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Η
απειλή «λουκέτου» για την ιστορική «Αυγή» με
την παράδοση των 70 ετών στον χώρο της Αριστε-
ράς δεν μπορεί να χαροποιεί κανέναν στον χώρο

τόσο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας όσο και
της πολιτικής γενικότερα. Σημαντικοί δημοσιογράφοι και
διανοητές συνεργάστηκαν με την εφημερίδα, ενώ στις
σελίδες της δημοσιεύτηκαν και ρεπορτάζ με κοινωνικό
αποτύπωμα. Και ασχέτως αν κάποιος συμφωνεί ή δια-
φωνεί με την πολιτική γραμμή της εφημερίδας, ο πλου-
ραλισμός στην ενημέρωση και η πολυφωνία στα ΜΜΕ
πραγματικά δυναμώνουν τη δημοκρατία μας.

Τα τελευταία νέα για την τύχη της καθημερινής έκδο-
σης ήρθαν από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, που
επί της ουσίας έδωσε το «πράσινο φως» ώστε να στη-
ριχθεί η εφημερίδα και να μην ανασταλεί το καθημερινό
φύλλο. Θετικότατη εξέλιξη, που ωστόσο επιβεβαιώνει
τη στενή σύνδεση του κόμματος με το Μέσο. Άλλωστε,
είναι τοις πάσι γνωστό ότι η «Αυγή» είναι κομματικό όρ-

γανο με τη «βούλα» του 1974 από το τότε ΚΚΕ Εσωτερι-
κού, όταν επανεκδόθηκε μεταπολιτευτικά.

Η αλήθεια είναι ότι η θετική απόφαση του Πολιτικού
Συμβουλίου ήταν ουσιαστικά μονόδρομος για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Το πολιτικό κόστος από το
«λουκέτο» θα ήταν τεράστιο. Πώς θα μπορούσε να στη-
ριχθεί, λόγου χάρη, η κριτική στην κυβέρνηση για την
απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, το μάνατζμεντ
των εταιρειών, τις επενδύσεις των ξένων κεφαλαίων,
όταν δεν μπορείς να «κρατήσεις ένα μαγαζί», έστω και
με τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα «μαγαζιά» του Τύπου;

Και επικοινωνιακά το -ευτυχώς αποφευχθέν προσώ-
ρας- κλείσιμο θα είχε επιπτώσεις για το κόμμα. Όχι τό-
σο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές και τα στελέχη του δεν
θα έβρισκαν βήμα για να εκφράσουν τις θέσεις και τις
απόψεις τους, το πρόγραμμα και τις ειδήσεις της Κου-
μουνδούρου. Όχι, σίγουρα. Απλώς θα του έλειπε ένα
σημαντικό αντιπολιτευτικό «εργαλείο». Ιδιοκτησίας του

βέβαια, που σημαίνει ότι το πληρώνει το ίδιο το κόμμα.
Και αυτό γιατί ακόμη και σήμερα στην Κουμουνδούρου
δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν πως ο Τύπος ανέκαθεν
ήταν συμπολιτευόμενος και αντιπολιτευόμενος, αλλά
μέσω εκδοτικών επιχειρήσεων, μέσω προσπαθειών
από εκδότες, επιχειρηματίες, βιομήχανους, επαγγελ-
ματίες και εργαζόμενους μέσω συνεταιριστικών σχη-
μάτων (όπως η «Εφημερίδα των Συντακτών») με ίδια
κεφάλαια. Εφημερίδες-κομματικά όργανα δεν είχε και
δεν έχει η Νέα Δημοκρατία, ενώ στο ΠΑΣΟΚ το «λουκέ-
το» στην «Εξόρμηση» μπήκε το μακρινό 1997 - και μέχρι
τότε παρέμενε για συναισθηματικούς λόγους, αφού πο-
τέ δεν ήταν «πρώτης γραμμής» έντυπο.

Αν υπάρχουν επιχειρηματίες-εκδότες που θα επέν-
δυαν σε μια συμμαχία με το κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης; Οι απαντήσεις -και τα αίτιά τους- θα πρέ-
πει να αναζητηθούν μάλλον στην περίοδο της «πρώτη
φορά Αριστεράς».
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Η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της
«Political» και της Αμαλίας Κάτζου
ήρθε διά πρωθυπουργικών χειλέων,
στη χθεσινή συνέντευξη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στο «Ενώπιος Ενω-
πίω» του Ν. Χατζηνικολάου στον
ΑΝΤ1. Ο πρωθυπουργός προανήγ-
γειλε ότι η δεύτερη αύξηση θα έρθει
στις αρχές Μαΐου, θα είναι πολύ πά-
νω από το 2%, αν και η αρχική πρό-
βλεψη έκανε λόγο για τις αρχές Ιου-
λίου. «Έχω ζητήσει από τον υπουργό
Εργασίας να εκκινήσει άμεσα τη
διαδικασία για τη δεύτερη αύξηση
του κατώτατου μισθού από την 1η

Μαΐου», είπε ο πρωθυπουργός. «Θα
είναι σημαντική αύξηση, μεγαλύτε-
ρη κατά πολύ του 2% που είδαν οι ερ-
γαζόμενοι από την 1η Ιανουαρίου»,
προϊδέασε ο ίδιος, χωρίς να μπαίνει
σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, κα-
θώς είναι ήδη σε εξέλιξη το τεχνικό
σκέλος της διαδικασίας από πλευ-
ράς υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση σή-
μερα του νέου πλαισίου στήριξης για
επιχειρήσεις και επαγγελματίες που
έχουν πληγεί από τους περιορι-
σμούς λόγω κορονοϊού, κάτι που

επίσης είχε αποκαλύψει η εφημερί-
δα μας. «Εκτιμώ ότι τα μέτρα δεν θα
χρειαστεί να τα κρατήσουμε περισ-
σότερο», είπε σχετικά με τους πε-
ριορισμούς που έχουν επιβληθεί για
δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός, ο
οποίος αναφέρθηκε και στην υπο-
χρεωτικότητα των εμβολιασμών και
στο πρόστιμο στους ανεμβολίαστους
άνω των 60.

«Μου έκανε εντύπωση αυτά που
διέρρευσαν για την αναβολή του
προστίμου. Κάτι τέτοιο θα ήταν άδι-
κο για όσους έκαναν το εμβόλιο», εί-
πε σχετικά.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «POLITICAL» ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Μάιο η αύξηση του κατώτατου μισθού

Κ
ινήσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος
των πολιτών δρομολογεί η κυβέρνηση προ-
κειμένου να ορθωθεί τείχος άμυνας απέναντι
στο κύμα ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά

και επιχειρήσεις και αποτυπώνεται στα στοιχεία του πλη-
θωρισμού που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ.

Πρώτο βασικό εργαλείο θα είναι η αύξηση του κατώτα-
του μισθού, με την κυβέρνηση να συντέμνει τον χρόνο των
αποφάσεων, εντέλει, προκειμένου να ενισχυθεί το διαθέ-

σιμο εισόδημα. Όπως
είπε χθες ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου, ο πρω-
θυπουργός θα είναι
εκείνος που θα εξηγήσει
το σχέδιο της δεύτερης

αύξησης του κατώτατου μισθού. Η κεντρική κυβερνητική
γραμμή είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατό νωρίτερα η σχετι-
κή διαδικασία. Το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει
άμεσα στη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής συντονι-
σμού της διαβούλευσης, η οποία θα συντονίσει τον διάλο-
γο με τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιστημονικά ινστι-
τούτα, το ΚΕΠΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει άλλωστε και τον πολιτικό κίν-
δυνο που εκπορεύεται από το κύμα ακρίβειας τόσο στα
καύσιμα και την ενέργεια όσο και στα ράφια των σουπερ-
μάρκετ. Εξ ου και οι συσκέψεις στον άξονα Μεγάρου Μα-

ξίμου - οικονομικού επιτε-
λείου είναι συνεχείς ενό-
ψει ενός πακέτου ανακοι-
νώσεων που έχει προ-
αναγγελθεί. Η σπουδή
εξηγείται και από το γεγο-
νός ότι στην κυβέρνηση εί-
χαν πάντα ως βασικό επι-
χείρημα αυτό της στήριξης
του εισοδήματος των πολι-
τών και της αγοράς, ενώ
αυτό ήταν και στην αιχμή

του πολιτικού λόγου της ΝΔ το 2019, όταν ήρθε μετά τον
ΣΥΡΙΖΑ που «σάρωσε» τη μεσαία τάξη και εξελέγη με την
ατζέντα ότι όχι απλώς δεν θα βάλει νέους φόρους, αλλά
αντίθετα θα μειώσει και αρκετούς. Όπερ και εγένετο, όμως
ο πληθωρισμός και η διεθνής αύξηση στις τιμές των καυσί-
μων «σβήνουν» τις μειώσεις φόρων, με αποτέλεσμα η δυ-
σαρέσκεια των πολιτών να κλιμακώνεται.

