύντα-
ξη Ανασφάλιστων σε 18.614 δικαιούχους
(6.305.879 ευρώ), Επίδομα αλληλεγγύης
υπερηλίκων σε 16.392 δικαιούχους
(5.034.133 ευρώ), Έξοδα κηδείας σε 127
δικαιούχους (101.678 ευρώ), Επίδομα γέν-
νησης σε 13.143 δικαιούχους (13.217.000
ευρώ), Επίδομα Τέκνου σε 12.987 δικαιού-
χους (8.235.392 ευρώ), Επίδομα Ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών σε 87 δικαιού-
χους (42.900 ευρώ), Επιδότηση «κόκκι-
νων» δανείων σε 2.071 δικαιούχους
(139.821 ευρώ), Επίδομα προστατευόμε-
νων τέκνων θανόντων σε φυσικές κατα-
στροφές (6.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους),
Επιδότηση α’ κατοικίας «Γέφυρα» σε 9.672
δικαιούχους (1.694.296 ευρώ) και Επίδομα
Αναδοχής σε 389 δικαιούχους (193.248
ευρώ).

Επέστρεψαν καταθέσεις
40 δισ. στις τράπεζες

Σε 40 δισ. ευρώ ανέρχεται η αύξηση των
καταθέσεων από τον Ιούλιο του 2019 έως το
τέλος Δεκεμβρίου 2021, ανεβάζοντας το
συνολικό ύψος στα 176,8 δισ. ευρώ, που
ισοδυναμεί με το υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων δέκα ετών!  Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρήσεις αύξησαν τις
καταθέσεις τους στο τέλος του περασμένου
Δεκεμβρίου κατά 4,29 δισ. ευρώ, ενώ η κα-
θαρή αύξηση των αποταμιεύσεων ανέρχε-
ται σε 3,382 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης
των ρευστών διαθεσίμων του Δημοσίου. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο τα νοικοκυριά
λόγω του Δώρου Χριστουγέννων αποταμί-
ευσαν 2,698 δισ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις
1,592 δισ. ευρώ. Τέλος, τον Δεκέμβριο
υπερτριπλασιάστηκαν οι χορηγήσεις νέων
δανείων σε σχέση με τον Νοέμβριο, καθώς
ανήλθαν σε 1,814 δισ. ευρώ έναντι 470 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα.
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Μόνο σε νέα έργα 
θα διοχετεύονται οι πόροι 
του «Ελλάδα 2.0»

Έτοιμο 1 δισ. για επενδύσεις
μέσω Ταμείου Ανάκαμψης 



H
μεταβλητότητα - νευρικότητα
θα συνεχιστεί στο ΧΑ, όπως
εκτιμά η πλειονότητα των εγ-

χώριων αναλυτών, οι οποίοι επισημαί-
νουν ταυτόχρονα ότι η προσοχή θα
παραμείνει επικεντρωμένη στις διε-
θνείς αγορές και στα εταιρικά αποτε-
λέσματα που θα ανακοινώνονται.

Τεχνικά και όσον αφορά τον Γενικό
Δείκτη προκειμένου να διατηρηθεί
«ζωντανό» το σενάριο για κίνηση προς
τις 1.013 μονάδες, είναι απαραίτητη η
ανακατάληψη των 950 μονάδων ή να
αντέξει η επόμενη ζώνη στήριξης στις
900 - 895 μονάδες. Σε αντίθετη περί-
πτωση, με κλείσιμο χαμηλότερα των
895 μονάδων οι επόμενες στηρίξεις
θα είναι στις 881 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών), 877 (gap) και 865 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποί-

ησης, όσο δίνει κλεισίματα υψηλότε-
ρα των 2.240 μονάδων, το σενάριο για
αναρρίχηση προς τις 2.313 μονάδες
παραμένει στο τραπέζι. Αν χαθούν εκ
νέου οι 2.240, οι επόμενες στηρίξεις

θα είναι στις 2.231, 2.217 και 2.200 μο-
νάδες. Η υποχώρηση χαμηλότερα των
2.200 μονάδων θα φέρει την «υπέρτα-
τη μάχη» στις 2.180 - 2.100 και στις
2.072 μονάδες.

Mastercard: Υψηλότερα από 
τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου

Η Mastercard Inc ανακοίνωσε κέρδη τριμή-
νου υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.
Τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν στα 2,4 δισ.
δολάρια ή 2,41 δολάρια ανά μετοχή για το δ’ τρί-
μηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, από τα 1,8 δισ.
δολάρια ή 1,78 δολάρια ανά μετοχή πριν από
έναν χρόνο.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
τη θέση του γενικού διευθυντή 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Έπειτα από πολύμηνη αναμονή -συγκεκρι-
μένα από τον Αύγουστο του 2021- εκδόθηκε η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
θέση του γενικού διευθυντή της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς. Αν διαθέτετε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε
αντικείμενο συναφές με αυτό της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, άριστη γνώση στα θέματα κε-
φαλαιαγοράς και άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας, τότε είστε ο ιδανικός για τη θέση. Οι
αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει
να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς έως και τις 21 Φεβρουαρί-
ου 2022. Όσοι πιστοί προσέλθετε...

Ρεκόρ σε εξαγωγές ζυμαρικών
από τη Eurimac (Μάκβελ)

Περισσότερα από 50 εκατ. πακέτα ζυμαρικών
εξήχθησαν το 2021 σε 57 χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και στη μητρόπολη των ζυμαρικών Ιταλία από
τη Eurimac ΑE. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη
Eurimac ΑE για μια ακόμη χρονιά ως τη μεγαλύ-
τερη εξαγωγική εταιρεία ζυμαρικών στην Ελλάδα
και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοι-
πες εταιρείες του κλάδου. Η εταιρεία χρησιμοποι-
εί για την κάλυψη των παραγωγικών της αναγκών
(άλεση σκληρού σίτου - παραγωγή και συσκευα-
σία ζυμαρικών) 100% πράσινη, θερμική και ηλε-
κτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα μηδενικές εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επιβεβαίωσε την πρόβλεψη για διπλασιασμό των κερδών το 2022
σε σχέση με το 2020, στα 260 εκατ. ευρώ, ο επικεφαλής της Mytili-
neos Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
των αναλυτών για το flashnote των αποτελεσμάτων του 2021. Όπως
είπε, το περιβάλλον παραμένει ρευστό, ωστόσο αν δεν υπάρξουν
άλλα γεγονότα, αναμένεται διπλασιασμός της κερδοφορίας, ενώ
τα στελέχη της εταιρείας εργάζονται για να ξεπεράσουν αυτό το
ποσό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2022 αναμένεται να είναι πιο επιτυ-
χημένο από το 2021. Για την πορεία της μετοχής ο κ. Μυτιληναίος
τόνισε ότι η εταιρεία έχει καταστεί ο ιδανικός συνδυασμός εται-
ρείας αξίας (value stock) και ανάπτυξης (growth stock), γεγονός
ασύνηθες και σπάνιο για τις παγκόσμιες αγορές. Τόνισε ότι προ-
βλέπεται να συνεχιστεί το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και
παράλληλα ανέφερε ότι η Mytilineos απολαμβάνει υψηλές διακρί-
σεις σε επίπεδο ESG, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να
υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο μέτρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, κα-
θώς αυτό θα βοηθήσει επιχειρήσεις και επενδυτές.

Διαγωνισμό που απευθύνεται σε γνωστά και μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού προωθεί η Dimand του Δ. Ανδριοπούλου, ο οποίος σχετίζε-
ται με το εμβληματικό κτίριο του «Μινιόν» στην καρδιά της πρωτεύουσας, το οποίο η
εταιρεία έχει αναλάβει να μετατρέψει σε κέντρο μεικτής χρήσης υψηλών προδια-
γραφών. Ειδικότερα, η Dimand διενεργεί αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και απευθύνεται
σε 8 αναγνωρισμένα αρχιτεκτονικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού με στό-
χο την υποβολή από αυτά «Master Plan & Concept Design proposal» για τη δημιουρ-
γία κέντρου μεικτής χρήσης στο κτιριακό συγκρότημα «Μινιόν» στην περιοχή της
Ομόνοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις θα κατατεθούν στο τέλος του μή-
να, ενώ μετά η εταιρεία θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες για να μελετήσει τις προσφο-
ρές και να αποφασίσει το βασικό σενάριο που θα ακολουθήσει και υλοποιήσει.

«Μινιόν»: Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το ιστορικό κτίριο

Mytilineos: Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη του 2022
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ΧΑ: Η προσοχή στις διεθνείς αγορές
και στα εταιρικά αποτελέσματα



Έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Παντελιάδης, ο επιχει-
ρηματίας που δημιούργησε την ΟΠΤΙΜΑ και τη METRO.
Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στο λιανεμπόριο
της χώρας, όπως θυμίζει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του,
ο Παντελής Παντελιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Ιερισσό της Χαλκιδικής. Παιδί φτωχής και πολύτεκνης
οικογένειας, δούλευε πάντα σκληρά πρεσβεύοντας ότι
«όλα γίνονται με αγάπη και πολλή δουλειά».

Φοίτησε στο Γυμνάσιο της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής της Θεσσαλονίκης και σπούδασε Διοίκηση Επι-
χειρήσεων στη Βιέννη και στο Αμβούργο μαζί με τη σύν-
τροφο της ζωής του Ουρανία, με την οποία δημιούργη-
σαν μαζί το 1974 την ΟΠΤΙΜΑ και το 1976 τη METRO, ει-
σαγάγοντας ουσιαστικά για πρώτη φορά τον θεσμό των
Cash & Carry στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματική του πορεία, τα επιτεύγματά του αλλά
και κυρίως το όραμα και οι αδιαπραγμάτευτες αξίες που
πρέσβευε σε όλη τη ζωή του θα συνεχίσουν να εμπνέουν
και να αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους!

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε πολύ
στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων η οικογένεια
παρακαλεί όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει στη μνήμη
του στο έργο ανασχεδιασμού της Βιβλιοθήκης του Δη-
μοτικού Σχολείου Ιερισσού Χαλκιδικής.

