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Υ
πό... πολιορκία η εκπαίδευση, πολύπλευρα
και πολυεπίπεδα! Από τη μία, η πανδημία,
που έχει απορρυθμίσει εδώ και δύο χρόνια
εκπαιδευτικούς, μαθητιώσα και φοιτητιώ-

σα νεολαία αλλά και γονείς, έχει βάλει μύρια εμπόδια
στην εύρυθμη λειτουργεία του μαθησιακού συστή-
ματος και έχει διαλύσει το παιδαγωγικό περιβάλλον.
Και από την άλλη, ο νεοελληνικός παραλογισμός που
έχει επικρατήσει εδώ και δεκαετίες, κυρίως στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με το στρεβλό να παρου-
σιάζεται ως κανονικό: καταλήψεις, αποχές και δια-
μαρτυρίες σε γυμνάσια και λύκεια, καταλήψεις (σε
άλλη μορφή), αυτοδικίες και βανδαλισμοί στα πανε-
πιστήμια, όχι σε «νεκρό» χρόνο αλλά στο ζενίθ της
επέλασης του κορονοϊού!

Για την ποιότητα των ελληνικών Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων, το περιθώριο αναβάθμισης των

διδακτικών προγραμμάτων και του επιπέδου σπουδών
και την επιπλέον χρηματοδότηση και στήριξη του
ερευνητικού έργου τους έχουν χυθεί τόνοι μελανιού.
Να συμφωνήσουμε ότι η επίτευξη τέτοιων στόχων
χρειάζεται πολλά «εργαλεία», κυρίως χρόνο για να
αποδώσουν κάποιες προσπάθειες που είναι εν εξελί-
ξει εδώ και καιρό, και χρήμα που είναι… δυσεύρετο
και επομένως παραμένουμε στον χρόνο. Όμως, για τα
πιο εύκολα, για τα οποία υπάρχουν και η πολιτική βού-
ληση και η υποστήριξη -όχι όλων- των πρυτανικών αρ-
χών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως είναι η
απομάκρυνση της βίας από τους χώρους εκπαίδευ-
σης, γιατί βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο μηδέν;

Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πρω-
τοσέλιδο ρεπορτάζ μας στα 200 σχολεία, που θα αυ-
ξηθούν τις επόμενες μέρες, τα οποία τελούν υπό κα-
τάληψη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και

αλλού, με αιτήματα την αλλαγή του υγειονομικού
πρωτοκόλλου, το «λουκέτο» στα σχολεία μέχρι να
πέσουν τα κρούσματα αλλά και τα «γνωστά» της κα-
τάργησης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και της
Τράπεζας Θεμάτων, σύμφωνα και με την ανακοίνωση
του Συντονιστικού των μαθητών της Αθήνας.

Βρε αθεόφοβα, την κανονικότητα, έστω και υπό
αυτές τις συνθήκες, με μάσκες, με απολυμαντικά, με
απόσταση από τον συμμαθητή, που προσφέρουν η
διά ζώσης εκπαίδευση, το σχολικό περιβάλλον, η συ-
ναναστροφή και η κοινωνικότητα σε έναν προστα-
τευμένο μικρόκοσμο όπως είναι αυτός του σχολείου,
δεν βρήκατε χώρο να την εντάξετε στα αιτήματά σας;
Προτιμήσατε να συμμετέχετε σε ένα «παιχνίδι ενηλί-
κων» θυσιάζοντας κομμάτι από τις εμπειρίες μιας
ζωής, της ζωής σας, προσθέτοντας και άλλον χρόνο
στον ήδη χαμένο; Για ξανασκεφτείτε το.
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Η
δημιουργία 86.000 νέων θέ-
σεων εργασίας μέσω των πό-
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης
και του ΕΣΠΑ αποτελεί το με-

γάλο στοίχημα του ΟΑΕΔ για τη φετινή
χρονιά. Το σχέδιο για το 2022 παρουσιά-
στηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον διοικη-
τή του οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη
στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον
Άλιμο. Μάλιστα, η επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού είχε και προσωπικό σημείο ανα-
φοράς, καθώς εκεί είχε κολλήσει το πρώ-
το του ένσημο πριν από 31 χρόνια!

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Πρωτοψάλτης
ανέλυσαν στον πρωθυπουργό τα πεπραγμέ-
να στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι από τον
Μάιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2021
δημιουργήθηκαν 50.131 νέες θέσεις εργα-
σίας χάρη σε 16 προγράμματα που υλοποί-
ησε ο ΟΑΕΔ. Το 2022 θα προσφερθούν επι-
πλέον 86.000 νέες θέσεις μέσω έντεκα νέων
προγραμμάτων, τα οποία θα αντλήσουν σχε-
δόν 590 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, αλλά και
μέσω επτά συνεχιζόμενων δράσεων.

«Νομίζω ότι τα στοιχεία μιλούν από μόνα
τους, καθώς 42.000 θέσεις εργασίας δημι-
ουργήθηκαν τα τέσσερα και κάτι χρόνια της
προηγούμενης διακυβέρνησης, ενώ μόνο
μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε 50.000
θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προ-
σθέτοντας ότι «και βέβαια ο στόχος είναι
εξαιρετικά φιλόδοξος: να δημιουργήσουμε
86.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2022 με
πόρους που θα έρχονται αφενός από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, αφετέρου από το ΕΣΠΑ».

«Αυτές οι πολιτικές αποτελούν και την κα-
λύτερη απόδειξη του προοδευτικού στίγμα-
τος της συνολικής πολιτικής που έχει η κυ-
βέρνηση στον τομέα της εργασίας», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας

ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης
«αποδεικνύει στην πράξη ότι η μείωση των
ανισοτήτων και οι ευκαιρίες στους πιο αδύ-
ναμους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτε-
ραιότητά μας».

Τα προγράμματα της περιόδου 2020-21,
που παρουσίασαν οι κ.κ. Χατζηδάκης και
Πρωτοψάλτης, κινούνται σε τρεις κατευθύν-
σεις, πιο συγκεκριμένα στην τόνωση της
απασχόλησης, στην απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας και στη στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας. Μάλιστα, η απορροφητικότητα κι-
νήθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά, σε αντίθε-
ση με το παρελθόν, όταν «έτρεχαν» μόλις με
3%-8%. Σε ετήσια βάση, εν μέσω της πανδη-
μίας, ο ΟΑΕΔ πετυχαίνει τη δημιουργία
33.400 και πλέον θέσεων ανά έτος, αριθμό
υπερτριπλάσιο σε σχέση με τις 10.627 θέ-
σεις που δημιουργούνταν κατά μέσο όρο
κάθε χρόνο την προηγούμενη τετραετία, κά-
τι που αποτελεί σαφέστατη αιχμή κατά της

προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειώνεται ότι τα προγράμματα του

ΟΑΕΔ κατά την τελευταία διετία ήταν στο-
χευμένα στην υποστήριξη της επαγγελματι-
κής αποκατάστασης και επανένταξης ευά-
λωτων ομάδων ή ομάδων που υποεκπροσω-
πούνται στο εργατικό δυναμικό. Ενδεικτικά,
περισσότερες από τις μισές προσλήψεις έγι-
ναν σε περιοχές της περιφέρειας και εκτός
των δύο μεγαλύτερων αστικών ζωνών της
χώρας, δηλαδή εκτός Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας. Πάνω από το 50% αφορά γυναί-
κες και περίπου τέσσερις στις δέκα αφο-
ρούν μακροχρόνια ανέργους, ενώ πρώτη σε
προσλήψεις κατατάχθηκε η ηλικιακή ομάδα
έως 29 ετών.

Ο υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης 
και ο διοικητής του ΟΑΕΔ 
Σπύρος Πρωτοψάλτης 
παρουσίασαν στον 
πρωθυπουργό τα 11
προγράμματα του Οργανισμού

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Προίκα 590 εκατ.
για 86.000 νέες
θέσεις εργασίας
μέσα στο 2022

Κυρ. Μητσοτάκης:
«Προτεραιότητα 
η στήριξη της 
απασχόλησης»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
ότι το έργο του ΟΑΕΔ εντάσσεται
στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο που
έχει θέσει η κυβέρνηση, θέτοντας
ως βασική προτεραιότητα την ενί-
σχυση της απασχόλησης και την
αντιμετώπιση χρόνιων παθογενει-
ών που βλάπτουν τους εργαζόμε-
νους.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανέ-
φερε την ανάγκη για ισορροπία με-
ταξύ προσωπικής και επαγγελμα-
τικής ζωής των εργαζομένων, ενώ
τόνισε τη σημασία του «Πρώτου
Ενσήμου», υπογραμμίζοντας τη
δυνατότητα για έναν νέο να παρα-
μείνει στην πατρίδα, σπάζοντας
τον φαύλο κύκλο της απουσίας
προϋπηρεσίας.

Αναφερόμενος στην ψηφιακή
κάρτα εργασίας, τόνισε ότι πρόκει-
ται για «μια πολύ σημαντική μεταρ-
ρύθμιση, έτσι ώστε να αποφύγουμε
φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν
δυστυχώς έχουν στιγματίσει αρνη-
τικά την αγορά εργασίας σε βάρος
των εργαζόμενων», ενώ στάθηκε
και στη σημασία της θεσμοθέτησης
της άδειας και για τους δύο γονείς. Ο
κ. Μητσοτάκης απέδωσε μεγάλη ση-
μασία στις πολιτικές στήριξης των
εργαζόμενων γονέων και των εργα-
ζόμενων πατεράδων, αναδεικνύον-
τας τον θεσμό της γονικής άδειας,
ενώ προανήγγειλε περαιτέρω ενί-
σχυση της Επιθεώρησης Εργασίας
για την αντιμετώπιση των φαινομέ-
νων εκμετάλλευσης των εργαζομέ-
νων από κακούς εργοδότες.
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Από τη Δευτέρα, μέσω της
ΑΑΔΕ, θα διασταυρώνονται 
τα στοιχεία όσων δεν έχουν
κάνει την 1η δόση ή δεν έχουν
προγραμματίσει ραντεβού

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Ναυτι-
λίας Γιάννης Πλακιωτάκης με αφορμή τις επικρίσεις της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο που
επιτηρεί τα θαλάσσια σύνορα το Λιμενικό Σώμα.

Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Πλακιωτάκης
τόνισε ότι «κάποιοι προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν πρόβλημα για την Ελλάδα εκεί που δεν
υπάρχει», φωτογραφίζοντας όσους κατήργησαν
τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων με συνέπεια οι
δουλέμποροι να κάνουν όπως είπε πάρτι στο Αιγαίο.

Υπεραμυνόμενος της δράσης του Λιμενικού υποστήρι-
ξε ότι το 2021 το Λιμενικό Σώμα πραγματοποίησε 1.450
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στις οποίες διασώ-

θηκαν 29.000 άτομα. Οι επιχειρήσεις αυτές αφορούσαν
διάσωση μεταναστών, αλλά και μηχανικές βλάβες πλοί-

ων, προσαράξεις, κολυμβητές σε κίνδυνο, απεγκλω-
βισμούς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών,
όπως οι πυρκαγιές, μεταφορές ασθενών και σει-
ρά άλλων περιστατικών ευθύνης του Λιμενικού
Σώματος. Πρόσθεσε, δε, ότι η προστασία της αν-

θρώπινης ζωής στη θάλασσα αφορά, όπως είναι
φυσικό, όλους και όχι μόνο τους μετανάστες. 

Επανέλαβε, δε, τη δέσμευση του πρωθυπουργού και
της κυβέρνησης της ΝΔ για την προστασία των θαλασ-
σίων συνόρων, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και προ-
τεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του βουλευτή Χίου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη ότι οι επαναπροωθήσεις στη
χώρα μας «δίνουν και παίρνουν» και ότι υπάρχει τερά-
στια αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των διασώσεων
που έκανε το Λιμενικό το 2021 -περί τις 29.000 σύμφωνα
με δηλώσεις του ίδιου του κ. Πλακιωτάκη- και των περί-
που 8.500 αφίξεων προσφύγων και μεταναστών που
πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος, σύμφωνα με τον κ.
Μηταράκη. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, υπάρχουν πε-
ρίπου 20.000 μετανάστες που φέρεται να επαναπρο-
ωθήθηκαν, εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τη χώρα και
τροφοδοτώντας την Τουρκία με επιχειρήματα για να
κουνά το δάκτυλο.

Κόντρα Πλακιωτάκη - ΣΥΡΙΖΑ για τις επαναπροωθήσεις 

Α
ποφασισμένη να μην επι-
τρέψει… περιθώρια παρερ-
μηνείας σε όσους 60άρηδες
δεν έχουν εμβολιαστεί είναι

η κυβέρνηση. Για αυτό τον λόγο η ειλημ-
μένη απόφαση για την επιβολή προστί-
μου στους πολίτες άνω των 60 ετών που
δεν έσπευσαν να εμβολιαστούν με την
πρώτη δόση θα τεθεί σε ισχύ χωρίς εκ-
πτώσεις και χάσιμο χρόνου, μιας και η
πανδημία είναι αμείλικτη. 

Το σχετικό μέτρο είχε προαναγγείλει
ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο τέλος Νο-
εμβρίου και, παρά τις διάφορες υπουρ-
γικές «στρακαστρούκες» ανά καιρούς,
θα εφαρμοστεί κανονικά. 

Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ια-
νουαρίου, μέσω της ΑΑΔΕ, θα διασταυ-
ρώνονται τα στοιχεία όσων δεν έχουν
κάνει την πρώτη δόση ή δεν έχουν προ-
γραμματίσει τον εμβολιασμό τους και
θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο 100 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αντ-
λήσει από τα μητρώα η κυβέρνηση,
πρόκειται για περίπου 300.000 άτομα σε
βάθος 15 ημερών. 

Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερ-
νητικοί κύκλοι, «θα ξεκινήσουμε από
εκείνους που είναι σαφές ότι δεν επέ-
δειξαν ενδιαφέρον», ενώ, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», θα υπάρ-

ξει ειδική πρόνοια μόνο για όσους
έχουν κλείσει ραντεβού πριν από τις
17/1 ακόμα και για ημερομηνία μεταγε-
νέστερη της λήξης της προθεσμίας. Με
άλλα λόγια, αν κάποιος έχει κλείσει
ραντεβού για τις 20/1, π.χ., το πιθανότε-
ρο είναι ότι δεν θα πληρώσει πρόστιμο. 

Μόνο για ιατρικούς λόγους
Δεδομένο θεωρείται ότι το μέτρο του

προστίμου δεν θα πιάσει όλους τους
60άρηδες, καθώς υπάρχουν αρκετοί
συμπολίτες μας που είτε για ιατρικούς
είτε για άλλους λόγους δεν μπορούν να
εμβολιαστούν, ακόμα και αν το επιθυ-
μούν. 

Η μεγάλη κατηγορία εξαίρεσης αφο-
ρά βέβαια ιατρικούς λόγους (καρκινο-
παθείς, μεταμοσχευμένοι), οι οποίοι
μπορούν να κάνουν αίτηση εξαίρεσης
στην ειδική πλατφόρμα ως την Παρα-
σκευή.

Μέχρι να αξιολογηθεί το αίτημα, δεν
θα βεβαιώνεται το πρόστιμο. Ακόμα,
εκτός προστίμου θα βρεθούν όσοι
έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό, ενώ

θα υπάρξουν και περιπτώσεις βεβαί-
ωσης προστίμων σε ΑΦΜ θανόντων πο-
λιτών, για το οποίο ακόμα δεν έχει «ενη-
μερωθεί» το σύστημα. 

Όπου θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώ-
σεις, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής
ένστασης, ενώ εξαιρούνται όσοι ανή-
κουν σε ΔΟΥ εξωτερικού.

Τα πρόστιμα στους
εξηντάρηδεςκαι
ποιοι εξαιρούνται

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Φ. Φόρτωμας: «Εμβολιαζόμαστε» 
Νικητής στη μάχη με τον κορονοϊό βγήκε ο 40χρονος βουλευτής Κυκλάδων Φί-
λιππος Φόρτωμας, που χθες πήρε εξιτήριο από το ΓΝΑ έπειτα από δεκαπενθήμε-
ρη νοσηλεία. «Επιστρέφω υγιής και ευγνώμων στο σπίτι μου και στα καθήκοντά
μου», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ κάνοντας λόγο για μια δύσκολη περιπέτεια
υγείας που είχε αίσιο τέλος. Ο κ. Φόρτωμας διασωληνώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου,
καθώς δεν είχε προλάβει να κάνει την τρίτη δόση. 
Σε δήλωσή του, αφού ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό του νοσοκομείου απηύ-
θυνε και εκείνος έκκληση σε όλους τους Έλληνες να κάνουν χρήση του δώρου
της επιστήμης που λέγεται εμβόλιο. «Εμβολιαζόμαστε, εμβολιαζόμαστε, εμβο-
λιαζόμαστε!» ήταν το μήνυμα του βουλευτή Κυκλάδων. 
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Δ
ημοσιεύματα των τελευταίων
ημερών άνοιξαν την κουβέντα
γύρω από τον υποψήφιο περιφε-
ρειάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για την Αττι-

κή. Ορισμένα σάιτ, μάλιστα, δεν δίστασαν να
κάνουν λόγο ξεκάθαρα για τον Γιάννη Σγου-
ρό, τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής,
«βλέποντάς» τον ως μία άριστη λύση για τον
Αλέξη Τσίπρα, που θα του εξασφαλίσει την
πολιτική διείσδυση στη μεγαλύτερη περι-
φέρεια της χώρας αλλά και θα ανακόψει μια
και καλή τις φιλοδοξίες Λοβέρδου για την
πολυπόθητη θέση. 

Πώς αξιολογούν, όμως, στελέχη αυτή τη
φιλολογία; Κύκλοι της αντιπολίτευσης εκτι-
μούν ότι προς το παρόν πρόκειται για ένα
ακραίο σενάριο που ίσως να θέλει να δημι-
ουργήσει πέρα από εντυπώσεις και τετελε-
σμένα. Μια τέτοια υποψηφιότητα κρίνουν
πως δεν θα ήταν κακή, αντιθέτως ίσως και
να αποβεί αποτελεσματικότατη, μιας και θα
συσπειρώσει και θα προσθέσει το ΠΑΣΟΚι-
κό εκλογικό κομμάτι στο ποσοστό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και θα ανακόψει τη φόρα του Ανδρέα
Λοβέρδου. «Εάν μιλούμε για μια επικείμενη
υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου στην
περιφέρεια, αυτό να ξέρεις σημαίνει αυτό-
ματη στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία.
Άρα, είτε πρώτος είτε δεύτερος, συμφέρει
την κυβέρνηση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Περιφέ-
ρεια Αττικής δεν είναι μια οποιαδήποτε πε-
ριφέρεια. Είναι αμιγώς πολιτική, δεν μπο-
ρείς να πας όπως όπως. Θέλεις ένα “βαρβά-
το” πολιτικό σου στέλεχος που να σηματο-
δοτεί και τη δυναμική σου ως κόμμα», τονί-

ζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. 

Πού το πάει η Δούρου;
Στην ερώτηση «γιατί όχι η Ρένα Δούρου

ξανά στη διεκδίκηση της περιφέρειας;», κύ-
κλοι του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν πως το πιθανότε-
ρο σενάριο θέλει τη Ρένα Δούρου εκτός Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, αφού η παρουσία της
στην περιφέρεια τερματίστηκε άδοξα και
χωρίς επιστροφή. «Δυστυχώς η περιφέρεια
έχει τελειώσει για την ίδια, την έκαψαν, χω-
ρίς απαραιτήτως να φταίει. Βρέθηκε στην
πιο δύσκολη θέση την πιο δύσκολη στιγμή.
Και δεν προστατεύθηκε όπως θα έπρεπε»,
λένε με νόημα.

Για τη φημολογία πως ετοιμάζεται να κα-
τέβει στη Β’ εκλογική περιφέρεια του Πει-
ραιά, καταλαμβάνοντας τη θέση του Γιάννη
Ραγκούση, ενώ εκείνος θα μεταφερθεί στο
Επικρατείας, οι ίδιες πηγές δηλώνουν: «Εάν

κάτι τέτοιο ισχύσει τελικά, θα είναι άδικο για
τους Πειραιώτες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ αλ-
λά και για τον ίδιο τον Ραγκούση που έχει
αναπτύξει πολύ καλή επαφή με την κομμα-
τική βάση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρειά του.
Το να παίρνεις ένα τόσο δυνατό στέλεχος
και να φέρνεις ένα “καμένο” στέλεχος, αυτό
δείχνει πως δεν λαμβάνεις υπόψη σου κα-
θόλου την κομματική βάση αλλά και την εν
λόγω εκλογική σου περιφέρεια. Τώρα αν με
ρωτάς αν θα βγει η Δούρου στη Β’ Πειραιά,
θα σου απαντήσω ευθέως πως θα βγει γιατί
θα τη στηρίζει και ο Βρεττάκος (δήμαρχος
Κερατσινίου-Δραπετσώνας) και ο Λαγου-
δάκης (δήμαρχος Περάματος), είχαν εξαι-
ρετική σχέση όσον καιρό ήταν στην περιφέ-
ρεια». 

Πρόσωπο-έκπληξη!
Επαναφέροντας το θέμα στην Περιφέρεια

Αττικής, το κομματικό στέλεχος με την άρι-

στη γνώση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείει την πρόκριση ως
υποψηφίου περιφερειάρχη ενός ονόματος-
έκπληξη, «που τώρα φαίνεται πολιτικό αου-
τσάιντερ αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε φαβο-
ρί». Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκε-
κριμένο πρόσωπο έχει αυτοδιοικητικές
γνώσεις και λαϊκή απήχηση, που ξεπερνά
κομματικά όρια. Και αυτά τα χαρακτηριστι-
κά να είναι ευρείας αποδοχής χωρίς κομμα-
τικές ταμπέλες και να έχει αναδειχθεί από
τις μάχες σε τοπικό επίπεδο, είναι που αρέ-
σουν και στην ηγεσία της Κουμουνδούρου. 

Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Γιώργος Παπανδρέου
για να παραλάβει το διεθνές βραβείο Ειρήνης
Cankaya από τον αντιδήμαρχο της πόλης. 
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της
Σοσιαλιστικής Διεθνούς θα βραβευθεί από
κοινού με τον συνθέτη και συγγραφέα Ζουλ-
φού Λιβανελί από τον αντιδήμαρχο Alper
Dasdelen. Η τελετή βράβευσης θα γίνει το Σάβ-

βατο 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, στη διάρκεια της παρα-
μονής του στην Άγκυρα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα
συναντηθεί με τους ηγέτες των κομμάτων μελών
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Kemal Kilic-
darogku (CHP) και Pervin Buldan (HDP), τον
πρόεδρο του Κόμματος Ειρήνης και Προόδου

(DEVA) Ali Babacan και άλλους πολιτικούς και δι-
πλωματικούς παράγοντες. 

ΣΥΡΙΖΑ:
Τα σενάρια για την 

Περιφέρεια Αττικής

Οι φημολογίες στην 
Κουμουνδούρου και 
το πρόσωπο-έκπληξη 
που αναζητείται εναγωνίως

Βραβεύεται στην Τουρκία ο Παπανδρέου 



ΑΑπό την Κρήτη ξεκινά η
επιστροφή της Carrefour 
Η Carrefour βάζει πλώρη για Κρήτη. Εκεί ανα-

μένονται τα πρώτα καταστήματα, στο πρώτο

εξάμηνο της χρονιάς, μέσω θυγατρικής της

AVE, του Ομίλου Βαρδινογιάννη. Σε κάθε πε-

ρίπτωση η εμπειρία πριν από δώδεκα χρόνια

από τους Γάλλους δεν ήταν η καλύτερη, καθώς

αποχώρησε από την ελληνική αγορά, αλλά τώ-

ρα και ο partner είναι ένας μεγάλος και σοβα-

ρός όμιλος, και ο επικεφαλής Βασίλης Στασι-

νούλιας είναι από τα πλέον έμπειρα στελέχη

στο ελληνικό λιανεμπόριο. Με την είσοδο της

οικογένειας Βαρδινογιάννη προφανώς θα με-

γαλώσει ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Κρουπιέρης στη Μάλτα

Μια νέα αγγελία εργασίας που αφορά την πρόσ-
ληψη δέκα ατόμων στη Μάλτα, δημοσίευσε ο
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού. Σύμφωνα με την αγγελία του ΟΑΕΔ, οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να μιλάνε άψογα την ελληνική
γλώσσα, ενώ ο ετήσιος μισθός που προβλέπεται
αγγίζει τα 23.500 ευρώ. Τι αφορά η θέση εργα-
σίας; Διαχείριση τραπεζιού τυχερών παιχνιδιών
(οδηγίες για παίκτες, ανακοινώσεις, τοποθέτη-
ση στοιχημάτων…), υποδοχή πελατών και ενη-
μέρωση για τις υπηρεσίες σε κουλοχέρηδες,
τραπέζια τυχερών παιχνιδιών κ.λπ. Ωραίος τρό-
πος να μειώσεις την ανεργία και να αυξήσεις το
brain gain. Θα τους στέλνουμε κρουπιέρηδες
στη Μάλτα…

Ο Ριχάρδος… ξενοδόχος 

Ο γνωστός Ριχάρδος με τα ενεχυροδανειστή-
ρια χρυσού, μετά τις δικαστικές περιπέτειες
που είχε επί ΣΥΡΙΖΑ και με τις οποίες ξέμπλε-
ξε, τώρα θα γίνει μεγαλοξενοδόχος. Προ ημε-
ρών η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων του υπουργείου Ανάπτυξης ενέκρινε την
υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο επένδυσης
της υπό σύσταση Ριχάρδος Μονοπρόσωπη ΑΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναπτύξει πεν-
τάστερο ξενοδοχείο 69 δωματίων και 100 κλι-
νών στο Μεταξουργείο, με τη συνολική επέν-
δυση να ανέρχεται στα 11,4 εκατ. ευρώ. Το πο-
σό της επένδυσης είναι σεβαστό και εξίσου
μεγάλη είναι η ενίσχυση των 2,3 εκατ. ευρώ
που θα λάβει από τον αναπτυξιακό νόμο. Περι-
μένω να δω τη χλιδή εντός του πεντάστερου. 