Η λύση της μείωσης του ΦΠΑ έχει αποκλειστεί, καθώς
θα ενισχύσει τις πληθωριστικές τάσεις, ενώ θα έχει και ση-
μαντικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα. Η κυβέρνηση πάν-
τως προσανατολίζεται στο να ανακοινώσει τις επόμενες
μέτρα στήριξης και των πολιτών λόγω του κύματος ακρί-
βειας που θα διαρκέσει τουλάχιστον για το α’ τρίμηνο του
έτους, ενώ είναι σαφές ότι η στήριξη που προ ημερών ανα-
κοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας για τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και αερίου θα συνεχιστεί το πιθανότερο έως τον
Μάρτιο, καθώς η κυβέρνηση έχει βάλει «στην άκρη» ποσό
της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ προκειμένου να στηρίξει και τα
νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. 

«Ασπίδα» στην τσέπη του πολίτη

Με ποιες κινήσεις 
η κυβέρνηση
θωρακίζει
νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που
πλήττονται από 
τον πληθωρισμό

g_evgenidis@yahoo.gr
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ο Γιώργος 
Ευγενίδης 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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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»: ΕΕπιδότηση 56 εεκατ. σστους δικαιούχους για τον ΔΔεκέμβριοο

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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 
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Ο
ι προκλητικές αναφορές και οι
επιθέσεις σε πρόσωπα και θε-
σμούς της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας φαίνεται ότι αποτελούν τη

νέα διπλωματική τακτική της Άγκυρας, η
οποία στερούμενη επιχειρημάτων κατα-
φεύγει στην εμπρηστική ρητορική και τις
εθνικιστικές κορόνες.

Μετά τις επιθέσεις εναντίον του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, του Νίκου Δένδια και του
Νίκου Παναγιωτόπουλου, η προπαγανδιστι-
κή μηχανή της Τουρκίας έβαλε στο στόχα-
στρο και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου. Αφορμή για την
επίθεση σε βάρος της στάθηκαν οι δηλώ-
σεις που έκανε στην εκδήλωση για την ανέ-
γερση του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντια-
κού Ελληνισμού Σουρμένων, στον χώρο του
πρώην αεροδρομίου, όπου η κυρία Σακελ-
λαροπούλου αναφέρθηκε στην ποντιακή
γενοκτονία και τις βαρβαρότητες κατά των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου
από το βαθύ τουρκικό κράτος.

«Η ιστορία του ποντιακού ελληνισμού
υπήρξε μακρά, λαμπρή και οδυνηρή. Η τρα-
γική κατάληξή της με τη μεθοδευμένη και
συστηματική γενοκτονία, που με διωγμούς,
σφαγές, προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού
και ανείπωτη βαρβαρότητα τους ξερίζωσε
από τις πατρογονικές εστίες τους και τους
έφερε στον δρόμο της προσφυγιάς, είναι
ανεπούλωτο τραύμα. Ο άνθρωπος έχει ρί-
ζες και όταν τις κόψουν πονεί, έλεγε ένας
άλλος πρόσφυγας, ο Γιώργος Σεφέρης»,
δήλωσε συγκινημένη η κυρία Σακελλαρο-
πούλου.

Ακολούθησε η κατάπτυστη απάντηση του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την
οποία η Άγκυρα επιχειρεί να αλλάξει την
ιστορία και να αποποιηθεί τις ευθύνες της.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «αβάσι-
μους ισχυρισμούς» και «σχόλια που δια-
στρεβλώνουν την ιστορία της Τουρκίας».
Μάλιστα, παραβαίνοντας κάθε διπλωματικό
πρωτόκολλο, το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών επικρίνει την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, υποστηρίζοντας ότι «τέτοιες στά-
σεις και συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες
με τις ευθύνες που αναμένονται από τους
κρατικούς λειτουργούς», ενώ σε άλλο ση-
μείο κάνει το άσπρο μαύρο, λέγοντας ότι «η
Ελλάδα ήταν αυτή που επιχείρησε να εισβά-
λει και να καταλάβει την Ανατολία» και ότι
«ο ελληνικός στρατός διέπραξε βάρβαρα
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για

δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα απάν-
τησε στην Άγκυρα και μάλιστα σε ιδιαίτερα
σκληρή γλώσσα, επισημαίνοντας το διπλω-
ματικό ατόπημα της Τουρκίας. «Για μια ακό-
μη φορά, κατά παράβαση στοιχειωδών κα-
νόνων της διπλωματικής πρακτικής, η
τουρκική πλευρά καταφέρεται εναντίον
ανώτατου αξιωματούχου της Ελλάδας». Η
Αθήνα όμως απάντησε και επί της ουσίας
στα προκλητικά ψεύδη του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών. «Η τουρκική
πλευρά δυστυχώς διαστρεβλώνει για άλλη
μια φορά την πραγματικότητα και αποκρύ-
πτει όχι μόνο το τι έγινε στο παρελθόν αλλά
και τη συνεχιζόμενη πολιτική της, η οποία
καταπατά το Διεθνές Δίκαιο σε καθημερινή
βάση, δημιουργώντας εντάσεις και δηλητη-
ριάζοντας το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών»,
καταλήγει η ελληνική ανακοίνωση. Θέση
πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος κατά την ενη-
μέρωση των δημοσιογράφων τόνισε πως
«οι γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί από τη
χώρα μας και από άλλες χώρες», σημει-
ώνοντας η ιστορία ούτε παραχαράσσεται
ούτε διαγράφεται.  

Ώρα για «δημιουργικό διάλογο» 
Τη σκυτάλη της επιθετικής ρητορικής πή-

ρε στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος.
Απευθυνόμενος σε διπλωμάτες, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «κάποιες χώρες
πρέπει να σταματήσουν να λύνουν τα προ-
βλήματά τους με την Τουρκία στους διαδρό-
μους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και μίλησε
για «σαμποτάζ» στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας
από συγκεκριμένες χώρες, «φωτογραφί-
ζοντας» την Ελλάδα και τη Γαλλία, ενώ κα-
ταλήγοντας κάλεσε την Αθήνα σε «απευθεί-
ας δημιουργικό διάλογο».

Η Άγκυρα πάντως δεν περιορίστηκε στις
ρητορικές προκλήσεις, αλλά ανέβασε το
θερμόμετρο και στο Αιγαίο, με δύο τουρκι-
κά F-4 Phantom να πραγματοποιούν υπερ-
πτήση πάνω από τη νήσο Ζουράφα. Εννέα
υπερπτήσεις έχουν καταγραφεί από την αρ-
χή του έτους, με πιο χαρακτηριστικά την
πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους
πάνω από την Κανδελιούσα της Νισύρου
αλλά και τον σχηματισμό τεσσάρων τουρκι-
κών F-16 στις Οινούσσες. Σε κάθε παραβία-
ση και κάθε υπερπτήση τα αεροσκάφη των
γειτόνων αναχαιτίζονται από μαχητικά της
Πολεμικής Αεροπορίας, με το ΓΕΑ και το
ΑΤΑ να στέλνουν ηχηρό μήνυμα αποτροπής
ακόμη και την περίοδο των εορτών. 