Η Πειραιώς εντάχθηκε 
σε δείκτη της Bloomberg

Viber: Στο 90% των
smartphones η εφαρμογή

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως είναι μία από τις
418 εταιρείες από 45 χώρες και περιοχές που εντάχθηκαν
στον Δείκτη Gender Equality Index (GEI) της Bloomberg για
το 2022. Πρόκειται για έναν δείκτη που καταγράφει τις επι-
δόσεις των εταιρειών που έχουν δεσμευτεί στη διαφάνεια
των στοιχείων που παρέχουν για την πολιτική τους σε θέμα-
τα ισότητας των φύλων. Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφοράς
αποτιμά την ισότητα των φύλων σε πέντε τομείς: τη συμμετο-
χή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και διαδικασίες ανά-
πτυξης δεξιοτήτων, την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυ-
ναικών, τη χωρίς αποκλεισμούς εταιρική κουλτούρα, την
εφαρμογή πολιτικών κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης
και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και
δημιουργίας/εξέλιξης.

Στην Ελλάδα το Viber βρίσκεται σε πάνω από το 90% των
smartphones, κάτι που το καθιστά τη Νο1 εφαρμογή συ-
νομιλιών στη χώρα, σύμφω-
να με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Rakuten
Viber, εταιρεία επικοινωνίας
μέσω μηνυμάτων και φωνής.
Στην πιο πρόσφατη παρου-
σίαση των δεδομένων του,
για την ανασκόπηση για το
2021, το Viber αποκαλύπτει
μια αύξηση 20% στον αριθμό
των κλήσεων και 15% στον αριθμό των μηνυμάτων που
εστάλησαν πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό στην Ελλάδα
έκανε 1 δισεκατομμύριο κλήσεις, ξεπέρασε τα 90 εκατομ-
μύρια ώρες σε συνομιλίες και έστειλε 700 μηνύματα το
δευτερόλεπτο τους τελευταίους 12 μήνες. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τι καταργεί η Συνεταιριστική
Τράπεζα Ηπείρου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου καταργεί τα
έξοδα και τις προμήθειες για πληρωμές τηλεφω-
νίας, ηλεκτρισμού και νερού, μέσω πάγιας εντο-
λής ή ηλεκτρονικής συναλλαγής, για όλους τους
πελάτες που τηρούν λογαριασμό Ταμιευτηρίου. Η
Τράπεζα Ηπείρου παραμένει σε εγρήγορση και
επιβραβεύει τους καταθέτες της, σε αντίθεση με
την πρακτική αύξησης των προμηθειών και εξό-
δων συναλλαγών που ακολουθούν άλλες τράπε-
ζες τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, με τη σύν-
δεση δύο πάγιων εντολών πληρωμής έως και τις
31 Μαρτίου 2022, οι καταναλωτές θα μπαίνουν
αυτόματα στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτο-
κίνητο Eco Car μηδενικών ρύπων, το οποίο έχει
κατανάλωση 1 ευρώ/100km, μηδενικά τέλη κυ-
κλοφορίας και ελάχιστο κόστος συντήρησης. 

Gastrade: Έλαβε τη FID 
για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

H Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Invest-
ment Decision - FID) για την κατασκευή του Ανε-
ξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
Αλεξανδρούπολης ελήφθη, όπως ανακοίνωσε η
Gastrade, τονίζοντας πως πρόκειται για το τελευ-
ταίο αλλά πιο σημαντικό βήμα για την έναρξη των
κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ενέκρινε ομό-
φωνα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εται-
ρείας, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του έργου έχουν εξασφαλιστεί και το
έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

H&M: Αυξήθηκαν
τα προ φόρων κέρδη 

Η σουηδική H&M ανακοίνωσε υψηλότερα προ
φόρων κέρδη για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Νο-
εμβρίου το δ’ τρίμηνο χρήσης. Τα προ φόρων
κέρδη στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πωλή-
σεων ειδών ένδυσης λιανικής αυξήθηκαν σε 6
δισ. κορόνες (640,1 εκατ. δολάρια) από τα 3,67
δισ. κορόνες πέρυσι. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά
μέσο όρο κέρδη 5,43 δισ. κορόνες.
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«Έφυγε» ο ιδρυτής
της Metro Παντελής
Παντελιάδης

Κρι Κρι: Αναπληρωτής
CEO ο Γεώργιος Τσινάβος

Η Κρι Κρι ΑΕ ανακοίνωσε ότι έπειτα από σχετική εισήγη-
ση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 26/1/2022,
αποφάσισε τον ορισμό του υφιστάμενου εκτελεστικού μέ-
λους του κ. Γεώργιου Τσινάβου ως αναπληρωτή διευθύ-
νοντα συμβούλου. Ως αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέ-
λος ορίστηκε ο Γιώργος Κοτσαμπάσης.



«Δ
εδομένου ότι ο κτιριακός
τομέας καταναλώνει πε-
ρίπου το 40% της ενέργει-
ας, είναι σαφές ότι απαι-

τούνται μείζονες παρεμβάσεις για να μει-
ωθούν η κατανάλωση πρωτογενούς ενέρ-
γειας και η κατανάλωση ενέργειας από το
δίκτυο που προέρχεται από την καύση
ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων».

Τελικώς η «Ελπίδα», όπως κακόγουστα
βάφτισαν τη σφοδρή κακοκαιρία που
έπληξε τη χώρα, δεν άφησε καμία ελπίδα
πίσω της, μετά τις ανευθυνο-υπεύθυνες
εξηγήσεις - αιτιάσεις των αρμοδίων που
ακολούθησαν για αυτό που συνέβη, κυ-
ρίως στην (ακριβή για τους εποχούμε-
νους) Αττική Οδό – τον κεντρικό άξονα
που διασχίζει το Λεκανοπέδιο, η διαχείρι-
ση του οποίου έχει παραχωρηθεί στην
ομώνυμη ιδιωτική εταιρεία. Από το είμα-
στε πανέτοιμοι για την αντιμετώπιση του

ακραίου φαινομένου, αποδείχτηκε ότι εί-
μαστε ανέτοιμοι και μόνη ελπίδα ο…
ήλιος που σβήνει τα ίχνη του χιονιού, αλ-
λά όχι και τις αστοχίες των ιθυνόντων.

Κλείνοντας το προλογικό σημείωμα,
περνάμε τη σκυτάλη της επικαιρότητας σε
ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας
καθώς σιγά-σιγά θα ανοίξει ο καιρός: τα
φωτοβολταϊκά (φ/β) στέγης, την τεχνολο-
γία που υποδέχεται την ηλιακή ενέργεια
μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική, καλύ-
πτοντας ενεργειακές ανάγκες των νοικο-
κυριών. Ένα ζήτημα που γίνεται «ακόμη
πιο επιτακτικό καθώς βιώνουμε μια πε-
ρίοδο υψηλών ενεργειακών τιμών, όπου ο
θετικός ρόλος που μπορούν να παίξουν τα
φωτοβολταϊκά στον κτιριακό τομέα γίνε-
ται ακόμη πιο εμφανής».

Κτιριακές υποδομές
Η ίδια η φύση της τεχνολογίας, όπως

επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φω-
τοβολταϊκών (ΣΕΦ), «ευνοεί την εγκατά-
σταση πάνελ σε κτίρια, αφού τα (φ/β) είναι
ίσως η μόνη τεχνολογία ηλεκτροπαραγω-
γής με ΑΠΕ που μπορεί τόσο εύκολα να
ενσωματωθεί σε κτιριακές υποδομές». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των

επιπλέον επενδύσεων στα ευρωπαϊκά
ακίνητα αγγίζει το αστρονομικό ποσό 2.75
τρισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία,
περίπου 275 δισ. ευρώ ετησίως, προκει-
μένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στό-
χοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επειδή «ο κτιριακός τομέας κατανα-
λώνει περίπου το 40% της ενέργειας, είναι
σαφές ότι απαιτούνται μεγάλες παρεμβά-
σεις για να μειωθούν η κατανάλωση πρω-
τογενούς ενέργειας και η κατανάλωση
ενέργειας από το δίκτυο που προέρχεται
από την καύση ρυπογόνων ορυκτών καυ-
σίμων. Η αρχική ανάπτυξη των φωτοβολ-

ταϊκών στηρίχτηκε σε καθεστώτα ενίσχυ-
σης της παραγόμενης κιλοβατώρας (στα-
θερές τιμές πώλησης της παραγόμενης
κιλοβατώρας – feed-in-tariff) και αργότε-
ρα σε συστήματα αυτοπαραγωγής και
ιδιοκατανάλωσης μέρους της παραγόμε-
νης ενέργειας». 

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε
κτίρια «αποτελούν μόλις το 15% περίπου
των συνολικών εγκαταστάσεων στην Ελ-
λάδα, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ.
Τα συστήματα επί εδάφους έχουν κυ-
ριαρχήσει στην ελληνική αγορά, σε αντί-
θεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε κτίρια αποτελούν 
μόλις το 15% περίπου των συνολικών εγκαταστάσεων στη
χώρα, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ. Τα συστήματα επί
εδάφους έχουν κυριαρχήσει στην ελληνική αγορά, σε αντίθεση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα συστήματα επί στεγών
αποτελούν την πλειονότητα», υποστηρίζει ο Σύνδεσμος
Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
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Ελπίδα μας ο ήλιος 
και «τα υποχρεωτικά 

φωτοβολταϊκά στέγης»



τα συστήματα επί στεγών αποτελούν την
πλειονότητα. 

Αιτήσεις συμμετοχής
Από τον μήνα Φεβρουάριο του τρέχον-

τος έτους ανοίγουν, μέσω του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οι αιτήσεις συμμε-
τοχής για οικιακούς καταναλωτές σε όλη
τη χώρα στο νέο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μι-
κρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες,
με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης»,
βάσει της θεσμοθέτησης του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εγ-
κατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
στέγης μέχρι 6 kWp με σταθερή τιμή εικο-
σαετίας (σ.σ.: Η ηλεκτρική ενέργεια με-
τριέται σε KWh κιλοβατώρες και σε kWp η
ισχύ ενός φ/β συστήματος).