Όλοι οι μεγάλοι παί-
κτες μαζεύτηκαν γύ-
ρω από τον διαγωνι-
σμό για το ψηφιακό
Κτηματολόγιο: OTE,
Vodafone, Wind, In-
trasoft International
και η Unisystems του ομίλου Quest ήταν οι
επικεφαλής εταιρείες πέντε κοινοπραξιών
που κατέθεσαν προσφορές για το μεγάλο
έργο της ψηφιοποίησης περισσότερων από
600.000.000 σελίδων που… μαζεύουν σκό-
νη στα υποθηκοφυλακεία ολόκληρης της
Ελλάδας. Αίσθηση προκάλεσε όμως η Myti-
lineos, που κατέβηκε στον διαγωνισμό ως
επικεφαλής της έκτης κοινοπραξίας που
κατέθεσε προσφορά. Θα μου πείτε, η Mytili-
neos είναι μια βαριά βιομηχανία, τι σχέση
μπορεί να έχει με υψηλή τεχνολογία; Αυτό
από μόνο του είναι ένα plus, καθώς δείχνει
ότι οι μεγάλες εταιρείες μπορούν και οφεί-
λουν να είναι ευέλικτες και να προσαρμό-
ζονται στις ανάγκες των καιρών.

Ευχές Μητσοτάκη
στον στρατιωτικό
γιατρό Ψερίμου

Ενα απροσδόκητο τηλεφώνημα έλαβε χθες
το μεσημέρι ο στρατιωτικός γιατρός Μενέλαος
Σαμαράς, λίγη ώρα αφότου αποβιβάστηκε στην
Ψέριμο, όπου θα στελεχώσει σε μόνιμη βάση
το Περιφερειακό Ιατρείο του ακριτικού νησιού.

Στην άλλη πλευρά του ακουστικού ήταν ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποί-
ος θέλησε να ευχηθεί στον στρατιωτικό γιατρό
να έχει μια καλή αρχή και θητεία στο νησί, ευ-
χαριστώντας τον προκαταβολικά για τις πολύτι-
μες υγειονομικές υπηρεσίες που θα προσφέ-
ρει στους κατοίκους της Ψερίμου.

Ο νεαρός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στην 80
ΑΔΤΕ, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, σημει-
ώνοντας πως είναι χαρά του να συμβάλει στην
ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των λιγο-
στών κατοίκων της Ψερίμου. Σημειώνεται, τέ-
λος, πως πρόκειται για ένα ζήτημα που οι κά-
τοικοι είχαν θέσει στον πρωθυπουργό κατά την
επίσκεψή του στην Ψέριμο, με τον ίδιο να δε-
σμεύεται πως θα αναζητήσει λύση.

Για να μην είμαστε καταστροφο-
λόγοι, η αγορά ακόμα πληρώ-
νει στην ώρα της και μακάρι να
συνεχιστεί αυτό. Οι περισσότε-

ρες αλυσίδες σουπερμάρκετ
έχουν καταφέρει να μειώσουν τις

ημέρες αποπληρωμής προς τους προμηθευτές
από τις 120 στις 117 ημέρες κατά μέσο όριο. Πάνω
κάτω, δηλαδή, 4 μήνες. Το πρόβλημα, βέβαια, πα-
ραμένει, καθώς μιλάμε για έναν ιδιότυπο άτοκο
δανεισμό. Με τέτοιο πληθωρισμό, πάντως, να λέμε
«δόξα Σοι ο Θεός» που πέφτει ρευστό έστω και
στους τέσσερις μήνες.
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Και η Mytilineos 
στον διαγωνισμό του
ψηφιακού Κτηματολογίου 

Δεύτερο «χαστούκι» 
στον Γιάννη Λαγό

Δεύτερο «χαστούκι» έδωσε το Πενταμελές Εφε-
τείο Αναστολών στον ευρωβουλευτή και άλλοτε
πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγό,
απορρίπτοντας την αίτηση αναστολής τής ποινής
του. Βασικός λόγος απόρριψης ήταν η… βιασύνη
του στελέχους της οργάνω-
σης, που από τον Απρίλιο
του 2021 που μπήκε στη φυ-
λακή έχει ήδη υποβάλει δύο
αιτήματα για να αποφυλακι-
στεί. Ωστόσο, δεν τήρησε το
χρονικό διάστημα των δύο
μηνών μεταξύ των δύο αιτή-
σεων που υπέβαλε και κατ’
επέκταση το αίτημά του απορρίφθηκε ως απαράδε-
κτο. Αρνητική ήταν η κρίση του ίδιου δικαστηρίου
και στο αντίστοιχο αίτημα της πρώην ανθυπαστυνό-
μου Βενετίας Πόπορη, η οποία έχει καταδικαστεί σε
κάθειρξη 7 ετών για ένταξη στην εγκληματική οργά-
νωση Χρυσή Αυγή.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...
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LOCKΤο παρασκήνιο 
περί ανασχηματισμού
Τ

ις τελευταίες ημέρες είναι της μόδας να γράφεις για έναν νέο ανασχηματισμό που
υποτίθεται ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έναν ανασχηματισμό που θα δώσει
ώθηση στην κυβέρνηση και θα γίνει ένα restart. Μάλιστα του έχουν δώσει και όνο-

μα: «Εκλογικός ανασχηματισμός». Ανατρίχιασα ήδη, αλλά πάμε παρακάτω. Ως γνήσιος Po-
liticantis που είμαι, έχω να σημειώσω ότι ο Μητσοτάκης δεν πίστεψε ποτέ στους ανασχη-
ματισμούς. Αποδείχθηκε περίτρανα από τις προηγούμενες αλλαγές που έκανε στο υπουρ-
γικό σχήμα. Προφανώς και ο πρωθυπουργός δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση
ορισμένων υπουργών του, ούτε από τη συνεργασία που έχουν μεταξύ τους ορισμένοι εξ
αυτών. Και προφανώς αρκετοί εξ αυτών διασώζονται κρυπτόμενοι πίσω από το μέγα πρό-
βλημα της πανδημίας που δεν επιτρέπει τη δημιουργία συνθηκών εσωστρέφειας για το κυ-
βερνών κόμμα. Λίγο πριν από το Πάσχα όντως είναι μια καλή περίοδος για να μηδενίσει κά-
ποιος το κοντέρ, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι η νίκη της ΝΔ θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα
που θα απαρτίσουν το υπουργικό συμβούλιο. Δεν ψηφίζει ο λαός με αυτά τα κριτήρια κι αυ-
τό το ξέρει καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πώς είδαν τον Ανδρουλάκη στο Μαξίμου; 
Σε γενικές γραμμές είδαν με καλό μάτι στο Μέγαρο Μαξίμου τη συνέντευξη του Νίκου
Ανδρουλάκη στον Alpha. Αν και ο Ανδρουλάκης έχει «απογοητεύσει» τη ΝΔ για το γεγονός ότι
δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση κατά της βίας στα πανεπιστήμια, για τη συνέντευξή του σχολίαζαν
πως σε αντίθεση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης δεν προέβη σε
λεκτικές ακροβασίες και δεν ζήτησε ούτε παραιτήσεις ούτε εκλογές για την αλλαγή της
σημερινής κυβέρνησης. Άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες για άλλη μία φορά το επιτελείο του
πρωθυπουργού αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες περί σχεδίων εκλογικού αιφνιδιασμού της
αντιπολίτευσης και διπλών (ή τριπλών) εθνικών εκλογών εν μέσω πανδημίας. Πάντως δεν βλέπω
να υπάρχει στον ορίζοντα κάποια ελπίδα συνεννόησης μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Ο
τελευταίος αυτή την περίοδο θέλει να «πουλήσει» την αυτονομία του και δεν πρόκειται να
συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.
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Μεγάλες 
φουρτούνες και για 
τον Χαράλαμπο Γκότση
Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας για το
σκάνδαλο της Folli Follie να έχουν πέσει
πάνω στον Τζώρτζη, τον Δημήτρη και την
κυρία Καίτη, είναι κι άλλοι όμως που έμ-
πλεξαν άσχημα με αυτή την υπόθεση.
Ένας εξ αυτών ο καθηγητής και πρώην
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Χαράλαμπος Γκότσης. Υπάρχει, δηλαδή,
και η δίκη που διεξάγεται παράλληλα και
αφορά τις ευθύνες των Αρχών για το γε-
γονός ότι δεν προστάτευσαν τους επεν-
δυτές, τους ομολογιούχους και το κύρος
της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Ο τότε
πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
είχε δεχθεί έγγραφες καταγγελίες για τη
Folli Follie από το 2015. Δεν έκανε τίποτα
και όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, κατηγο-
ρείται ότι αμέλησε να αναστείλει τη δια-
πραγμάτευση της μετοχής και να επιβά-
λει πρόστιμα. Την πάτησε ο ευγενικός και
συμπαθητικός κύριος Μπάμπης. Από τι-
μητικές θέσεις τον έβαλε σε ένα τόσο
νευραλγικό πόστο ο Δραγασάκης επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ κι έμπλεξε ο άνθρωπος… Αν καθό-
τανε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μια χαρά
θα ήταν τώρα. 

Εγώ άκουσα την Ντόρα για το πότε
θα γίνουν οι εκλογές και έβγαλα
τα συμπεράσματά μου. Άλλωστε η
Ντόρα έχει αποκαταστήσει τις
σχέσεις της με τον Κυριάκο και
είναι σε ανοιχτή γραμμή πλέον. Τι
είπε για τις εκλογές, όταν τη ρώ-
τησαν στον ΣΚΑΪ; Να ακούμε τον
πρωθυπουργό που λέει ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία, γιατί ο
συγκεκριμένος ό,τι λέει το κάνει.
«Να τον πιστεύετε τον Κυριάκο,
γιατί όταν κάτι λέγεται είναι αλή-
θεια. Πώς κάποια εποχή όταν κάτι
λεγόταν ήταν ψέματα; Τώρα
ισχύει το αντίθετο», σημείωσε.

Το Conrad, οι νέες
σουίτες και η εθελουσία 

Χίλτον τέλος. Το ιστορικό ξενοδοχείο
διέκοψε τη λειτουργία του και όταν ανοί-
ξει ξανά τις πύλες του, το 2024, θα είναι
ένα ριζικά διαφορετικό συγκρότημα που
θα περιλαμβάνει 280 δωμάτια και σουί-
τες, 50 πολυτελείς κατοικίες, χώρους εμ-
πορικούς και ψυχαγωγίας, ενώ ο τελευ-
ταίος όροφος θα μετατραπεί σε χώρο
όπου θα φιλοξενηθούν «εμπειρίες γα-
στρονομίας και ψυχαγωγίας». Υπάρχει,
βέβαια, ένας προβληματισμός για την
απόφαση της διοίκησης να μη διατηρή-
σει τις σημερινές θέσεις εργασίας. Η
εταιρεία προσφέρει ένα αναμφίβολα
γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελούσιας
αποχώρησης στους περίπου 300 εργαζό-
μενους, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει
καμία αγωνία να διατηρήσει κάποιες θέ-
σεις εργασίας. Μόνο μια πολύ γενική
αναφορά έγινε στη σχετική ανακοίνωση
για απασχόληση σε άλλες τουριστικές
δραστηριότητες του Ομίλου, όπως στη
νέα ξενοδοχειακή μονάδα της Costa
Navarino, αλλά «κατόπιν αξιολόγησης».

Ανασφάλεια και φόβος
Η ανασφάλεια στην κοινωνία δεν είναι μια απλή εκτίμηση, καταγράφεται πλέον και

στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με καταναλωτική έρευνα της εταιρείας IRI, ποσοστό 68%
φοβάται για το εισόδημα της οικογένειάς του, ενώ εργασιακή ανασφάλεια αισθάνεται το
74%. Το 42% δηλώνει ότι έχει βιώσει ήδη αρνητικές μεταβολές στην εργασία του, ποσοστό
45% δηλώνει πως θα περιορίσει τις εξόδους, ενώ το 54% του δείγματος φοβάται νέο κύμα
κορονοϊού. Μέχρι τότε μόνο 2 στους 10 θα κάνουν διακοπές σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα,
με τη συντριπτική πλειονότητα που θα πάει φέτος διακοπές να προτιμά το χωριό, το σπίτι
κάποιου φίλου ή την εξοχική του κατοικία. Την ίδια στιγμή 2 στους 10 δηλώνουν ότι δεν
θα πάνε διακοπές, ενώ 1 στους 4 δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει.



Κλάμα και παραιτήσεις 
στην Κουμουνδούρου 

Σας είχα ενημερώσει έγκαιρα ότι γίνεται
του... Κουτρούλη στον ΣΥΡΙΖΑ για την «Αυ-
γή», που βάζει μέσα περίπου 4 εκατ. ευρώ
τον χρόνο την Κουμουνδούρου. Ο διευθυν-
τής της ιστορικής εφημερίδας της Αριστεράς
Άγγελος Τσέκερης υπέβαλε την παραίτησή
του, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση του
ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει το καθημερινό φύλλο. Να
σημειώσω ότι το πρόγραμμα εθελουσίας δεν
προχώρησε και για αυτό αποτελούν μονό-
δρομο η αναστολή της καθημερινής έκδο-
σης και η παρουσία της «Αυγής» μόνο μέσω
της κυριακάτικης έκδοσης. 

Όχι στη μείωση του ΦΠΑ, 
ναι στην αύξηση μισθών 

Μεγάλες ουρές φαίνεται ότι έχει η πρωτο-
βουλία του Χρήστου Σταϊκούρα να «παγώ-
σει» άμεσα το σενάριο περί μείωσης του
ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο
ΥΠΟΙΚ -και συμφωνεί απολύτως μαζί του ο
πρωθυπουργός- θεωρεί ότι θα ήταν λάθος
και δημοσιονομικά αλλά και πολιτικά να πά-
ρει η κυβέρνηση αυτή την πρωτοβουλία, για-
τί αφενός θα κόστιζε στον κρατικό κορβανά
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, αφετέρου σε τρεις,
τέσσερις μήνες το πολύ θα αναγκαζόταν να
τον αυξήσει ξανά, προκαλώντας εύλογη δυ-
σαρέσκεια στους πολίτες.
«Θα προχωρήσουμε
στην αύξηση των
μισθών, όπως
έχουμε δε-
σμευτεί», λέει ο
υπουργός, θυ-
μίζοντας ότι ήδη
έχουν ληφθεί πολ-
λά μέτρα στήριξης
επιχειρήσεων, εργαζομένων
και νοικοκυριών. Οπότε το καλό νέο «σκεπά-
ζει» τη μη υλοποίηση μιας ούτως ή άλλως ρι-
ψοκίνδυνης για τα δημοσιονομικά πρωτο-
βουλίας. 
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Όταν ο Αλέξης 
παίζει σκάκι
Απέλπιδες προσπάθειες να ανεβάσει
τα δημοσκοπικά ποσοστά του κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα
κόλλησε που κόλλησε κορονοϊό, κά-
θεται σπίτι και κουνάει τα πιόνια στην
εσωκομματική σκακιέρα. Μαθαίνω ότι
θεωρεί πολύ καλό παίκτη και σκέφτε-
ται να τον αξιοποιήσει περαιτέρω τον
δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδάκη. 

Ο πολυέλαιος του Άκη Σκέρτσου 
Χαριτωμένο το σκηνικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρ-

κεια ευρείας σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη,
υπό τον πρωθυπουργό, στο Μαξίμου. Συμμετέχει από το
σπίτι του ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος σε κάποια στιγμή
σηκώνεται από την καρέκλα του με
αποτέλεσμα η κάμερα του λάπτοπ
να εστιάσει στον πολυέλαιο που
βρίσκεται πίσω του. «Ο Άκης
έγινε πολυέλαιος», αστειεύτη-
κε ο Μητσοτάκης. Στα σοβαρά
πάντως, ο Σκέρτσος δεν κινδυ-
νεύει με... ξεκρέμασμα. 

Τζάμπα το στασίδι στα τηλεπαράθυρα
Έχω την εντύπωση -για να μην πω τη βεβαιότητα- ότι όλοι

αυτοί που εσχάτως έχουν πιάσει καθημερινό στασίδι στα τη-
λεπαράθυρα, εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι του Νίκου Αν-

δρουλάκη, θα μείνουν με το μικρόφωνο στο χέ-
ρι. Μαθαίνω ότι ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ

προσανατολίζεται σε πρόσωπο «υπερά-
νω υποψίας» για το πολύ κρίσιμο πό-
στο του εκπροσώπου Τύπου του κόμ-
ματος. Θα πέσει κλάμα, πολύ κλάμα σε

λίγα μόλις 24ωρα, οπότε και θα ανακοι-
νώσει τις αποφάσεις του. 

Μ
αθαίνω ότι κάθε μέρα που
περνάει, διογκώνονται η
δυσφορία και η γκρίνια
των «γαλάζιων» για τα έρ-

γα και τις ημέρες του εκ κυπριακής με-
ταγραφής Χρήστου Στυλιανίδη στο κρί-
σιμο πόστο του υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άσχετο τον ανεβάζουν, επικίνδυνο
τον κατεβάζουν οι βουλευτές και λοιποί
«γαλάζιοι», οι οποίοι φοβούνται ότι η
ανάληψη τόσο πολιτικά όσο και κοινω-
νικά κρίσιμου χαρτοφυλακίου από τον
εν λόγω μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη
πληγή για την κυβέρνηση. Οι μυημένοι
μάλιστα διηγούνται ένα εκπληκτικό πε-
ριστατικό -πέρα για πέρα αληθινό- για
να δείξουν τη νοοτροπία του ανδρός.
Όταν πήγε, λοιπόν, να εγκατασταθεί στο
υπουργικό του γραφείο, είχαν τοποθε-
τήσει μια μεγάλη πινακίδα, περίπου
3x4, με τίτλο «Πολιτική Προστασία» και
το σήμα του υπουργείου. Μόλις την εί-
δε, έδωσε εντολή να την ξηλώσουν και
στη θέση της να βάλουν μια βιβλιοθήκη!
Μα, υπουργέ, τι να την κάνουμε τη βι-

βλιοθήκη; Να μην ξέρουν οι πολίτες
που μπαίνουν εδώ ότι είναι υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας; «Όχι. Δεν χρει-
άζεται. Είμαστε υπουργείο Κλιματικής
Αλλαγής, όχι Πολιτικής Προστασίας»,
απάντησε ξερά ο υπουργός. Μάλλον
έχει δίκιο, αν πάρουμε για παράδειγμα

την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, όπου ο υπουργός περιορίστηκε στο
να κάνει έκκληση στους πολίτες να πε-
ριορίσουν τις μετακινήσεις τους, γιατί
θα πέσει μεγάλος όγκος νερού. Στοίχη-
μα δεν βάζω, αλλά την καρέκλα του τη
βλέπω να τρίζει...

Εμ θησαύρισαν, εμ δεν 
βάζουν πλάτη στα δύσκολα
Έξαλλος φέρεται να είναι ο πρωθυπουργός με τους εκπροσώ-
πους των μεγάλων σουπερμάρκετ. Μαθαίνω ότι σε κλειστή
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων υπουργών για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ.
Μητσοτάκης εξέφρασε σε έντονο ύφος τη δυσαρέσκειά του,
γιατί, όπως είπε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έβγαλαν πά-
ρα πολλά χρήματα και θα μπορούσαν να επιδείξουν κοινωνική
ευαισθησία και να μην μετακυλίσουν τις αυξήσεις από την
ενεργειακή κρίση στα καταναλωτικά αγαθά. Άδικο έχει ο άν-
θρωπος; Τα σουπερμάρκετ κυριολεκτικά θησαύρισαν τα τε-
λευταία δύο χρόνια και θα μπορούσαν να βάλουν πλάτη τη δύ-
σκολη αυτή ώρα. Αλλά πού να βρεθεί η ευαισθησία. Δυστυχώς
δεν πουλιέται στα ράφια...

«Γαλάζια»οργή για τον Στυλιανίδη
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Η
βία σε όλες τις μορφές της είναι ένα έγ-
κλημα για το οποίο πρέπει να έχουμε μη-
δενική ανοχή. Ο αυξανόμενος αριθμός των

περιστατικών και των αδικημάτων έμφυλης και σε-
ξουαλικής βίας δημιουργεί την ανάγκη σχεδιασμού
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα στοχεύει
στην ολιστική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων
και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστο-
λής. Την ανάγκη αυτή έχω υπερθεματίσει ως βου-
λευτής έγκαιρα και με ομιλία μου στη Βουλή αλλά
και μέσω σχετικής ερώτησης που κατέθεσα στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η κυβέρνηση ορθώς έχει καταδείξει την ευαι-
σθησία και το ενδιαφέρον της για την καταπολέμη-
ση των αδικημάτων σεξουαλικής φύσης με την
τροποποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
και της Ποινικής Δικονομίας. Σύμφωνα με την
πρόσφατη τροποποίηση, διευρύνεται η προστασία
των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και εκ-
μετάλλευσης, καθώς επιβάλλονται αυστηρότερες
ποινές για αδικήματα βαριάς και σεξουαλικής εγ-
κληματικότητας, ενδοοικογενειακής βίας, καθώς
και για τα εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Αλλά και
στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της έμφυλης
βίας έχει αναλάβει πρόσθετες νομοθετικές πρωτο-
βουλίες. 

Παρ’ όλα αυτά, η ψηφιακή εποχή που ζούμε χα-
ρακτηρίζεται από ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
και η εισβολή της στην καθημερινότητά μας δημι-
ούργησε νέους κοινωνικούς ψηφιακούς χώρους
και μετασχημάτισε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα

συναντιούνται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν.
Επιπρόσθετα, η πανδημία και ο εκτεταμένος εγ-
κλεισμός στα σπίτια, με την επιπρόσθετη χρήση
του Ίντερνετ, είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί
ακόμη πιο έντονα στη χώρα μας το φαινόμενο της
«εκδικητικής πορνογραφίας» ή «revenge porn»,
που εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον σοβαρότερα
εγκλήματα βίας κυρίως κατά των γυναικών με αυ-
ξανόμενα περιστατικά που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι αστυνομικές Αρχές αλλά και η ίδια η κοι-
νωνία ευρύτερα. 

Θεωρώ επιβεβλημένη την τροποποίηση του Ποι-
νικού Κώδικα, ώστε η εκδικητική πορνογραφία να
τιμωρείται ως αυτόνομο σεξουαλικό αδίκημα. Έχω
έγκαιρα καταθέσει την πρότασή μου αυτή με σχετι-
κή ερώτησή μου στη Βουλή. Μέχρι σήμερα όλες
αυτές οι υποθέσεις στη χώρα μας τιμωρούνται με
τις διατάξεις του Νόμου 4624/2019 περί προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων και το αδίκημα αυτό
είναι πλημμέλημα. Ωστόσο, σε κάποιες άλλες χώ-
ρες, όπως η Γερμανία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, έχουν θεσπιστεί διατάξεις για την ποινικο-
ποίηση της εκδικητικής πορνογραφίας ως σεξουα-
λικό αδίκημα. Εκτιμώ, όπως άλλωστε διαφάνηκε
από τις δημόσιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουρ-
γού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα, ότι και στην περίπτωση
αυτή θα προχωρήσει στις κατάλληλες νομοθετικές
πρωτοβουλίες.

Η εκδικητική πορνογραφία, γνωστή και με τον
όρο «revenge porn», δεν είναι ένα φαινόμενο που
εμφανίστηκε τις μέρες αυτές. Απλώς η δημοσιότη-

τα εξαιτίας της ιδιότητας του φερόμενου ως θύτη
αποκάλυψε τις ανησυχητικές διαστάσεις του φαι-
νομένου αυτού με τις ολέθριες συνέπειες για τα θύ-
ματα. Οφείλει την ύπαρξή της στο sexting (sex και
texting), δηλαδή στην αποστολή σεξουαλικών μη-
νυμάτων ή φωτογραφιών μέσω κινητών τηλεφώ-
νων, chat μηνυμάτων και ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας με
τη διαρκή αναβάθμιση των κινητών τηλεφώνων και
των social media αλλά και τα εκατομμύρια πορνο-
γραφικά sites καλλιέργησαν τις συνθήκες για την
εμφάνιση και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Είναι μια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης μέ-
σω Διαδικτύου, αφορά άτομα όλων των ηλικιών και
έχει δραματικές συνέπειες στην ψυχική υγεία των
θυμάτων, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν τα
σχόλια από τον κοινωνικό διασυρμό και εξ αυτού
έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτοκτονίες. Μάλιστα,
εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γίνεται, φέρνει
και τον χαρακτηρισμό του διαδικτυακού βιασμού
(porn rape). Είναι κρίσιμο, δε, ότι πολλά από τα θύ-
ματα είναι ανήλικοι ή άτομα πολύ νεαρής ηλικίας.

Στη χώρα μας άνοιξαν τα στόματα για τα αδική-
ματα αυτά. Οι γυναίκες έχουμε όμως πολύ δρόμο
ακόμη να διανύσουμε, ώστε να σταματήσουν τα
αδικήματα έμφυλης βίας. Αρωγός στην προσπά-
θειά μας αυτή οφείλουν να είναι και η Πολιτεία και
η κοινωνία, ώστε να συνδιαμορφώσουν εκείνες τις
συνθήκες που θα εμπεδώνουν την ισότητα των δύο
φύλων και τον σεβασμό της γυναικείας φύσης και
αξιοπρέπειας.