Στο στόχαστρο
της Άγκυρας 
και η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας

Οι αλήθειες της Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου 
για τη Γενοκτονία των 
Ποντίων ενόχλησαν την Τουρκία 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Αποφασισμένη η κυβέρνηση για την 
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Μ
ε σταθερά βήματα συμπλη-
ρώνεται το παζλ της «ομάδας
κρούσης» του Κινήματος Αλ-
λαγής υπό την ηγεσία του Νί-

κου Ανδρουλάκη. Χθες ανακοινώθηκαν οι
τομεάρχες-βουλευτές που θα αναλάβουν
την εκπροσώπηση του κόμματος στις κοι-
νοβουλευτικές μάχες. Στο πλαίσιο αυτό
δεν υπήρξαν «βίαιες ανακατατάξεις» ούτε
αποκλεισμοί. Ήταν περισσότερο μια κίνη-
ση αναδιάταξης των κοινοβουλευτικών
τομέων ευθύνης των βουλευτών μετά την
αναβάθμιση του Μιχάλη Κατρίνη. Συγκε-
κριμένα, τα πρόσωπα που θα αναλάβουν
να τεκμηριώσουν στο Κοινοβούλιο τις θέ-
σεις του κόμματος ανά τομέα αλλά και να
«στριμώξουν» τους αρμόδιους υπουρ-
γούς είναι:
• Αντωνίου Τόνια: Κλιματικής Κρίσης
• Αρβανιτίδης Γιώργος: Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
• Αχμέτ Ιλχάν: Ψηφιακής Διακυβέρνησης
• Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα: Δικαιο-
σύνης
• Γκόκας Χρήστος: Υποδομών και Μετα-
φορών
• Καμίνης Γιώργος: Προστασίας του Πολί-
τη - Μετανάστευσης και Ασύλου
• Καστανίδης Χαράλαμπος: Επικρατείας
• Κεγκέρογλου Βασίλης: Εθνικής Άμυνας
• Κεφαλίδου Χαρά: Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων
• Κωνσταντόπουλος Δημήτρης: Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού
• Λιακούλη Ευαγγελία: Εσωτερικών
• Λοβέρδος Ανδρέας: Εξωτερικών
• Μουλκιώτης Γιώργος: Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
• Μπαράν Μπουρχάν: Ψυχικής Υγείας
• Μπιάγκης Δημήτρης: Τουρισμού - Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Πάνας Απόστολος: Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων
• Πουλάς Ανδρέας: Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
• Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος: Οικονομι-
κών
• Φραγγίδης Γιώργος: Υγείας. 

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Πα-
πανδρέου εκπροσωπεί την παράταξη στο
Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι κενές θέσεις
Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στη

συμπλήρωση των κενών θέσεων που
υπάρχουν στο κόμμα. Με δεδομένο ότι ο
Μανόλης Χριστοδουλάκης παραμένει
γραμματέας του κόμματος, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα
που θα αναλάβουν τη θέση του εκπροσώ-
που Τύπου. Η περίπτωση του βουλευτή
Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, που είχε

ακουστεί έντονα το προηγούμενο διάστη-
μα, φαίνεται ότι απομακρύνεται, από τη
στιγμή μάλιστα που διατηρεί και τον τομέα
ευθύνης Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το
θέμα το χειρίζεται αυστηρά ο κ. Ανδρου-
λάκης, ο οποίος ακούει και «διαβάζει»
προσεκτικά τις αντιδράσεις για τα ονόμα-
τα που πέφτουν στο τραπέζι. Δεν αποκλεί-
εται πάντως να καταλήξει σε ένα διπλό
σχήμα «άνδρα-γυναίκας». Σε κάθε περί-
πτωση πάντως ο χρόνος μετράει αντίστρο-
φα και ο γρίφος του νέου εκπροσώπου θα
λυθεί πολύ σύντομα. 

Την ίδια στιγμή, τα μαντάτα των δημο-
σκοπήσεων συνεχίζουν να προκαλούν
χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε δη-
μοσκόπηση της Interview για την Politic το

ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί να καταγράφει δυνα-
μική με διψήφια ποσοστά της της τάξης
του 12%, κλείνοντας τη διαφορά με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις 10 μονάδες. Αλλά και ο Νίκος
Ανδρουλάκης απολαμβάνει υψηλά ποσο-
στά δημοφιλίας, καθώς βρίσκεται στη
δεύτερη θέση με 42,9%, με πέντε μονάδες
διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
οποίος βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέ-
ση, και τον Αλέξη Τσίπρα στην 3η.

Στον απόηχο της ιστορικής στροφής
των «Times» υπέρ της επιστροφής των
Μαρμάρων του Παρθενώνα στη Ελλά-
δα και λίγες μέρες μετά την επιστροφή
του θραύσματος από το Μουσείο του
Παλέρμο στη χώρα μας, η κυβέρνηση
διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι είναι απο-
φασισμένη να δράσει αποτελεσματικά
για να πετύχει τον εθνικό στόχο της
επιστροφής των Γλυπτών από το Βρε-
τανικό Μουσείο. Από το βήμα της Βου-
λής η αρμόδια υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι «η κυ-

βέρνηση εργάζεται προκειμένου να
γίνει το όραμα της Μελίνας πραγματι-
κότητα», προσθέτοντας ότι δεν φτάσα-
με τυχαία τον Σεπτέμβριο στην απόφα-
ση της Ουνέσκο, που κάνει λόγο για
διακυβερνητικό ζήτημα, το οποίο
οφείλει το Ηνωμένο Βασίλειο να συ-
ζητήσει με τη χώρα μας. «Η ελληνική
κυβέρνηση έχει τη μόνιμη στάση ότι τα
γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο είναι
προϊόν κλοπής», είπε η υπουργός, το-
νίζοντας ότι όλα τα άλλα που ακούγον-
ται είναι σπέκουλα.

Η Όμικρον χτύπησε και το Κοινοβούλιο,
σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα και rapid test

Μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων που εν-
τοπίστηκαν στη Βουλή, καθώς επί συνόλου 893
rapid tests μόλις 9 άτομα βρέθηκαν θετικά
στον κορονοϊό, στην πλειοψηφία τους ασυμ-
πτωματικά. Εν τω μεταξύ, ένας από τους 300
βουλευτές παραμένει ανεμβολίαστος, όπως εί-
πε ο ΠτΒ, εξηγώντας ότι έχει επικαλεστεί λό-
γους υγείας και ότι οι υπόλοιποι είναι υγειονο-
μικά τακτοποιημένοι.

Στο πλαίσιο ανάσχεσης της πανδημίας, η
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφά-
σισε αυστηροποίηση των μέτρων με περιορι-
σμό του αριθμού των παρόντων βουλευτών στις

συνεδριάσεις. Στην αίθουσα της Ολομέλειας
δεν θα μπορούν να παρίστανται ταυτοχρόνως
περισσότεροι από 100 βουλευτές και στην αί-
θουσα της Γερουσίας περισσότεροι από 40. Οι
μικρότερες αίθουσες θα χρησιμοποιούνται μό-
νο σε περίπτωση ανάγκης και δεν θα πρέπει σε
αυτές οι βουλευτές να είναι περισσότεροι από
6. Αποφασίστηκε επίσης περικοπή ταξιδιών
στο εξωτερικό και περικοπή των επισκέψεων
στους εκθεσιακούς χώρους της Βουλής. Ταυ-
τοχρόνως, θα συνεχιστεί η επιστολική ψηφο-
φορία. Για τους υπαλλήλους θα ισχύσει τηλερ-
γασία μέχρι και 50%.

Οι «υπουργοί» του 
Νίκου Ανδρουλάκη ανά 
ευθύνης τομέα 

Ιδού η «σκιώδης
κυβέρνηση» 
του νέου ΠΑΣΟΚ
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Το Πολιτικό Συμβούλιο
ανέθεσε στο ΔΣ της
εφημερίδας την εξεύρεση
βιώσιμης λειτουργίας με 
το έντυπο εν λειτουργία

Ειδική μέριμνα έτσι ώστε να μη χρεωθούν με μέρες
κανονικής αδείας θα υπάρξει για τους γονείς που
αναγκάστηκαν να σταματήσουν από τη δουλειά τους
για να περιθάλψουν τα ανήλικα παιδιά τους που νο-
σούν από κορονοϊό. Με το άνοιγμα των σχολείων πολ-
λοί μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και έτσι
οι γονείς αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση της κανονι-
κής τους άδειας.

Ωστόσο, η άδεια ειδικού σκοπού που δικαιούνται οι
εργαζόμενοι γονείς θα ισχύσει και για αυτούς που
έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας, καθώς
αναμένεται την Τετάρτη η νομοθετική ρύθμιση, για την

οποία θα υπάρξει συνεννόηση να έχει αναδρομική
ισχύ, ώστε να πιάσει και αυτούς που χρεώθηκαν ημέ-
ρες από την τακτική τους άδεια για αυτό τον λόγο.

Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί προχωρούν άμεσα
σε ενέργειες τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιω-
τικό τομέα, προκειμένου οι ρυθμίσεις να εναρμονι-
στούν με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα και να αντα-
ποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γονέων. Οι
υπό επεξεργασία νομοθετικές ρυθμίσεις των δύο
υπουργείων, που αναμένεται να ψηφιστούν από τη
Βουλή την επόμενη εβδομάδα, καθώς την τρέχουσα
δεν υπάρχει προγραμματισμένο νομοθετικό έργο, θα

έχουν δύο ενιαίους κανόνες. Πρώτον, η άδεια θα έχει
εντέλει διάρκεια πέντε ημερών, ώστε να ευθυγραμμι-
στεί με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για
πενθήμερη καραντίνα, με δυνατότητα παράτασής της
εφόσον το τεστ του παιδιού εξακολουθεί να βγαίνει
θετικό στον ιό ή επιμένουν τα συμπτώματα και ο για-
τρός γνωματεύσει παράταση του κατ’ οίκον περιορι-
σμού. Αυτό που εκκρεμεί είναι εάν κάποια από τις πέν-
τε ημέρες θα αφαιρείται από την ετήσια άδεια του ερ-
γαζόμενου, όπως ισχύει σήμερα στο Δημόσιο με το
3+1, δηλαδή, κάλυψη των τριών ημερών από το Δημό-
σιο και μία ημέρα από την άδεια του εργαζόμενου.