Επιστολή ΠΑΣΥΦΩΣ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊ-

κών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ), με επιστολή του
στην ηγεσία του ΥΠΕΝ, ζητά «να δοθούν
ουσιαστικά κίνητρα για την εγκατάσταση
νέων φ/β στέγης και ότι η μέγιστη επιτρε-
πόμενη ισχύς θα πρέπει να αυξηθεί στα
20 kWp και όχι να περιοριστεί στα 6 kWp».
Απ’ την άλλη, «ο εξοπλισμός σήμερα είναι
ακριβός και δεν είναι κίνητρο για ένα νοι-
κοκυριό να εκταμιεύσει 10.000 ευρώ για
την εγκατάσταση, να κάνει απόσβεση σε
εννιά έτη και στο τέλος να έχει όφελος
ίσως 10.000-15.000 ευρώ».

Γενναία κίνητρα
Στο προσκήνιο ήρθε μια πρόταση του

Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
για υποχρεωτική εγκατάσταση φ/β στέ-
γης σε κτίρια, με την υιοθέτηση ενός άρ-
θρου του Εθνικού Κλιματικού Νόμου,
που θα καθιστά υποχρεωτική την εφαρ-
μογή φωτοβολταϊκών: «Στον υπό δια-
μόρφωση Εθνικό Κλιματικό Νόμο προ-
βλέπεται η υποχρεωτική εγκατάσταση
φ/β σε ειδικά κτίρια – αναμφισβήτητα
ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα
ισχύοντα έως σήμερα. Δεδομένων όμως
των εξελίξεων που τρέχουν με γοργό
ρυθμό, θα ήταν σκόπιμο ο Εθνικός Κλι-
ματικός Νόμος να προβλέψει ακόμη πιο
γενναία μέτρα ως το 2030. Το αίτημα της
υποχρεωτικής εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών σε νέα κτίρια έχει υιοθετηθεί και
από την οργάνωση-ομπρέλα των ευρω-
παϊκών Συνδέσμων Φωτοβολταϊκών, την
SolarPowerEurope».

Υπενθυμίζεται ότι στο Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στό-
χος είναι ο υπερδιπλασιασμός της ισχύος
των φ/β, από 3, σε 7,7 GW.

Πρόταση ΣΕΦ
Στην πρότασή του ο ΣΕΦ αναφέρει: «Για

οικοδομικές άδειες που υποβάλλονται
από την 1η/1/2023, όλα τα κτίρια, με συνο-
λική κάλυψη άνω των 50 τ.μ., υποχρεούν-
ται (αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συν-
δέσμου) να τοποθετούν συστήματα παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο-
βολταϊκά ή/και θερμικά ηλιακά συστήμα-
τα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 30% της κάλυψης. Σε περίπτωση
εγκατάστασης και συστήματος αποθή-
κευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, το ως άνω ελάχιστο ποσοστό
για τα φωτοβολταϊκά πέφτει στο 25%».

Ο ΣΕΦ προτείνει, προκειμένου να κα-
λυφθεί το επιπλέον αρχικό κόστος που
συνεπάγεται από την υποχρεωτική εγκα-
τάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήμα-
τος ή και ενός συστήματος αποθήκευσης
ενέργειας (αναλυτικά στην ιστοσελίδα του
ΣΕΦ) και παρόλο που τα συστήματα αυτά
οδηγούν σε χαμηλότερους λογαριασμούς
ρεύματος και μακροπρόθεσμα αποσβέ-
νονται και αποτελούν κερδοφόρες επεν-
δύσεις, το εξής σχήμα ενίσχυσης που ήδη
εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ιταλία:
� «Οι δαπάνες που θα πραγματοποι-
ηθούν από 1/1/2022 μέχρι και

31/12/2030 για την προμήθεια και την
εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού
συστήματος αυτοπαραγωγής με ή χωρίς
σύστημα αποθήκευσης μέρους της πα-
ραγόμενης ενέργειας, το οποίο δεν έχει
ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθεί σε πρό-
γραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτι-
ρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες
σε περίοδο πέντε ετών, σε ποσοστό 100%
του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος
των φυσικών προσώπων, με ανώτατο
όριο δαπάνης τα 20.000 ευρώ.
� Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεί-
ωση του φόρου από το ποσό των δαπα-
νών αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα
παραστατικά του Ν. 4308/2014 και η
εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών.
�Η πίστωση φόρου που αντιστοιχεί στην
παραπάνω δαπάνη μπορεί να μεταβιβα-
στεί σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα που προμη-
θεύουν ή/και εγκαθιστούν τον απαραίτη-
το εξοπλισμό, καθώς και σε Τράπεζες και
Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα που χρη-
ματοδοτούν τις ως άνω παρεμβάσεις.
� Με κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του διοικητή της ΑΑΔΕ, καθο-
ρίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η
διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος». 
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Τα δύο 
προγράμματα 
Τα προγράμματα φωτοβολ-
ταϊκών είναι δύο: το Ειδικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημά-
των σε κτιριακές εγκατα-
στάσεις, με σταθερή τιμο-
λόγηση της παραγόμενης
ενέργειας για 25 έτη και
μέγιστη ισχύ 10kw, και η
Αυτοπαραγωγή με Ενεργει-
ακό Συμψηφισμό, Net Me-
tering – το όφελος έρχεται
από την κατανάλωση από
το ίδιο το νοικοκυριό και,
αν δεν καταναλωθεί η πα-
ραγόμενη ενέργεια, εκχέε-
ται δωρεάν στο δίκτυο. Μέ-
χρι το 2013 είχαν κατα-
σκευαστεί 52.000 φ/β
στέγης. Το 2014 και μετά
εγκαταστάθηκαν 1.200, τα
περισσότερα στο πλαίσιο
της Αυτοπαραγωγής. 
Ο ΣΕΦ θεωρεί ότι «η ελλη-
νική Πολιτεία ενίσχυσε
από το 2009 την εγκατά-
σταση φ/β σε κατοικίες
και μικρές επιχειρήσεις με
το Ειδικό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και ιδίως
σε δώματα και στέγες κτι-
ρίων. Ακολούθησε το πρό-
γραμμα του Ενεργειακού
Συμψηφισμού από το 2015
καθώς και η επαναφορά
ενός τροποποιημένου Ειδι-
κού Προγράμματος Ανά-
πτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων μικρής ισχύος
σε κατοικίες συνδεδεμέ-
νες με αντίστοιχη παροχή
οικιακής χρήσης τον Δε-
κέμβριο του 2021. Παράλ-
ληλα, εδώ και 15 χρόνια,
δόθηκαν κίνητρα για εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών
σε εμπορικά-βιομηχανικά
κτίρια».
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Σπόιλερ θέλουν τον Γιωρίκα Πιλί-
δη να αποχωρεί από το ριάλιτι επι-
βίωσης για λόγους υγείας.

• 7.000 ευρώ την εβδομάδα
φημολογείται πως θα ει-
σπράττει η Κάτια Ταραμπάν-
κο στο «Survivor».

•  Δεν σταματούν οι απώλειες για
την Κατερίνα Καραβάτου. Μετά τη
μητέρα της «έφυγε» και η αγαπημέ-
νη της θεία. 

• Απίστευτη ταλαιπωρία για
τη Βίκυ Παγιατάκη στα χιό-
νια. Μπήκε σε ταξί το μεση-
μέρι και βγήκε τα ξημερώ-
ματα.

•  Λεοντόκαρδος ο Θανάσης Ευθυ-
μιάδης! Βούτηξε στην παγωμένη θά-
λασσα με μια ατρόμητη βουτιά.

• «Asia express» είναι ο τίτ-
λος του νέου ριάλιτι που θα
κάνει πρεμιέρα μετά το Πά-
σχα στο Star.

•  Τρία διαφορετικά φινάλε θα γυρι-
στούν για τη σειρά «Σκοτεινή θάλασ-
σα» που έχει καθηλώσει το τηλεο-
πτικό κοινό.

• Αναρρώνει σιγά σιγά ο
Σπύρος Φωκάς! Επιθυμία
του είναι όταν γίνει εντελώς
καλά να κάνει ένα ακόμη τα-
ξίδι στη Ρώμη!

•  «Φάρμα»: Σάσα Μπάστα vs Αθα-
νασία Τσουμελέκα και ακολουθεί η
Νάιρα Αλεξοπούλου!

• Ονειρεμένο πάρτι γενε-
θλίων για την ενός έτους Μα-
ρέττα, τη μοναχοκόρη της
Όλγας Φαρμάκη!

•  «Σιδερένιος» επέστρεψε στο σπίτι
του ο δημοσιογράφος Δημήτρης
Κωνσταντάρας έπειτα από ολιγόωρη
νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό» με
δύσπνοια και έντονο πονοκέφαλο. 

Τ
ο «Hellenic Royal
House» αποθεώνει τον
πρίγκιπα Νικόλαο, ο
οποίος παραμένει τα τε-

λευταία χρόνια το Νο1 trend στις
«γαλαζοαίματες» διαδικτυακές
σελίδες, που λατρεύουν να αξιο-
ποιούν στιγμές από την κοινωνική
ζωή του.

Μια throwback φωτογραφία να
χορεύει ζεϊμπέκικο σε νεαρή ηλι-
κία, με το εφοπλιστικό λόμπι να
τον αποθεώνει, κάνει τα τελευταία
24ωρα τον γύρο των media, με τα
σχόλια να είναι διθυραμβικά.

«Nikolaos the Greek. Ο πρίγκι-
πας χορεύει τον “Ζορμπά”», ανέφερε η λεζάντα στο κο-
σμικό ενσταντανέ που τραβήχτηκε κάποιο καλοκαίρι
πριν από χρόνια, όταν ο τότε περιζήτητος εργένης μονο-
πωλούσε τις guest lists των απανταχού αριστοκρατικών
πάρτι, γιατί ήξερε να κάνει κέφι!