Φρένο στην εκδικητική πορνογραφία 

«Τ
ο χειρότερο για μένα είναι ότι η εξωτερική
ασχήμια αντικατοπτρίζει την εσωτερική
ασχήμια: τις ίντριγκες, τη συναλλαγή, την

ευνοιοκρατία, την αδιαφορία, όλα αυτά που στιγματί-
ζουμε εδώ μέσα. Αυτό είναι το ελληνικό πανεπιστήμιο:
ένα φυσικό και ηθικό ερείπιο που πρέπει να χτιστεί από
την αρχή». Αυτό είναι ένα από τα σχόλια που κάνει στη
ιστοσελίδα του https://greekuniversityreform.word-
press.com ένας Έλληνας καθηγητής Χημείας που έχει
επιλέξει να δραστηριοποιείται στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού. Σε μια πρώτη ανάγνωση, αυτός ο άνθρω-
πος με 44 λέξεις αποτυπώνει την εικόνα του προβλή-
ματος με μια ισοπεδωτική λογική, την οποία όμως λίγο
πολύ οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε ασπαστεί… 

Το άκουσμα και μόνο της είδησης ότι κουκουλοφό-
ροι ξυλοκόπησαν ανηλεώς έναν καθηγητή πανεπιστη-
μίου την ώρα που έκανε μάθημα, προκαλεί οργή. Το
ίδιο και το χτίσιμο του γραφείου ενός άλλου καθηγητή
πριν από κάποια χρόνια ή τα «ντου» από αγανακτισμέ-
νους ανθούς. Την ίδια απέχθεια προκαλεί και η πρό-
σφατη απειλή με «κηδειόχαρτα» στον πρύτανη του ΑΠΘ
επειδή τους «χάλασε τη μανέστρα» που μαγείρευαν επί
34 χρόνια στην κατάληψη. Ο κατάλογος με ανάλογα πε-
ριστατικά είναι μακρύς και δεν τιμά κανέναν. Ούτε τους

θύτες ούτε τα θύματα και, φυσικά, ούτε την Πολιτεία. Ο
σοφός λαός υποστηρίζει όχι αδίκως ότι «το ταγκό θέλει
δύο». Στην προκειμένη περίπτωση «χορεύουν τέσσε-
ρις», διότι σε αυτό το πάρτι συμμετέχουν και οι οικογέ-
νειες, και το χορευτικό τείνει να προσομοιάζει με τον
«χορό του Ζαλόγγου». Διότι αν συνεχιστούν αυτά τα
φαινόμενα η δημόσια εκπαίδευση οδηγείται στον
γκρεμό. Η αιτία των προβλημάτων είναι γνωστή και δια-
χρονική και έχει να κάνει με το «χάιδεμα αυτιών» ένθεν
κακείθεν, είτε για το πολιτικό κόστος είτε για την ικανο-
ποίηση προσωπικών φιλοδοξιών. Το μεγάλο θύμα είναι
η δημόσια εκπαίδευση. Η απαξίωση πολιορκεί ασφυ-
κτικά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν αξιόλογοι
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι επιμένουν να
ασχολούνται αποκλειστικά με το έργο τους και να ανα-
δεικνύουν πανεπιστήμιά μας μεταξύ των πρώτων ιδρυ-
μάτων στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ απλό. Υπάρχει
ειλικρινής διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα; Εδώ οι
καταστάσεις αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο. Τι διάθε-
ση να υπάρχει και από ποιον, όταν υπάρχουν φαινόμενα
όπως η κατάληψη στο ΑΠΘ όπου για 34 χρόνια ήταν
άβατο! Το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει από την Πολιτεία
ένας διακομματικός σχεδιασμός για το παρόν και το
μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης. Αλλά και πάλι μιλά-

με για όνειρα θερινής νυκτός! Αφού δεν μπορούν να τα
βρουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας που σκορ-
πίζει τον θάνατο και τον τρόμο, θα συμφωνήσουν για
την Παιδεία που έχει και εκλογική πελατεία; Άρα κατα-
λήγουμε και πάλι στη λογική που θέλει από τη μία
πλευρά την Πολιτεία να παίρνει μέτρα και να εκπονεί
φιλόδοξα σχέδια με τις εκπαιδευτικές κοινότητες να
κάνουν ότι τα εφαρμόζουν, και από την άλλοι οι «ρο-
μαντικοί φιλομαθείς κουκουλοφόροι» με τον τρόπο
που ξέρουν να υπενθυμίζουν κατά καιρούς στους ιθύ-
νοντες τις υποχρεώσεις τους… Δηλαδή, «τι είχες Γιάν-
νη, τι είχα πάντα». Και επειδή στο πεδίο των λύσεων οι
προτάσεις που παίρνουν προβάδισμα έχουν κυρίως
απαγορευτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει ένα ενδια-
φέρον η οπτική που αναπτύσσει ο αγαπημένος μου κα-
θηγητής Φιλοσοφίας στη Σορβόννη Alain Renaut «χα-
ρακτηρίζουμε ως παιδαριώδες και αφελές το σλόγκαν
του ’68 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται το απαγο-
ρεύειν”, και νομίζουμε ότι έτσι ξεμπερδεύουμε με την
ανάλυση μιας κατάστασης στην οποία, καταπώς φαίνε-
ται, οι γονείς και οι δάσκαλοι δεν σκέφτονται πλέον πα-
ρά μόνο πώς θα προστατέψουν τα δικαιώματα των παι-
διών, χωρίς να ακούνε αυτό που στην πραγματικότητα
τους ζητάνε τα ίδια τα παιδιά: τάξη και πειθαρχία». 

Η Παιδεία στον… χορό του Ζαλόγγου

της
Άννας 
Ευθυμίου

Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη ΝΔ

του
Αντώνη 

Ι. Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος
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Επίσκεψη 
στη Λοριάν για
τις φρεγάτες
Αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών της
άτυπης συνόδου των
υπουργών Άμυνας στη
Βρέστη, ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος θα μεταβεί στη
Λοριάν και θα ξεναγηθεί
στα ναυπηγεία της Group
Naval όπου κατασκευά-
ζονται οι φρεγάτες κλάσης
FDI. Εκεί, θα έχει συνάντη-
ση με τη Γαλλίδα ομόλογό
του Φλοράνς Παρλί, ενώ σε
ειδική τελετή που διοργα-
νώνει η γαλλική πλευρά, θα
αποδοθεί στον υπουργό
Εθνικής Άμυνας ένα κομ-
μάτι από τον χάλυβα που
χρησιμοποιείται για την
κατασκευή της πρώτης ελ-
ληνικής φρεγάτας Belhar-
ra. Στη συνέχεια, οι δύο
υπουργοί θα συζητήσουν
για μία σειρά από θέματα
στο πλαίσιο της διμερούς
συνεργασίας, τα οποία με-
ταξύ άλλων περιλαμβά-
νουν την ενίσχυση της
στρατηγικής σχέσης Ελλά-
δας - Γαλλίας, τη συνδρομή
της χώρας μας στις επιχει-
ρήσεις στο Μάλι και τα εξο-
πλιστικά, με δεδομένο το
ενδιαφέρον της ελληνικής
πλευράς για τις κορβέτες
Gowind που κατασκευά-
ζονται στο ίδιο ναυπηγείο.
Τον Νίκο Παναγιωτόπουλο
θα συνοδεύει ο διευθυντής
της ΓΔΑΕΕ Αριστείδης
Αλεξόπουλος. Αντίθετα, ο
αρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού, αντι-
ναύαρχος Στυλιανός Πε-
τράκης, εντοπίστηκε θετι-
κός στην Covid-19 και δεν
θα παρευρεθεί στα ναυπη-
γεία της Group Naval. Τη
Λοριάν επρόκειτο να επι-
σκεφθεί και ο Νίκος Δέν-
διας, αλλά σύμφωνα με
πληροφορίες ο υπουργός
Εξωτερικών θα παραμείνει
στη Βρέστη, όπου θα έχει
τετ α τετ με τον Γάλλο ομό-
λογό του Ζαν Ιβ Λεντριάν. 

Ο
ι προτεραιότητες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην εξωτερική
πολιτική και την άμυνα τίθενται
επί τάπητος στη Βρέστη, όπου

βρίσκεται από χθες ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ενώ σήμερα μεταβαίνει στη γαλλι-
κή πόλη και ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετέχει
στην άτυπη συνάντηση των υπουργών
Άμυνας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με βασικό θέμα την Κοινή Πο-
λιτική Ασφαλείας και Αμύνης και τη «Στρα-
τηγική Πυξίδα», η οποία θα συζητηθεί και
στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών τον ερχό-
μενο Μάρτιο. Πρόκειται για τη «Λευκή Βί-
βλο» η οποία περιγράφει τις φιλοδοξίες για
την επίτευξη της αμυντικής αυτονομίας της
Ένωσης και το κοινό στρατηγικό όραμα της
επόμενης δεκαετίας. Οι υπουργοί θα συζη-
τήσουν πάνω σε μια σειρά από κείμενα που
θα αποτελέσουν τον «οδηγό» για την αμυν-
τική θωράκιση της Ευρώπης και τη δημι-
ουργία μιας δύναμης ταχείας επέμβασης, η

οποία θα αριθμεί 5.000 στελέχη και θα ανα-
πτύσσεται όπου και όποτε χρειάζεται, προ-
κειμένου να υπερασπίζεται την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ένωσης.

Επιθυμία του Μακρόν
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ανοί-

γει ο φάκελος για τη δημιουργία ενός ευρω-
παϊκού στρατού. Μέχρι σήμερα, όμως, οι συ-
ζητήσεις σκόνταφταν στις αντιρρήσεις μιας
σειράς χωρών και κυρίως της Γερμανίας. Αν-
τίθετα, το εγχείρημα αποτελεί έναν από τους
βασικότερους στόχους της γαλλικής προ-
εδρίας και προσωπικά του Εμανουέλ Μα-
κρόν, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ
«εγκεφαλικά νεκρό», προωθώντας τη δημι-
ουργία αυτόνομης ευρωπαϊκής άμυνας, η
οποία όμως δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά
προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Πυξίδας»
θα καθοριστούν οι απειλές που θα κληθεί να
αντιμετωπίσει η Ένωση, τα βήματα που πρέ-
πει να γίνουν για την ανάπτυξη της ευρωπαϊ-
κής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να αυξη-
θεί ο βαθμός ανεξαρτησίας από τους αμερι-
κανικούς εξοπλισμούς, και το επιχειρησια-
κό δόγμα για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού
αποτυπώματος σε τομείς όπως οι θάλασσες,
το Διάστημα και ο κυβερνοχώρος. Το θέμα
της αμυντικής αυτονομίας θα συζητήσουν

και οι υπουργοί Εξωτερικών σήμερα, Πέμ-
πτη, στην άτυπη σύνοδο του «Gymnich» που
θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του
επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της
Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Τους υπουργούς θα απασχολήσει η κα-
τάσταση ασφαλείας στα ανατολικά σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουκρανία
και τη Λευκορωσία, και θα συζητηθούν οι
πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν
για τη διαχείριση της κρίσης που έχει ξε-
σπάσει στην περιοχή. 

Στο «τραπέζι» της «Gymnich» θα βρε-
θούν ακόμη οι σχέσεις της Ένωσης με την
Κίνα αλλά και η εταιρική σχέση της Ευρώ-
πης με την Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση στην
οποία θα δώσουν το «παρών» ο πρόεδρος
της Σενεγάλης και πρόεδρος της Αφρικα-
νικής Ένωσης Μάκι Σάλι και ο Σενεγαλέ-
ζος υπουργός Εξωτερικών Μούσα Φακί
Μαχάματ.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ξανά στο τραπέζι της Ε.Ε.
ο μίνι «ευρωστρατός» 

Μια δύναμη ταχείας επέμβασης
5.000 στελεχών με σκοπό την
υπεράσπιση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ένωσης 
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Δίπλα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και της Θεσσαλίας βρίσκεται ο
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρ-
δαλιάς, ο οποίος από χθες επισκέπτεται
σχηματισμούς, στρατιωτικές σχολές, συγ-
κροτήματα, μονάδες και υπηρεσίες του
Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με το
προσωπικό του 424 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου καθώς και του Μεγάλου Εμ-
βολιαστικού Κέντρου στις εγκαταστάσεις
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο
υφυπουργός ενημερώθηκε για τις δραστη-
ριότητες και τη συμβολή των Ενόπλων Δυ-

νάμεων στην εκστρατεία για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. «Οι Ένοπλες Δυνά-
μεις κράτησαν όρθια τη χώρα απέναντι σε
μια εξαιρετικά δύσκολη παγκόσμια συγκυ-
ρία, με τη μεταφορά των εμβολίων σε κάθε
εμβολιαστικό κέντρο. Οι εμβολιασμοί έγι-
ναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται
από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα
δύσκολα απέδειξαν ότι είναι κοντά στην
κοινωνία και η συμβολή τους στο εμβολια-
στικό πρόγραμμα της χώρας ήταν εξαιρετι-
κή», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και εξέφρασε
την ευγνωμοσύνη της κυβέρνησης και της
κοινωνίας για το έργο τους.

Από τη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός

Εθνικής Άμυνας έστειλε ηχηρό μήνυμα για
την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να
υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας: «Εργα-
ζόμαστε για την ειρήνη με προσήλωση στο
Διεθνές Δίκαιο, εξοπλίζουμε και ισχυρο-
ποιούμε τη χώρα μας για να παραμείνει
πρωταγωνίστρια σε ένα γεωπολιτικό περι-
βάλλον εξαιρετικά δύσκολο».

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συ-
ναντήσεις με τις κατά τόπους θρησκευτι-
κές, περιφερειακές και δημοτικές Αρχές
καθώς και με τους διοικητές υπηρεσιών
των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο Ν. Χαρδαλιάς

Τ
ον αποκαλούν, όχι άδικα, ζων-
τανό θρύλο των Ειδικών Δυνά-
μεων και πριν από λίγες ημέρες
συμπλήρωσε το 101ο έτος της

ηλικίας του. Ο Ιερολοχίτης Στρατηγός
Κωνσταντίνος Κόρκας είναι ίσως το πιο
φωτεινό παράδειγμα πίστης και αγάπης
στην πατρίδα και η ζωή του αποτελεί «φά-
ρο» που εμπνέει χιλιάδες νέους οι οποίοι
κάθε χρόνο εντάσσονται στη μεγάλη οικο-
γένεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά τους
ήρωές της αποτελεί η έκπληξη που επι-
φύλαξαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Φλώρος μαζί με τους καταδρομείς-
βατραχανθρώπους αντιστράτηγους Νίκο
Φλάρη, διοικητή της ΑΣΔΕΝ, και Γιώργο
Τσιτσικώστα, διοικητή της Διακλαδικής
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.
Οι τρεις ανώτατοι αξιωματικοί επισκέ-
φθηκαν τον καταδρομέα στρατηγό Κόρκα
στο σπίτι του για να σβήσει το κεράκι με
τον αριθμό 101 στην τούρτα, η οποία έφερε
το έμβλημα της ΔΕΠ και το σύνθημα των
Ελλήνων κομάντο «Βήμα Πρόσθες».

«Ιερολοχίτης και πυξίδα για εμάς τους
νεότερους. Εκατόν ένα χρόνια γεμάτα Ελ-
λάδα! Χρόνια πολλά, στρατηγέ μου, να ζή-
σεις!» έγραψε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο ευ-
χετήριο μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Ζωή γεμάτη προσφορά
Ο στρατηγός Κόρκας ξεχωρίζει για την

ανδρεία και την ανιδιοτελή προσφορά του
στην πατρίδα. Συμμετείχε σε ορισμένες
από τις σημαντικότερες πολεμικές επιχει-
ρήσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
και όπως αφηγείται ο ίδιος, ουδέποτε δί-
στασε δηλώνοντας διαρκώς «παρών» στις
πιο επικίνδυνες αποστολές. «Είμαι από
τους πολύ πρώτους του Ιερού Λόχου. Και
μας ρωτούσαν πώς είναι το αλεξίπτωτο.
Γεμάτοι χαρά εμείς τους λέγαμε: “Κατε-
βαίνεις από πάνω και όλος ο κόσμος είναι
δικός σου”», λέει γεμάτος συγκίνηση ο
ήρωας των Ειδικών Δυνάμεων ενώ προ-

τρέπει τους νέους να ακολουθήσουν τον
δρόμο που χάραξαν ο ίδιος και οι συμπο-
λεμιστές του. «Για να πάει κάποιος στις Ει-
δικές Δυνάμεις χρειάζεται ψυχική αντο-
χή, να το θέλει. Πρέπει να το θέλει με φα-
νατισμό μεγάλο, να έχει ικανότητες, να εί-
ναι υγιής και στην ψυχή».

Ποιος είναι ο στρατηγός Κόρκας
Γεννήθηκε στο χωριό Πουλίτσα Κοριν-

θίας το 1921 και το 1943 αποφοίτησε από
τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με τον
βαθμό του ανθυπολοχαγού. Πολέμησε τις
ναζιστικές δυνάμεις στην Κρήτη το 1941
και στα μέτωπα της Βόρειας Αφρικής και

των Δωδεκανήσων. Δύο φορές τραυματί-
στηκε στη μάχη αλλά ουδέποτε εγκατέλει-
ψε. Ο Ιερολοχίτης στρατηγός αποστρατεύ-
τηκε το 1980 έπειτα από σαράντα και πλέ-
ον χρόνια προσφοράς στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις και την Ελλάδα.

Τιμή στον αιωνόβιο καταδρομέα

Η έκπληξη του αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ στον Ιερολοχίτη
Στρατηγό Κωνσταντίνο 
Κόρκα που συμπλήρωσε
101 χρόνια ζωής

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Δεν έφτανε η Covid 
που κρατάει εκτός 25.000 
εκπαιδευτικούς και μαθητές,
ήρθαν και τα λουκέτα σε 
πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Σύνοδος Πρυτάνεων: 
Δυσαρέσκεια 
για τη διά ζώσης 
λειτουργία των
πανεπιστημίων

Μπαράζ αντιδράσεων έχει
προκαλέσει η απόφαση του
υπουργείου Παιδείας για την
υποχρεωτική διά ζώσης λει-
τουργία των πανεπιστημίων και
διεξαγωγή της χειμερινής εξε-
ταστικής. Για το θέμα συνεδρία-
σε εκτάκτως χθες η Σύνοδος
των Πρυτάνεων, παρουσία και
της ηγεσίας του υπουργείου
Παιδείας, τα μέλη της οποίας
εξέφρασαν την έντονη δυσαρέ-
σκειά τους σχετικά με την από-
φαση να λειτουργήσουν διά ζώ-
σης τα ιδρύματα, χωρίς να έχει
ζητηθεί η άποψή τους. Παράλ-
ληλα, επανέλαβαν το αίτημά
τους, στο πλαίσιο του αυτοδιοί-
κητου, να ρυθμίζουν τυχόν ιδι-
αίτερα και μεμονωμένα προ-
βλήματα, όπως η λειτουργία
των ΑΕΙ, λόγω της πανδημίας.
Ωστόσο, έλαβαν την απάντηση
ότι πρόκειται για απόφαση που
έχει ήδη ληφθεί σε κεντρικό
επίπεδο. 

Ήδη τρία κεντρικά πανεπι-
στήμια (Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
και Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
έχουν επισήμως τοποθετηθεί
υπέρ της επιστροφής στην τη-
λεκπαίδευση λόγω της αύξη-
σης των κρουσμάτων κορονοϊ-
ού και της έλλειψης υποδομών,
προκειμένου να εφαρμοστούν
τα μέτρα προστασίας. Στο ίδιο
μήκος κύματος και οι φοιτητές
δεκάδων τμημάτων. «Οι εξ απο-
στάσεως εξετάσεις ενέχουν
σοβαρό κίνδυνο να μην είναι η
διαδικασία αδιάβλητη», σχο-
λίασε ο υφυπουργός Παιδείας
Άγγελος Συρίγος, προσθέτον-
τας πως «στο εξωτερικό υπάρ-
χουν συστήματα στα οποία μπο-
ρεί να δώσει κάποιος εξ απο-
στάσεως, αλλά στην Ελλάδα θα
υπάρξει πρόβλημα με την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα». 

Εύη Πανταζοπούλου

Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
ε ρυθμούς… καταλήψεων και
κρουσμάτων κορονοϊού κινούν-
ται τα σχολεία από την περασμέ-
νη Δευτέρα, οπότε επέστρεψαν

οι μαθητές από τις διακοπές των Χριστου-
γέννων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσό-
τεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί απουσιά-
ζουν από τις θέσεις τους λόγω νόσησης με
κορονοϊό και περίπου 17.000 μαθητές
όλων των βαθμίδων, αριθμός ο οποίος εν-
δέχεται να αυξηθεί, καθώς αύριο θα πρέ-
πει να υποβληθούν στο τρίτο self test για
την τρέχουσα εβδομάδα. 

Σε πολλά σχολεία δεν πρόλαβε καν να
χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορ-
τές, και μέσα σε διάστημα μερικών ημε-
ρών, περισσότερα από 200 σχολεία τελούν
υπό κατάληψη, κυρίως σε Αττική, Κρήτη
και Θεσσαλονίκη. Βασικά αιτήματά τους εί-
ναι η απόσυρση της Τράπεζας Θεμάτων, της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και των
περιορισμών στο μηχανογραφικό δελτίο
των φετινών πανελλαδικών, πεδίο αντιπα-
ράθεσης και ανάμεσα σε υπουργείο Παι-
δείας και αξιωματική αντιπολίτευση. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Παιδείας
και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης,
έχει επανειλημμένως έρθει σε σύγκρουση

με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας τό-
σο για τον θεσμό της ΕΒΕ όσο και για την
Τράπεζα Θεμάτων. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Μάλιστα, το Συντονιστικό Όργανο Μαθη-

τών της Αθήνας έχει προγραμματίσει συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Παιδείας αύριο και προτείνει
καταλήψεις, αποχές, καθιστικές διαμαρτυ-
ρίες και παρεμβάσεις στις Δευτεροβάθ-
μιες Διευθύνσεις, σε δήμους και περιφέ-
ρειες. Αιχμή του δόρατος για τους μαθητές
είναι και τα μέτρα προστασίας απέναντι
στον κορονοϊό ζητώντας αραίωση των τμη-
μάτων και ανάκληση των συγχωνεύσεων
με άμεσες προσλήψεις καθηγητών (τις
οποίες το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη
ανακοινώσει και ενδεχομένως από σήμερα
ή το αργότερο αύριο να ξεκινήσει η τοπο-
θέτηση 4.784 αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών). Ζητούν, επίσης, δωρεάν και συχνά
rapid tests στα σχολεία για όλους τους μα-
θητές με έξοδα του υπουργείου και του
ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τους δήμους. 

Θα έχουν κυρώσεις
Σε κάθε περίπτωση, οι καταληψίες μα-

θητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα βρε-
θούν αντιμέτωποι με κυρώσεις, όπως προ-

βλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουρ-
γείου Παιδείας. 

Συγκεκριμένα, μαθητές οι οποίοι με τις
πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέ-
ρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας σε τμήμα ή τμήματα σχο-
λικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική
μονάδα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν
στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτι-
κές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρό-
γραμμα της ημέρας. 

Για τους υπόλοιπους μαθητές, οι οποίοι
δεν συμμετέχουν στην κατάληψη, όπως και
τους εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, το πρόγραμμα της οποί-
ας καθορίζεται από τον διευθυντή της σχο-
λικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο
σύλλογο διδασκόντων.