Αναδρομική άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν με Covid

Η
είδηση της αναστολής του κα-
θημερινού φύλλου της εφημε-
ρίδας «Αυγή», που θεωρείται
κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ,

δημιούργησε ένα μεγάλο κύμα απογοή-
τευσης αλλά και συμπαράστασης σε ένα
σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινω-
νίας, όχι μόνο φίλα προσκείμενης στην
αξιωματική αντιπολίτευση. 

Στην είδηση της αναστολής, έσπευσαν τα
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και φίλοι του κόμμα-
τος που μέχρι πρότινος δεν αγόραζαν το
καθημερινό φύλλο, να γίνουν συνδρομη-
τές, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένα πρώτο
χρηματικό ποσό, στέλνοντας παράλληλα το
μήνυμα πως μπορεί να αποφευχθεί η ανα-
στολή του καθημερινού φύλλου. 

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Η
πραγματικότητα είναι πως εδώ και πολύ
καιρό η «Αυγή» δεν είναι βιώσιμη. Και σε
αυτόν τον παρονομαστή η διοίκηση προχώ-
ρησε το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου,
το οποίο όμως δεν απέδωσε όπως περίμε-
ναν, ενώ συσπείρωσε τους εργαζόμενους
απέναντι από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - μέλη
του διοικητικού συμβουλίου της «Αυγής». 

Αυτό που διαμηνύουν πολλοί κομματικοί
είναι πως στην «Αυγή» υπάρχουν εργαζό-
μενοι που δεν είναι παραγωγικοί ενώ πλη-
ρώνονται κανονικά και άλλοι που «βγάζουν
όλη τη δουλειά». 

Ο τελευταίος διευθυντής της «Αυγής»,
Άγγελος Τσέκερης, έχει καταβάλει τεράστια
προσπάθεια εξυγίανσης της εφημερίδας,
με εμπλουτισμό της ύλης και νέες ιδέες,
ωστόσο από μόνο του αυτό δεν φτάνει. Κύ-
κλοι του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως ο ίδιος ο
γραμματέας Τζανακόπουλος αλλά και ο
πρόεδρος Τσίπρας στην ουσία θεωρούν χα-
μένη υπόθεση την «Αυγή» και για αυτό δεν

τη στήριξαν πραγματικά. «Ποια από τα κομ-
ματικά στελέχη, που έχουν μηνιαίο μισθό
από το κόμμα, αγοράζουν καθημερινά την
“Αυγή”; Έβαλαν μανατζαραίους να μας
πουν ότι δεν είναι βιώσιμη; Να την κάνουν
βιώσιμη. Έχει χρέος το ΔΣ της “Αυγής” να
τη σώσει», τονίζουν πηγές της Κουμουν-
δούρου στην «Political». Και η απάντηση
δεν άργησε να έρθει από το Πολιτικό Συμ-
βούλιο, που επανεπιβεβαίωσε τη στήριξη
στο ΔΣ της «Αυγής» και του ανέθεσε την

εξεύρεση βιώσιμης λειτουργίας με την
εφημερίδα εν λειτουργία. 

Νέο σόου 
Πολάκη

Ακόμη μια έκρηξη του Παύλου
Πολάκη στη Βουλή, αυτή τη φορά
βάζοντας στο στόχαστρό του τις
Ανεξάρτητες Αρχές. Ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε ευθεία
αμφισβήτηση του παραγόμενου
έργου αλλά και της αυτοτελούς
λειτουργίας των Ανεξάρτητων
Αρχών.

«Είναι τύποις ανεξάρτητες οι Αρ-
χές αυτές και εκτελούν πολιτική λει-
τουργία», ανέφερε, με αφορμή τη
συζήτηση για τον διορισμό ή την
ανανέωση της θητείας των μελών
της Αρχής Καταπολέμησης της Νο-
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές Δραστηριότητες, τα οποία στε-
λεχώνουν τη μονάδα διερεύνησης
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο κ. Πολάκης αναρωτήθηκε «αν
η συγκεκριμένη Αρχή έχει παρά-
ξει κάτι τα τελευταία δύο χρόνια
και αν έχει δώσει στη δημοσιότητα
στοιχεία που αφορούν υποθέσεις
που σχετίζονται με το όργιο υπερ-
κοστολογήσεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ ή
στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

Η απάντηση ήρθε από τον παρι-
στάμενο υπουργό Δικαιοσύνης
Κώστα Τσιάρα, επισημαίνοντας
ότι «δεν μπορεί να λέμε ότι οι
Ανεξάρτητες Αρχές είναι καλές
όταν είμαστε στην κυβέρνηση και
κακές όταν είμαστε στην αντιπο-
λίτευση».

Τελικά, θετική ψήφο στα προ-
τεινόμενα πρόσωπα έδωσαν οι
βουλευτές της ΝΔ, ενώ «πα-
ρών» δήλωσαν οι εκπρόσωποι
όλων των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Σώστε την “Αυγή”»
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Του Ηλία Παλιαλέξη

Σ
ημαντικά νέα έργα, που θωρα-
κίζουν την ανθεκτικότητα του
Εθνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς και ενισχύουν τις εγχώριες

και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις,
περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της δεκαε-
τίας 2023-2032 από τον Ανεξάρτητο Δια-
χειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΔΜΗΕ). Όπως δήλωσε ο πρό-
εδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης, «ο
ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει την υψηλή του προ-
σαρμοστικότητα στις μεγάλες προκλήσεις
της εποχής και το όραμά του για ένα βιώ-
σιμο ενεργειακό μέλλον», ανακοινώνον-
τας ταυτόχρονα τις εξελίξεις για όλα τα
μεγάλα έργα.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Μανουσάκης,
ήδη την τελευταία τετραετία ο ΑΔΜΗΕ
έχει ολοκληρώσει κρίσιμες στρατηγικές
επενδύσεις άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Πρό-
σθεσε δε ότι «με τα νέα έργα που έχουμε
εντάξει στο επενδυτικό μας πρόγραμμα
2023-2032 αναβαθμίζουμε τεχνολογικά
τη ραχοκοκαλιά του Συστήματος Μεταφο-
ράς και εντάσσουμε όλο και περισσότερες
υποδομές μας στην ψηφιακή εποχή. Μέ-
σω των διεθνών διασυνδέσεων που δρο-
μολογούμε προς κάθε πλευρά των συνό-
ρων, συμβάλλουμε εμπράκτως στην εμ-
βάθυνση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού
και της περιφερειακής ενεργειακής συ-
νεργασίας».

Ειδικότερα, με το νέο ΔΠΑ 2023-2032,
συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ,
ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει το επενδυτικό του
πρόγραμμα, το οποίο έχει εμπροσθοβαρή
σχεδιασμό, καθώς εκτιμάται ότι περισσό-
τερα από τα μισά κεφάλαια θα επενδυ-
θούν έως το 2026. 

Διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
Στον δεκαετή σχεδιασμό 2023-2032

του ΑΔΜΗΕ αναφέρεται για πρώτη φορά η
διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου. Στη φά-
ση εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας

βρίσκεται η σχεδιαζόμενη νέα διασύνδε-
ση Ελλάδας - Ιταλίας, ενώ ο διαγωνισμός
για τη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2022. Ο
προϋπολογισμός για το ελληνικό τμήμα
του έργου προσεγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ,
ενώ το έργο έχει ορίζοντα κατασκευαστι-
κής ολοκλήρωσης το β’ εξάμηνο του
2022. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ έχει κινήσει τις
διαδικασίες για τη μελέτη νέας διασύνδε-
σης Ελλάδας - Αλβανίας και στην παρού-
σα φάση συγκροτείται για τον σκοπό αυτό
ομάδα εργασίας από κοινού με τον Δια-
χειριστή του Συστήματος της Αλβανίας.