Ντυμένος casual, ο γλεντζές δευτερότοκος γιος τού
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου απαθανατίστηκε σε μια
κλασική φιγούρα, ενώ στο βλέμμα των προσκεκλημέ-
νων που χτυπούσαν ρυθμικά παλαμάκια γύρω του ήταν
αποτυπωμένος ο ενθουσιασμός για τον «χορευταρά»
που συχνά «έσπαγε» το πρωτόκολλο και σηκωνόταν
πρώτος από το τραπέζι του στον ήχο λαϊκών τραγουδιών.

Αξέχαστες παραμένουν οι βραδιές στο θρυλικό
«Elysse» της Oxford Street, το λατρεμένο νυχτερινό
κέντρο ελληνικής διασκέδασης στο Λονδίνο, όπου σύ-
χναζε η high society. Ο πρίγκιπας Νικόλαος ήταν ένας
από τους διάσημους θαμώνες του και όταν ανέβαινε
στην πίστα, οι φίλοι του έσπαζαν ντουζίνες πιάτα, ενώ τα
λουλούδια σχημάτιζαν βουνό!

Ο «γαλαζοαίματος» εικαστικός έμαθε στην αριστο-
κρατία τι σημαίνει ζεϊμπέκικο. Ένιωθε στην καρδιά του
τον ρυθμό και όταν σήκωνε τα χέρια ψηλά βηματίζοντας

πάνω στις νότες τα φλας έπεφταν βρο-
χή, απασχολώντας συχνά τα πρωτοσέ-
λιδα των ταμπλόιντ με ανάλογες φω-
τογραφίες από βραδιές διασκέδασης.

Η απλή καθημερινότητα που υιοθέ-
τησε από νεαρός, προφίλ που διατηρεί
μέχρι σήμερα ο πρίγκιπας Νικόλαος,
τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στον λαϊ-
κό πληθυσμό. Προσιτός και συμπα-
θής, αξιοποιεί τον βαρύ τίτλο τιμής σε
παγκόσμιους φιλανθρωπικούς σκο-
πούς και όχι σε συμπεριφορές, ανα-
δεικνύοντας το ελεύθερο πνεύμα του
που τον κάνει τόσο δημοφιλή!

Πριν από τέσσερα χρόνια μονοπώ-
λησε το πάρτι της ζάπλουτης οικογέ-

νειας του Λιβανέζου Ζέιν για τη βάπτιση της κόρης του,
ενώ έγινε το επίκεντρο της βραδιάς όταν ήρθε στο κέφι
και με τις αντρίκιες «γυροβολιές» του άφησε έκθαμ-
βους τους VIP προσκεκλημένους.

Το 2000 η εντυπωσιακή Τατιάνα Μπλάτνικ δημοσίευ-
σε στον λογαριασμό της ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζε-
ται η σκιά του διάσημου συζύγου της να χορεύει το
«Ζεϊμπέκικο 1968» της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Το ολι-
γόλεπτο φιλμάκι είχε επιμεληθεί ο ίδιος, κρύβοντας τη
φιγούρα του πίσω από την ελληνική σημαία, με τους χι-
λιάδες followers να τον αποθεώνουν!

Nikolaos the Greek

Μια throwback φωτογραφία να χορεύει
ζεϊμπέκικο σε νεαρή ηλικία, με το
εφοπλιστικό λόμπι να τον αποθεώνει,
κάνει τα τελευταία 24ωρα τον γύρο των
media, με τα σχόλια να είναι διθυραμβικά



Το καλό παιδί

Ο μοναχογιός της Ελένης Μενεγάκη βοήθησε
οικογένεια αγροτών στη Άνδρο να ταΐσουν τα
ζώα στην αποκλεισμένη από τα χιόνια φάρμα
τους. Ο Άγγελος Λάτσιος ανταποκρίθηκε άμεσα
στην έκκληση του Λευτέρη και της μητέρας του
Δέσποινας, οι οποίοι τον αντάμειψαν με ζεστό
φαγητό και πολλά χαμόγελα για την καλή του
πράξη. «Είναι πραγματικοί μαχητές και παρ’ όλες
τις δυσκολίες που είχαν, με υποδέχτηκαν με κα-
ταπληκτική διάθεση και μου χάρισαν μια ξεχωρι-
στή, αξέχαστη ανάμνηση», εξομολογήθηκε.

Έσπασε το φράγμα 
των 100.000

Η Εβελίνα Νικόλιζα κάνει θραύση στα so-
cial media! Η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη
έφτασε τους 120.000 followers και πλέον συ-
ναγωνίζεται σε δημοφιλία τη διάσημη μαμά
της! «Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και είστε
αυτοί που είστε και χαζοχαιρόμαστε στα in-
box χωρίς ιδιαίτερο λόγο και απαντάτε πάντα
στις κουλές ερωτήσεις μου! Και γελάτε με τις
απόπειρές μου να μαγειρέψω και μου δίνετε
συμβουλές σαν να είμαστε φίλες/φίλοι χρό-
νια», έγραψε ενθουσιασμένη η συνεργάτιδα
της Ναταλίας Γερμανού. 

Η τρυφερή φωτογραφία του
Γιώργου Λιανού με τη δέκα μη-
νών Βαλέρια «έλιωσε» το Insta-
gram! Μπαμπάς και κόρη πόζα-
ραν σκασμένοι στα γέλια, με την
μπέμπα να κλέβει την παράστα-
ση. «Όταν καταλαβαίνεις ότι τα
πρώτα δόντια κάνουν δουλίτσα!»,
σχολίασε με χιούμορ ο παρου-
σιαστής του «Survivor», ο οποίος
φέτος συνδυάζει εργασία και χα-
ρά, αφού η σύντροφός του Κων-
σταντίνα Καραλέξη και το κορι-
τσάκι τους τον ακολούθησαν στον
Άγιο Δομίνικο.

Ευτυχισμένος
μπαμπάς

Αποχαιρετισμός 
στον Πετρή

E
ξαλλη η Τραϊάνα Ανανία με γείτονά της. Αφορμή, το απει-
λητικό σημείωμα που της άφησε, ενημερώνοντάς την πως
αν ξανακάνει φασαρία μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, θα κα-

λέσει την αστυνομία. Και εκείνη απάντησε: «Στην πολυκατοικία
μου καθημερινά ακούγονται υστερικές φωνές από μια τύπισσα, η
οποία τσιρίζει στα γατιά της, μαλώνει στα τηλέφωνα ή live στριγ-
κλίζοντας όλες τις ώρες. Αυτό γίνεται 12 χρόνια. Χθες εγώ έκανα
φασαρία επειδή περνούσα καλά και το γλεντούσα. Η φασαρία μου
ήταν μουσική και γέλια. Είχα να κάνω κάτι τέτοιο έναν χρόνο τώ-
ρα. Το σημείωμα το έγραψε ένας γείτονας που κάθεται όλη μέρα
σπίτι του και ούτε καν δουλεύει το πρωί, να πεις ότι το ξενύχτι τού
κόστισε. Και ναι... αν είναι να με συλλάβουν για διατάραξη κοινής
ησυχίας, χαρά μου!». 

Πρωινό χουζούρι
Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη Νάντια Κοντογεώργη. Η
πολυτάλαντη πρωταγωνίστρια ετοιμάζεται για ένα σημαντικό
νέο πρότζεκτ στο Θέατρο Ολύμπια - Μαρία Κάλλας, αλλά δεν
στρώνεται στο διάβασμα: «Διαβάζω πέντε λεπτά και σταματώ
για μισή ώρα. Δεν βγαίνει έτσι! Έβαλα γυαλί και έφτιαξα
καφέ, μπας και στρωθώ. Κάπως σαν να το δικαιούμαι λόγω
καιρού το χουζούρι, αλλά και όχι! Θα διαβάσω αύριο».

Με μια κρητική μαντινάδα η Χριστίνα Χειλά -
Φαμέλη αποχαιρέτησε τον συμπρωταγωνιστή
της Κώστα Νικούλι, ο ρόλος του οποίου ολο-
κληρώθηκε στη σειρά «Σασμός» με την τηλε-
οπτική δολοφονία του. «Μοίρα σκληρή και
άδικη δεν σκέφτεσαι κανένα, χωρίζεις μάνες
και παιδιά κι αδέλφια αγαπημένα. Σ’ ευχαρι-
στώ για όλα, είσαι ένας υπέροχος και σπάνιος
συνεργάτης. Έχεις όλη μου την αγάπη», του
αφιέρωσε η ηθοποιός.
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Η «ταραξίας» απάντησε



ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΡΟΣΩΠΟ34

Η Μαίρη, τα χιόνια 
και η Ντενίση!

Η
Μαίρη Χρονοπούλου μένει σε
ένα υπέροχο σπίτι 200 τμ
στην Παιανία λίγο πιο κάτω
από την κορυφή του βου-

νού. Το ύψος όμως του χιονιού ανέβη-
κε τόσο πολύ που αποκλείστηκε ολο-
σχερώς και τελικά δεν γλίτωσε τη δια-
κοπή ρεύματος και τηλεφώνου. Που την
απέκλεισε από τους φίλους της και την
έκανε να ανησυχεί για μια ώρα ανάγκης.

Αφού είναι οξυγονοεξαρτώμενη, αν-
τιμετωπίζει προβλήματα υγείας και
χρειάζεται να έχει -ανά πάσα στιγμή-
τη δυνατότητα επικοινωνίας με συντο-
νιστικά κέντρα βοήθειας ή με τους για-
τρούς της.

Η βοήθεια από τον δήμαρχο
Ειδοποιήθηκε αμέσως ο δήμαρχος

Παιανίας, ο οποίος είναι εξαιρετικός της
φίλος και έδωσε εντολή να σταλούν εκ-
χιονιστικά οχήματα ώστε να ανοίξουν τον
δρόμο έως το σπίτι της Μαίρης αλλά και τα
υπόλοιπα 120 μέτρα που μεσολαβούν με

ταξύ της πόρτας του σπιτιού της και της
τεράστιας καγκελόπορτας του φράκτη
που περιβάλλει το κτήμα των εννιάμισι
στρεμμάτων (μέσα στα οποία βρίσκεται το
σπίτι της, το οποίο έχει παραχωρήσει στο
Χαμόγελο του Παιδιού).