Ο «ιός» των καταλήψεων έχει
αποδεκατίσει διακόσια σχολεία



«Διασφαλίζουμε την εφαρμογή των νό-
μων και την ασφάλεια φοιτητών και κα-
θηγητών», διεμήνυσε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
λίγη ώρα αφότου αστυνομικές δυνάμεις
προχώρησαν σε επιχείρηση εντός του
ΑΠΘ, συγκεκριμένα σε χώρο που τελού-
σε υπό κατάληψη από τη Δευτέρα. «Το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η
Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με
τις πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, απελευθέρωσαν τον χώ-
ρο του τμήματος Χημείας που είχε κατα-
ληφθεί από άτομα του περιθωριακού χώ-
ρου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θε-

οδωρικάκος κάνοντας λόγο για «ένα θετι-
κό παράδειγμα. Όπου και όταν υπάρχει
αυτή η συνεργασία, υπάρχει ασφάλεια
και άρα ελευθερία μέσα στο πανεπιστή-
μιο, που είναι η προϋπόθεση για την ομα-
λή λειτουργία του». Να αναφέρουμε ότι
νωρίς το πρωί της Τετάρτης πραγματοποι-
ήθηκε νέα αστυνομική επιχείρηση σε χώ-
ρος εντός του ΑΠΘ, συγκεκριμένα σε ισό-
γειο χώρο εργαστηρίου φαρμακολογίας, ο
οποίος τελούσε υπό κατάληψη τις τελευ-

ταίες 48 ώρες. Συνελήφθησαν συνολικά 15
άτομα (9 άνδρες και 6 γυναίκες), τα οποία,
σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, αντι-
στάθηκαν σθεναρά πετώντας ακόμη και
πυροσβεστήρες στις αστυνομικές δυνά-
μεις. Εντός του χώρου βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν ξύλινα κοντάρια, 2 μοτορόλες,
πλήθος από τούβλα και πέτρες, καθώς
επίσης και 3 πυροσβεστήρες. Μετά το πέ-
ρας της επιχείρησης ο χώρος παραδόθηκε
στις πρυτανικές αρχές.
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Από καταθέσεις φοιτητών, 
φωτογραφίες και βίντεο ψάχνουν 
τους κουκουλοφόρους που έδειραν 
τον καθηγητή στην ΑΣΟΕΕ

Θεοδωρικάκος: 
«Κάθε πανεπιστήμιο
θα πρέπει να έχει 
σχέδιο ασφαλείας»

Αποφασισμένος να δώσει τέλος στα
φαινόμενα βίας και ανομίας εντός των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εμφανί-
ζεται ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος. «Η Ελληνική
Αστυνομία επιτελεί το
καθήκον της και ενι-
σχύεται με τις ομάδες
προστασίας των πανε-
πιστημίων, που ξεκι-
νούν την εκπαίδευσή
τους», σημείωσε χαρακτηριστικά σε
δήλωσή του. Αναφερόμενος στον ξυλο-
δαρμό του καθηγητή εντός του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρατή-
ρησε ότι «πρόκειται για απροκάλυπτη
βία που καταδικάζεται απερίφραστα
από όλους. Η αστυνομία θα κάνει ό,τι
μπορεί για να βρει τους ενόχους, άρα θα
πρέπει κανείς να εμβαθύνει, με αφορμή
αυτό το περιστατικό κάθε πανεπιστήμιο
θα πρέπει να έχει σχέδιο ασφαλείας, το
οποίο είναι ευθύνη της πρυτανικής αρ-
χής, θα πρέπει να υπάρχουν ελεγχόμε-
νη είσοδος και κάμερες και συνεργασία
με την αστυνομία όταν χρειάζεται». Να
σημειώσουμε ότι στις 17 Ιανουαρίου ξε-
κινάει η τετράμηνη εκπαίδευση των 400
νέων ειδικών φρουρών που θα στελε-
χώσουν την Ομάδα Προστασίας Πανεπι-
στημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

«Πρακτικές αθλιότητας και βίας δεν γίνονται ανεκτές», επανα-
λαμβάνουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη με αφορμή τα τελευ-
ταία γεγονότα ακραίας βίας στα ΑΕΙ και το πρωτοφανές φαινόμε-
νο της επίθεσης σε καθηγητή εν ώρα μαθήματος στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε προηγηθεί και η ιταμή επίθεση εναν-
τίον του πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου μετά τη λήξη της
κατάληψης επί 34 χρόνια στο Βιολογικό, με απειλές μέσω... κη-
δειόχαρτων να γεμίζουν τη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστούν αυτά τα φαινό-
μενα και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται από τη μέρα που ανέλα-
βε ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας από την κατάργηση του ασύλου,
που αντί για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης είχε

μετατρέψει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε χώρους ανομίας. Το-
νίζεται μάλιστα ότι με πράξεις και όχι με λόγια θα αποκατασταθεί
η τάξη στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πάντα με σεβα-
σμό στη δημοκρατική νομιμότητα να διαφυλαχθούν η ακαδημαϊ-
κή ελευθερία και η ακαδημαϊκή τάξη. Κυβερνητικές πηγές ανα-
φέρουν ακόμη ότι οι εκκενώσεις χώρων που τελούσαν υπό κατά-
ληψη θα συνεχιστούν και θα αποδοθούν στην πανεπιστημιακή
κοινότητα. 

Σημαντική βέβαια είναι και η σύμπραξη των πρυτανικών αρ-
χών, ωστόσο με ειδική νομοθεσία ετέθησαν το πλαίσιο της ασφά-
λειας εντός των πανεπιστημίων αλλά και ο ρόλος της πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας.

Αποφασισμένη να αδειάσει τα ΑΕΙ από τους τραμπούκους η κυβέρνηση

Απελευθέρωσαν
χώρο του ΑΠΘ 
και συνέλαβαν 
15 αντιεξουσιαστές

Στο μικροσκόπιο κινητά και μάρτυρες
Κ

άθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδη-
γήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη των περί-
που 10-15 κουκουλοφόρων, που το μεσημέρι της
Τρίτης χτύπησαν τον 50χρονο καθηγητή του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών την ώρα που δίδασκε στο
αμφιθέατρο, αναζητά η Κρατική Ασφάλεια.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν λά-
βει ήδη καταθέσεις από φοιτητές που
ήταν παρόντες στο περιστατικό, ενώ
εξετάζουν βίντεο και φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν κατά τη στιγμή τις επίθε-
σης. Κατάθεση έδωσε και ο 50χρονος
καθηγητής, ο οποίος μετά την απαραίτη-
τη ιατρική περίθαλψη και τις εξετάσεις
στις οποίες υποβλήθηκε στον «Ευαγγελισμό» επέστρεψε
σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι «ουδέποτε είχα διαπληκτι-
σμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με κάποια φοιτητική
ομάδα». Βέβαια, το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο εργά-
ζεται η ΕΛΑΣ είναι πίσω από την επίθεση να βρίσκονται

άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που αποφάσισαν με
αυτό τον τρόπο να «τιμωρήσουν» τον 50χρονο καθηγητή
για τις δικαστικές υποθέσεις που έχει, χωρίς ωστόσο μέ-
χρι στιγμής να έχει καταδικαστεί για το οτιδήποτε.

Σε αυτές τις δικαστικές υποθέσεις αναφέρθηκε και ο
ίδιος κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ήδη από
τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση, προκαλώντας την αντί-

δραση ενός πρώην συναδέλφου και
συνεταίρου του καθηγητή, ο οποίος μέ-
σω του δικηγόρου του Άγη Τάτση προ-
σέφυγε στη Δικαιοσύνη και κατέθεσε
σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική
δυσφήμηση. Όπως δήλωσε ο κ. Τά-
τσης: «Πρόκειται για υπόθεση κρατικής

αναλγησίας και διαφθοράς. Ο κατηγορούμενος διώκεται
για κακούργημα και πλημμέλημα, ενώ ελέγχεται για ασέλ-
γεια σε βάρος ανηλίκων. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί να
διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Είναι αυτονόητο ότι καταδικά-
ζουμε κάθε πράξη βίας. Υποβάλαμε μήνυση για συκοφαν-

τική δυσφήμηση και ζητούμε να συλληφθεί στο πλαίσιο
του αυτοφώρου». 

Τσίμπησαν έξι έπειτα από επεισόδια
Σε επιχείρηση πέριξ αλλά και εντός των χώρων του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε νωρίς το με-
σημέρι της Τετάρτης η ΕΛΑΣ, όταν ομάδα ατόμων με σφυριά
και βαριοπούλες ξεκίνησε να προκαλεί φθορές σε τοίχο του
Ιδρύματος με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερι-
κό. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, με
αποτέλεσμα ύστερα από επεισόδια μικρής διάρκειας να
συλληφθούν έξι άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Του Κώστα Παππά

Τ
α δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στα
συμπτώματα που παρουσιάζει ο
κορονοϊός και εκείνα του κοινού
κρυολογήματος μπερδεύουν κα-

θημερινά τους πολίτες, οι οποίοι σπεύδουν
στα φαρμακεία και τα διαγνωστικά κέντρα,
ώστε να διαπιστώσουν μέσα από τα διαγνω-
στικά τεστ rapid ή μοριακά την κατάσταση
της υγείας τους, αλλά και τις προφυλάξεις
που θα πρέπει να λάβουν στη συνέχεια. 

Για τη δυσδιάκριτη αυτή συμπτωματολο-
γία, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν
την αποτελεσματική διάγνωση των rapid
tests, μίλησε στην «Political» ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θε-
ραπευτικής Αιματολογίας - Ογκολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο καθηγητής αναφερόμενος στα συμπτώ-
ματα της μετάλλαξης Όμικρον τόνισε τα
εξής: «Το στέλεχος Όμικρον του SARS-CoV-
2 οδηγεί σε νόσο Covid-19 που έχει συμπτω-
ματολογία παρόμοια με το κοινό κρυολόγη-
μα και με τις εποχικές ιώσεις. Στα συχνότερα
συμπτώματα περιλαμβάνονται η καταβολή, η
καταρροή, ο πονόλαιμος, η κεφαλαλγία και
το πτάρνισμα. Επίσης μπορεί να υπάρχει ξη-
ρός βήχας, μυϊκά άλγη, νυχτερινές εφιδρώ-
σεις, ενώ η κλινική εμπειρία δείχνει ότι οι
ασθενείς με Covid-19 μπορεί να εμφανίσουν
αίσθημα έντονης καταβολής και πονόλαιμου,
σε αντιδιαστολή με άλλες ιογενείς λοιμώξεις
στις οποίες αυτά τα συμπτώματα μπορεί να
είναι πιο ήπια».

Το πλεονέκτημα των rapid tests
Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ απάντησε ακόμα σε

ερώτηση της «Political» σχετικά με την πιθα-
νότητα υποδιάγνωσης κάποιων rapid tests,
όπως τουλάχιστον αναφέρουν ορισμένοι
ασθενείς με Covid, οι οποίοι σε αλλεπάλληλα
τεστ βρίσκονταν αρνητικοί. Για το θέμα αυτό
ο κ. Δημόπουλος επισήμανε: «Τα ειδικά τεστ

για τον ιό είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τον εντο-
πισμό των ατόμων με Covid-19, για τη μείωση
της διασποράς του ιού και για την ενημέρω-
ση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας που
ασχολούνται με τον έλεγχο των λοιμώξεων. 

Τα αντιγονικά rapid tests έχουν το πλεονέ-
κτημα του γρήγορου αποτελέσματος με μι-
κρότερο κόστος συγκριτικά με τις μοριακές
δοκιμασίες ανίχνευσης του SARS-CoV-2 με
τη μέθοδο PCR και είναι εύκολα προσβάσι-
μα. Τα άτομα που υποβάλλονται σε rapid test
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αντιγονικά
rapid test έχουν χαμηλότερη ευαισθησία
από τα μοριακά, και ανιχνεύουν τη λοίμωξη
5-7 ημέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων,
το διάστημα δηλαδή που η μεταδοτικότητα
λόγω του υψηλού ιικού φορτίου είναι μεγα-
λύτερη.

Το χρονικό σημείο διενέργειας του τεστ
και ο τρόπος δειγματοληψίας και χειρισμού
του δείγματος μπορεί να επηρεάσουν το

αποτέλεσμα του rapid test. Τα άτομα με θετι-
κό rapid test που έχουν συμπτώματα Covid-
19 ή/και έχουν έρθει σε επαφή με άτομο με
Covid-19 δε συστήνεται να προχωρούν σε
έλεγχο με μοριακή δοκιμασία».

Καραντίνα και επανέλεγχος
Ο κ. πρύτανης έδωσε επίσης τις συμβου-

λές του για τις πρώτες ενέργειες που πρέπει
να κάνει κάποιος που παρουσιάζει ορισμένα
από τα συμπτώματα της Covid-19: «Στις πα-
ρούσες συνθήκες που η πανδημία Covid-19
βρίσκεται σε έξαρση είναι σημαντικό να βρι-
σκόμαστε σε εγρήγορση ώστε να γίνει έγκαι-
ρα η διάγνωση της Covid-19. Τα συμπτωματι-
κά άτομα που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμ-
πτωμα της Covid-19, ανεξάρτητα από την εμ-
βολιαστική τους κατάσταση, πρέπει να υπο-
βάλλονται το συντομότερο δυνατόν σε rapid
test και να παραμείνουν σε καραντίνα μέχρι
την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του

ελέγχου τους». Ο καθηγητής συμπληρώνει:
«Εάν το rapid test είναι αρνητικό, πρέπει να
επανεξετάζονται ύστερα από δύο ημέρες, ει-
δικά εάν έχουν συμπτώματα που επιδεινώ-
νονται ή συμπτώματα που παραπέμπουν σε
μεγάλη πιθανότητα λοίμωξης από τον SARS-
CoV-2».
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Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 
Θάνος Δημόπουλος μιλά στην
«Political» για το μπέρδεμα 
με το απλό κρυολόγημα 
και τι πρέπει να κάνουμε 
αν βγούμε θετικοί

«Φρένο» στη χαλάρωση με παράταση των μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα 
Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδρίασε χθες στις 2 το μεσημέ-

ρι με θέμα «Κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες» και τα μέ-
λη της συμφώνησαν πως τα υφιστάμενα μέτρα θα πρέπει να
διατηρηθούν για ακόμα μία εβδομάδα και να γίνει επανεκτί-
μηση όλων των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη. Η
ανακοίνωση της παράτασης των μέτρων έγινε και επίσημα
μέσα από Δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας, όμως ήδη η
διάθεση των περισσότερων ειδικών ήταν αυτή και πριν από τη
συνεδρίαση, δηλαδή να μη χαλαρώσουν τα υπάρχοντα μέτρα,

ώστε να μη δοθεί το λάθος μήνυμα προς τους πολίτες ότι η
Όμικρον είναι μια απλή ιωσούλα. Φυσικά, ούτε λόγος να επα-
νέλθει η μουσική! Οι ισορροπίες είναι πολύ εύθραυστες σε
μια στιγμή που φαίνεται αργή αποκλιμάκωση και μείωση
κρουσμάτων της Όμικρον σε σχέση με την προηγούμενη Τε-
τάρτη.  Σαφώς ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με την Όμικρον.
Οι εφημερίες πιέζονται και τα κρούσματα παραμένουν πολλά,
όμως τα υπάρχοντα μέτρα και το εντατικό testing δείχνουν να
αποδίδουν. Ένα τεχνικό πρόβλημα στον ΕΟΔΥ καθυστέρησε

την ανακοίνωση των κρουσμάτων μέσα από το σάιτ, πέρα από
τη συνηθισμένη ώρα, εντείνοντας την αγωνία των πολιτών.
Ωστόσο τελικά γύρω στις 7.00 ανακοινώθηκε ότι τα κρούσμα-
τα της Τετάρτης έφτασαν τις 24.246, 77 συνάνθρωποί μας έχα-
σαν τη ζωή τους ενώ 670 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Από
τους ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 565 είναι
ανεμβολίαστοι. Στην Αττική καταγράφηκαν 9.347 κρούσματα
και 2.392 στη Θεσσαλονίκη. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Αυτά είναι τα συμπτώματα της «Ο»
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Του Κώστα Παππά

Τ
η χορήγηση ειδικού επιδόματος
ασθένειας σε αυτοαπασχολού-
μενους εμπόρους που νοσούν
από Covid-19 ζήτησε η Ελληνική

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας με επιστολή της προς τους
υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. 

Όπως σημειώνεται στην επιστολή: «Η έξαρ-
ση των κρουσμάτων της πανδημίας προκάλεσε
δικαιολογημένα την επικαιροποίηση εκ μέρους
της κυβέρνησης των διατάξεων που αφορούν
τη χορήγηση αδειών και τις εξ αυτών αποζη-
μιώσεις προς τους εργαζομένους στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα οι οποίοι είναι υποχρεω-
μένοι να απουσιάσουν από την εργασία τους
εφόσον νοσήσουν από κορονοϊό. Ωστόσο, απο-
τελεί για την ΕΣΕΕ δυσάρεστη έκπληξη το γε-
γονός ότι σε καμία από τις σχετικές ανακοινώ-
σεις δεν γίνεται αναφορά και δεν λαμβάνεται
καμία πρόνοια για την απώλεια εισοδήματος
που έχουν όταν νοσούν οι αυτοαπασχολούμε-
νοι επαγγελματίες, που στον κλάδο του εμπορί-
ου σήμερα ξεπερνούν τις 140.000». 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας
μίλησε στην «Political» για το θέμα αυτό ση-
μειώνοντας: «Γενικά οι αυτοαπασχολούμε-
νοι στην εποχή της πανδημίας έχουν μεγα-
λύτερο πρόβλημα από οποιονδήποτε άλλον.

Ένας εργοδότης με τρία άτομα εργαζομέ-
νους επηρεάζεται κατά πολύ λιγότερο από
οποιαδήποτε νόσηση. Στον αυτοαπασχο-
λούμενο, όμως, έρχεται ο ουρανός με τα
άστρα. Είναι μόνος του και το μαγαζάκι του.
Αν λοιπόν νοσήσει πρέπει να κλείσει την
επιχείρηση, άρα δεν θα έχει τα προς το ζην,
τα βασικά». 

«Αδικήθηκαν και στις πάγιες δαπάνες»
«Δεύτερον, είναι και αυτός όπως όλοι

ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και πληρώνει κα-
νονικά, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πάρει το
επίδομα ασθενείας που υπάρχει για τους
εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργα-
σίας. Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη αδικία σε
σχέση με όλους τους άλλους εργαζόμε-
νους», τόνισε ο κ. Καρανίκας και στη συνέ-
χεια έφερε ως παράδειγμα την Κύπρο, στην
οποία έχει εφαρμοστεί από τον περασμένο
Ιούνιο ένα πρόγραμμα, όπου τις μέρες της
νόσησης αποζημιώνεται ο αυτοαπασχολού-
μενος για τα διαφυγόντα κέρδη που έχει σε
αυτό το διάστημα, στο οποίο διαπιστωμένα
δεν λειτουργεί η επιχείρηση.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε επίσης: «Οι
αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο είναι πο-
λύ σημαντική μερίδα, υπολογίζονται περί-
που στους 140.000. Οι άνθρωποι αυτοί αδι-
κήθηκαν και στις πάγιες δαπάνες, στις οποί-
ες δεν συμπεριλαμβάνονται. Το νομοθέτημα
που έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις

το 7% των παγίων δαπανών τους να αποζη-
μιώνεται δεν το έχουν οι αυτοαπασχολούμε-
νοι. Στον πρώτο γύρο της επιστρεπτέας προ-
καταβολής αυτοί οι εργαζόμενοι δεν υπήρ-
χαν. Ύστερα από δικές μας κινήσεις μπήκαν
στους επόμενους κύκλους της επιστρεπτέας
προκαταβολής».

«Αν ανοίξουν τι θα γίνει;»
Ο κ. Καρανίκας αναφέρθηκε ακόμα στην

πρόσφατη συνάντηση του προεδρείου της
ΕΣΕΕ με την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας: «Είχαμε προχθές μια συνάντη-
ση με το υπουργείο Εργασίας και τον κ. Χα-
τζηδάκη, τον κ. Τσακλόγλου και την κυρία
Στρατινάκη θέσαμε το ζήτημα και είπαν ότι
θα το εξετάσουν. Βάλαμε ακόμα και μια πα-
ράμετρο για να μη δημιουργηθεί δημοσιο-
νομικό κόστος, το οποίο καίει αυτή την επο-
χή, εμείς δίνουμε υπέρ του ταμείου ανερ-
γίας των εμπόρων ένα δεκάρικο για αυτό τον
λόγο. Επειδή σε αυτό το ταμείο έχει συγκεν-
τρωθεί ένα πολύ σεβαστό ποσό, θεωρούμε
ότι πέρα από το λιανεμπόριο, οποιοσδήποτε
ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχο-
λούμενος νοσήσει να μπορεί μέσα από αυτό

τον λογαριασμό να παίρνει ένα ποσό σαν
επίδομα ασθένειας».

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ εξέφρασε ακόμη
τον φόβο μήπως κάποιοι αυτοαπασχολού-
μενοι που νοσούν ανοίξουν τα μαγαζιά τους,
μπροστά στο φάσμα του μηδενικού εισοδή-
ματος. «Το ένστικτο της επιβίωσης είναι δυ-
νατό, μήπως κάποιος που νοσεί ανοίξει το
μαγαζί του και μεταδώσει τον ιό και σε άλ-
λους ανθρώπους. Θέσαμε το θέμα στους αρ-
μόδιους και το επόμενο βήμα μας είναι να
πάμε και στο υπουργείο Ανάπτυξης. Θα συ-
νεχίσουμε την προσπάθεια, γιατί θεωρούμε
ότι συντελείται μια αδικία στους αυτοαπα-
σχολούμενους και νομίζω ότι υπάρχει η δυ-
νατότητα να διορθωθεί η αδικία αυτή», επι-
σήμανε ο κ. Καρανίκας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Γιώργος Καρανίκας μιλάει
στην «P»: «Όποιος νοσήσει
κλείνει το μαγαζάκι του 
και πώς θα ζήσει;»

Ένας στους τρεις είναι μολυσματικός κατά την 5η μέρα μετά το θετικό τεστ
Σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι συνεχίζουν να μεταδίδουν

τον κορονοϊό κατά την πέμπτη ημέρα από τη διάγνωσή
τους και την αυτοαπομόνωσή τους σε σχέση με την έβδο-
μη ημέρα. Σχεδόν ο ένας στους τρεις (31%) είναι ακόμη
μολυσματικός κατά την πέμπτη ημέρα μετά το θετικό δια-
γνωστικό τεστ, έναντι ποσοστού 16% -περίπου ο ένας
στους έξι- κατά την έβδομη ημέρα, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις των βρετανικών υγειονομικών Αρχών.

Η μελέτη μοντελοποίησης, που έγινε από την Υπηρεσία
Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), σύμ-

φωνα με τη βρετανική «Independent», εκτιμά, επίσης, ότι
μόνο το 5% των ανθρώπων -ο 1 στους 20- είναι ακόμη δυνατό
να μεταδώσει τον κορονοϊό δέκα ημέρες μετά τη διάγνωσή
του με τεστ. Ακόμη, συμπέρανε ότι στις περισσότερες περι-
πτώσεις η μετάδοση του ιού συμβαίνει κατά το αρχικό στάδιο
της λοίμωξης και όχι σε προχωρημένο.

Οι ΗΠΑ μείωσαν την περίοδο απομόνωσης από δέκα σε
πέντε ημέρες τον προηγούμενο μήνα και η Βρετανία σκέ-
πτεται να κάνει το ίδιο από τις επτά (που είναι σήμερα) στις
πέντε ημέρες. 

Τα νέα ευρήματα δείχνουν, πάντως, ότι μετά την πέμπτη
ημέρα από τη διάγνωση του κορονοϊού, ένας -όχι αμελη-
τέος- αριθμός ανθρώπων μπορεί δυνητικά ακόμη να τον
μεταδώσει σε άλλους, εάν δεν τηρεί ο ίδιος -και οι γύρω
του- τις δέουσες προφυλάξεις (μάσκα, αποστάσεις κ.ά.).

Προς το παρόν, η βρετανική κυβέρνηση «ζυγίζει» τα
επιστημονικά δεδομένα για το κατά πόσο θα προχωρή-
σει στη σύντμηση της αυτοαπομόνωσης στις πέντε ημέ-
ρες, μετά την προηγούμενη μείωση από τις δέκα ημέ-
ρες στις επτά. 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

Ζητούν επίδομα
ασθενείας… Covid
από την κυβέρνηση
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Γράφει ο Νικόλας Καμπάς-Κορωναίος

«Φ
ονιάς» αποδείχτηκε ο «Διο-
μήδης», καθώς δύο άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους από
το πέρασμα της κακοκαι-

ρίας που χτυπάει ανελέητα όλη την Ελλάδα. Ο
πρώτος είναι ένας 50χρονος στην Καρδίτσα, ο
οποίος δούλευε στις αποκαταστάσεις των
βλαβών στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή
της λίμνης Πλαστήρα. Ο εργαζόμενος φέρεται
να χτυπήθηκε από ρεύμα κατά τη διάρκεια
των εργασιών του. Κλήθηκε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο
νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατός του.

Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε επίσης ένας
άνδρας, ο οποίος αγνοούνταν μαζί με τη σύζυ-
γό του στις Σέρρες. Μαζί με τη γυναίκα του
προσπάθησαν να διασχίσουν ποτάμι στη Νι-
γρίτα, το οποίο ήταν φουσκωμένο λόγω της
κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να παρασυρ-
θούν από τα ορμητικά νερά. Βρέθηκε νεκρός
4 χλμ. από το σημείο όπου είχε παρασυρθεί
αρχικά. Η γυναίκα του μέχρι αργά χθες το
βράδυ αναζητούνταν, με τις Αρχές να επιχει-
ρούν για τον εντοπισμό της σε ακτίνα 5 χλμ.
από το σημείο όπου παρασύρθηκε.

Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του ο «Διο-
μήδης» φέρνοντας χιόνια, σφοδρές βροχο-
πτώσεις και ανέμους. Για ακόμη μια μέρα
πολλές περιοχές παρέμειναν σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, με κάποιες εξ αυτών να
βυθίζονται κυριολεκτικά από τη μανία των
υδάτων και τις πολικές θερμοκρασίες.

Σε Μακεδονία και Θεσσαλία εντοπίστηκαν
τα περισσότερα προβλήματα, ενώ στη Βόρεια
Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας. Στην
ΠΕ Καρδίτσας μετά την καταστροφή του ανα-
χώματος του ποταμού Καλέντζη εκκενώθη-
καν προληπτικά τα χωριά Κοσκινάς και Ψαθο-

χώρα στον Δήμο Παλαμά. Στα Φάρσαλα το
χωριό Υπέρεια έχει μετατραπεί σε μια απέ-
ραντη λίμνη μετά το σφοδρό πέρασμα του
«Διομήδη», με τους κατοίκους να μεταφέρον-
ται με φορτωτή.

Δεμένα τα καράβια
Στο χωριό Σέλι στην Ημαθία οι δέκα κάτοι-

κοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι και χωρίς
ρεύμα για τρίτη μέρα εξαιτίας της κακοκαι-
ρίας, ενώ Φλώρινα, Πρέσπες και Αμύνταιο
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Blackout και σε οικισμούς στον Δή-
μο Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, ενώ στο Ηραίον
στη Σάμο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια,
αφού ξεχείλισαν ποτάμια και ρέματα, ενώ το
νησί χτύπησαν και ισχυροί άνεμοι.

Πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις

καταγράφονται σε ορεινές περιοχές της Κο-
ρινθίας, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος των
ορεινών περιοχών στα Τρίκαλα, από τα 800
μέτρα υψόμετρο και πάνω, έχει καλυφθεί με
χιόνι που φτάνει έως και τα 40 εκατοστά.