Επιπλέον, επιταχύνεται ο εκσυγχρονι-
σμός του Συστήματος Μεταφοράς με την
εισαγωγή υπερσύγχρονου τεχνολογικού
εξοπλισμού σε κρίσιμες ηλεκτρικές υπο-
δομές της χώρας μέσα από την αναβάθμι-
ση του υφιστάμενου Προγράμματος Ανα-
νέωσης Παγίων, ο προϋπολογισμός του

οποίου διευρύνεται από 80 σε 200 εκατ.
ευρώ. Προβλέπονται επίσης νέα έργα
ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς
στη Κρήτη με την εγκατάσταση νέου συ-
στήματος AC Chopper και δρομολογείται
η καλωδιακή σύνδεση του νέου Υποσταθ-
μού Χανιά ΙΙ και στο κλείσιμο του βρόχου
Καστέλι - Χανιά, με την κατασκευή νέου
Υποσταθμού 150 kV στον Κάντανο και δύο
νέων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV Καστέ-
λι - Κάντανος και Χανιά - Κάντανος.

Αντικατάσταση παλιού εξοπλισμού
Ανανεώνονται κρίσιμες υποδομές στη

Βόρεια και Δυτική Ελλάδα με νέα έργα αν-
τικατάστασης πεπαλαιωμένου εξοπλι-
σμού σε Υποσταθμούς και Κέντρα Υπερυ-
ψηλής Τάσης στη Βόρεια και Δυτική Ελλά-
δα και γίνονται νέα έργα αναβάθμισης στα
ΚΥΤ Μελίτης, Αμυνταίου, Αγίου Δημητρί-
ου και Αράχθου, καθώς και στον Υποσταθ-
μό Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, επιτρέπον-
τας την ασφαλέστερη διακίνηση της πα-
ραγωγής μονάδων ΑΠΕ. Παράλληλα, δρο-
μολογείται νέο έργο αντικατάστασης πε-
παλαιωμένων καλωδίων σε περιοχές της
Θεσσαλονίκης με καλωδιακές γραμμές
σύγχρονης τεχνολογίας.

Με ταχύ ρυθμό προχωρά το εμβληματι-
κό έργο της διασύνδεσης Κρήτης - Αττι-
κής που υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία
του ΑΔΜΗΕ Αριάδνη Interconnection, με
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Το έργο,
με συνολικό προϋπολογισμό που υπερ-
βαίνει το 1 δισ. ευρώ, θα συνδέσει τη Δυτι-
κή Αττική με το Ηράκλειο Κρήτης με ηλε-
κτρικά καλώδια μήκους 340 χλμ., υπερυ-

ψηλής τάσης 500 kV και συνολικής ισχύος
1.000 MW. Επίσης, στη γραμμή εκκίνησης
βρίσκεται η τέταρτη και τελευταία φάση
της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με την
οποία η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Μή-
λος και η Σέριφος θα ενωθούν με τον
ηπειρωτικό κορμό με καλώδια συνολικού
μήκους 350 χλμ.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο ΑΔΜΗΕ
πρόκειται να διασυνδέσει τα Δωδεκάνησα
και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαί-
ου, στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου επενδύ-
σεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,35
δισ. ευρώ. Ήδη το καλοκαίρι του 2022 θα
ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Σκιάθου
με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω της Εύ-
βοιας, στο πλαίσιο επένδυσης 57 εκατ. ευ-
ρώ. Τέλος, το επενδυτικό πρόγραμμα του
ΑΔΜΗΕ για τα Ιόνια Νησιά προβλέπει έρ-
γα ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ μέχρι
το 2025, με στόχο την ασφαλή τροφοδότη-
σή τους από το χερσαίο Σύστημα. Τα προ-
γραμματισμένα έργα περιλαμβάνουν την
αντικατάσταση της καλωδιακής σύνδεσης
Κυλλήνης - Ζακύνθου, την αναβάθμιση
της διασύνδεσης Λευκάδας - Κεφαλο-
νιάς, καθώς και νέα διασύνδεση μεταξύ
Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας.

Ο πρόεδρος και CEO 
του Οργανισμού 
Μ. Μανουσάκης μιλάει 
για νέο επενδυτικό πρόγραμμα
προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ

Α Δ Μ Η Ε

Αυτά είναι τα μεγάλα έργα
της δεκαετίας 2023-2032



ΟΟ Μπογδάνος φεύγει, 
ο Λάλας έρχεται…
Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σταμάτησε την εκ-
πομπή που έκανε στο ραδιόφωνο των Παραπο-
λιτικών, διότι ο άνθρωπος θέλει να αφιερωθεί
στον πολιτικό του αγώνα κ.λπ. Λογικό το
ακούω, αφού όπως όλα δείχνουν βαίνουμε
προς μια άτυπη προεκλογική περίοδο και οι
υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να τρέξουν για
την εκλογή τους στις περιφέρειές τους. Στη θέ-
ση του στο ραδιόφωνο θα πάει ο Θανάσης Λά-
λας. Πού τον «ξέθαψαν», ρε παιδιά, τον Θανά-
ση; Έχει να εμφανιστεί από την εποχή του Λαμ-
πράκη… Τα τελευταία χρόνια έκανε τον ζωγρά-
φο και έβαφε και αυτοκίνητα. Μη γελάτε, σας
παρακαλώ, car painting έκανε… δεν απέχει
πολύ από την πολιτική ανάλυση.

Και οι «Times» 
στο πλευρό της Ελλάδας

Η στρατηγική του Μητσοτάκη για τα Γλυπτά
του Παρθενώνα φαίνεται να αποδίδει. Κατά
τρόπο ασυνήθιστο, για πρώτη φορά στο πλευ-
ρό της Ελλάδας στέκονται και οι «Times» του
Λονδίνου. Δεν το λες και κάτι συνηθισμένο
αυτό. Σε δημοσίευμά τους αναφέρουν πως
«πρέπει να επιστραφούν». Η βρετανική εφη-
μερίδα μάλιστα σημειώνει ότι επί πενήντα
χρόνια στήριζαν την κυβέρνηση και το Βρετα-
νικό Μουσείο στη θέση κατά της επιστροφής
και σήμερα ανακοινώνουν ότι αλλάζουν γνώ-
μη: «Για περισσότερα από πενήντα χρόνια,
καλλιτέχνες και πολιτικοί έχουν υποστηρίξει
ότι έργα τέχνης τόσο θεμελιώδη για την πολι-
τιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα. Το μουσείο αλλά και η
βρετανική κυβέρνηση υποστηριζόμενα από
τους “Times” αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή.
Αλλά τώρα οι συνθήκες άλλαξαν. Τα γλυπτά
ανήκουν στην Αθήνα. Πρέπει τώρα να επι-
στραφούν», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Στο «μικροσκόπιο» τα
λεφτά της Σιγκαπούρης 
Πολλά μπουμπούκια της εγχώριας επιχειρη-
ματικής ελίτ θα μουσκέψουν στον ιδρώτα πο-
λύ σύντομα. Η νομοθετική διαδικασία που βρί-
σκεται σε
εξέλιξη για
την κύρωση
της σύμβα-
σης μεταξύ
της Ελληνι-
κής Δημο-
κρατίας και
της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την
εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την απο-
φυγή της φοροδιαφυγής θα τους προκαλέσει
αϋπνίες. Όλα κρίνονται στο άρθρο 27 του σχε-
δίου νόμου. Το σχετικό άρθρο προβλέπει την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμό-
διων Αρχών των δύο κρατών για τους φόρους
που καλύπτονται από τη σύμβαση. Ουσιαστικά
θα ανοίξει τη στρόφιγγα της πληροφόρησης
για αδήλωτες καταθέσεις και επενδύσεις Ελ-
λήνων στη Σιγκαπούρη. Στοιχεία που υπάρ-
χουν από συγκεκριμένες υποθέσεις και πη-
γές έχουν δείξει πως η Σιγκαπούρη την τελευ-
ταία δεκαετία υπήρξε μια δεύτερη Ελβετία και
ένα νέο Λιχτενστάιν για πολλούς Έλληνες που
αποκρύβουν τον πραγματικό πλούτο τους.