Σε ερώτησή μας αν φοβήθηκε από τον
χιονιά μάς απάντησε: «Φοβόμουν μήπως
κοπεί το ρεύμα και να που κόπηκε. Το τη-
λέφωνο επίσης. Και δεν έχω θέρμανση.

Θα μαζευτούμε γύρω από το τζάκι και
έχει ο Θεός. Πονάω όμως τόσο πολύ
όταν σκέφτομαι ότι πολλοί άνθρωποι
δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα να
ζεσταθούν. Αισθάνομαι σαν να βρίσκο-
μαι μέσα σε αυτά τα κρύα σπίτια. Σκέ-
ψου μικρά παιδάκια και να κρυώνουν.

Ιησού Χριστέ. Δεν το αντέχω!».

Όταν συνάντησε τη Μιμή...
Εμείς βρεθήκαμε -μέσα από μια πο-

λική διαδρομή- κοντά στη Μαίρη στο
σπίτι της στην Παιανία. Και μεταξύ άλ-
λων τη ρωτήσαμε για τις στιγμές που
έζησε, όταν πριν από λίγες ημέρες πα-
ρακολούθησε -από τις πρώτες θέσεις-
την τελευταία παράσταση της φετινής
σεζόν της Μιμής Ντενίση «Από Σμύρνη,
Σαλονίκη». Που αποθεώθηκε από το
κοινό του θεάτρου.

Η Μαίρη Χρονοπούλου μίλησε για τη
Μιμή Ντενίση, την οποία θαυμάζει πολύ! 
«Χάρηκα με την τεράστια μεστότητα που
είχε το παίξιμο της Μιμής. Επί τρεις και

περισσότερες ώρες άλωσε τη σκηνή του
Θεάτρου Μείζονος Ελληνισμού και στή-
ριξε μόνη της μια μοναδική παράσταση.
Αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυ-
τήν είναι το θάρρος και το κουράγιο να
επωμίζεται το βάρος τέτοιων παραγω-
γών. Είτε θεατρικών είτε κινηματογρα-
φικών. Μπράβο σου, όμορφη Μιμή. Θα
πρέπει να πω εδώ ότι την περιτριγύριζε
ένας μοναδικός θίασος με υπέρλαμπρα
ονόματα.

Στο τέλος της παράστασης η Μιμή
έκανε δύο σπουδαία πράγματα. Είπε για
τον θίασο της ότι είναι ο καλύτερος που
είχε ποτέ! Και ανέβασε για αποχαιρετι-
σμό όλους τους τεχνικούς του θεάτρου.
Για μια ακόμη φορά, μπράβο σου, Μι-
μή!».

Σας μεταφέραμε ατόφια και αυτολεξεί
τα λόγια της αγαπημένης πρωταγωνί-
στριας χωρίς καμία επιμέλεια ή προσαρ-
μογή. Αφού η Μαίρη Χρονοπούλου έχει
τη δική της ποιητική γλώσσα και δυνατή,
λόγια έκφραση.

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis
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Στο επίκεντρο πολλών κατασκευαστών οχημάτων παραμένει η βιομηχανική περιοχή
του Βόλου και η πρώτη συμφωνία για τη συναρμολόγηση ηλεκτρικών λεωφορείων αποτε-
λεί γεγονός. Ήδη ετοιμάζονται οι γραμμές συναρμολόγησης στην πρώτη ΒΙΠΕ. Ο λόγος
για την εταιρεία ΝΚ Τρέιλερς της γνωστής οικογένειας Κιολεΐδη, που δραστηριοποιούνται
στον χώρο των εμπορικών οχημάτων και τρέιλερ πολλές δεκαετίες.

Μάλιστα το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο που απέκτησε η ΝΚ Τρέιλερς το λειτουργεί
εδώ και καιρό ο Δήμος Τρικάλων, καταγράφοντας εξαιρετική πορεία και αφορά ένα υπερ-
σύγχρονο λεωφορείο, συμπαραγωγής της βολιώτικης εταιρείας με την κινεζική «Zonson

Smart Auto», θυγατρική της «ZTE». Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας ΝΚ Τρέιλερς Γιώργος
Κιολεΐδης δήλωσε στην τηλεόραση του TRT: «Έχουμε κάνει συμφωνία με τους κατα-
σκευαστές να συναρμολογηθούν στην Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Θέλουμε να
πετύχουμε ένα ποσοστό με ελληνική προστιθέμενη αξία άνω του 50%, καθώς πλήθος αν-
ταλλακτικών και εξαρτημάτων θα προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις, με ό,τι συνε-
πάγεται αυτό τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών όσο και για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός μας είναι εκτός από τη διάθεση στην ελληνική αγορά να
πραγματοποιήσουμε και εξαγωγές».
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Μεγάλη μονάδα κατασκευής οχημάτων στην Ελλάδα

Δοκιμάζουμε το Hyundai 
i30N Performance με 280 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ο
ι Κορεάτες το έκαναν το θαύμα τους και πάλι με το
Hyundai i30N Performance, το οποίο πέραν της
κορυφαίας σχεδίασης, της δύναμης, της κορυ-
φαίας συμπεριφοράς, του τρομερού ήχου που

παράγει, διαθέτει και άκρως δελεαστική τιμή που πραγματι-
κά δεν συναντά κανείς εύκολα σε αυτή την κατηγορία αυτο-
κινήτων, η οποία ανέρχεται σε μόλις 34.990 ευρώ και συνο-
δεύεται από πολυετή εγγύηση 5 ετών χωρίς όριο χιλιομέ-
τρων! Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, κυμαίνον-
ται σε μόλις 154,7 ευρώ. Το Hyundai i30N ήρθε και κοιτά κα-
τάματα τον ανταγωνισμό δημιουργώντας τους ρίγος, καθώς
δεν έχει ανταγωνιστή…

Μοναδική σχεδίαση
Το i30 N είναι ό,τι ακριβώς έπρεπε να περιμένουμε από τη

Hyundai στην κατηγορία των sport μοντέλων και μάλιστα εί-
ναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως κατάφεραν να κοντρά-
ρουν στα ίσια τα μοντέλα άλλων ανταγωνιστικών αυτοκινη-
τοβιομηχανιών. Στο νέο μοντέλο, η κατακόρυφη μάσκα προ-
σφέρει ακόμα πιο αποτελεσματική ψύξη στον κινητήρα, οι
νέοι προβολείς LED με φώτα ημέρας σε σχήμα V τονίζουν
περαιτέρω τη σπορ εμφάνιση, αλλά και οι ενσωματωμένες
εισαγωγές αέρα στα πλάγια που βοηθούν στην καλύτερη αε-
ροδυναμική των τροχών.

Η μεγάλη αεροτομή οροφής με ενσωματωμένο τριγωνικό
φως φρένων προσδίδει εντυπωσιακή εμφάνιση. Τα πίσω
φώτα LED δίνουν νέα διακριτική οπτική υπογραφή, ενώ οι
δύο μεγάλες απολήξεις του συστήματος εξάτμισης, που
φαίνονται και ακούγονται, ολοκληρώνουν τη σπορ εικόνα
του μοντέλου.

Παράλληλα τα μεγάλα αυτοκόλλητα «Ν» που είχαν τοπο-
θετηθεί στο πλάι του αυτοκινήτου της δοκιμής μας, αλλά και
το γαλάζιο χρώμα που κάνει αντίθεση με τα μαύρα σπόιλερ,
μαγνητίζουν τα βλέμματα των περαστικών είτε κινείται είτε
βρίσκεται παρκαρισμένο.

Σπορ διαθέσεις αλλά και ποιότητα
Το εσωτερικό του Hyundai i30N είναι επίσης μοναδικό

και «άγριο», προδιαθέτοντας τον οδηγό για το τι θα επακο-
λουθήσει μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Ωστόσο, πέραν των σπορ διαθέσεων, η κορεάτικη εται-
ρεία δεν φαίνεται να έχει κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα και
έτσι μαζί με τα σπορ όργανα, τιμόνι, λεβιέ και πεντάλ υπάρ-
χουν τα ποιοτικά υφασμάτινα μπάκετ καθίσματα και κορυ-
φαία πλευρική στήριξη, ενώ επάνω στο τιμόνι έχουν τοπο-
θετηθεί και τα δύο γαλάζια μπουτόν που δεν συναντά κανείς
εύκολα σε άλλο αυτοκίνητο.

Από το αριστερό μπουτόν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα
στα τρία βασικά mode οδήγησης (Normal, Sport και Eco),
ενώ με το δεξί -έχει την καρό σημαία πάνω του- ο οδηγός
μπορεί να ενεργοποιήσει τα προγράμματα N και Ν custom.

Στον πίνακα οργάνων, η κόκκινη γραμμή του στροφόμε-
τρου αλλάζει, καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται, ενώ παρέχε-
ται στο νέο μοντέλο και η δυνατότητα να ρυθμίσετε όπως
εσείς θέλετε πολλά συστήματα του αυτοκινήτου.

Εύχρηστη είναι η οθόνη αφής 10,25”, που επιτρέπει πλή-
ρη πρόσβαση με απλό τρόπο για τα Apple CarPlay και An-
droid Auto αλλά λείπει το κλασικό GPS.

Κάτω από το καπό του κινητήρα του Hyundai i30N της
δοκιμής μας υπήρχε ο 2λιτρος υπερτροφοδοτούμενος κι-

νητήρας, ο οποίος αποδίδει 280 ίππους και 39,2 χλγρ. ρο-
πής. Το μηχανικό σύνολο αποδείχθηκε πως μπορεί να κι-
νήσει με απίστευτη άνεση το αμάξωμα του i30N και βέβαια
αν ο οδηγός του είναι προσεκτικός και επιλέξει το πρό-
γραμμα Eco, τότε η κατανάλωση κυμαίνεται σε χαμηλά
επίπεδα πέριξ των 8 λίτρων για κάθε 100 χλμ. αν ο οδηγός
είναι ιδιαίτερα συνετός…

«Πύραυλος» εδάφους-εδάφους
Το Hyundai i30N αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο, το

οποίο με απίστευτη ευκολία μπορεί να κινηθεί στο όριο αλλά
και χαλαρά εντός και εκτός της πόλης.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το κορυφαίο μοντέλο της
Hyundai κινείται με απόλυτη ασφάλεια και άνεση, ακόμη και
όταν ο δείκτης του ταχύμετρου ξεπερνά τα 240 χλμ./ώρα. 