Δεμένοι παρέμειναν οι κάβοι στα λιμάνια
του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου,
καθώς οι ισχυροί άνεμοι, που έφτασαν στο Αι-
γαίο τα 9 Μποφόρ, έθεσαν σε ισχύ απαγορευ-
τικό του απόπλου. Σήμερα περιμένουμε μια
μικρή βελτίωση του καιρού, αλλά με πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες και ισχυρό παγετό στην
ηπειρωτική χώρα, ειδικότερα στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Από το πρωί σε κάποιες περιοχές θα
καταγραφούν διψήφια νούμερα υπό του μη-
δενός. Εξαίρεση στη... βελτίωση θα αποτελέ-
σουν περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρι-
κής Στερεάς, όπου θα εκδηλωθούν χιονοπτώ-

σεις ή χιονόνερο, και τα Δωδεκάνησα, τα
οποία θα... βραχούν πολύ. Τα ορεινά της Κρή-
της θα ντυθούν και πάλι στα λευκά, ενώ στα
πεδινά οι κάτοικοι θα χρειαστούν… ομπρέ-
λες. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα
φτάσει τους 8 βαθμούς. Στο Αιγαίο θα μας πά-
ρει ο αέρας και σήμερα, αφού οι άνεμοι θα
φτάσουν τα 8 Μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη
η βελτίωση του καιρού θα συνοδευτεί με χα-
μηλές θερμοκρασίες.

Δύο νεκροί τα θύματα
του φονικού «Διομήδη»

#MeToo: Στο σκαμνί προπονητής πυγμαχίας,
κατηγορείται για βιασμό 11χρονης αθλήτριας

Υπόθεση Novartis: Και ο Κώστας Βαξεβάνης
θα βρεθεί ανάμεσα στους κατηγορούμενους 

Άνοιξε η αυλαία των δικαστικών υποθέσεων
του ελληνικού #MeToo με τη δίκη του προπονη-
τή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό μιας
11χρονης αθλήτριάς του το 2010. Πρόκειται για
την πρώτη υπόθεση που ήρθε στο φως μετά τη
δημόσια καταγγελία της Ολυμπιονίκου Σοφίας
Μπεκατώρου για παρενόχλησή της από στέλε-
χος της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. Μπορεί η δι-
κή της υπόθεση να μπήκε στο αρχείο λόγω πα-
ραγραφής, αλλά άνοιξε τον δρόμο σε μια άλλη
αθλήτρια να αποκαλύψει τη δική της σοκαριστι-
κή ιστορία. Η Σοφία Μπεκατώρου ήταν παρού-
σα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για να κατα-
θέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση.
«Είμαι πολύ συγκινημένη, νομίζω ότι η (…) είναι
το σύμβολό μας, μέσα από τη δική της δίκη δι-

καιωνόμαστε και όλες οι υπόλοιπες γυναίκες»,
σχολίασε κατά την έξοδό της από τα δικαστήρια.
Για μια «επώδυνη διαδικασία» έκανε λόγο και
το ίδιο το θύμα της υπόθεσης, που θα καταθέσει
τελικά κεκλεισμένων των θυρών στην επόμενη
συνεδρίαση στις 26 Ιανουαρίου. «Είμαστε ακό-
μη στην αρχή, αλλά είμαστε οικογένεια και εί-
μαστε εδώ για να το παλέψουμε όλοι μαζί και
για όλους τους υπόλοιπους που ακολουθούν
και ελπίζω να ακολουθήσουν», δήλωσε η
21χρονη αθλήτρια. Στο μεταξύ, σε πλήρη άρνη-
ση της κατηγορίας του βιασμού προχώρησε ο
38χρονος προπονητής: «Για την κατηγορία του
βιασμού, δεν την αποδέχομαι για κανέναν ζων-
τανό οργανισμό στον πλανήτη. Τα υπόλοιπα θα
τα αφήσω στην κρίση σας». 

Άνοιξε ο κύκλος των απολογιών στην
ανάκριση που διενεργείται στον Άρειο
Πάγο για την υπόθεση της Novartis με
κεντρικό ερευνώμενο πρόσωπο τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύ-
νης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την
καταγγελλόμενη εμπλοκή του στη δικα-
στική διερεύνηση της υπόθεσης από
τους τότε εισαγγελείς διαφθοράς. Η
αποστολή κλήσεων σε κατηγορούμε-
νους προκειμένου να απολογηθούν έχει
ήδη ξεκινήσει.

Ανάμεσα στα μη πολιτικά πρόσωπα
που έχουν κληθεί από την ανακρίτρια
Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου βρίσκεται

και ο δημοσιογράφος και εκδότης Κώ-
στας Βαξεβάνης, ο οποίος θα περάσει το
ανακριτικό κατώφλι στις 19 Ιανουαρίου
για να απολογηθεί για τα αδικήματα της
συνέργειας σε κατάχρηση εξουσίας, της
συνέργειας σε παράβαση καθήκοντος
κατά συρροή και της εγκληματικής ορ-
γάνωσης-συμμορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος
Γιάννα Παπαδάκου έχει λάβει προθε-
σμία προκειμένου να απολογηθεί στα
τέλη Ιανουαρίου, καθώς έχει προσφύγει
ζητώντας την ακύρωση της κλήσης σε
απολογία. 

Σ.Σ.

Φλώρινα, Πρέσπες και
Αμύνταιο έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης -
Πού θα χτυπήσει σήμερα



Κάθειρξη 9 ετών και χρηματική ποινή
200 ημερησίων μονάδων, προς 10 ευρώ
την ημέρα, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 32χρονο ο
οποίος από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι
τον Ιανουάριο του 2021 έβαζε φωτιές σε
δίκυκλες μοτοσικλέτες στην περιοχή της
Ευκαρπίας. Τελικά ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη μετά
την επίθεση που έκανε την 1η Ιανουαρίου 2021 και κατη-
γορήθηκε για δώδεκα εμπρησμούς από τους οποίους
προέκυψε κίνδυνος και για ανθρώπους, καθώς ειδικά
την πρώτη φορά, στις αρχές Απριλίου 2020, οι ένοικοι της
οικοδομής λόγω των πυκνών καπνών από τον πρώτο όρο-
φο αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα για να
γλιτώσουν. Ο άντρας ομολόγησε τις πράξεις του αποδί-

δοντας όσα έκανε στα νεύματα του... Σατα-
νά. «Εκείνη την περίοδο σταμάτησα να
παίρνω τα χάπια μου, με είχαν χωρίσει από
την κοπέλα μου που είχε μείνει έγκυος,
πήγα και σε κάτι σατανιστικές τελετές. Ο
Σατανάς μού έλεγε να καταστρέφω, άκου-
γα το πνεύμα του», ισχυρίστηκε στην απο-

λογία του. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρι-
σμούς περί ψυχασθένειας, καθώς καμία γνωμάτευση δεν
παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο, ενώ την ίδια ώρα ο καταδικα-
σθείς επιβεβαίωσε πως και μέσα στη φυλακή σταμάτησε
να παίρνει χάπια επειδή μόνον έτσι μπορούσε να εργα-
στεί και να χρεώνεται περισσότερες ημέρες κράτησης. 

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελα-
φρυντικών και ο 32χρονος έμεινε στη φυλακή. 

Για ποιον λόγο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονί-
κης έχει αφηνιάσει τις τελευταίες εβδομάδες με την
κατάργηση δύο φορέων Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000, Κορώ-
νειας, Βόλβης, Χαλκιδικής και Κερκίνης; Μπορεί η

διοίκηση των φορέων να μεταφέρεται στη Αθήνα,
αλλά εμείς μάθαμε πως θα υπάρχει κάπου γραφείο
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Το πού
θα γίνει αυτό, εμείς το ξέρουμε αλλά για την ώρα δεν
λέμε κουβέντα! 

Η διαχείριση περιοχών Natura ξεσηκώνει συριζαίο βουλευτή 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στα όπα όπα έχει 
η οικογένεια 
τον Θ. Καράογλου
Ο Θόδωρος Καράογλου είναι
αρκετά ενεργός στα social.
Έτσι, λοιπόν, πρωί πρωί μοιρά-
στηκε με τους διαδικτυακούς
του φίλους την προτροπή της
γυναίκας του και μια καλημέρα.
Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης έγραψε «Καλημέρα!
Και όπως μου είπε η Γιώτα ξεκι-
νώντας από το σπίτι: “Ομπρέλα
να πάρεις”». 

Με το δεξί μπήκε 
ο Κούβελας 
στο Δημαρχείο 
Ποδαρικό στον δήμαρχο Κορδε-
λιού-Ευόσμου έκανε ο Δημή-
τρης Κούβελας. Ο βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης
συναντήθηκε με τον Κλεάνθη
Μανδαλιανό και συζήτησαν για
τα έργα υποδομών που βρί-
σκονται σε εξέλιξη στην περιο-
χή και τις ανάγκες του δήμου
για την πληρέστερη στελέχωσή
του. Φυσικά, μπήκε με το δεξί…

Συνάντηση 
Π. Μαρινάκη 
με Στ. Καλαφάτη 
Ο νέος γραμματέας της ΝΔ πραγ-
ματοποίησε την πρώτη επίσκεψή
του στη Θεσσαλονίκη μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του.
Πρώτος σταθμός του Παύλου
Μαρινάκη, το υπουργείο Μακε-
δονίας-Θράκης όπου είδε τον
υφυπουργό Εσωτερικών, αρμό-
διο για θέματα Μακεδονίας-
Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, ενώ
στη συνάντηση παρευρέθηκε και
ο γραμματέας οργανωτικού Στέ-
λιος Κονταδάκης.

Οι… Ανδρουλακικοί έπιασαν
δουλειά για τις Νομαρχιακές

Νέα συνάντηση της ομάδας Ανδρουλάκη πρόκειται
να πραγματοποιηθεί, όπως μαθαίνουμε, μέσα στην
εβδομάδα. Τώρα, αν αυτή η συνάντηση θα έχει διευ-
ρυμένο χαρακτήρα ή όχι, δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Πάντως έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τους δυο
γραμματείς των νομαρχιακών, Α’ και Β’ Θεσσαλονί-
κης. Μάλιστα, όσοι πίστευαν πως στην Α’ Θεσσαλονί-
κης το θέμα έχει λήξει, μάλλον θα βρεθούν προ εκ-
πλήξεως, καθώς ήδη έχουν εκφραστεί ενστάσεις.
Στη Β’ Θεσσαλονίκης επίσης είναι αρκετά τα ονόματα
που «παίζουν» για τη θέση του γραμματέα. 

Εγκαινίασε νηπιαγωγείο 
στα Νέα Μουδανιά 
Νηπιαγωγείο στα Νέα Μουδανιά εγκαινίασαν ο
περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και ο δή-
μαρχος Νέας Προ-
ποντίδας Εμμανουήλ
Καρράς. Το σχολείο
κατασκευάστηκε με
ευρωπαϊκούς πόρους
και συμβάλλει στην
αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης, δίνον-
τας λύση στο ζήτημα σχολικής στέγης σε μια πε-
ριοχή με μεγάλο αριθμό μαθητών.

Νοτοπούλου εναντίον
Ζέρβα για Θεοτοκάτο

Τα πυρά της παράταξης Νοτοπούλου δέχτηκε ο δή-

μαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, εξαι-

τίας της απόφασής του να ορίσει αντιδήμαρχο Περι-

βάλλοντος τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, ο οποίος στο

παρελθόν είχε καταφερθεί με προσβλητικούς χαρα-

κτηρισμούς εναντίον των ομοφυλόφιλων. «Όποιος

δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι

του μοιάζει», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η παράτα-

ξη Νοτοπούλου.

Τι είχε ισχυριστεί το 2013
Ο κ. Θεοτοκάτος είχε χαρακτηρίσει το 2013 τους

ομοφυλόφιλους ως «ανθρώπους με κουσούρι», όν-

τας δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Γκιουλέ-

κα. Στις τελευταίες εκλογές του 2019 κατέβηκε εκ νέ-

ου υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Ορφα-

νού, με το οποίο και εξελέγη. Πριν από λίγα 24ωρα

ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την πα-

ράταξη με την οποία εκλέχθηκε και μερικές ώρες αρ-

γότερα ορίστηκε αντιδήμαρχος. 
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Εννιά χρόνια φυλάκισης γιατί έκαιγε 
μοτοσικλέτες όπως του είπε… ο Σατανάς



Δήμος Μεσολογγίου

Ζητείται έκτακτη επιχορήγηση 
για την αστική συγκοινωνία
Άμεση οικονομική ενίσχυση ζητάει ο δήμαρχος του Δήμου ΙΠ
Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία
της αστικής συγκοινω-
νίας προς τους οικισμούς
Γαλατά και Κρυονερίου.
Με επιστολή του προς τον
αν. υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα με κοινο-
ποίηση στα συναρμόδια
υπουργεία, ο δήμαρχος
επισημαίνει: «Το γεγονός
ότι διοικητικά οι δύο οικι-
σμοί ανήκουν στον Δήμο
Ναυπακτίας δεν αναιρεί το ενδιαφέρον μας, μιας και οι κάτοικοί
τους είναι απόλυτα συνδεδεμένοι κοινωνικά και οικονομικά με
το Μεσολόγγι, που εκτός από έδρα του νομού, των δικαστηρίων,
των σχολικών μονάδων, του νοσοκομείου, δημοσίων υπηρε-
σιών, είναι και πλήθους άλλων καθημερινών ασχολιών».

Συνελήφθη πρώην 
δημοτικός υπάλληλος
καταδικασμένος για απάτες

Πρώην δημοτικός υπάλληλος που είχε καταδικαστεί τελεσί-
δικα σε πενταετή κάθειρξη για απάτες συνελήφθη στην Καλα-
μαριά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 70χρονο, ο οποίος, σύμφω-
να με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με-
ταξύ άλλων, έταζε δουλειά σε άνεργους μέσω υποτιθέμενης
προκήρυξης του δήμου, όπου εργαζόταν ο ίδιος. Με το παραπά-
νω πρόσχημα φέρεται να εισέπραττε χρήματα από τα ανυπο-
ψίαστα θύματά του για τη δήθεν συγκέντρωση των προβλεπό-
μενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Όπως περιγράφε-
ται στην απόφαση του δικαστηρίου, από την παράνομη δραστη-
ριότητά του ο πρώην υπάλληλος του Δήμου Παύλου Μελά απέ-
σπασε σχεδόν 48.000 από συνολικά 13 θύματα.

Παραδόθηκαν, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στη Λα-
μία, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυν-
σης Στερεάς Ελλάδας τα 65 οχήματα που δώρισε η οι-

κεία περιφέρεια. Τα εν λόγω αστυνομικά οχήματα
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΠ 2014-2020) για τις ανάγκες

της ΕΛΑΣ. Πρόκειται για ειδικής κατασκευής οχήμα-
τα διαφόρων τύπων, με εξοπλισμό ασύρματα και φο-

ρητά ραντάρ, τα οποία διατέθηκαν από τη Γενική Περι-
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας
στις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η αγορά του εξοπλι-
σμού πραγματοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και της

Πράξης: «Εξοπλισμός ενίσχυσης υλικοτεχνικής υπο-
δομής για τη βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες

οδικού δικτύου».

Εκατόν πέντε έργα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 340 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο πρόγραμ-
μα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρί-
τσης». Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων: Δε-
καοκτώ έργα στον άξονα προτεραιότητας «Ποι-
ότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,
της υπαίθρου και των οικισμών» συνολικού προ-
ϋπολογισμού 104,1 εκατ. ευρώ. Επτά έργα στον
άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», συνολικού
προϋπολογισμού 58,4 εκατ. ευρώ. Δεκαεπτά έρ-
γα που αφορούν την αγροτική οδοποιία, συνολι-
κού προϋπολογισμού 47,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον,
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ελλάδα 1821-Ελλά-
δα 2021» εντάχθηκαν επτά έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1,05 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται,
επίσης, στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» έντεκα
έργα που αφορούν την «Αξιοποίηση του κτιρια-
κού αποθέματος των δήμων», συνολικού προ-
ϋπολογισμού 38,7 εκατ. ευρώ, που προβλέπουν
δράσεις ανέγερσης και συντήρησης σχολείων,
καθώς και τέσσερα έργα που αφορούν τη «Συντή-
ρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,
σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», συ-
νολικού προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ.

!Πρόγραμμα «Τρίτσης» 

Ένταξη 105 έργων
προϋπολογισμού 
340 εκατ. ευρώ

Η περιφέρεια διέθεσε 65 οχήματα στην ΕΛΑΣ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Ολοκληρώνεται η οδική
σύνδεση της λίμνης
Πλαστήρα με την Ευρυτανία

Σε διαδικασία δημοπράτησης, από την οικεία περι-
φέρεια, εισέρχεται η «Βελτίωση οδού προς Έλατο ΠΕ
Καρδίτσας» προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. Πρό-
κειται για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της
οδού που συνδέει τη λίμνη Πλαστήρα με την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ευρυ-
τανίας (οδός προς
Έλατο, Βραγγιανά
κ.λπ). «Ολοκληρώθη-
κε η μελέτη που οδη-
γεί σε ένα χρήσιμο έρ-
γο για την ασφαλή
οδική σύνδεση της
περιοχής της λίμνης Πλαστήρα με την Ευρυτανία. Για
τη σύνδεση Καρδίτσας - Καρπενησίου έχουν ολοκλη-
ρωθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας μελέτες συνολικού προ-
ϋπολογισμού 600.000 ευρώ», δηλώνει ο περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών 

Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης λόγω σεισμών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δή-
μοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Περιφερει-
ακής Ενότητας Φλώρινας, σύμφωνα με απόφαση του γε-
νικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Πα-
παγεωργίου. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει
από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού και για έξι
μήνες, δηλαδή έως και τις 11 Ιουλίου 2022. Σημειώνεται
πως ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ικανο-
ποίησε αίτημα των δημάρχων της ΠΕ Φλώρινας, που ει-
σηγήθηκε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώρ-
γος Κασαπίδης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τον σεισμό της
9ης Ιανουαρίου 2022 στις παραπάνω περιοχές.
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Στερεά Ελλάδα 



Τ
έλος στην παράνομη και αντικοινωνική
στάθμευση των οχημάτων μέσα στην
πόλη επιδιώκει να βάλει ο Δήμος Αθη-

ναίων, αξιοποιώντας την τεχνολογία μέσω της
εγκατάστασης «έξυπνων» αισθητήρων σε δια-
βάσεις και ράμπες ΑμεΑ και ενός πρωτοπο-
ριακού συστήματος ελέγχου των παραβάσεων.

Μέχρι στιγμής, 830 αισθητήρες έχουν εγκα-
τασταθεί σε διαβάσεις και ράμπες ΑμεΑ, από
τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, το Κολωνάκι και την
Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, το Κουκάκι και το
Παγκράτι, με στόχο να εντοπίσουν οχήματα
που σταθμεύουν παράνομα πάνω σε αυτές.

Όσον αφορά το πώς λειτουργούν, κάθε αι-
σθητήρας εμφανίζεται σε ηλεκτρονικό χάρτη
του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Παρα-
βάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας. Μέσω της
πλατφόρμας λαμβάνονται δεδομένα τα οποία
«ενημερώνουν» για την κατάσταση των αισθη-
τήρων και ουσιαστικά για την κατάληψη της

διάβασης ή ράμπας από κάποιο όχημα. Με αυ-
τόν τον τρόπο, το κέντρο επιχειρήσεων της Δη-
μοτικής Αστυνομίας ενημερώνεται σε πραγ-
ματικό χρόνο για τις παραβάσεις. Αυτόματα,
μέσω φορητών συσκευών, ενημερώνονται και
οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται
σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο της παρά-
βασης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, δίνουν
τη δυνατότητα στη Δημοτική Αστυνομία να ορ-
γανώσει αποτελεσματικά τον επιχειρησιακό
της σχεδιασμό στο κέντρο και τις γειτονιές της
Αθήνας.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο
πρόγραμμα αποτρεπτικής στάθμευσης που
έχει εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα, και για ένα
πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει τις προσπά-
θειές μας στη διασφάλιση της προσβασιμότη-
τας και στον μετασχηματισμό της Αθήνας σε
μια πόλη βιώσιμη και λειτουργική».

Στήριξη στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Πειραιά
Στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγιεινής προς τους

άστεγους και τους διαβιούντες σε συνθήκες αστεγίας, οι
οποίοι εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Πειραιά, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής έπει-
τα από απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα παραδόθηκαν
καινούργιος ρουχισμός, είδη υγιεινής ενώ ολοκληρώθη-
κε και η προμήθεια τεσσάρων νέων στεγνωτηρίων. Βού-
ληση της περιφέρειας είναι εντός του 2022 να λειτουργή-
σει στο δίκτυο εθελοντικό κουρείο, ενώ διερευνώνται οι δυνατότητες παροχής ιατροφαρμα-
κευτικών υπηρεσιών καθώς και νομικής υποστήριξης και καθοδήγησης, προκειμένου τα
άτομα αυτά να είναι σε θέση να αποκτήσουν δελτίο ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ό,τι άλλο χρειάζε-
ται, προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης: «Στο
επίκεντρο των πολιτικών μας παραμένει ο άνθρωπος και προς αυτή την κατεύθυνση εστιά-
ζουμε στην εξυπηρέτηση των αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Επίσημη «πρώτη» 
για το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που
απευθύνεται στις επιχειρήσεις της
πόλης και τον εμπορικό κόσμο, ξε-
κίνησε στον Δήμο Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού με πρωτοβουλία
του δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα.
Πρόκειται για το Κέντρο Επιχειρη-
ματικότητας, το οποίο στοχεύει στο
να δώσει ανάσες στην τοπική αγορά
και να βοηθήσει το επιχειρηματικό
περιβάλλον της περιοχής, τόσο με
τον συμβουλευτικό χαρακτήρα του
όσο και με εργαλεία, τα οποία θα
συμβάλουν με νέες πρωτοβουλίες
για νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη
πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή
ημερίδα ενόψει της έναρξης της
λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρη-
ματικότητας, την οποία χαιρέτισαν
και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης και ο πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Ποιος δήμος της Αττικής, προς
τα βόρεια της Αθήνας, είναι ο
μόνος στον οποίο την προηγού-
μενη Κυριακή δεν πραγματοποι-
ήθηκαν οι δημαιρεσίες, γιατί τις
«μπλοκάρισε» η αντιπολίτευση;
Για την ακρίβεια, οι τέσσερις
από τις πέντε παρατάξεις της
μειοψηφίας δεν προσήλθαν στη
συνεδρίαση, γιατί πίστευαν ότι ο
χώρος που είχε επιλεγεί δεν
πληρούσε τα προβλεπόμενα από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν
συμφωνηθεί ο χώρος, πιθανότα-
τα οι δημαιρεσίες θα γίνουν την
ερχόμενη Κυριακή… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Διακοπή 
στην εξυπηρέτηση 
Όπως ενημερώνει η Γενική Διεύ-
θυνση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών της Περιφέρειας Αττικής,
από το μεσημέρι της 14ης Ιανουα-
ρίου μέχρι και το πρωί της Δευτέ-
ρας 24 Ιανουαρίου δεν θα είναι δυ-
νατή η εξυπηρέτηση των πολιτών
για αιτήματα που αφορούν άδειες
οδήγησης και άδειες κυκλοφο-
ρίας. Πάντως αυτή η μικρή ταλαι-
πωρία γίνεται για καλό σκοπό, κα-
θώς κατά το διάστημα αυτό θα
εφαρμοστεί από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, στο
πλαίσιο εκσυγχρονισμού των πλη-
ροφοριακών του συστημάτων, η
μετάβαση στο νέο online πληρο-
φοριακό σύστημα.

Αιτήματα για
προσλήψεις 

Το αργότερο έως τις 21 Ιανουαρί-
ου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης θα
πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά
τους στο υπουργείο Εσωτερικών ή
στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
σύμβασης μίσθωσης έργου ή προ-
σωπικού ωριαίας αποζημίωσης.
Συγκεκριμένα τα αιτήματά τους
πρέπει να αφορούν προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου (ΙΔΟΧ) που προσλαμβάνεται
για τον καθαρισμό των σχολικών
μονάδων, προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων
κλάδων και προσωπικό για το πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο
σε περίπτωση αντικατάστασης
απασχολούμενου λόγω αποχώρη-
σης. Στη σχετική εγκύκλιο του
υπουργείου Εσωτερικών σημει-
ώνεται ότι «οι φορείς θα πρέπει να
υποβάλουν τα αιτήματά τους με
φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες
τους υπό το πρίσμα των δημοσιο-
νομικών περιορισμών».
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Αθήνα: «Έξυπνοι»
αισθητήρες σε ράμπες,
και διαβάσεις ΑμεΑ
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Tου Κώστα Παππά

Τ
ον εφιάλτη έζησαν την τελευ-
ταία εβδομάδα οι 12.000 Έλλη-
νες που ζουν στο Καζακστάν με-
τά τις αιματηρές διαδηλώσεις

που έλαβαν χώρα εκεί. Κλεισμένοι στα
σπίτια τους, με σβηστά φώτα τις νύχτες
και χωρίς επικοινωνία με τον υπόλοιπο
κόσμο, καθώς στη διάρκεια των πο-
λυήμερων συμπλοκών είχαν διακο-
πεί οι τηλεφωνικές συνδέσεις και
το Ίντερνετ, οι ομογενείς έβλεπαν
τους αντικαθεστωτικούς να βγαί-
νουν μέσα από δρόμους και πάρκα
και να επιτίθενται σε αστυνομικούς
και στρατιώτες που απαντούσαν με πυ-
ροβολισμούς.