Η ξεφτίλα των «Ράδιο Αρβύλα» δεν έχει
τέλος. Όπως ίσως θα διαπιστώσατε, κατά
την επιστροφή τους στον τηλεοπτικό αέρα
του ΑΝΤ1 άφησαν υπονοούμενα ότι δήθεν
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τους κό-
ψει την εκπομπή. Ο κύριος Κανάκης, τελι-
κά, πολύ μεγάλη ιδέα έχει για τον εαυτό
του. Στ’ αλήθεια πιστεύει ότι ο πρωθυ-
πουργός της χώρας θα ασχολούνταν με
την εκπομπή; Μήπως έχουν δίκιο αυτοί
που λένε ότι ο άνθρωπος έχει καβαλήσει
καλάμι και νομίζει ότι είναι opinion
leader, για να ενισχύσει το επιχείρημα του
«η σάτιρα ενοχλεί»;

Άρχισαν τα
βρόμικα παιχνίδια
οι φίλοι μας 
οι Ευρωπαίοι

Η
Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας Μέιριντ ΜακΓκίνες
στις 10 Ιανουαρίου 2022 έστειλε επι-

στολή στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, με την οποία του ζητάει να
δώσει απαντήσεις για μια σειρά από σοβαρά
ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά την αξιολό-
γηση που διενήργησε προ μηνών το Συμβούλιο
της Ευρώπης στους φορείς που εμπλέκονται
στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει στην επιστολή
της αυτή η καλή κυρία: «Η έκθεση εντόπισε μια
σειρά από ελλείψεις σε σχέση με την εφαρμο-
γή και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου
για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότη-
ση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα». Κι όλα αυ-
τά κατά τυχαίο τρόπο έρχονται λίγο πριν ξεκι-
νήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα
ίδια βρόμικα παιχνίδια έπαιζαν με την Ελλάδα
και στα «πέτρινα» μνημονιακά χρόνια σάς θυ-
μίζω…

Ξέρει κανείς να μας πει τι γί-
νεται με αυτή την υπόθεση
του Ισραηλινού μεγιστάνα
των διαμαντιών, Μπένι

Στάινμετς; Θα εκδοθεί ή όχι
στη Ρουμανία, όπου του έχει

επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών για
υπόθεση διαφθοράς; Ναι, αυτός που είχε
έρθει τον περασμένο Νοέμβριο με το ιδιωτι-
κό του τζετ στην Ελλάδα… Αν μάθετε, να μας
πείτε και για ποιον λόγο ήρθε στην Ελλάδα.
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Ο «πολύς» κύριος
Κανάκης

Άρχισαν τα
επικοινωνιακά φάουλ
στο ΚΙΝΑΛ  

Το πρώτο επικοινωνιακό φάουλ υπό τη νέα
ηγεσία στο ΚΙΝΑΛ σημειώθηκε χθες, προκα-
λώντας τα
οργισμένα
σχόλια πολ-
λών δημο-
σιογράφων.
Ο λόγος για
τη διαρροή
των ονομά-
των των νέων τομεαρχών σε ιστοσελίδα, λίγες
ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.
Όπως ήταν φυσικό, ακούστηκαν διάφορα σε
διάφορους και σε διάφορες γλώσσες.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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LOCKΑπό σύμβολο αντίστασης
σε… 5άστερο ξενοδοχείο
Ο

ι νεότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι τα «τρία ταυ». Κάπου εκεί στη Σταδίου στον
αριθμό 15 υπάρχει ένα ιστορικό κτίριο, το μέγαρο των «ΤΤΤ» (Ταχυδρομείων,
Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας), όπως το ονόμαζαν οι παλαιοί Αθηναίοι,

το οποίο αποτελεί έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά. 
Στο συγκεκριμένο κτίριο, όπως και στο κεντρικό μέγαρο των ταχυδρομείων στην

πλατεία Κοτζιά, οι ηρωικοί «τριατατικοί» τον Απρίλιο του 1942 είχαν οργανώσει την
πρώτη επί γερμανικής κατοχής απεργία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν η αγωνι-
στική απάντηση στην πείνα και την τρομοκρατία των κατακτητών, αλλά και το προοί-
μιο της ένδοξης Εθνικής Αντίστασης. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της εποχής ήταν
ο τότε συνδικαλιστής και μετέπειτα ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωρά-
κης. Σύμβολο της Αντίστασης το κτίριο των «ΤΤΤ». Τώρα μαθαίνω ότι πάνε να το κά-
νουν πεντάστερο ξενοδοχείο 91 δωματίων και 240 κλινών. 

Το είχε αγοράσει το 2017 ο περιβόητος ομογενής επιχειρηματίας από τη Βενε-
ζουέλα Θόδωρος Δουζόγλου, καταβάλλοντας συνολικά 11 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος είχε
αγοράσει και το «Πεντελικόν» στο Κεφαλάρι. Πού ’σαι, Χαρίλαε, να δεις μεγαλεία;

Το μεγάλο στοίχημα του Θεοδωρικάκου…
Τάκης Θεοδωρικάκος και Κυριάκος Πιερρακάκης συνεργάζονται στενά για την ψηφιοποίηση δεκάδων
υπηρεσιών που προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία. Ένα πρώτο βήμα έγινε με το ψηφιακό
πιστοποιητικό ταυτοποίησης. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι να γίνει ψηφιακά η επίδοση των
δικαστικών κλήσεων. Να μην ψάχνουν οι αστυνομικοί τούς υπόδικους και τους μάρτυρες. Αν
επιτευχθεί αυτή η μεταρρύθμιση, θα «απελευθερωθούν» τουλάχιστον 1.500 αστυνομικοί που σήμερα
είναι επιφορτισμένοι με αυτό το άχαρο έργο. Μιλάμε τώρα για πάνω από ένα εκατομμύριο κλήσεις τον
χρόνο, για τις οποίες οι αστυνομικοί αναγκάζονται να κάνουν τους «ταχυδρόμους» για να τις
επιδώσουν. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία;
Χίλιοι πεντακόσιοι αστυνομικοί θα επιστρέψουν σε μάχιμη υπηρεσία, κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος.
Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να βάλει το χεράκι του και το υπουργείο Δικαιοσύνης, να
βρεθεί δηλαδή η κατάλληλη νομική φόρμουλα, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα.
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Γιατί παγώνουν 
οι σεισμικές
έρευνες 
στην Κρήτη; 
Μετά το φιάσκο με τον EastMed, άλλη

μια εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει

ότι γεωστρατηγικά έχουμε ραγδαίες

εξελίξεις… Σε επ’ αόριστον πάγωμα

οδηγούνται οι έρευνες υδρογονανθρά-

κων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως

και δυτικά της Κρήτης, καθώς σύμφω-

να με πληροφορίες η κοινοπραξία των

εταιρειών Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ

αποφάσισε να μην προχωρήσει φέτος

στη διενέργεια σεισμικών καταγρα-

φών, όπως προβλεπόταν στη σύμβαση

παραχώρησης. Συγκεκριμένα, η κοι-

νοπραξία επέδωσε στην Ελληνική Δια-

χειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

το workplan της, στο οποίο δεν περι-

λαμβάνεται η διενέργεια σεισμικών

ερευνών στην Κρήτη, κατά το επίμαχο

διάστημα του φετινού χειμώνα. Τα ευ-

κόλως εννοούμενα παραλείπονται… 

Οι 600 εργαζόμενοι στα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας, με επιστολή που
κοινοποιείται στο γραφείο του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, στον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωρ-
γιάδη, στον αντιπρόεδρο της Βου-
λής Αθ. Μπούρα, στον υφυπουργό
Δικαιοσύνης Γ. Κώτσηρα και στον
βουλευτή Δυτικής Αττικής Ευ.
Λιάκο, ζητούν εξηγήσεις από τον
υπ. Άμυνας για την καθυστέρηση
στην υπογραφή του σχεδίου εξυ-
γίανσης από πλευράς του, η οποία
είναι απολύτως αναγκαία για την
κατάθεσή του στο δικαστήριο από
την Onex. Απάντηση δεν βλέπω κι
ανησυχώ…

Ο Γιώργος από τη Νέα
Υόρκη… στη Χίο

Ξαφνικά ο γίγας της πολιτικής σκέψης
Γιώργος Καμίνης αποφάσισε ότι θέλει να
κατέβει υποψήφιος στη Χίο! Βλέπει τα
ποσοστά του ΚΙΝΑΛ να τσιμπάνε προς τα
πάνω και αναζητά μια περιφέρεια για να
εκλεγεί σίγουρα. Έλκει, λέει, την κατα-
γωγή του από τη Χίο και τα Ψαρά. Ρε ’σείς,
θα με τρελάνετε; Στη Νέα Υόρκη γεννή-
θηκε και μεγάλωσε… Άσε που στο νησί
υπάρχει και ο πρώην βουλευτής Κώστας
Τριαντάφυλλος, ο οποίος στήριξε τον Νί-
κο Ανδρουλάκη στη μάχη για την ηγεσία
του Κινήματος Αλλαγής.