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές και επι-
λεγμένο το «Ν», το Hyundai i30N μετατρέπεται σε ένα από-
λυτο αγωνιστικό μοντέλο που δεν διστάζει να σηκώσει τον
πίσω τροχό στις στροφές, ενώ απέδειξε πως τα περιθώρια
πρόσφυσης που διαθέτει είναι σε άλλο επίπεδο από τα απλά
«γήινα» αυτοκίνητα. Μέσα στην πόλη το Hyundai i30N μα-
γνητίζει τα βλέμματα των περαστικών και βέβαια κινείται με
απόλυτη άνεση και σχετική… οικονομία. Βέβαια, τα μπου-
τόν στο τιμόνι αποτελούν πρόκληση για τον οδηγό και δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που τα πιέζει μόνο και μόνο για να ακού-
σει τον μπάσο ήχο που βγαίνει από τις απολήξεις των εξατμί-
σεων. Πάντως καλό θα είναι ο οδηγός του Hyundai i30N να
είναι προσεκτικός στις λακκούβες, καθώς τα ελαστικά με
χαμηλό προφίλ τραυματίζονται εύκολα και η αντικατάστασή
τους κοστίζει αρκετά χρήματα…
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Μ
πορεί να είναι και η «μητέρα των
μαχών», έστω και αν δεν τελεί-
ωσε η regular season στο πρω-
τάθλημα της Super League.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με 1.000 «δικούς του»
στην κερκίδα θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπό-
ρο Ολυμπιακό, από τον οποίο απέχει εννέα
βαθμούς.

Και αν τον κερδίσει, το πρωτάθλημα απο-
κτάει νέο ενδιαφέρον. Αν χάσει, ο τίτλος θα
πάρει… χρώμα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική
κατάσταση, όχι όμως και ο Ολυμπιακός, ο
οποίος πόρρω απέχει από την ομάδα που κα-
θιερώθηκε στις συνειδήσεις των φιλάθλων ως
«ανίκητη».

Αυτήν τη φορά ωστόσο θα έχει στη σύνθεσή
του τον πιτσιρικά Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος
κατέφτασε μετά τον αποκλεισμό της Γουινέας
στο Africa Nations Cup για να ξαναδώσει χρώμα
στην επίθεση. Ανανέωσε και ο Πέδρο Μαρτίνς

για δύο ακόμη χρόνια. Η 3η της βαθμολογίας
ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο στο ΟΑΚΑ, ο Παναθη-
ναϊκός τον πάντα επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης,
ενώ όλα τα ματς είναι ντέρμπι. Ξεχωρίζει το γει-
τονικό Ιωνικός - Ατρόμητος. Το πλήρες πρό-
γραμμα: Σήμερα Σάββατο: Παναθηναϊκός -
Αστέρας Τρ. (15.00 Cosmote TV), Λαμία - ΟΦΗ
(15.00, Cosmote TV), Ιωνικός - Ατρόμητος (17.15,
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Παναιτωλικός -
Άρης (15.00, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλ-
λων Σμ. (15.00, Nova), ΑΕΚ - Βόλος (17.15, Co-
smote TV), ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19.30, Nova).

Ολυμπιακός 46

ΠΑΟΚ 37

ΑΕΚ 36

Παναθηναϊκός 30

ΠΑΣ Γιάννινα 27

Αστέρας Τρ. 26

ΟΦΗ 26

Άρης 23

Παναιτωλικός 21

Βόλος 21

Λαμία 15

Ιωνικός 14

Ατρόμητος 10

Απόλλων Σμ. 9

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
19n Αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον
Ολυμπιακό, από τον οποίο
απέχει εννέα βαθμούς

Μια από τα ίδια από τον Ρώσο Ντανίλ
Μεντβέντεφ. Έκανε και πάλι την αλητεία
του κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκνεύ-
ρισε τον Στέφανο Τσιτσιπά και κατάφερε
να τον κερδίσει 3-1 στον ημιτελικό του
Australian Open και να προκριθεί στον
αυριανό τελικό. Τα σετ: 7-6 (5), 4-6, 6-4,
6-1. Όταν ο Στέφανος ισοφάρισε, ο
Μεντβέντεφ άρχισε να βρίζει χυδαία τον
διαιτητή «είσαι ηλίθιος, δεν βλέπεις ότι ο
πατέρας του τού δίνει οδηγίες;» και άλλα
πολλά. Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη. Λο-
γικό. Το έχει ξανακάνει πάντως ο Ρώσος.
Ο Στέφανος αποσυντονίστηκε και έχασε
εύκολα τα άλλα δύο σετ. Στον τελικό θα
παίξει κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, νικητή
3-1 σετ του Ιταλού Μπερεντίνι (6-3, 6-2,
3-6, 6-3). Ο Ναδάλ θα διεκδικήσει το 21ο
Grand Slam της καριέρας του!

Εκτός τελικού 
ο Τσιτσιπάς 
με βρόμικο κόλπο
του Μεντβέντεφ

Στην Τούμπα 
η «μητέρα των μαχών» 
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Η
ιστορία που θα διαβάσετε
έχει τον τίτλο «Η κατάρα του
τράγου Μέρφι». Θα μπορού-
σε να είναι και «Η εκδίκηση

του τράγου Μέρφι». Είμαι μία από τις πολ-
λές παραθλητικές ιστορίες και έχει για
πρωταγωνιστές έναν Έλληνα, τον τράγο
του και την περίφημη ομάδα μπέιζμπολ
Σικάγο Καμπς. Εξαιτίας του τράγου έχει
να πάρει τίτλο από το 1945! Παραμύθι ν’
αρχινίσει…

Η απίθανη ιστορία αρχίζει από το έμπα
του 20ού αιώνα. Κάποιο παιδί στον Παλαι-
όπυργο Αρκαδίας, ο Βασίλης Σκιάνης,
όπως και χιλιάδες άλλοι Έλληνες, πήρε
των ομματιών του για την Αμερική. Στο Σι-
κάγο την εποχή της ποτοαπαγόρευσης και
των γκάνγκστερ δουλεύει πολύ σκληρά
και καταφέρνει να βάλει δυο δολάρια στην
άκρη. Το πλύσιμο πιάτων ήταν το κατεξο-
χήν «ελληνικό επάγγελμα» των Ελλήνων
μεταναστών, θυμηθείτε και την ταινία «Οι
Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη.

Η «Billy Goat Tavern»
Στα 1934, ο Βασίλης Σκιάνης, ο οποίος

στο μεταξύ έγινε Bill Skianis, κατάφερε να
μαζέψει 200 δολάρια και να αγοράσει το
εστιατόριο «Lincoln Tavern». Είχε το όνο-
μα ενός εκ των προέδρων των ΗΠΑ. Ο
Μπιλ το μετονόμασε σε «Billy Goat Tav-
ern». Goat είναι ο τράγος στα αγγλικά. Τι
γυρεύει, λοιπόν, ένας τράγος στην ταβέρ-
να; Ο διαμόνιος Βασίλης Σκιάνης ήθελε
μια μασκότ για το μαγαζί. Εκείνες τις μέ-
ρες της αγοράς της ταβέρνας, είχε σώσει
έναν τράγο από βέβαιο θάνατο, καθότι εί-
χε πέσει από την καρότσα. Αν πέθαινε τό-
τε, σήμερα δεν θα υπήρχε αυτή η ιστορία.

Ο Μπιλ Σκιάνης τον βάφτισε Μέρφι και
τον είχε κάθε μέρα στην ταβέρνα. Οι Αμε-
ρικανοί ενθουσιάστηκαν από την πρωτο-
πόρα ιδέα του Μπιλ Σκιάνη και το μαγαζί
από μια απλή ταβέρνα έγινε το στέκι των
VIPs. Όλοι οι επώνυμοι του Σικάγου είχαν
γεύμα ή δείπνο με τον τράγο.

Δέκα χρόνια μετά, όταν ο πόλεμος τε-
λείωνε στην Ευρώπη, ο Μπιλ Σκιάνης ήταν
ένας μεγαλοεπιχειρηματίας στο Σικάγο
και αναμείχτηκε με την πολιτική. Στο συ-
νέδριο των Δημοκρατικών του 1944 στο
Σικάγο, ο Μπιλ είχε κρεμάσει ταμπέλα
έξω από το μαγαζί «απαγορεύεται η είσο-
δος σε Ρεπουμπλικάνους». 

Θεωρείο στο «Ρίνγκλεϊ Φιλντ»
Παράλληλα, άνοιξε παρτίδες και με την

ομάδα μπέιζμπολ του Σικάγου, τους περί-

φημους Καμπς. Είχε δικό του θεωρείο στο
μεγάλο γήπεδο 50.000 θέσεων «Ρίνγκλεϊ
Φιλντ» και από εκεί παρακολουθούσε τα
παιχνίδια. Μόνος του; Όχι, βέβαια. Με τον
τράγο του μαζί. Τον Μέρφι, τη μασκότ του
μαγαζιού. Ο οποίος Μέρφι ήταν και το
γούρι των Καμπς, καθότι πριν από την
έναρξη του αγώνα, συνοδευόμενος από το
αφεντικό του, έκανε τον γύρο του αγωνι-
στικού χώρου, γνωρίζοντας την αποθέω-
ση από το πλήθος. 

Οκτώβριος του 1945 και οι Καμπς παί-
ζουν τελικό στο μπέιζμπολ, κόντρα στους
Ντιτρόιτ Τάιγκερς. Ήταν η 16η φορά που οι
Καμπς έφταναν στον τελικό. Μάλιστα, σε
αυτό το ματς, διεκδικούσαν τον τρίτο τους
τίτλο σε επτά σερί τελικούς! Τεράστιο επί-
τευγμα. Ύστερα από τρία ματς με τους Ντι-
τρόιτ, οι Καμπς ήταν μπροστά 2-1 στις νί-
κες, σπάζοντας την έδρα των αντιπάλων
τους, και στις 6 Οκτωβρίου τούς περίμε-

ναν στο «Ρίνγκλεϊ Φιλντ» για το τέταρτο
παιχνίδι που θα έκρινε πολλά. 