H «Political» επικοινώνησε με τον Νίκο
Σιδηρόπουλο, δημοσιογράφο και ιστορικό
που ζει στη Μόσχα, αλλά γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο Καζακστάν. Στη χώρα αυτή
μένουν εδώ και χρόνια οι αδελφές του, οι
οποίες του περιέγραψαν τη σοκαριστική
κατάσταση που βίωσαν οι ίδιες αλλά και
πολλοί άλλοι Έλληνες στη χώρα. Ο κ. Σι-
δηρόπουλος ανέφερε: «Τα γεγονότα κρά-
τησαν περίπου μια εβδομάδα. Οι κοντινοί
μου συγγενείς, οι τρεις αδερφές μου, βρί-
σκονται εκεί. Κλείσανε τα δίκτυα της επι-
κοινωνίας, Ίντερνετ και κινητά. Μόνο
σποραδικά μπορούσαν να επικοινωνή-
σουν με τους συγγενείς τους. Με προσοχή
από κάποιες σταθερές γραμμές έλεγαν
κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούσαν να
μιλήσουν ανοιχτά». 

Άκουγαν πυροβολισμούς
Ο ίδιος μετέφερε στην «Political» τις

μαρτυρίες των αδελφών του. «Όλοι ήταν
κλεισμένοι στα σπίτια τους και περίμεναν
με φόβο όλη αυτή την κατάσταση. Άκουγαν
πυροβολισμούς όλη τη μέρα και αυτά που
άκουγαν τους δημιουργούσαν φόβο. Βλέ-
πανε από τους ορόφους των διαμερισμά-
των τους βανδαλισμούς, ληστείες, λεηλα-
σίες. Έβλεπαν με τα μάτια τους όλες αυτές
τις άγριες εικόνες», σημείωσε ο κ. Σιδηρό-
πουλος και πρόσθεσε: «Ο εκβιασμός και η
τρομοκρατία επικρατούσαν παντού από αυ-
τές τις μαύρες δυνάμεις. Το Αλμάτι είναι
πολύ όμορφη πόλη, εκεί γεννήθηκα και
εγώ. Μόνο χθες τους επέτρεψαν να έχουν
Ίντερνετ και αυτό με διακοπές. Μία από τις
αδελφές μου μόλις χθες κατάφερε να πάει

δίπλα σε ένα μαγαζί να αγοράσει πράγματα,
γιατί πριν υπήρχε εντολή των Αρχών να μεί-
νουν στα σπίτια τους». 

Εύθραυστη η κατάσταση
«Κάποιοι πήγαν να χαζέψουν, να δουν τα

γεγονότα από πιο κοντά και σκοτώθηκαν.
Ευτυχώς οι Έλληνες δεν βρέθηκαν σε δια-
δηλώσεις και, απ’ όσο ξέρω, μέχρι τώρα δεν
τραυματίστηκε κάποιος». Ο κ. Σιδηρόπου-

λος τόνισε επίσης: « Ήταν μια εσωτερική
κρίση αυτή ανάμεσα στους Καζάκους. Εκτός
από την πρωτεύουσα Αστάνα, σε όλες τις άλ-
λες πόλεις το κράτος χάθηκε. Στο Αλμάτι
επικράτησε αναρχία. Τώρα τα στρατεύματα
είναι εκεί. Όλη αυτή η κατάσταση ήταν ένα
σκληρό πάθημα και μάθημα για τη Ρωσία
και τον Πούτιν. Το άσχημο είναι ότι αυτή η
ιστορία είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί,
γιατί ακόμη η κατάσταση είναι εύθραυστη».

Κ Α Ζ Α Κ Σ Τ Α Ν

Νύχτες τρόμου για τρεις Ελληνίδες

Τα ρωσικά στρατεύματα θα αρχίσουν να εγκαταλείπουν
από σήμερα το Καζακστάν και η απόσυρσή τους θα έχει ολο-
κληρωθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Αυτό ανακοίνωσε
χθες ο αυταρχικός πρόεδρος της χώρας Κασίμ - Γιομάρτ Το-
κάγεφ μόλις πέντε μέρες μετά την άφιξη περίπου 3.000 στρα-
τιωτών του Συμφώνου Συλλογικής Σταθερότητας, κατόπιν
πρόσκλησης του ιδίου, για την αντιμετώπιση των βίαιων τα-
ραχών στο Αλμάτι. Η μεγάλη πλειονότητα των ξένων στρατιω-
τών, που προέρχονται από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες,
είναι Ρώσοι.

Την περασμένη εβδομάδα το Καζακστάν έγινε θέατρο αι-
ματηρών ταραχών για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία του
από την ΕΣΣΔ το 1991. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως διαμαρ-
τυρία για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, προτού εξε-
λιχθούν σε λαϊκή εξέγερση για τη φτώχεια, την καταπίεση και
τη διαφθορά του καθεστώτος. Πληροφορίες κάνουν λόγο για
δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και πολλές χιλιά-
δες συλλήψεις στα επεισόδια.

Σύμφωνα με τον Καζάκο πρόεδρο, οργανωμένες δυνάμεις
«τρομοκρατών», στους οποίους περιλαμβάνονταν «ισλαμι-

στές» αλλά και «εγκληματίες» και «ταραχοποιοί», εκμεταλ-
λεύτηκαν τις διαδηλώσεις για να προσπαθήσουν να ανατρέ-
ψουν το καθεστώς του.

Από το Αλμάτι, όπου βρέθηκε χθες, ο Τοκάγεφ υποσχέθη-
κε ανοικοδόμηση, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση
κατά του προκατόχου του και επί δεκαετίες ισχυρού άνδρα
της χώρας, του 81χρονου Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ. Ο
πρόεδρος του Καζακστάν κατηγόρησε τον πρώην
μέντορά του ότι ευνόησε την ανάδυση μιας «κάστας πλου-
σίων» στην αχανή χώρα με τον τεράστιο ορυκτό πλούτο και τις
μεγάλες οικονομικές ανισότητες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τοκάγεφ ανακοίνω-
σε τον διορισμό του Αλιχάν Σμαΐλοφ ως νέου πρωθυπουργού
του Καζακστάν, ενώ μίλησε και για την ανάγκη μείωσης του
χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών για αύξηση της φο-
ρολογίας στον εξορυκτικό κλάδο και βελτίωση της λειτουρ-
γίας των κρατικών θεσμών.

Το αεροδρόμιο του Αλμάτι, το οποίο παραμένει κλειστό από
την περασμένη εβδομάδα, πρόκειται να επαναλειτουργήσει
σήμερα.

Ξεκινάει η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων

Ο  Έλληνας δημοσιογράφος 
και ιστορικός Νίκος Σιδηρόπουλος
περιγράφει πώς βίωσαν 
οι αδελφές του τις ταραχές 



Μ
ε την τουρκική οικονομία
στη χειρότερη κατάστασή
της εδώ και είκοσι χρόνια,
δεν είναι περίεργο που η

δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
έχει πέσει στα τάρταρα. Ο «σουλτάνος» εί-
ναι τέταρτος στην πρόθεση ψήφου σε
όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πολύ
πίσω από τους δύο κεμαλιστές αντιπά-
λους που απειλούν να τον εκθρονίσουν
στις προεδρικές εκλογές του 2023: τον
δήμαρχο Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς και
τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου.

Φαβορί στις δημοσκοπήσεις, με ένα εν-
τυπωσιακό 60%, είναι ο εκλεγμένος με το
Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) δή-
μαρχος της Άγκυρας.

Ο 66χρονος Γιαβάς είναι γόνος οικογέ-
νειας της εργατικής τάξης. Γεννήθηκε
και μεγάλωσε στο Μπεϊπαζαζρί, μια μι-
κρή πόλη δυτικά της Άγκυρας, όπου έκα-
νε το ντεμπούτο του στην πολιτική όταν
εξελέγη δήμαρχος το 1999 με το εθνικι-
στικό ΜΗP. Το 2013 αποχώρησε από το
ακροδεξιό κόμμα και προσχώρησε στο
CHP για να διεκδικήσει τη δημαρχία της
πρωτεύουσας με τη στήριξη της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Λόγω της πολιτι-
κής του σταδιοδρομίας ο άνθρωπος που
τρέμει ο Ερντογάν, έχει τη στήριξη από
ένα ανορθόδοξο φάσμα τόσο δεξιών όσο
και αριστερών ψηφοφόρων. Όταν επι-
κράτησε στις δημοτικές εκλογές τον
Μάρτιο του 2019, με ποσοστό 51%, πανη-
γύρισε τη νίκη του φωνάζοντας «Ο Αλλάχ
είναι μεγάλος», τονίζοντας έτσι και τα
συντηρητικά του διαπιστευτήρια.

Ο Γιαβάς έχει καταπολεμήσει τη δια-
φθορά και είναι δημοφιλής στους νεότε-
ρους ψηφοφόρους.

Με 51% στην πρόθεση ψήφου, ο δήμαρ-
χος της Κωνσταντινούπολης είναι εξίσου
υπολογίσιμος αντίπαλος του «σουλτά-
νου». Για τον Ερντογάν, ο Ιμάμογλου ήταν
ο « Έλληνας» που δεν έπρεπε να αλώσει
την Πόλη, όμως οι πολίτες τον εξέλεξαν
δήμαρχο το 2019.

Ο 51χρονος Ιμάμογλου έχει γεννηθεί
στην Τραπεζούντα, μιλά ποντιακά και δια-

τηρεί σχέσεις με τους Πόντιους στα Γιαν-
νιτσά της Μακεδονίας. Σπούδασε στα Κα-
τεχόμενα, στην Κερύνεια, και έκανε μετα-
πτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο
Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Έγινε μέλος του CHP το 2008 και το
2019 επελέγη να διεκδικήσει τη δημαρ-
χία της Πόλης. Τα κατάφερε προκαλών-
τας πανικό στον Ερντογάν και στις τάξεις
του ΑΚΡ, που ισχυρίζονται ότι υπήρξε
σειρά παρατυπιών στη διαδικασία, προ-
αναγγέλλοντας ακόμα και προσφυγή

εναντίον του αποτελέσματος. Παραδο-
σιακός κεμαλιστής, ο Ιμάμογλου εστιάζει
στην αχίλλειο πτέρνα του Ερντογάν, την
οικονομία, μιλώντας για αύξηση των κοι-
νωνικών επιδομάτων. 

Στο ερώτημα αν θα αλλάξει κάτι στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις με τον Γιαβάς ή
τον Ιμάμογλου στο τιμόνι, οι περισσότεροι
αναλυτές εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά
αμφίβολο αν ο διάδοχος του Ερντογάν θα
μπορέσει να αγνοήσει τις διαχρονικές
διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και

στη Δυτική Θράκη, ή να αλλάξει πολιτική
στο Κυπριακό, καθώς κάτι τέτοιο θα συνι-
στούσε παραβίαση της εθνικής κόκκινης
γραμμής. 

Είναι οι πιο σοβαροί
αντίπαλοι του Ταγίπ 
Ερντογάν στις προεδρικές
εκλογές του 2023
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Στη δίνη των σκανδάλων για τα κορονοπάρτι στην Ντάου-
νινγκ Στριτ εν μέσω αυστηρού lockdown, ο Μπόρις Τζόνσον
αναγκάστηκε χθες να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ότι
κατανοεί την οργή που έχει προκαλέσει. Τόνισε πάντως ότι
δεν παραιτείται, καθώς πληθαίνουν οι φωνές, ακόμα και
μέσα στο κόμμα του, όσων ζητούν να αποχωρήσει από την
εξουσία. Κατηγορούμενος για τη συμμετοχή του σε μία
ακόμη γιορτή, στους κήπους της Ντάουνινγκ Στριτ, τον

Μάιο του 2020, ο 57χρονος πρωθυπουργός της Βρετανίας
έδειξε να περιφρονεί τους υγειονομικούς περιορισμούς
που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και
καθόρισαν τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων στη χώρα.  Η
αποκάλυψη του περιεχομένου ενός email που στάλθηκε σε
εκατό άτομα από τον επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του
Τζόνσον δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη φύση της εκδήλω-
σης που οργανώθηκε στις 20 Μαΐου 2020. «Φέρτε τα ποτά σας.

Ας επωφεληθούμε από τον καλό καιρό», παρακινούσε ο απο-
στολέας. Εκείνη την περίοδο, μόνο δύο άτομα μπορούσαν να
συναντηθούν σε εξωτερικό χώρο.

Η οργή κλιμακώνεται στις τάξεις των Τόρις, όπου, σύμ-
φωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι θεω-
ρούν ότι το ζήτημα δεν είναι αν ο Τζόνσον θα αποχωρήσει
από την εξουσία αλλά πότε. Η «Daily Mail» αναρωτιέται μά-
λιστα αν «το πάρτι έχει τελειώσει για τον πρωθυπουργό».

Σφίγγει ο κλοιός για Τζόνσον, ακόμη και Συντηρητικοί τον καλούν να παραιτηθεί

ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΙΑΒΑΣ - ΕΚΡΕΜ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ

Δύο κεμαλιστές απειλούν
τον θρόνο του «σουλτάνου»

Στο στόχαστρο του Ερντογάν μπαίνουν και τα κοσμήματα
των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατρακύ-
λα της λίρας που βυθίζει όλο και περισσότερους Τούρ-
κους στη φτώχεια. Η αρχή έγινε με δηλώσεις του δημάρ-
χου του Ερζερούμ και στελέχους του κυβερνώντος κόμ-
ματος Μεχμέτ Σεκμέν, ο οποίος διατύπωσε τη φαεινή
ιδέα να καταθέσουν οι πολίτες τα κοσμήματά τους στην
τράπεζα, ώστε το κράτος να τα χρησιμοποιεί ως εγγύηση.
Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, την πρόταση αυτή

τη διατύπωσε και προς τον υπουργό Οικονομικών Νου-
ρεντίν Νεμπατί. Την ίδια ώρα, σε ένα άρθρο-κόλαφο ο
γνωστός αναλυτής και ανταποκριτής της ιταλικής εφημε-
ρίδας «Corriere della Sera» στην Τουρκία Αντόνιο Φερά-
ρι χαρακτηρίζει «εγκληματία» τον Ερντογάν. «Η χώρα
έχει γίνει μια απέραντη φυλακή, προθάλαμος πιθανότα-
του θανάτου. Όποιος φυλακίζεται, πέρα από την κάθε εί-
δους βίαιη μεταχείριση, ωθείται σε αυτοκτονία», γράφει
ο Φεράρι.

Στο στόχαστρο τα… κοσμήματα των πολιτών



Η
αύξηση του διαθέσιμου εισο-
δήματος των πολιτών για να
αντιμετωπιστεί το κύμα ακρί-
βειας που πλήττει νοικοκυριά

και επιχειρήσεις αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στο κυβερνητικό
επιτελείο σχεδιάζουν να εφαρμοστεί νω-
ρίτερα η δεύτερη αύξηση του κατώτατου
μισθού, με τη σχετική διαδικασία να εκκι-
νεί εντός του Ιανουαρίου. Σημειώνεται
πως από την 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος
μισθός αυξήθηκε κατά 2%, διαμορφούμε-
νος στα 663 ευρώ μεικτά.

Με βάση τον σχετικό νόμο, προβλεπό-
μενες ενέργειες για την αναπροσαρμογή
του κατώτατου μισθού ξεκινούν κάθε
χρόνο στα τέλη Φεβρουαρίου και ολοκλη-
ρώνονται εντός τετραμήνου. Στην περί-
πτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφο-
ρίες για επίσπευση της διαδικασίας, τότε
η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού
θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου.

Πράξη η προεκλογική δέσμευση
Σύμφωνα με τα σενάρια, είναι πιθανή

μια αύξηση των κατώτατων απολαβών
κατά 5% με 7%, κάτι που θα οδηγούσε τον
μισθό στα 700 ευρώ, και έτσι η κυβέρνη-
ση θα έκανε πράξη την προεκλογική της
δέσμευση που έκανε λόγο για αύξηση
του κατώτατου μισθού στα 703 ευρώ μέ-
σα στην τριετία. Σε περίπτωση που αυξη-
θεί επιπλέον 5% ο κατώτατος μισθός το

δεύτερο εξάμηνο του 2022, θα διαμορ-
φωθεί στα 696,15 ευρώ και το κατώτατο
ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών στα
31,10 ευρώ.

Πάντως, όπως επισημαίνουν κύκλοι του
υπουργείου Οικονομικών, το ποσοστό αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού θα εξαρτη-
θεί από την ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέ-
ψεις για ανάκαμψη της τάξης του 7% το
2021 και 4,5% φέτος. 

Στην περίπτωση που ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης φτάσει στο 8%, δεν αποκλείεται η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού να αγγίξει το
10%, γεγονός που θα οδηγούσε τις κατώ-
τατες απολαβές στα 730 ευρώ.

Έρχονται νέα μέτρα στήριξης
Νέα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά

και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη
μετάλλαξη Όμικρον είναι έτοιμο να ανα-
κοινώσει το οικονομικό επιτελείο.

Η κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνει
την επέκταση του μέτρου των αναστολών
και σε άλλες κατηγορίες καταστημάτων
της εστίασης πέραν εκείνων που διαθέ-
τουν μουσική και για τα οποία τρέχουν
ήδη οι αναστολές συμβάσεων, ενώ στο
τραπέζι έχει πέσει και το σενάριο της πα-
ράτασης του χρονοδιαγράμματος εξό-
φλησης των χρεών της πανδημίας σε 36
άτοκες δόσεις ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο
2,5%. Στο υπουργείο Οικονομικών δίνουν

έμφαση στην αναπλήρωση των απωλειών
στα έσοδα των επιχειρήσεων ειδικά στον
κλάδο της εστίασης, ενώ αρμόδια στελέχη
δεν αποκλείουν, σε περίπτωση που δεν
υπάρξει σύντομα αντιστροφή της καμπύ-
λης της μετάλλαξης Όμικρον, η βεντάλια
των ενισχύσεων να ανοίξει και για εμπο-
ρικές και τουριστικές επιχειρήσεις.
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Μέσα στον μήνα ενεργοποιείται
η σχετική διαδικασία 
- Τα σενάρια και 
ο παράγοντας της ανάπτυξης 

Νωρίτερα η δεύτερη αύξηση 
Κ Α Τ Ω Τ Α Τ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ο Σ

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Επιδότηση 56 εκατ. στους δικαιούχους για τον Δεκέμβριο
Οι πληρωμές του προγράμματος «Γέφυρα 1» στα τέλη

Δεκεμβρίου ανήλθαν συνολικά στα 12,3 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούν στην επιδότηση 114.900 δανείων 1ης κατοι-
κίας και 73.120 δικαιούχων, από το υπουργείο Οικονομι-
κών. Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί
η 9μηνη επιδότηση θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση 3
μηνών μετά το πέρας του 9μήνου τους. Συνυπολογίζοντας
και τις προηγούμενες δεκατρείς φάσεις πληρωμών, των
μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου -

Νοεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότη-
σης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα
247 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους. Όσον αφορά το
πρόγραμμα «Γέφυρα 2», οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά
στα 43,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση
18.773 δανείων και 10.533 δικαιούχων, οι οποίοι είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του
κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση του κύκλου ερ-

γασιών τους κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με
το 2019. Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες πέντε
φάσεις πληρωμών, των μηνών Ιουλίου - Νοεμβρίου 2021,
το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει κατα-
βληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 256,3 εκατ. ευρώ σε
10.533 δικαιούχους. Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο
προγραμμάτων, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότη-
σης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα
503,3 εκατ. ευρώ σε συνολικά 86.199 δικαιούχους.
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Ισχυρή σύσταση για αγορά ελληνικών ομολόγων και με-
τοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τραπεζικές, απευθύνει ο
επενδυτικός οίκος της HSBC, εκφράζοντας με το... παρα-
πάνω την εμπιστοσύνη της προς τις προοπτικές της οικο-
νομίας.  Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, η ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας θα είναι ισχυρή, παρα-
πέμποντας σε success story, ενώ από την άλλη πλευρά οι

φθηνές αποτιμήσεις των ομολόγων και των μετοχών απο-
τελούν μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η HSBC προχώρησε λίγο
πριν από τα Χριστούγεννα στην αναβάθμιση της πρόβλε-
ψής της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τοπο-
θετώντας τη στο 8,8% από 7,5% που την είχε «ανεβάσει» τον
Οκτώβριο, ενώ στο 4,5% (από 5% πριν) βλέπει την ανάπτυξη

το 2022 και στο 4% το 2023. Στο δ’ τρίμηνο του 2021 εκτιμά
ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 8,4%, ενώ το α’ τρίμηνο του
2022 θα κινηθεί στο 4,2%, στο β’ τρίμηνο στο 4,5%, στο γ’
τρίμηνο στο 4,1% και το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου
έτους στο 5,2%. 

Προσθέτει, δε, ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας
τη διετία 2022-2023 θα κινηθεί πάνω από το 4%.

HSBC: «Γραμμή» για αγορά ελληνικών ομολόγων και μετοχών

Τ
ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον
ελληνικό τουρισμό παρουσίασε
στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη ο ΣΕΤΕ κατά τη

διάρκεια τηλεδιάσκεψης.
Εκείνος με τη σειρά του θέλησε να ευχα-

ριστήσει όσους μπόρεσαν να εκπονήσουν
αυτό το σχέδιο και τόνισε ότι αυτό το πρό-
γραμμα θα βοηθήσει πολύ την Ελλάδα
στον τουρισμό ιδιαίτερα μετά την κρίση της
πανδημίας. Ο πρωθυπουργός τόνισε επί-
σης ότι η χώρα έχει αποκτήσει μια πολύ
καλή διεθνή εικόνα και πως ήρθε ο καιρός
να συμβιώσει ο άνθρωπος ευνοϊκά με το
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του.

Οι τάσεις
«Θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους

εργάστηκαν για να μπορέσουμε να έχουμε
αυτό το συγκροτημένο και ολιστικό σχέδιο
στη διάθεσή μας. Η Ελλάδα πιστεύω ότι θα
βγει κερδισμένη στον τουριστικό τομέα
από την κρίση της πανδημίας. Η χώρα αυ-
τήν τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κα-
τάσταση ως προς τη διεθνή της εικόνα.
Όλες οι MEGAτάσεις, κυρίως αυτή η στρο-
φή στο wellness (ευεξία), στην εμπειρία,
στον άνθρωπο, στη συμβίωση με το φυσι-
κό πολιτιστικό περιβάλλον, πιστεύω ότι
αναδεικνύουν τα σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας. Τώρα έχει έρ-
θει η στιγμή για να υλοποιήσουμε ένα μα-
κρόπνοο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα

μπορέσει να αναδείξει όλα μας αυτά τα
πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυ-
πουργός. Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η με-
λέτη “Ελληνικός Τουρισμός 2030 - Σχέδια
Δράσης” διαφοροποιείται από προηγούμε-
να σχέδια δράσης σε δύο κύρια σημεία.
Πρώτον, ενώ συνήθως αντίστοιχες μελέτες
ανέλυαν το ποια προϊόντα του ελληνικού
τουρισμού πρέπει να αναπτυχθούν, η πα-
ρούσα μελέτη προσδιορίζει με λεπτομερή
σχέδια το πώς μπορούν να αναπτυχθούν
αυτά τα προϊόντα. Δεύτερον, η μελέτη αξιο-
ποιεί τον τουριστικό προορισμό ως μονάδα
ανάλυσης, άσκησης πολιτικής, διαχείρισης
και marketing και η δομή του σχεδίου δρά-
σης μπορεί δυνάμει να λειτουργήσει ως
πρότυπο μεθοδευμένου σχεδιασμού για
κάθε προορισμό της χώρας που στοχεύει
να αναπτυχθεί τουριστικά».

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος
ανέφερε: «Ο ΣΕΤΕ εκπληρώνει στο ακέ-
ραιο τον ρόλο και την ευθύνη του ως κοι-
νωνικού εταίρου, παραδίδοντας σήμερα το
στρατηγικό σχέδιο, τον οδικό χάρτη, για να
βαδίσει ο τουρισμός στη νέα εποχή. Πρό-
κειται για μια μελέτη που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των καιρών, που λαμβάνει
υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του τουριστικού τομέα, που είναι δυναμική
και προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελί-
ξεις. Στόχος μας είναι το “Εθνικό Σχέδιο

Δράσης” να αποτελέσει την αρχή μιας πε-
ριόδου δημόσιας διαβούλευσης, σε κεν-
τρικό και σε περιφερειακό επίπεδο».

Στυλοβάτες οι Γερμανοί
Σε στυλοβάτες του ελληνικού τουρι-

σμού αναδεικνύονται οι Γερμανοί, καθώς
αποτελούν τους καλύτερους πελάτες κατά
την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την
έρευνα, την πρώτη θέση στις αφίξεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει η Γερμα-
νία, ενώ εκτός ΕΕ η πρώτη τριάδα αποτε-
λείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ
και τη Ρωσία. Η ποσόστωση των τουρι-
στών εντός και εκτός ΕΕ διαμορφώνεται
στο 60%-40% αντίστοιχα, ενώ οι επισκέ-
πτες από την ΕΕ ξόδεψαν κατά μέσο όρο

10 δισ. ευρώ και οι εκτός 8 δισ. ευρώ.
Έτσι, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επι-
σκέπτες εκτός ΕΕ είναι πιο... ανοιχτοχέ-
ρηδες σε σχέση με τους... εντός. Σύμφωνα
με την έρευνα, τα πιο πολλά λεφτά το 2019
ξόδεψαν οι Γερμανοί (2,9 δισ. ευρώ) και
ακολούθησαν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι
με 2,5 και 1,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

«Η Ελλάδα θα βγει
κερδισμένη στον
τουρισμό από 
την πανδημία»

Τηλεδιάσκεψη υπό 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για
την παρουσίαση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης από τον ΣΕΤΕ



O
ι long έχουν αποκτήσει προ-
βάδισμα στο ελληνικό χρημα-
τιστήριο και μένει να διαφανεί

αν θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις
τους.  Στα θετικά στοιχεία των τελευταί-
ων συνεδριάσεων, η αύξηση της συ-
ναλλακτικής δραστηριότητας. Από τε-
χνικής πλευράς για τον Γενικό Δείκτη
το κλείσιμο υψηλότερα των 930 - 934
μονάδων αφήνει περιθώρια αναρρίχη-
σης προς τις 949 - 950 μονάδες. 