Το Πολιτικής Προστασίας
απαντά στο Κεντρί 

Στο χθεσινό Κεντρί απαντά το υπουργείο Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για
το δημοσίευμα «“Γαλάζια” οργή για τον Στυλια-
νίδη». Στην απάντηση αναφέρεται ότι ο υπουρ-
γός και οι επιτελείς παρέμειναν νυχθημερόν στο
Κέντρο Επιχειρήσεων για να παρακολουθούν
την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ επισημαίνεται
«η εξαιρετική συνεργασία με όλους τους φορείς
και ιδίως η πολύ καλή προετοιμασία από πλευ-
ράς των περιφερειαρχών». Παράλληλα, στο θέ-
μα της έκκλησης προς τους πολίτες να μη μετα-
κινούνται σημειώνεται ότι «είναι η πιο απλή και
ταυτόχρονα η πιο αποτελεσματική οδηγία» όταν
εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση της πινακίδας με
το σήμα της Πολιτικής Προστασίας από το γρα-
φείο του υπουργού, επιβεβαιώνεται το ρεπορ-
τάζ, καθώς «εκρίθη σκόπιμο το γραφείο του
υπουργού να κοσμεί ένα νέο εικαστικό, μικρό-
τερων διαστάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει
και την Κλιματική Κρίση».

Ο «γαλάζιος» φαν του
Γάλλου ακροδεξιού Ζεμούρ 

Υπεράνω κάθε υποψίας είναι ο κυβερνητικός
βουλευτής που δηλώνει τρελός φαν του Ερίκ
Ζεμούρ, του ακροδεξιού σχολιαστή που εκ-
φράζει τις πιο ακραίες θέσεις του σύγχρονου
γαλλικού ρατσισμού και συστηματικά αρχίζει
να προσελκύει σημαντική μερίδα ψηφοφόρων
που εγκαταλείπουν τη Λεπέν για χάρη του. Ο
βουλευτής, ο οποίος δηλώνει ειδήμων στα θέ-
ματα επικοινωνίας, μελετά την τακτική του Γάλ-
λου ακροδεξιού και σκέφτεται σοβαρά να την
αντιγράψει -ιδιαίτερα στο σκέλος του Μετανα-
στευτικού- ευελπιστώντας ότι με τις ακραίες
θέσεις που θα εκφράσει θα εξασφαλίσει την
επανεκλογή του. Συ είπας… Το κρίσιμο ερώτη-
μα είναι ποια είναι η άποψη του Μαξίμου και αν
θα του δοθεί το περιθώριο να κάνει πράξη το
εκλογικό του «όραμα»!
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Έχει διατελέσει «τσά-
ρος» της οικονομίας

και σήμερα έχει επι-
στρέψει στα ακαδημαϊκά

του καθήκοντα. Οι πηγές μου λένε
ότι το όνομά του ακούγεται έντονα
για αξιοποίησή του σε πιστωτικό
ίδρυμα που έχει σταθερή και αυ-
ξημένη σχέση με το Δημόσιο. Αν
προχωρήσει, τότε θα πρόκειται
για δυναμικό comeback τού προ-
ερχόμενου από το Λονδίνο πρώην
υπουργού Οικονομικών. 

To πρώτο ένσημο
του πρωθυπουργού 

Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης κατά την προχθεσινή πα-
ρουσίαση των νέων προγραμμάτων
του ΟΑΕΔ. Την πρώτη του δουλειά στην
Ελλάδα την έπιασε το καλοκαίρι του 1991,
λίγο πριν καταταγεί στον στρατό, όταν προσελήφθη στον ΟΑΕΔ. Στο
τιμόνι του Οργανισμού τότε ήταν η μετέπειτα ευρωβουλευτής της
ΝΔ Νίκη Τζαβέλλα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του
για το γεγονός ότι 31 χρόνια μετά την πρώτη του μέρα ως εργαζόμε-
νου στον ΟΑΕΔ τον επισκέπτεται ως πρωθυπουργός της χώρας. 

Ο δίαυλος επικοινωνίας με ΚΙΝΑΛ
Για το τι θα κάνει τελικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν θέλω να πάρω

όρκο. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ένας από τους στενότε-
ρους συνεργάτες του νέου προέδρου του ΚΙΝΑΛ έχει ανοίξει δίαυλο

επικοινωνίας με τον εκ μεταγραφής πρώην
υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό

που μου λένε είναι ότι σε αυτήν τουλάχιστον
τη φάση οι επαφές έχουν εκατέρωθεν διε-
ρευνητικό χαρακτήρα. Το αν ο Νίκος Αν-
δρουλάκης θα αποφασίσει να του κάνει

πρόταση επιστροφής και αν ο πρώην υπουρ-
γός θα την αποδεχτεί, μένει να αποδειχτεί. 

Η οργή του Μητσοτάκη και 
ο ρόλος του καθηγητή Τσιόδρα 

Σ
ε μεγάλο πονοκέφαλο εξελίσσεται, όπως μαθαίνω,
για την κυβέρνηση η πολυφωνία μεταξύ των μελών
της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία δημι-

ουργεί πολύ κουραστική οχλοβοή για τους πολίτες και τε-
λικά σύγχυση και κόπωση. Το φαινόμενο της πληθωρικής
παρουσίας ορισμένων εξ αυτών στα τηλεπαράθυρα και κυ-
ρίως η τακτική τους να εμφανίζουν προσωπικές απόψεις
ως κυρίαρχη τάση της Επιτροπής, να προαναγγέλλουν
αποφάσεις ή να διαφωνούν ανοικτά με κυβερνητικές πρω-
τοβουλίες προκαλούν δυσφορία και εκνευρισμό στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, που αναζητεί διέξοδο από το αδιέξοδο. Ο
πάντα άψογα ενημερωμένος πληροφοριοδότης μου επι-

μένει ότι η λύση αναζητείται -για μια ακόμη φορά- στο
πρόσωπο του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος επί
σχεδόν έναν χρόνο από την έναρξη της πανδημίας υπήρξε
το πρόσωπο που ταυτίστηκε με το δημόσιο αίσθημα, εμ-
πνέοντας εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η πηγή μου λέει ότι
στα τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον δημοφιλή καθηγη-
τή κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: στην αλλαγή κάποιων
από τα μέλη της Επιτροπής, που είτε άγονται και φέρονται
από τις φιλοδοξίες τους είτε λόγω χαρακτήρα δεν μπορούν
να συνεισφέρουν στην απολύτως αναγκαία έκφραση ενι-
αίας γραμμής, αλλά και στην ανάληψη κάποιας πρωτοβου-
λίας από τον καθηγητή. Θα επανέλθω δριμύτερος... 

Μένεα πνέουν στην κυβέρνηση, όπως πληροφορού-
μαι, για γνωστό μέλος της Επιτροπής των Εμπειρο-
γνωμόνων με σχεδόν καθημερινή παρουσία στα τηλε-
παράθυρα, ο οποίος το έχει τερματίσει με τους ανεμ-
βολίαστους. Σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική που
έχει επιλέξει η κυβέρνηση, η οποία στη βάση της κι-
νείται στη λογική της πειθούς, ο εν λόγω καταθέτει

καθημερινά όλο και πιο προωθημένες απόψεις. Μόνο
να τους κλείσουν φυλακή δεν έχει προτείνει. Άμεσα,
τουλάχιστον. Και θέλει να είναι και υποψήφιος στα
«γαλάζια» ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Εγώ
πάντως τον προειδοποιώ, δεν το πάει καλά το… γράμ-
μα. Τον βλέπω όχι μόνο εκτός ψηφοδελτίων, αλλά
εκτός Επιτροπής οσονούπω…

Ο λαλίστατος ειδικός και τα μένεα της κυβέρνησης εναντίον του
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Η κοινωνική δυσαρέσκεια πυκνώνει δημοσιεύματα
και τις συνακόλουθες εκτιμήσεις σχετικά με τον πιθανό
χρόνο των εκλογών. Το θέμα πλέον απασχολεί και τα συ-
στημικά κέντρα, γιατί διακρίνουν σε όλα τα ευρήματα την
απαρέσκεια της κοινωνικής και παραγωγικής βάσης στις
πολιτικές της ΝΔ.

Η οπτική και το κριτήριό τους, όμως, δεν έχουν αφετη-
ρία την κοινωνική και παραγωγική ανάγκη, αλλά με ποι-
ους εκλογικούς συσχετισμούς θα διασφαλίζουν τη συνέ-
χεια στην πρόσβαση των κατανομών κυρίως από τους ευ-
ρωπαϊκούς πόρους που ξεπερνούν τα 72 δισ. 

Αυτή η οπτική τούς υποχρεώνει πλέον να αναζητήσουν
και να ενθαρρύνουν τη δυνατότητα πολιτικών σχημάτων
που θα επιτρέπουν κυβερνήσεις συνέχειας των πολιτι-
κών της ΝΔ, στο όνομα της καλύτερης διαχείρισης, με τη
στήριξη όμως ή την ψήφο ανοχής της.