Αποθεώθηκαν
Στο γήπεδο, ο Μπιλ και ο τράγος έκαναν

και πάλι την καθιερωμένη βόλτα τους και
αποθεώθηκαν από την κερκίδα. «Όταν ο
τράγος είναι εδώ, εμείς είμαστε πρωτα-
θλητές», τραγουδούσε το πλήθος. 

Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για τους
Καμπς. Στην 4η περίοδο η ομάδα τους ήταν
πίσω στο σκορ 4-1 και οι Ντιτρόιτ ήταν κοντά
στο 2-2. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που η
αδρεναλίνη των θεατών έφτασε στα ύψη, ο
Μέρφι έκανε την… ανάγκη του! Καταλαβαί-
νετε. Η δυσοσμία έπνιξε τους επισήμους, η
ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και όλοι
στράφηκαν προς τη σουίτα του Σκιάνη.  Ο
πρόεδρος των Καμπς, Φιλ Ρίνγκλεϊ, ζήτησε
από τους μπράβους να πετάξουν τον τράγο
έξω από το γήπεδο. Ο Σκιάνης αντάλλαξε
βαριές κουβέντες με τον πρόεδρο και έφυγε
εκτοξεύοντας κατάρες. «Οι Καμπς να μη
φτάσουν ποτέ ξανά σε τελικό». Και η κατάρα
έπιασε!

Λύστε τα μάγια
Οι Καμπς όχι μόνο έχασαν από το Ντι-

τρόιτ, αλλά για πολλά χρόνια από τότε ου-

δείς ασχολήθηκε ξανά μαζί τους. Έγιναν
μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήμα-
τος, ο κόσμος έφυγε από το γήπεδο. Αυτό
στην αθλητική ιστορία των ΗΠΑ αναφέρε-
ται ως «η κατάρα του τράγου».

Οι μετέπειτα διοικήσεις των Καμπς ζή-
τησαν πολλές φορές από τον Σαμ Σκιάνη,
ανιψιό του Μπιλ, να λύσει τα μάγια. 

Έφεραν δεκάδες τράγους στο γήπεδο
μπας και επαναληφθεί η ιστορία του Μέρ-
φι, μάταια. Κάποιος, μάλιστα, έριξε την
ιδέα να φέρουν τράγους από το χωριό του
Μπιλ Σκιάνη, τον Παλαιόπυργο. Η ιστορία
δεν αναφέρει αν πράγματι ήρθαν να αγο-
ράσουν τράγους. 

Στο πέρασμα του χρόνου, οι Καμπς έγι-
ναν και πάλι πρωταγωνιστές, αλλά τελικό
δεν έπαιξαν ποτέ! Ο δε Μπιλ Σκιάνης δεν
ξαναπάτησε ποτέ στο γήπεδο. Έφτιαξε
μεγάλη αλυσίδα της ταβέρνας του τράγου
και πέθανε σε βαθιά γεράματα το 1970…

Η απίστευτη ιστορία 
ενός  Έλληνα μετανάστη
στις ΗΠΑ με την ομάδα 
μπέιζμπολ Σικάγο Καμπς

«Η κατάρα του τράγου Μέρφι»



Η
εμφάνιση της ασθένειας στη ζωή μας,
εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δοκίμασε όχι
μόνο τις αντοχές των υγειονομικών συ-
στημάτων αλλά και των κοινωνικών και

κοινοτικών συστημάτων και επέδρασε καθοριστικά
στις οικογενειακές, επαγγελματικές και προσωπικές
μας σχέσεις και ισορροπίες. Δημιούργησε ένα πλέγ-
μα φόβου, αμφιβολιών, αντιδράσεων, που σε συν-
δυασμό με τις μεταλλάξεις, τους αυξημένους θανά-
τους και την πίεση στο ΕΣΥ έφερε κοινωνία και πολι-
τεία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. 

Η λύτρωση όμως ήρθε μέσα από την επιστήμη και
την τεχνολογική πρόοδο αυτής σε συνδυασμό με τον
εμβολιασμό και με την εφαρμογή μιας σειράς ατομι-
κών μέτρων πρόληψης. «Η υπεύθυνη προσωπική
και συλλογική στάση, πέραν της προαγωγής του εμ-
βολιασμού στην κοινότητα, καθώς και στοχευμένες
στρατηγικές δημόσιας υγείας σε επίπεδο κοινότητας
είναι επιτακτικές και αναγκαίες. Σε επίπεδο κοινότη-
τας, θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα προ-
αγωγής υγείας που θα εστιάζουν, σύμφωνα με τις
ανάγκες του πληθυσμού, στη σημαντικότητα της
προαγωγής υγείας του εμβολιασμού καθώς και στην
παροχή ολοκληρωμένων επιστημονικών απόψεων,
οι οποίες θα άρουν τις όποιες επιφυλάξεις και θα
διαμορφώσουν ισχυρή και τεκμηριωμένη αντίληψη
για το θέμα.

Πρακτικά, η συμπεριφορά, η ευσυνειδησία και η
αίσθηση καθήκοντος προς τον εαυτό μας και τους
συνανθρώπους μας είναι αυτή που καθορίζει τον πε-
ριορισμό της διασποράς της νόσου και όχι τόσο η

γνώση», αναφέρει η δρ Μαρία Σακουφάκη, επισκέ-
πτρια Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος
του ΔΣ του ΠΣΕΥ.  Στην καθημερινότητά μας θα πρέ-
πει να γίνουν «κουλτούρα» η τήρηση των αποστάσε-
ων, η χρήση της μάσκας, η αποφυγή του συνωστι-
σμού, η χρήση χαρτομάντιλου για να κρατάμε τη χει-
ρολαβή των ΜΜΜ, οι ατομικές καθημερινές συνή-
θειες υγιεινής και η εφαρμογή τους απαρέγκλιτα σε
όλους τους χώρους. 

«Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προγραμ-
μάτων που στοχεύουν στην εξάπλωση αυτής της
“κουλτούρας” και τη σταδιακή υιοθέτησή της ως τρό-
που ζωής της κοινότητας.

Όλες οι πολιτικές υγείας πρέπει να επικεντρωθούν
στο μείζον θέμα της αλλαγής συμπεριφοράς της κοι-
νότητας έναντι της Covid-19, μέσω της προαγωγής
και αγωγής υγείας ενός καλά οργανωμένου συστή-
ματος ΠΦΥ και Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας,
εστιασμένο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Εξυπακούεται ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να
επεκταθεί και σε πολλούς ακόμη τομείς που άπτον-
ται της δημόσιας υγείας και στους οποίους βασικό
ρόλο παίζει η υπεύθυνη στάση του μέλους της κοινό-
τητας και η διαμόρφωση μιας “κουλτούρας” προστα-
σίας του ατόμου και των συνανθρώπων του (πχ προ-
φύλαξη από ΣΜΝ και υιοθέτηση πρακτικών προστα-
σίας και ελέγχου)», συμπληρώνει η Δέσποινα Τοπά-
λη, επισκέπτρια Υγείας και συντονίστρια του Δικτύου
Αγωγής Υγείας 3ης ΥΠΕ.
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kpapakosto@yahoo.gr

Όλες οι πολιτικές υγείας πρέπει 
να επικεντρωθούν στο μείζον 
θέμα της αλλαγής συμπεριφοράς 
της κοινότητας έναντι του ιού

Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας
«Η αξιοποίηση των επισκεπτών υγείας
(ως συντονιστών) αλλά και όλων των
επαγγελματιών υγείας σε αυτές τις δο-
μές θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα.
Η μετα-Covid εποχή, οι προκλήσεις που
θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, η επα-
ναφορά στην κανονικότητα, η αντιμετώ-
πιση νέων παρόμοιων καταστάσεων, οι
συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντι-
κές συνθήκες, είναι αυτά για τα οποία θα
πρέπει να εργαστούμε ομαδικά και συν-
τεταγμένα θέτοντας τις βάσεις και προ-
ετοιμάζοντας τα συστήματα και τους αν-
θρώπους μας, διότι η πρόληψη είναι κα-
λύτερη από τη θεραπεία», αναφέρουν οι
επισκέπτριες υγείας Μαρία Σακουφάκη
και Δέσποινα Τοπάλη. 

Με άλλη κουλτούρα
στη μετα-Covid εποχή Δέσποινα Τοπάλη, επισκέπτρια

Υγείας, συντονίστρια του Δικτύου
Αγωγής Υγείας 3ης ΥΠΕ

Δρ Μαρία Σακουφάκη, 
επισκέπτρια Προαγωγής Δημόσιας
Υγείας, πρόεδρος ΔΣ ΠΣΕΥ



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)
Εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο θα
έχετε σήμερα πολλά θέματα που θα πρέπει να
αποφύγετε. Ακόμη και κάποιες περιττές με-
τακινήσεις θα ήταν φρόνιμο να μην τις κάνε-
τε. Επίσης, εσείς του πρώτου και του δεύτε-
ρου δεκαημέρου μην περιμένετε να σας στη-
ρίξουν οι φίλοι σας και σίγουρα να αποφύγε-
τε σχέδια που δεν έχουν στέρεη βάση.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάθε εμπόδιο για καλό, αυτό σας ταιριάζει
τούτες τις μέρες και η προστασία μπορεί να
έρθει από μια ανατροπή, που θα σας στενο-
χωρήσει. Έως τις 11.00 πμ καλό είναι να μην
κάνετε κάποια σημαντική νομική κίνηση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους θα υπάρξουν οικονομι-
κά θέματα που θα σας απασχολήσουν έντονα.
Τα συναισθήματά σας είναι βαθιά και θα σας
οδηγήσουν σε σκέψεις, που θα παρουσιαστούν
κάποιες δυσκολίες στο να τις υλοποιήσετε. Κα-
λό είναι να βάλετε σε σειρά τα ζητούμενά σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η πολυαστρία στον Αιγόκερο θα σας δημι-
ουργήσει αρκετές αναστατώσεις σε προσω-
πικά θέματα, συνεργασίες και διεκδικήσεις.
Μια πολύπλοκη στιγμή, που όλα δυστυχώς
θα έχουν τη δύναμη να σας υποτάξουν.