Οι στηρίξεις στις 913, 904 - 900, 895
(απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 872 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών) και 865 μονά-
δες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης και αφού έκλεισε το gap στις
2.240 μονάδες, δημιουργούνται περι-
θώρια αναρρίχησης προς τις 2.366 -
2.390 μονάδες. Οι στηρίξεις τίθενται

στις 2.231, 2.200, 2.176, 2.161, 2.150
(συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημε-
ρών και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών),
2.132, 2.120, 2.101 (gap), 2.095 (εκθετι-
κός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2.072 μονά-
δες. Όσον αφορά τον κλαδικό δείκτη

των τραπεζών, οι αντιστάσεις τίθενται
στις 655 και 688 μονάδες και οι στηρί-
ξεις στις 635, 606 - 603, 588 (απλός
ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 577, 564 (απλός
ΚΜΟ 200 ημερών), 551 (εκθετικός
ΚΜΟ 200 ημερών) και 545 μονάδες.

Επικυρώθηκε η συμφωνία 
εξυγίανσης της Folli Follie

Την επικύρωση της τροποποιημένης συμ-
φωνίας εξυγίανσης γνωστοποίησε η Folli Fol-
lie με ανακοίνωσή της στις χρηματιστηριακές
αρχές. Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Fol-
lie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνι-
κή Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF
Group» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι εξεδόθη
υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας
επικυρώνεται η από 31ης/12/2020 Συμφωνία
Εξυγίανσης - Μεταβίβαση Επιχείρησης της
Εταιρείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
από 9/9/2021 συμφωνία τροποποίησης. Η
Εταιρεία θα εκδώσει νέα ανακοίνωση για την
ενημέρωση των πιστωτών της και του επεν-
δυτικού κοινού σχετικά με τα επόμενα βήμα-
τα της διαδικασίας εξυγίανσης. Η Εταιρεία
ευχαριστεί θερμά τη δικηγορική εταιρεία
«Ποταμίτης Βεκρής» για τον επιτυχή χειρισμό
της υπόθεσης.

Ευρωσύμβουλοι: Στο 9,721% 
το ποσοστό της Οικονομοτεχνικής

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανακοί-
νωσε ότι η εταιρεία Οικονομοτεχνική ΕΠΕ,
ελεγχόμενη από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του
Χρήστου, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία
των εταιρικών μεριδίων της Οικονομοτεχνι-
κής ΕΠΕ, πώλησε κατά τη συνεδρίαση του ΧΑ
της 10ης/1/2022 210.000 μετοχές και αντί-
στοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας Ευ-
ρωσύμβουλοι ΑΕ. Με την πώληση αυτή το πο-
σοστό της Οικονομοτεχνικής ΕΠΕ κατήλθε
από 11,608% σε 9,721%, ήτοι κάτω του ορίου
του 10%. Με την πράξη αυτή η εταιρεία Οικο-
νομοτεχνική ΕΠΕ κατέχει στις 11/1/2022 συ-
νολικά 1.081.452 μετοχές και αντίστοιχα δι-
καιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 9,721%.

Η Cosmos Business Systems
ανάδοχος έργου της ΚτΠ 

H Cosmos Business Systems αναδείχτηκε
ανάδοχος του έργου της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας «Δράσεις Ενίσχυσης των Ψηφιακών
Υπηρεσιών της Αρχής Καταπολέμησης της Νο-
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες». Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στις 514.000 ευρώ. Στόχος
του έργου είναι η ενίσχυση της λειτουργικότη-
τας των υφιστάμενων υποσυστημάτων των ήδη
υπαρχουσών εφαρμογών των μονάδων, καθώς
και της ιστοσελίδας της Αρχής, η δημιουργία
νέων λειτουργικοτήτων / υποσυστημάτων για
την κάλυψη νέων αναγκών, οι υπηρεσίες υπο-
στήριξης για την υλοποίηση των απαιτούμενων
αλλαγών, η προμήθεια υπηρεσιών με σκοπό
την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου, των
πληροφοριών και της επικοινωνίας μεταξύ των
εφαρμογών και των συστημάτων των ανεξάρ-
τητων μονάδων της Αρχής και η ψηφιοποίηση
του φυσικού αρχείου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής
στο κτιριακό συγκρότημα που σήμερα φιλοξενεί το ξενο-
δοχείο Hilton Athens, με στόχο να δημιουργηθεί ένας πο-
λυδιάστατος προορισμός με νέες χρήσεις, από την Ιονική
Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ, όπως τονίζεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση,
ύψους 130 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να συμβάλει στην
ανάδειξη της Αθήνας ως κορυφαίας επιλογής στην Ευρώ-
πη για επίσκεψη και μόνιμη διαμονή. Η ανάπτυξη του προ-
ορισμού, όπως τονίζεται, προϋποθέτει τη ριζική ανακατα-
σκευή του υφιστάμενου κτιρίου, προκειμένου να φιλοξε-
νήσει τις νέες χρήσεις αλλά και να εφαρμοστούν βέλτι-
στες βιώσιμες πρακτικές, σύμφωνα με τη διεθνή πιστο-
ποίηση LEED Gold. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ανα-
μένεται να εργαστούν μέχρι και 800 άτομα, ενώ κατά τη
λειτουργία θα απασχοληθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι.
Η ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμ-
βάνει τη δημιουργία του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου
Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες, τη δημι-
ουργία 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργή-
σουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Asto-
ria Residences της Hilton, τη συνολική ανάπλαση του τε-

λευταίου ορόφου όπου θα φιλοξενηθούν εμπειρίες γα-
στρονομίας και ψυχαγωγίας, την επέκταση δίπλα στον
χώρο της πισίνας, η οποία είχε συμπεριληφθεί και στον
αρχικό σχεδιασμό της δεκαετίας του 1960 και τη δημιουρ-
γία θεματικών εμπορικών χώρων, εγκαταστάσεων ψυχα-
γωγίας και ευεξίας, καθώς και σύγχρονης λέσχης μελών
σε χώρους 5.500 τμ.

Η ολλανδική εταιρεία SMB Capital, την οποία ίδρυσε ο Ισραηλινός Liran Wizman,
δρομολογεί νέο ξενοδοχειακό project στην Αθήνα. Μετά το πετυχημένο θεματικό
ξενοδοχείο Dave Red, που ανέπτυξε στο πρώην ένδοξο «Σπίτι του Λαού» επί της
οδού Βερανζέρου, πλέον ετοιμάζει ξενοδοχειακό συγκρότημα τριών αστέρων και
δυναμικότητας 103 δωματίων (253 κλινών) επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου 7 και
Σωκράτους στην Ομόνοια. Την επένδυση ύψους 4,1 εκατ. ευρώ δρομολογεί η SMB
9 Greece Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΕΠΕ, η οποία ανήκει στην ολλανδική SMB 9
BV. Η επένδυση θα επιδοτηθεί με φορολογική απαλλαγή 418.211 ευρώ, καθώς
υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο. O Liran Wizman βρίσκεται πίσω από πολλά ξε-
νοδοχειακά projects στη χώρα μας και η ομάδα του τρέχει και νέες επενδύσεις.

Νέα επένδυση από τον Wizman

Σε εξέλιξη η ανακατασκευή του Hilton Athens

Το προβάδισμα στους long στο χρηματιστήριο
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Η Carrefour International Partneship ανακοίνωσε
μια νέα συνεργασία που υπεγράφη με τη Retail &
more SA, θυγατρική του Ομίλου Teleunicom, προκει-
μένου να επαναφέρουν το σήμα και τα κορυφαία προ-
ϊόντα της Carrefour στους Έλληνες καταναλωτές. Η
συνεργασία έχει ως στόχο την τοποθέτηση και ανά-
πτυξη των σημάτων Carrefour στην ελληνική επικρά-
τεια. Τα πρώτα καταστήματα θα ανοίξουν στην Ελλάδα
έως το καλοκαίρι του 2022.

«Το σήμα και τα προϊόντα της Carrefour είναι ευρέως
γνωστά στην Ελλάδα και είμαστε ενθουσιασμένοι που
έχουμε τη δυνατότητα να προφέρουμε ξανά στους Έλ-
ληνες καταναλωτές ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Ο Όμιλος
Teleunicom και η θυγατρική του Retail & more είναι για
εμάς η καλύτερη βάση για να μπούμε γρήγορα και απο-
τελεσματικά στην ελληνική αγορά. Με την είσοδο στην
Ελλάδα το 2022 η Carrefour International Partneship
ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία σε νέες αγορές»,
δήλωσε ο Patrick Lasfargues, executive director της
Carrefour International Partnerships. «Είμαστε πολύ
χαρούμενοι για την επαναφορά των σημάτων και των
καινοτόμων εμπορικών μοντέλων της Carrefour στην
Ελλάδα. Οι Έλληνες καταναλωτές θα ζήσουν την εμπει-
ρία ενός πρωτοποριακού omnichannel οικοσυστήματος
που θα προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες,
προσβάσιμα σε όλους», ανέφερε ο Βασίλης Στασινού-
λιας, CEO της Retail & more.

Γεμάτο λάμψη και ξεχωριστές εμπειρίες παραμένει το
Experience Park, το πρώτο έργο της μεγάλης ανάπλα-
σης του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού. Το
Πάρκο που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους, προ-
σφέροντας μια ξεχωριστή γιορτινή εμπειρία την περίοδο
των Χριστουγέννων, μας περιμένει όλους για να ξεφύ-
γουμε από την καθημερινότητα της πόλης, να εξερευνή-
σουμε, να χαλαρώσουμε αλλά και να ζήσουμε ξεχωρι-
στές εμπειρίες κοντά στη φύση. To Experience Park, με
έκταση πάνω από 70 στρέμματα και με περισσότερα από
500 δέντρα και 55.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες,
είναι η αρχή ενός νέου τρόπου ζωής. Με συναρπαστικές
και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εγ-
καταστάσεις αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όλη την
οικογένεια όλο τον χρόνο. Το Πάρκο λειτουργεί καθημε-
ρινά από τις 17.00 μέχρι τις 22.00 και η είσοδος είναι δω-
ρεάν. Η πρόσβαση στο Πάρκο γίνεται από τη λεωφόρο
Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση μετρό Ελληνικού,
ενώ για τη διευκόλυνση των επισκεπτών έχει δημιουρ-
γηθεί χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο και πα-
ρέχεται δωρεάν μετακίνηση μέσω shuttle bus από το
μετρό Ελληνικού.

Cerberus: Θα μειώσει τη 
συμμετοχή σε DB, Commerzbank

Η αμερικανική Cerberus θα πουλήσει ένα μεγάλο
τμήμα από το μερίδιό της στην Deutsche Bank και την
Commerzbank, όπως μετέδωσε το Reuters. Ειδικότερα,
η Cerberus, η οποία σήμερα κατέχει περίπου το 3% της
Deutsche Bank και περίπου το 5% της Commerzbank
και είναι μεταξύ των μεγαλύτερων δέκα επενδυτών και
στις δύο τράπεζες, θα πουλήσει 21 εκατ. μετοχές της
Deutsche Bank και 25,3 εκατ. μετοχές της Com-
merzbank, όπως ανακοίνωσε η Morgan Stanley, η οποία
έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Τη διανομή των λικέρ και σιροπιών της
Marie Brizard ανέλαβε η ΒΣ Καρούλιας

Σε υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας
για τη διανομή των λικέρ και των σιροπιών της
Marie Brizard προχώρησε η ΒΣ Καρούλιας με
τη La Martiniquaise-Bardinet. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η νέα αυτή συνεργασία
της ΒΣ Καρούλιας ενισχύει το portfolio της
εταιρείας, επισφραγίζοντας τη δέσμευσή της
για παροχή ποιοτικών προϊόντων και λύσεων
στους επαγγελματίες της εστίασης, για όλη τη
μέρα και για κάθε μέρα της εβδομάδας (24/7). Ο
Χρήστος Αργυρού, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΒΣ Καρούλιας, ανέφερε: «Κα-
λωσορίζουμε στη ΒΣ Καρούλιας την γκάμα της
Marie Brizard. Θεωρούμε πως η δυναμική μας
στην ελληνική αγορά συμπορεύεται με τους
στόχους για ανάπτυξη του brand και πως τα σι-
ρόπια και τα λικέρ της καλύπτουν με τον καλύ-
τερο τρόπο τις ανάγκες των επαγγελματιών της
εστίασης».

Premia Properties: 
Πότε «τρέχει» η ομολογιακή έκδοση

Μέσα στις προσεχείς μέρες αναμένεται να
«τρέξει» η διαδικασία για την έκδοση κοινού
ομολογιακού δανείου, ποσού έως 100.000.000
ευρώ, από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων
Premia Properties που πριν από λίγες μέρες
δημοσιοποίησε και επισήμως την πρόθεσή της
αυτή που «κλείδωσε» σε πρόσφατο ΔΣ της ει-
σηγμένης, επιβεβαιώνοντας και σχετικά παλιό-
τερα ρεπορτάζ του insider. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της διοίκησης της Premia, το χρο-
νοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού
Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς «δεί-
χνει» προς την περίοδο 19 με 21 Ιανουαρίου,
ωστόσο, όπως ανέφερε χθες η εταιρεία σε ανα-
κοίνωσή της, «θα διαμορφωθεί το προσεχές
διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επι-
κρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές».

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Wind Ελλάς από United Group

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετο-
χών της στη United Group ανακοίνωσε η Wind
Ελλάς. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της από
τον όμιλο της United αποτελεί, όπως σημειώνε-
ται στην ανακοίνωση, «μια εξαιρετική εξέλιξη
για τη Wind Ελλάς, καθώς η ένταξη στον κορυ-
φαίο όμιλο τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέ-
ρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρεί-
ας, δυναμώνει την παρουσία της στην ελληνική
αγορά και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει στους Έλληνες καταναλωτές και τις επι-
χειρήσεις». Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα
ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη συγχώνευση με
τη Nova.
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Η Carrefour επιστρέφει
στην Ελλάδα, συνεργασία
με Retail & more

Ένταξη της Coffee Island 
στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάχθηκε η ελληνι-
κή αλυσίδα καφεστίασης Coffee Island, η οποία διαθέτει ένα
δίκτυο 432 καταστημάτων σε 97 πόλεις σε όλη την Ελλάδα
και σε 55 σημεία στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, η Coffee Island ξεκίνησε το 1999 από την
Πάτρα, όπου διατηρεί την έδρα της. Στις ιδιόκτητες, παρα-
γωγικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας καφέ και αποθήκευ-
σης στην Πάτρα επεξεργάζονται και καβουρδίζονται 1.400
τόνοι καφέ τον χρόνο αποκλειστικά για την κάλυψη των
αναγκών του δικτύου της. Το νέο μέλος της πρωτοβουλίας
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ υποστηρίζει την άμεση και μακροχρόνια
συνεργασία με μεμονωμένους παραγωγούς ή συνεταιρι-
σμούς στις χώρες παραγωγής του καφέ, θέτοντας ως πυλώ-
να της εταιρικής κουλτούρας και δράσης της το direct trade.

Παραμένει η λαμπερή
ατμόσφαιρα στο Experience
Park του Ελληνικού
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Δύο λάθη πιο κοντά στην απέλαση
Ο

Νόβακ Τζόκοβιτς προσπάθησε μέσω
ανάρτησής του στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram να δικαιολο-
γηθεί για μία σειρά από αστοχίες του

σχετικά με την πανδημία, αλλά μάλλον τα έκανε
χειρότερα και, πλέον, σύμφωνα με τον διεθνή Τύ-
πο, η απέλασή του από την Αυστραλία πρέπει να
θεωρείται δεδομένη, ενώ δεν πρόκειται να του
δώσουν άδεια να παίξει στο Australian Open.

Όπως αναφέρει ο Νο1 στον κόσμο Σέρβος τενί-
στας, έπαιξε σε έναν αγώνα μπάσκετ στις 14 Δε-
κεμβρίου στο Βελιγράδι και οι συμπαίκτες του νό-
σησαν στη συνέχεια. Αυτός, όμως, είχε κάνει τεστ
και ήταν αρνητικός. Την ίδια ημερομηνία, ωστόσο,
όπως δήλωσε στις αυστραλιανές Αρχές, ήταν θε-
τικός. Στις 16 Δεκεμβρίου βράβευσε παιδιά σε
κάποιο τουρνουά τένις και ήταν καλά στην υγεία
του, δεν είχε, ωστόσο, πληροφορηθεί ότι το PCR
τεστ ήταν θετικό. Μόλις το έμαθε, όπως αναφέρει,
ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός από μία. Τη
συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «L’ E-
quipe». Παρότι γνώριζε ότι ήταν θετικός στον κο-
ρονοϊό. Αναφέρει σχετικά: «Ένιωσα υποχρεωμέ-
νος να προχωρήσω με τη συνέντευξη, γιατί δεν
ήθελα να απογοητεύσω τον δημοσιογράφο, αλλά
φρόντισα να έχω απόσταση ασφαλείας και να φο-
ράω μάσκα, εκτός από τη στιγμή της φωτογράφι-
σης. Όταν πήγα σπίτι μετά τη συνέντευξη, απομο-
νώθηκα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
και αντιλαμβάνομαι πως ήταν λάθος στην κρίση
μου και αποδέχομαι πως έπρεπε να προγραμματί-
σω ξανά εκείνη την υποχρέωση».

Ανθρώπινο σφάλμα
Όσον αφορά το θέμα που βγήκε ότι ψευδώς

ισχυρίστηκε κατά την είσοδό του στην Αυστραλία
ότι τις προηγούμενες 14 ημέρες δεν είχε ταξιδέ-
ψει σε άλλη χώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε ότι
ήταν ένα ανθρώπινο λάθος του ατζέντη του, που
αντί στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο να γράψει
«ΝΑΙ», καθότι είχε πάει στην Μπαρμπέγια της
Ισπανίας, έγραψε «ΟΧΙ». 

Σύσσωμος ο ευρωπαϊκός Τύπος επιτέθηκε
στον Τζόκοβιτς για αυτά τα δυο λάθη του και, πλέ-
ον, θα απελαθεί, αν δεν προκύψει κάποιο συγ-
κλονιστικό απρόοπτο. Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση
προκάλεσε το γεγονός πως δυο δημοσιογράφοι
του Channel 7, οι Ρεμπέκα Μάντερν και Μάικ
Αμόρ, σχολίασαν όσα γίνονται με τον Νόβακ Τζό-
κοβιτς με υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε διά-
λειμμα του δελτίου ειδήσεων, χωρίς να γνωρί-
ζουν ότι οι κάμερες έγραφαν. Οι δυο τους τον
αποκάλεσαν «ύπουλο μαλ…α» και φυσικά έγινε
viral στο διαδίκτυο.

Ο Τζόκοβιτς
αν και θετικός 
παραχώρησε 
συνέντευξη 
στη «L’ Equipe» και 
δεν έδωσε στις Αρχές 
τα σωστά στοιχεία



Σ
την πέμπτη θέση των Αφρικανών
αρχισκόρερ του 21ου αιώνα βρί-
σκεται ο διεθνής Μαροκινός σέν-

τερ φορ του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελ
Αραμπί. Έχει πετύχει 276 γκολ έως σή-
μερα σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνι-
στεί, τα 69 από αυτά στις μέρες του στον
Ολυμπιακό σε 125 συμμετοχές, ενώ έδω-
σε και 14 ασίστ. Στην Ευρώπη πέτυχε
γκολ εις βάρος των Μπάγερν, Τότεναμ,
Ερυθρού Αστέρα, Κράσνονταρ (2), Ομό-
νοιας, Λουντογκόρετς, Άρσεναλ (3), Άιν-
τραχτ (2), Γουλβς, Αϊντχόφεν, Αντβέρπ,
Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πρώτος στη λί-
στα των Αφρικανών σκόρερ είναι ο
πρώην της Μπαρτσελόνα, της Τσέλσι κ.λπ. Καμερουνέζος Σαμουέλ Ετό με 442 γκολ, στη δεύτερη θέση ο Ντιντιέ Ντρογκμπά
από την Ακτή Ελεφαντοστού (Τσέλσι) με 363 γκολ, τρίτος ο Κονγκολέζος Ντιεμερσί Μποκανί (Άντερλεχτ κ.ά.) με 319 και τέ-
ταρτος ο Γκαμπονέζος της Άρσεναλ, Πιερ Ομπαμεγιάνγκ με 318. Ο 34χρονος Ελ Αραμπί απειλείται από τον Αιγύπτιο Μο Σα-
λάχ της Λίβερπουλ που έχει 261 γκολ.

Ο Ελ Αραμπί 5ος Αφρικανός 
αρχισκόρερ του 21ου αιώνα

Έγινε viral γκολ του Έρικσεν
Έγινε viral στο διαδίκτυο ένα ωραίο γκολ που

πέτυχε στην προπόνηση ο διεθνής Δανός μέσος
Κρίστιαν Έρικσεν, που συγκλόνισε τον πλανήτη
όταν πέρυσι το καλοκαίρι έπαθε έμφραγμα
στον αγώνα της Δανίας κόντρα στη Φινλανδία
για το Euro 2020. Ο Έρικσεν προπονείται σε
ιδιωτικό κέντρο στην Ελβετία υπό την επίβλεψη
των γιατρών και σύντομα θα επανέλθει.

Στα draft ο γιος 
του Αντώνη Νικοπολίδη 

Στο Νο 71 του draft για τη θέση του τερματοφύ-
λακα του αμερικανικού πρωταθλήματος επελέγη
από τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς ο Γιάννης Νι-
κοπολίδης, γιος του διεθνούς πρώην γκολκίπερ
του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Αντώνη
Νικοπολίδη. Είναι 21 ετών και στην Αμερική θα
συνδυάσει μπάλα και σπουδές. Ξεκίνησε από

τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού.
Το Νο 71 φορούσε και ο πατέρας του
όταν έπαιζε.

Επικαιροποιήθηκε 
το υγειονομικό 

πρωτόκολλο
Επικαιροποιήθηκε από τη ΓΓΑ το νέο υγειονο-

μικό πρωτόκολλο της Super League 1. Έτσι, θα
αναβάλλονται παιχνίδια αν μία ομάδα έχει επτά
κρούσματα στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνε-
ται και ο προπονητής. Επίσης αν νοσήσουν δυο
τερματοφύλακες και ακόμη αν ολόκληρη ομάδα
έχει μπει σε καραντίνα, εκτός και αν έχουν περάσει
τρεις ημέρες αφότου ξανάρχισε τις προπονήσεις. 

Ήττα για Ολυμπιακό, 
αποβολή για Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός είχε εχθρική διαιτησία, δεν
έπαιξε και καλά κι έχασε 94-80 από τη Φενέρμ-
παχτσε στην Πόλη, για τη EuroLeague. Στο 17’ του
αγώνα αποβλήθηκε ο κόουτς των «ερυθρόλευ-
κων» Γιώργος Μπαρτζώκας. Πρώτοι σκόρερ ήταν
οι Ντόρσεϊ και Σλούκας με 14 πόντους ο καθένας,
με τον δεύτερο να μοιράζει και 7 ασίστ. Από 12 π.
είχαν Πρίντεζης και Παπανικολάου.

Ένα απίστευτο μέτρο για τους μόλις 25 ανεμβολίαστους ποδο-
σφαιριστές της Serie A συζητάει η ιταλική κυβέρνηση. Θα μπο-
ρούν να παίξουν αλλά όχι να ταξιδέψουν ή να διανυκτερεύσουν
σε ξενοδοχεία αλλά και να βρίσκονται στα αποδυτήρια. Ο πρό-
εδρος της ένωσης ποδοσφαιριστών Ουμπέρτο Καλκάνιο δήλω-
σε: «Αν όλος ο πληθυσμός είχε την κάλυψή μας, θα μπορούσαμε
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με περισσότερη ηρεμία».

Η Μπάγερν κέρδη 
στην εποχή 

της πανδημίας!

Η Μπάγερν είναι η μοναδική πρωταθλήτρια στα οκτώ κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης που κατέγραψε
κέρδη την εποχή της πανδημίας, περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Σε μία νορμάλ σεζόν, η Μπάγερν είχε κέρδη γύρω
στα 250 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η Ίντερ είχε τεράστια ζημία, ύψους 245,6 εκατ. ευρώ, στα δυο χρόνια που
κρατάει η πανδημία.
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Μέτρα για τους 25 ανεμβολίαστους
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Απούσα χθες από το «Happy Day»
η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Διαγνώσθη-
κε με κορονοϊό.

• Ο Στράτος Χατζηηλίας της
σειράς «Μπρούσκο» εργά-
ζεται ως διανομέας σε ταχυ-
φαγείο. Δεν έβρισκε δου-
λειά ως ηθοποιός.

•  Στημένο χαρακτήρισε το ειδύλλιο
Κουρεντή - Κατσαούνη στο «Survi-
ror» η πρώην σύζυγος του Βαλάντη,
Έλενα Γκρέκου.

• Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου,
μετά την αποχώρησή του
από το ριάλιτι, «κάρφωσε»
παίκτη των «διάσημων» λέ-
γοντας πως… παραείχε θέ-
ματα.

•  Κοσμάς Κουμιανός και Δάφνη
Καραβοκύρη χώρισαν λίγο πριν ανέ-
βουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

• Ο Γιάννης Φλωρινιώτης
πήρε εξιτήριο από το νοσο-
κομείο.

•  Υπνηλία νιώθει η Κατερίνα Και-
νούργιου μετά την τρίτη δόση του
εμβολίου.

• Η Γωγώ Μαστροκώστα φη-
μολογείται πως τις τελευταί-
ες ημέρες νοσηλεύεται σε
ιδιωτικό θεραπευτήριο με
πρόβλημα υγείας.