Λέων
(23/7-22/8)
Δεν είναι οι πιο όμορφες μέρες αυτές για
εσάς, καθώς θα αναγκαστείτε να βάλετε νε-
ρό στο κρασί σας, πριν φτάσουν οι καταστά-
σεις στο απροχώρητο. Σχέσεις, συναισθη-
ματικές αλλά και επαγγελματικές, σας
έχουν κουράσει. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, οι μέρες αυτές
ενώ δεν σας βλάπτουν προσωπικά, νιώθετε
έναν κίνδυνο γύρω σας και αυτό σας χαλάει
την προσωπική σας ηρεμία. Μέχρι τις 11.00
πμ καλό είναι να μην κάνετε σημαντικά πράγ-
ματα, ιδίως αν αφορούν τα παιδιά σας και τη
συναισθηματική σας ζωή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οικογενειακές υποθέσεις πλέον σας έχουν
κουράσει και θα πρέπει να σκεφτείτε με ηρε-
μία λύσεις που θα σας βγάλουν από τις δυ-
σκολίες που βιώνετε. Είναι αλήθεια ότι η
υπομονή σας έχει εξαντληθεί. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έντονες συζητήσεις και συμφωνίες θα
μπουν στο στόχαστρό σας αυτές τις μέρες.
Θα είναι μια περίοδος που οι ανατροπές
θα έχουν την τιμητική τους, οπότε μη σι-
γουρέψετε κάτι πριν τελειώσει ο Φε-
βρουάριος.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η προσοχή σας είναι στραμμένη στα οι-
κονομικά σας, αλλά και στην προσωπική
σας ζωή. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να
καταλάβετε τα πιο σκοτεινά σας κίνητρα,
για μια συναισθηματική σας υπόθεση,
που μάλλον έχει το στίγμα του απαγο-
ρευμένου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο θα φέρει
πολλά γεγονότα σε κάθε τομέα σας. Είστε
πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου, ή για
το καλό ή για το κακό. Αφήστε τα πράγματα
να εξελιχθούν και μη φοβάστε να δείτε τις
καταστάσεις ως έχουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Την προσοχή σας θα τη στρέψετε σε κάθε
κρυφή κατάσταση, σε μυστικές συναντή-
σεις, ή σχέσεις που δεν είναι ξεκάθαρες.
Ένα δυνατό Σαββατοκύριακο, ώστε να δο-
κιμάσετε τις αντοχές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έντονα συναισθήματα θα σας προκαλέ-
σουν κάποιες υποθέσεις που καθυστε-
ρούν, ενώ οι φίλοι σας μπορεί να έχουν
μια τελείως διαφορετική άποψη για ένα
θέμα που σας αφορά. Ίσως είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή να μάθετε ή να πείτε κάποιο
μυστικό. 
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Hσύνοδος που θα κάνει ο ανάδρομος Ερμής με
τον Πλούτωνα είναι μια πολύ έντονη όψη, που
δείχνει ότι όλα θα κριθούν, ότι θα πρέπει να
υποστούν την εκ βαθέων ανάλυση. Μια μέρα

που σίγουρα δεν θα υπάρξει απλή ενημέρωση, αλλά τα
γεγονότα και οι λέξεις γίνονται σίδερο στην ψυχή.
Επίσης επειδή και η αυριανή μέρα έχει μια όψη που
θέλει πολλή προσοχή, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα
είναι από τα πιο εύκολα. Έντονα γεγονότα, που σίγουρα
θα χαρακτηρίζονται από δύσκολες και μυστικές
συμφωνίες. Χρειάζεται προσοχή σε κάθε απόφασή μας
και γενικότερα να αρκεστούμε στα άκρως απαραίτητα.
Η Σελήνη κενή πορείας έως τις 11.00 πμ, δεν μας
επιτρέπει να κάνουμε σημαντικά πράγματα, γιατί θα
υπάρξουν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων μας.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Ο
Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι ο πρώ-
τος πολιτικός που κερδίζει την εσω-
κομματική μάχη και παίρνοντας τα
ηνία του κόμματος ως αρχηγός απο-

λαμβάνει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία και αξιο-
σημείωτη δυναμική.

Όπως όμως όλοι όσοι παρακολουθούν τα πο-
λιτικά πράγματα της χώρας επί δεκαετίες γνωρί-
ζουν καλά, από τον μήνα του μέλιτος μέχρι τις
πρώτες πίκρες είναι μια ανάσα δρόμος. Στην
προκειμένη ο κ. Ανδρουλάκης πέτυχε να υπερι-
σχύσει των αντιπάλων του και να εκλεγεί με συν-
τριπτικά ποσοστά αρχηγός του ΚΙΝΑΛ για μια
σειρά από λόγους, οι οποίοι έχουν αναλυθεί
επαρκώς το προηγούμενο διάστημα.

Από την εκλογική του νίκη μέχρι σήμερα ήταν
στον προθάλαμο της πολιτικής σκηνής και ορ-
θώς, διότι χρειαζόταν χρόνο για να οργανωθεί
και να διοργανώσει.

Από χθες το απόγευμα εισήλθε με την πολιτική
του «αύρα» στη δύσκολη πίστα της Βουλής. Χω-
ρίς την παρουσία του αλλά με τη σφραγίδα του. Ο
τρόπος με τον οποίο θα «πατινάρει» το κόμμα του
στη γλιστερή πίστα του μετα-χιονισμένου τοπίου
της χώρας θα «ζυγιστεί» από όλους: τους ψηφο-
φόρους του, τους αντιπάλους του, την κοινωνία.
Διότι είναι πολύ κατανοητό ανθρώπινα να προ-
καλεί ευφορία η σκέψη ότι ο βασικός αντίπαλος,
εν προκειμένω ο κ. Τσίπρας, δυσκολεύεται πολύ
να ανακάμψει, αλλά πολιτικά αντιμετωπίζοντας

τη δημοσκοπική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ και την
«αυτόματη» εκτόξευση του ΚΙΝΑΛ το μόνο που
μπορεί να νιώθει ο ηγέτης είναι το βάρος των ευ-
θυνών στην πλάτη του.

Το πρώτο δείγμα γραφής όμως επί της προτά-
σεως μομφής που κατέθεσε αιφνιδιαστικά την
Πέμπτη το πρωί ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρα δεν έδινε την εντύπωση σταθερού και
αποφασιστικού βηματισμού. Κάπως σαν να περ-
πατάει όρθιος στο χιόνι φοβούμενος μην πέσει.
Σε δύο βάρκες.

Στο κόμμα του υπάρχουν τα πιο έμπειρα, ίσως
διαχρονικά στελέχη από τα οποία μπορεί να αντ-
λήσει διδάγματα για τις ανόδους και τις πτώσεις.
Είμαι σίγουρη ότι αν τα ρωτήσει, θα του πουν χω-
ρίς περιστροφές ότι η λογική των γενικόλογων
παρεμβάσεων χωρίς γωνίες και ευδιάκριτο πο-
λιτικό στίγμα έχουν κοντά «ποδάρια».

Είναι ενδεικτική η θέση που πήρε επί της προ-
τάσεως μομφής: Και με τον χωροφύλαξ και με
τον αστυφύλαξ! Και υπέρ της πρότασης και κατά
των μικροκομματικών επιδιώξεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Δυστυχώς όμως δεν είναι το μόνο δείγμα αμη-
χανίας εκ μέρους του νέου αρχηγού. Μια αμηχα-
νία που είναι μάλλον προφανές ότι προκαλείται
από την αγωνία του κ. Ανδρουλάκη να προσελ-
κύσει τους δυσαρεστημένους από τον κ. Τσίπρα
ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς, χωρίς όμως
να αρθρώσει οτιδήποτε θα μπορούσε να επιφέ-
ρει πολιτικό κόστος.

Οι προτάσεις που κατέθεσε για παράδειγμα
και θα καταθέσει και το ΚΙΝΑΛ για την αντιμετώ-
πιση κρίσεων αποτελούν επικεφαλίδες που μπο-
ρεί να αποκτήσουν αξία και χρησιμότητα μόνο αν
συνοδεύονται από τεκμηριωμένη ανάλυση και
κυρίως από ρεαλιστικές λύσεις.

Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικα-
σίας θα φανεί ανάγλυφα τι εκφράζει και τι υπη-
ρετεί ο καθένας. Από την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια
συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μια συζήτηση κατά
την οποία οι πολίτες θα έχουν άλλη μία ευκαιρία
να ακούσουν για την οικονομία, για τη θωράκιση
της χώρας, για την υγεία, για το κράτος δικαίου,
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την ασφά-
λεια, για τη διαχείριση κρίσεων και για πολλά
ακόμη.

Θα ακούσουν για τις αποδόσεις αυτής της κυ-
βέρνησης που ο κ. Τσίπρας ζητά να φύγει.

Δεν θα γίνει σύγκριση στο αποτέλεσμα, στο
ύφος και στα πρόσωπα με τη δική του κυβέρνη-
ση, όχι μόνο γιατί το συμπέρασμα είναι καταλυ-
τικό και αυταπόδεικτο, αλλά γιατί το δικό μας
μέτρο σύγκρισης δεν είναι το αποτυχημένο
χθες, που ο κ. Τσίπρας φαντασιώνεται να επα-
ναφέρει, αλλά οι ανάγκες τού σήμερα και οι
προκλήσεις τού αύριο.

Θα έχει ενδιαφέρον για όλους και για όλα...

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Και τώρα στην πραγματική 
«πίστα», κύριε Ανδρουλάκη

Στη διάρκεια της
κοινοβουλευτικής

διαδικασίας 
θα φανεί

ανάγλυφα 
τι εκφράζει και 

τι υπηρετεί 
ο καθένας. 

Από την
κυβέρνηση και

τον πρωθυπουργό
μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ,

το ΚΙΝΑΛ και τα
υπόλοιπα κόμματα

της
αντιπολίτευσης
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