•  Η ηθοποιός Μελίνα Μποτέλη και ο
σύζυγός της (πρώην υπουργός)
Μαργαρίτης Τζίμας πάντρεψαν την
κόρη τους.

• «Πήγα στο “J2US” μόνο για
οικονομικούς λόγους. Δεν
θα το ξανάκανα», αποκάλυ-
ψε η Ελένη Δήμου.

•  Η make up artist των διασήμων
Ρούλα Σταματοπούλου είναι έγκυος
στο πρώτο της παιδί.

• Η «Αυλή των χρωμάτων» το
Σάββατο 15 Ιανουαρίου στην
ΕΡΤ2 παρουσιάζει ένα μου-
σικό αφιέρωμα στις γυναί-
κες. Τραγουδά ο Γιάννης Κό-
τσιρας, με καλεσμένες τις
Λούκα Κατσέλη και Νίκη
Μπακογιάννη.

Μ
ια συγκλονιστική ιστορική σειρά, αφιερω-
μένη στη ζωή του Αγίου Παΐσιου, έρχεται
στο Mega, με εξαιρετικό καστ πρωταγωνι-
στών που θα καθηλώσουν με τις ερμηνεί-

ες τους. 
Ο βίος και το έργο του θαυματουργού μοναχού έγι-

ναν πηγή έμπνευσης για τον Γιώργο Τσιάκκα που
υπογράφει ένα αριστουργηματικό σενάριο ακολου-
θώντας την πορεία τού κατά κόσμον Αρσένιου Εζνε-
πίδη από τη γέννησή του μέχρι τη στιγμή που αποφά-
σισε να αφιερωθεί στον Θεό. Αυτή η εμβληματική
φυσιογνωμία φώτισε με τον πνευματικό του λόγο
πλήθος ανθρώπων.

Η σκηνοθεσία είναι του Στάμου Τσάμη και πρωταγω-
νιστές οι Προκόπης Αγαθοκλέους (Άγιος Παΐσιος), Νι-
κήτας Τσακίρογλου, Γιώργος Αρμένης, Σμαράγδα
Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Δημήτρης Ήμελλος,
Κώστας Αποστολάκης και Παΐσιος Έξαρχος.

Ο 83χρονος σπουδαίος ηθοποιός Νικήτας Τσακίρο-
γλου, σε συνέντευξή του για τον ρόλο του ως Άγιος Αρ-
σένιος, εξομολογήθηκε συγκινημένος: «Νομίζω ο ρό-
λος ενός αγίου για να ενσαρκωθεί από έναν ηθοποιό
γίνεται από εσωτερική ανάγκη. Έρχεται από την ψυχή
σου, την καρδιά σου και διοχετεύεται στους ανθρώ-
πους που απευθύνεσαι. Τι όμορφο πράγμα είναι να
προβάλλουμε επιτέλους την πίστη μας».

Από τα Φάρασα στον Ουρανό
Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παΐσιου

στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της
Λωζάννης, η οικογένειά του ξεριζώνεται και παίρνει
τον δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Ο μικρός
Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου με τη
γιαγιά του και τη μητέρα του, οι οποίες του μεταδίδουν
τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον
συνάνθρωπο. Μεγαλώνει με τις ιστορίες για τον Άγιο
Αρσένιο και μέσα του φουντώνει η επιθυμία από μικρή
ηλικία να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή.

Το 1945 κατατάσσεται στον στρατό, όπου υπηρετεί
ως ασυρματιστής. Με την αποστράτευσή του, επισκέ-
πτεται το Άγιον Όρος. Σύντομα, όμως, επιστρέφει στην
Κόνιτσα για οικογενειακούς λόγους και παραμένει
εκεί για τρία χρόνια. Αναχωρεί οριστικά για το Ιερό
Βουνό της Ορθοδοξίας τον Μάρτιο του 1953 και κατα-
λήγει στη Μονή Εσφιγμένου.

Έπειτα από τρία χρόνια, βρίσκεται στη Μονή Φιλοθέ-
ου, όπου γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Παΐσιος.
Στέλνει μια φωτογραφία στη μητέρα του με την οποία
την αποχαιρετά και της λέει ότι για μάνα του πια θα έχει
την Παναγία.

Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και πραγματοποι-
ήθηκαν σε τόπους όπου ο θεραπευτής μοναχός έζησε,
όπως η Κόνιτσα και το Άγιον Όρος.

Ο βίος του Αγίου Παΐσιου
στην TV με top star cast



Ψίθυροι καρδιάς

Με το σύμπαν τα… έβαλε η Βίκυ Χατζηβασιλεί-
ου! Η παρουσιάστρια, αγανακτισμένη από τη δί-
χρονη πανδημία, έγραψε στο Instagram: «Εδώ
και μέρες θέλω να ψιθυρίσω κάτι στο αυτί σου: Η
ανθρωπότητα κουράστηκε. Είναι ένα μάθημα που
το πληρώσαμε με ανθρώπινες απώλειες, περιο-
ρισμό ελευθερίας και οικονομική δυσπραγία. Θέ-
λουμε να… βγούμε στο διάλειμμα και να παίξου-
με στο προαύλιο! Το τελευταίο, δεν σ’ το ψιθυρί-
ζω, σ’ το φωνάζω με παγκόσμιο τηλεβόα. Ακούς,
σύμπαν; Ή προσβλήθηκες κι εσύ από Covid κι
έχασες την… ακοή σου;».

Ετοιμάζει βαλίτσες

Τον Χρήστο Δάντη θα απολαύσει η αμερικα-
νική ομογένεια στο πρώτο ελληνικό live της
χρονιάς! Ο δημοφιλής τραγουδιστής μαζί με
τη Μαλού θα εμφανιστούν σε μια φαντασμα-
γορική συναυλία που είναι προγραμματισμένη
για τις 5 Φεβρουαρίου στο διάσημο Melrose
Ballroom της Αστόρια μόνο για εμβολιασμέ-
νους. Οι τιμές των εισιτηρίων κατά άτομο κυ-
μαίνονται από 65 έως 125 δολάρια (το ακριβό-
τερο) με την προπώληση να έχει ξεκινήσει.
Μάλιστα, τα τραπέζια των 100 δολαρίων είναι
ήδη sold out. 

Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε
μαστογραφία και προέτρεψε τις
φίλες της να μην ξεχνούν το ραν-
τεβού που σώζει ζωές. Η οικοδέ-
σποινα του Mega δημοσίευσε
στον λογαριασμό της ένα στιγ-
μιότυπο από την προληπτική
εξέταση, αναφέροντας: «Μόλις
έκανα στον εαυτό μου το μοναδι-
κό και πιο πολύτιμο δώρο για τα
γενέθλιά μου, που ήταν δέκα μέ-
ρες πριν: τη μαστογραφία μου.
Μην το ξεχνάτε ποτέ».

Το πολύτιμο
δώρο

Ξεκινούν γυρίσματα

Α
ρον άρον έπεσε η αυλαία στο θέατρο «Βέμπο». Η πα-
ράσταση «Κυρία Επιθεώρηση» δεν ολοκλήρωσε το
ταξίδι της, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, με την

πρωταγωνίστρια Πηνελόπη Αναστασοπούλου συγκινημένη να
ανακοινώνει το τέλος του έργου: «Η “Κυρία Επιθεώρηση” δεν
είναι μια ακόμη παράσταση. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να
κάνω όλα όσα ποθούσα. Εκεί γνώρισα και έζησα ανθρώπους
που μου έδωσαν το δώρο να βλέπω κάθε μέρα από κοντά το
ταλέντο τους να ξεδιπλώνεται, να μοιράζεται, να λάμπει». Και
συνέχισε: «Η πανδημία και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται πο-
λιτικά, δεν επιτρέπει στους καλλιτέχνες και στα επαγγέλματα
που σχετίζονται με τη δουλειά μας να δουλεύουν με αξιοπρέ-
πεια. Ούτε σε όλους εσάς να διασκεδάζετε μαζί μας. Μόλις κο-
πάσει όλο αυτό, θα είμαστε πάλι μαζί. Μη μας ξεχνάτε».

Σοβαρός τραυματισμός
Σοκ προκάλεσε στα media η φωτογραφία του Τάσου Χαλκιά
με μαυρισμένο μάτι. Ο δημοφιλής ηθοποιός δεν αποκάλυψε
τα αίτια του τραυματισμού του, αλλά σχολίασε: «Άλλο ένα
τραύμα! Σωματικό αυτή τη φορά! Σοβαρό, επικίνδυνο.
Έτρεξαν φίλοι κι αγαπημένοι, με φρόντισαν. Πέρασε, τους
ευχαριστώ, “βάλε φυλαχτά”, μου είπαν! “ Όσοι δεν σε ξέρουν,
σε γλωσσοτρώνε”», έγραψε στην ανάρτησή του,
προσθέτοντας πως ήταν μια ακόμη εμπειρία ζωής. 

Επιστρέφουν σιγά σιγά οι πρωταγωνιστές στα
στούντιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μετά
τα απανωτά κρούσματα κορονοϊού που καθή-
λωσαν καστ, παραγωγή και τεχνικούς. Η Κατε-
ρίνα Διδασκάλου ανακοίνωσε τα καλά νέα στο
διαδίκτυο, δημοσιεύοντας μια σκηνή με τον τη-
λεοπτικό σύζυγό της Λεωνίδα Κακούρη που νό-
σησε με Covid-19 και πλέον είναι καλά στην
υγεία του:«Ξανα-ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ και γυρίζουμε!
Ευχαριστούμε για την αγάπη σας».
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Κατέβηκε η «Κυρία
Επιθεώρηση»



Ο
ι γυναίκες μετά τα 50 μπορούν να
κρατήσουν τη σεξουαλική τους ζωή
ενεργή, παρότι την έκτη δεκαετία
της ζωής τους νιώθουν μια πτώση

στη λίμπιντο. «Η αναγνώριση και η κατανόηση
των απολύτως φυσιολογικών αλλαγών στο
σώμα και τη διάθεση, που με τη σειρά τους
προκαλούν μειωμένη λίμπιντο και πόνο κατά
τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, είναι το
πρώτο στάδιο για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της κλιμακτηρίου και της εμμηνό-
παυσης. 

Για να επιτευχθεί αυτό, οι γυναίκες θα πρέ-
πει να διερευνήσουν τους βιολογικούς και
ψυχολογικούς παράγοντες που επιδρούν αρ-
νητικά στη διάθεση για σεξ και πώς μπορούν
να επωφεληθούν από τις σύγχρονες θεραπεί-
ες», εξηγεί ο δρ Βασίλης Κουφομιχαήλ, ειδι-
κός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Αλλάζουν οι ορμόνες
Η μειωμένη σεξουαλική ορμή στις γυναίκες

που βρίσκονται στην κλιμακτήριο και την εμ-
μηνόπαυση δεν αφορά πάντα το σεξ. Πολύ
συχνά η κούραση, η επιβαρυμένη σωματική
υγεία, οι διακυμάνσεις της ψυχολογικής διά-
θεσης και η σχέση με τον σύντροφο επηρεά-
ζουν τη γυναικεία λίμπιντο. 

Σε αυτή την περίοδο της γυναίκας οι ορμό-
νες αλλάζουν, με αποτέλεσμα να συντελούν-
ται εσωτερικές αλλαγές στο σώμα και ειδικά
στην αναπαραγωγική περιοχή. 

Τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι περισσότερες γυναίκες γύρω από την
ηλικία των 50 ετών είναι κολπική ξηρότητα και
δυσπαρευνία. 

Η ξηρότητα του κόλπου λόγω μειωμένων
ορμονών δημιουργεί ένα αφιλόξενο περιβάλ-
λον για συνεύρεση. Ο ερεθισμός και ο πόνος
κατά την ερωτική επαφή (δυσπαρευνία) είναι
από τους πιο συνηθισμένους λόγους που οι
γυναίκες αποφεύγουν το σεξ. Επίσης, κολπι-
κή ατροφία.

Τα οιστρογόνα μειώνονται, η φυσική λίπαν-
ση του κόλπου στεγνώνει την περιοχή και τα
τοιχώματα του κόλπου γίνονται πιο λεπτά χά-
νοντας την ελαστικότητά τους, με αποτέλεσμα
η γυναίκα να νιώθει κνησμό, τσούξιμο και πό-
νο. Τέλος, φλεγμονές και ακράτεια ούρων. Οι
διαταραχές του κόλπου οδηγούν με τη σειρά
τους σε ουρογεννητικές διαταραχές με την
εμφάνιση λοιμώξεων και φλεγμονών που
επιδεινώνονται από μια πιθανή ακράτεια ού-
ρων. Η έγκαιρη θεραπεία είναι σημαντική. 
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Η κατανόηση των φυσιολογικών 
αλλαγών στο σώμα και τη διάθεση 
είναι το πρώτο στάδιο για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πτώσης στη λίμπιντο

Θεραπείες για αναγέννηση
του κόλπου
Τα τελευταία χρόνια οι θεραπείες αναζωο-
γόνησης του κόλπου είναι η απάντηση στα
προβλήματα που προκαλούνται από την εμ-
μηνόπαυση. «Οι πλέον διαδεδομένες πα-
ρεμβάσεις είναι η χρήση των λέιζερ και η
αυτόλογη θεραπεία με PRP (Platelet-Rich-
Plasma). Η θεραπεία με PRP είναι η σύγ-
χρονη απάντηση για την ανάπλαση των
ιστών του κόλπου με ποσοστά επιτυχίας που
ξεπερνούν το 90%. Με τη θεραπεία αυτή εγ-
χέεται στον κόλπο πλάσμα αίματος της ίδιας
της γυναίκας, το οποίο είναι πλούσιο σε αι-
μοπετάλια. Με τη διαδικασία αυτή ενεργο-
ποιείται το κολλαγόνο, με αποτέλεσμα να
ανανεώνονται και να ενυδατώνονται οι ιστοί
του κόλπου με φυσικό τρόπο. Η χρήση του
laser στην αντιμετώπιση της κολπικής
ατροφίας έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα,
καθώς διεγείρει την περιοχή επιτυγχάνον-
τας την ενεργοποίηση του κολλαγόνου και
τη σύσφιξη των τοιχωμάτων του κόλπου.
Επίσης, για την αντιμετώπιση της κολπικής
ατροφίας και της κολπικής ξηρότητας χρη-
σιμοποιείται ευρέως το υαλουρονικό οξύ»,
εξηγεί ο δρ Κουφομιχαήλ. Ο γιατρός είναι
αυτός που θα αξιολογήσει την κατάσταση
και θα προχωρήσει στην κατάλληλη αγωγή.

Σεξ μετά την εμμηνόπαυση

Δρ Βασίλης Κουφομιχαήλ, 
μαιευτήρας, ειδικός στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή



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)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν κάποια λό-
για ή κάποιες συμπεριφορές που σίγουρα θα
σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν είναι κα-
τάλληλη μέρα για να κάνετε συμφωνίες, ή να
ανοίξετε τα χαρτιά σας σε πρόσωπα που… μι-
λάνε πολύ και μεταδίδουν τα μυστικά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η μέρα αυτή μάλλον σας βρίσκει με πολύ άγ-
χος και σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές άβο-
λες, που αφορούν τον επαγγελματικό σας
χώρο. Πάρα πολλή προσοχή σε οικονομικές
ατασθαλίες ή συναισθηματικές απροσεξίες,
λόγω υπεραισιοδοξίας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, θα φέ-
ρει σε εσάς των πρώτων ημερών τύχη και κα-
λές προοπτικές. Εσείς που έχετε γεννηθεί την
1η Ιουνίου θα έχετε μια δυσκολία στο να αντι-
ληφθείτε κάποια πράγματα και ίσως κινδυνέ-
ψετε από επιπόλαιες συμπεριφορές. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα υπάρξουν κάποι-
ες παραφωνίες στα οικονομικά σας και πολύ
πιθανόν να έχετε κάποια απώλεια, που δεν εί-
χατε υπολογίσει. Ίσως, μάλιστα, να βάλετε
προτεραιότητα σε κάποια νομικά ή γραφει-
οκρατικά σας σχέδια. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα αυτή θα βγά-
λει μια έντονη αντιπαράθεση, που σίγουρα
θα σας φέρει απέναντι από πρόσωπα ση-
μαντικά για εσάς. Κάποιο φιλικό σας πρό-
σωπο θα σας δώσει χαρά με μια επιλογή
του. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα πρέπει να προσέξετε τα πολλά λό-
για, που μπορεί να σας φέρουν σε δύσκολη
θέση στο επαγγελματικό σας περιβάλλον.
Εσάς των πρώτων ημερών, κάποια γνωριμία
θα σας ενθουσιάσει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, η μέρα αυτή θα είναι
μια ανατροπή των σχεδίων σας, κυρίως αν
έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα.
Αποφύγετε τις εντάσεις, που σίγουρα δεν
θα λύσουν τα προβλήματά σας με τους άλ-
λους, αλλά θα σας τα αυξήσουν επικίνδυ-
να. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα είναι μια δύστροπη μέρα, που θα πρέ-
πει να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις και κάθε
είδους συζητήσεις, που το αποτέλεσμά τους
είναι γεμάτο ανατροπές και τοξικότητα. Πολύ
πιθανόν να πάρετε μια αναγνώριση ή αισιόδο-
ξη προοπτική στα επαγγελματικά σας εσείς
των πρώτων ημερών. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Όλες αυτές τις μέρες κάτι σας βασανίζει και
ήρθε η στιγμή να κάνετε την επανάστασή
σας. Αντιμετωπίστε την καθημερινότητά σας
με έξυπνες επιλογές, χωρίς η ένταση να φέ-
ρει λεκτικές επιθέσεις προς τους άλλους. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτι-
κοί με τα οικονομικά σας, καθώς ίσως να
υπάρξουν παραπάνω έξοδα από αυτά που
είχατε προγραμματίσει για αυτό το διά-
στημα. Μια ευκαιρία θα παρουσιαστεί σε
ένα επαγγελματικό θέμα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μία ακόμη δύστροπη μέρα, που θα πρέ-
πει να προσέξετε την επικοινωνία σας
με πρόσωπα από το επαγγελματικό και
το οικογενειακό σας περιβάλλον. Φρον-
τίστε να έχετε αυτοέλεγχο σε κάθε πρό-
κληση που θα παρουσιαστεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλή μέρα για εσάς των πρώτων ημερών,
εφόσον θα υπάρξει μια ευκαιρία να τακτο-
ποιήσετε ένα οικογενειακό θέμα ή να φρον-
τίσετε τον χώρο σας. Η παραφωνία της μέ-
ρας αυτής θα είναι η επικοινωνία με πρόσω-
πο που είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή
σας κατά το παρελθόν.
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ΗΣελήνη περνά στο ζώδιο των Διδύμων, συναντά τον
Βόρειο Δεσμό, ενώ συγχρόνως κάνει τετράγωνο με
τον Δία. Όλο αυτό δείχνει μια εύνοια, κυρίως για
εκείνους που έχουν γεννηθεί τις πρώτες μέρες των

Ιχθύων, Διδύμων, Καρκίνου, Παρθένου, Σκορπιού και
Τοξότη. Από την άλλη ο Ερμής, πλανήτης κυρίαρχος των
Διδύμων, κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό. Η επικοινωνία, οι
μετακινήσεις, η σκέψη, οι συμφωνίες έχουν υπερβολή, αλλά
και το στοιχείο της ανατροπής. Συνδυαστικά με τη
Σελήνη, που βρίσκεται σε κενή πορεία, κυρίως τις πρωινές
ώρες, καλό είναι να κλείσουμε σήμερα τα αυτιά μας, αλλά
και το στόμα μας, γιατί κινδυνεύουμε από ανατροπές και
λάθος νοήματα που μπορεί να μεταφέρουμε στους άλλους.
Μια μέρα που θέλει πολλή προσοχή στην οδήγηση, αλλά
και σε κάθε μέσο μεταφοράς, καθώς θα υπάρχουν
προβλήματα και κίνδυνοι. Αναλυτικά για τα δώδεκα
ζώδια… 



Α
πό τη μέχρι σήμερα εμπειρία της επι-
στημονικής κοινότητας αλλά και τα
στατιστικά δεδομένα για τον τρόπο που

δρουν στην κοινότητα οι μεταλλάξεις Δέλτα και
Όμικρον, βλέπουμε ότι ενώ η Όμικρον αφορά
το 80% της διασποράς και το 20% η Δέλτα, εν-
τούτοις σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία των ασθενών
τα ποσοστά αλλάζουν. Οι νοσηλείες μοιράζον-
ται και το 50% είναι Δέλτα και το 50% Όμικρον.

Με αυτά τα δεδομένα και επειδή η Δέλτα θε-
ωρείται πολύ περισσότερο επικίνδυνη από την
Όμικρον, και με ημερήσια κρούσματα άνω των
30.000, κάθε συζήτηση για άρση των περιορι-
στικών μέτρων μοιάζει πρόωρη και επικίνδυνη.
Όπως επικίνδυνο μοιάζει να εμπλέκουμε κάθε
έννοια ενδεχόμενου πολιτικού κόστους με την
προστασία της υγείας -και εν προκειμένω της
ίδιας της ζωής- των πολιτών.

Εκφράστηκε η άποψη και από ειδικούς ότι ίσως
πρέπει να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημε-
ρομηνία της 16ης Ιανουαρίου για τον εμβολιασμό
των άνω των 60 ετών, πριν αρχίσουν να πέφτουν
τα πρόστιμα των 100 ευρώ τον μήνα για όσους πα-
ραμένουν ανεμβολίαστοι. Καλοπροαίρετη και
κοινωνικά ευαίσθητη η σκέψη.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή -όπως είχε τονίσει
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- δεν
συνιστά ποινή αλλά ένα κίνητρο προφύλαξης,
μια ώθηση ζωής. Λήφθηκε άλλωστε μετά τη
διαπίστωση ότι 9 στους 10 θανάτους από Covid-
19 αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών, 7 στους
10 διασωληνωμένους είναι ηλικίας άνω των 60

ετών και 8 στους 10 διασωληνωμένους ανεμ-
βολίαστοι.

Το να δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη κα-
ταληκτική ημερομηνία για τους ανεμβολία-
στους άνω των 60 είναι μια απόφαση που ενδε-
χομένως θα εξέπεμπε λάθος πολιτικό μήνυμα.

Ήδη, αν κάτι ζητείται από την κυβέρνηση -και
αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις- εί-
ναι να γίνει ακόμη πιο αποφασιστική στην
εφαρμογή των μέτρων. Αν η καταληκτική ημε-
ρομηνία της 16ης Ιανουαρίου για τους ανεμβο-
λίαστους άνω των 60 ετών παραταθεί, τότε η ει-
κόνα που θα εκπέμψει η κυβέρνηση θα είναι
μια εικόνα κυβέρνησης ευάλωτης στο πολιτικό
κόστος.

Η κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει αυτοπε-
ποίθηση και τόλμη. Όχι μόνο δεν πρέπει να δο-
θεί παράταση στους άνω των 60 ετών, αλλά θα
πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα και σε
μικρότερες ηλικίες. Ίσως το όριο πρέπει να κα-
τέβει, τουλάχιστον μια δεκαετία.

Επίσης, τώρα είναι επιβεβλημένο η κυβέρ-
νηση να πάρει αποφάσεις για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό κάθε στελέχους και υπαλλήλου
του δημόσιου τομέα. Κάθε πολίτης που πληρώ-
νεται από το κράτος, δηλαδή από τους δικούς
μας φόρους, πρέπει να πληροί τους όρους
ασφαλείας που επιβάλλει η πανδημία. Δεν
μπορεί να υπάρχουν ανεμβολίαστοι ένστολοι
(αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, λι-
μενικοί) και δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορεί
να υπάρχουν ανεμβολίαστοι ιερωμένοι, οι

οποίοι επίσης πληρώνονται από το Δημόσιο,
όταν μάλιστα τόσο ο αρχηγός της Ορθοδοξίας,
ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όσο και ο Αρχιε-
πίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος αλλά και
η Ιερά Σύνοδος έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ του
εμβολιασμού.

Βασική αρχή μιας δημοκρατικής και ευνο-
μούμενης Πολιτείας είναι ότι τα δικά μου δι-
καιώματα και οι ελευθερίες σταματούν εκεί
που πλήττονται τα δικαιώματα και οι ελευθε-
ρίες του συμπολίτη μου. Η ισορροπία στα δι-
καιώματα και στις ελευθερίες είναι η χρυσή το-
μή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Που σημαίνει
ότι δεν είναι δημοκρατικά αποδεκτό η υποτιθέ-
μενη δική μου ελευθερία στην άρνηση του εμ-
βολιασμού να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του συμ-
πολίτη μου, του γείτονά μου, του φίλου μου, του
συγγενή μου, του γονιού μου ή του παιδιού μου. 

Στις κοινωνίες υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει
κυβέρνηση που συνταγματική μέριμνά της εί-
ναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Δεν
είναι δυνατόν ο παραλογισμός των ολίγων να
γίνεται ανεκτός και να ορίζει την καθημερινό-
τητα και τις ζωές των πολλών. Σεβαστή η άποψη
των ολίγων, αλλά μέχρις ορισμένου σημείου.
Και το σημείο αυτό είναι ότι μέσα στους κόλ-
πους των ανεμβολίαστων γεννώνται οι μεταλ-
λάξεις και συντηρείται η πανδημία.

Αυτή τη θεμελιώδη αρχή πρέπει όχι μόνο να
την κατανοήσουν όλοι, αλλά να την κάνουν
πράξη. Αυτό είναι το συνταγματικό της χρέος.
Και αυτό περιμένει η πλειονότητα των πολιτών.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Κίνητρο ζωής και όχι τιμωρία το πρόστιμο
στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Όχι μόνο
δεν πρέπει 

να δοθεί
παράταση, αλλά 
να επεκταθεί η

υποχρεωτικότητα
και σε μικρότερες

ηλικίες
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