Θέλουν να αποτρέψουν την προοδευτική διέξοδο δια-
κυβέρνησης για την εφαρμογή ενός βιώσιμου κοινωνι-
κού και παραγωγικού μοντέλου.

Καθώς οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με την
απλή αναλογική, κυρίαρχη επιδίωξή τους γίνεται να συ-
κοφαντήσουν ή να υπονομεύσουν τη συγκρότηση προ-
οδευτικής πλειοψηφίας πριμοδοτώντας το «όλοι ίδιοι εί-
ναι».  Η πολύπλευρη κρίση, όμως, δυναμώνει και το κοι-
νωνικό αίτημα των εκλογών και αυτό θέτει επί τάπητος το
αίτημα να γίνουν διακριτές οι εναλλακτικές προτάσεις
διακυβέρνησης και τα κυβερνητικά σχήματα που θα τις
υπηρετήσουν.

Τα γεγονότα, όμως, δείχνουν πως δεν επιθυμούν τα
συστημικά κέντρα αυτού του είδους τη συζήτηση-αναμέ-
τρηση και επιχειρούν μερική και ετεροβαρή παρουσίαση
μέσω της τηλε-δημοκρατίας που επιβάλλουν!

Θέλουν να υποκρύψουν ότι το διακύβευμα των εκλο-
γών δεν είναι οι άνευ όρων συμμαχίες διακυβέρνησης,
αλλά με ποια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία προτεί-

νουν τα κόμματα για την επόμενη διακυβέρνηση και με
ποιο προγραμματικό περιεχόμενο. 

Επιχειρούν να ξεπεράσουν ότι η χώρα για την αντιμε-
τώπιση της πολύπλευρης κρίσης διαχειρίζεται την τρέ-
χουσα περίοδο σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που
αφορούν την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα
και τη κοινωνική συνοχή.

Έχει σημασία, λοιπόν, για τις κοινωνικές και παραγωγι-
κές δυνάμεις να γίνει κατανοητό σε ποια κατεύθυνση, με
ποιους αποδέκτες και για ποιο παραγωγικό και κοινωνι-
κό μοντέλο δίνουν πρόσβαση οι προτάσεις των κομμάτων
σε αυτούς τους πόρους.

Τα προηγούμενα καθιστούν προφανές πως είναι σε
εξέλιξη η αναμέτρηση δύο διαφορετικών σχεδίων για την
οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Το πρώτο αναφέρεται στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή, τα
αρνητικά χαρακτηριστικά της οποίας βιώνει ήδη η οικο-
νομική και κοινωνική βάση της χώρας.

Το δεύτερο σηματοδοτείται ήδη από τις προγραμματι-
κές θέσεις που έχει θέσει σε διαβούλευση ο ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία για ένα βιώσιμο παραγωγικό και
κοινωνικό μοντέλο, ικανό να ενεργοποιήσει με πειστικό
τρόπο τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο της εναλλακτικής πρότα-
σης! Έθεσε σε διαβούλευση προγραμματικές θέσεις με
τις οποίες προσδιορίζονται οι στόχοι, οι επιδιώξεις και τα
μέσα για ένα παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο που
αφορά τη βιωσιμότητα και διεύρυνση της παραγωγικής
βάσης της χώρας, με δίκαιη συμμετοχή των συντελεστών. 

Αναφέρεται με σαφήνεια στις κοινωνικές και παραγω-
γικές δυνάμεις που έχουν λόγους να διεκδικήσουν δημο-
κρατικά την πολιτική αλλαγή. Για να σπάσει ο φαύλος κύ-
κλος των πολιτικών που συρρικνώνουν την εγχώρια πα-
ραγωγική βάση, οξύνουν τις κοινωνικές και γεωγραφι-
κές ανισότητες, εμπορευματικοποιούν την πρόσβαση στα

κοινωνικά αγαθά της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης
κ.λπ. και περιθωριοποιούν τον ρόλο της χώρας.

Προσδιορίζει στη βάση των αρχών της πολιτικής δια-
κήρυξης και των προγραμματικών κατευθύνσεων το
πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής και προγραμματικής
ενότητας για τη μεγάλη συνάντηση συμπόρευσης όλων
των δυνάμεων και των ρευμάτων που συγκροτούν δια-
χρονικά τον προοδευτικό χώρο.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο αποκτούν ιδιαίτερο συμβο-
λισμό οι πρωτοβουλίες που εκδηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον
πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση των προ-
γραμματικών κατευθύνσεων, με τις αντιπροσωπευτικές
των κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών συνθέσεις. Η
διεύρυνση για τη συγκρότηση προοδευτικής πλειοψη-
φίας παρά την επικοινωνιακή χειραγώγηση των συστημι-
κών κέντρων μπορεί να αποκτήσει καθολικά χαρακτηρι-
στικά. 

Η προοδευτική απάντηση μπορεί να μεταφέρει την
ενημέρωση από τα συστημικά κέντρα στην κοινωνία! 

Με παρεμβάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις συμμετο-
χής τόσο θεσμικών εκπροσώπων των παραγωγικών δυ-
νάμεων που συγκροτούν την κοινωνική πλειοψηφία όσο
και εκπροσώπων των πολιτικών ρευμάτων που επιδιώ-
κουν προοδευτική διακυβέρνηση. Η πολύπλευρη κρίση
και οι επιπτώσεις συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης
με ένταση των γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων
και εμπορευματικοποίησης των κοινωνικών αγαθών της
υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης κ.λπ. καθιστούν το
αίτημα των εκλογών κυρίαρχο. Για να υπάρξει ξεκάθαρη
απάντηση στο ερώτημα: Συνέχιση νεοφιλελεύθερων δι-
χαστικών πολιτικών με κυβερνήσεις ειδικού σκοπού,
ανοχής ή προοδευτική διέξοδος για την εφαρμογή εναλ-
λακτικού κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου με συ-
νοχή και δημοκρατία; 

Εκλογές για προοδευτική διέξοδο ή… σενάρια εκλογών;

Υ
στερα από μια δεκαετή οικονομική και μια τουλά-
χιστον διετή υγειονομική κρίση με τεράστιες οικο-
νομικές επιπτώσεις, το στοίχημα για την ανάπτυξη

είναι κύριο ζητούμενο για όλες τις οικονομίες. Πόσω μάλ-
λον για την οικονομία της χώρας μας, η οποία έχει υποστεί
μια καθίζηση στο ΑΕΠ της σωρευτικά τα έτη 2008-2020. Η
λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η
εφαρμογή στρατηγικών για ένα αναπτυξιακό μοντέλο με
προοδευτικό πρόσημο.

Όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη με προοδευτικό
πρόσημο, στον κεντρικό πυρήνα της τοποθετούνται ο άν-
θρωπος και το περιβάλλον. Συνεπώς, συζητούμε για μια
εφαρμογή ανθρωποκεντρικών και περιβαλλοντικών πο-
λιτικών, οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο στην ποσοστιαία
αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και στη βελτίωση όλων των δει-
κτών της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. 

Ανάπτυξη με προοδευτικό πρόσημο και επίκεντρο τον
άνθρωπο σημαίνει πρωταρχικά «δίκαιη ανάπτυξη». Σε
αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα εξής ζητήματα.

Αρχικά, το παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο στηρί-
ζεται η οικονομία. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας
χρειάζεται να είναι καινοτόμο με κλαδική στόχευση, να
στηρίζεται στα κατάλληλα ψηφιακά συστήματα, να υπο-
στηρίζεται από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και να

παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Δεύτερον, ο πόροι που διατίθενται να έχουν δίκαιη
κατανομή. Αυτό σημαίνει πως οι πόροι των Κοινοτικών
Προγραμμάτων επί παραδείγματι χρειάζεται να διαχέον-
ται σε περισσότερες επιχειρήσεις. Με την υφιστάμενη κα-
τάσταση μια μικρή μερίδα εταιρειών συμμετέχει και επω-
φελείται αυτών των πόρων. Οι περισσότερες εταιρείες
αποκλείονται από τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία ιδιαίτε-
ρα λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας είτε μη ικανοποί-
ησης των τραπεζικών κριτηρίων και έτσι δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ρευστότητας με χαμη-
λά επιτόκια. Για αυτό τον λόγο πέρα από τη μείωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών είτε χρειάζεται μεγαλύτε-
ρη ελαστικότητα στα τραπεζικά κριτήρια είτε να δημιουρ-
γηθούν και εναλλακτικές μέθοδοι παροχής της ρευστότη-
τας, όπως η δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας. 

Τρίτον, να υπάρχει δίκαιη διανομή στο μέρισμα της ανά-
πτυξης. Ένα μέρος από τον πλούτο που θα δημιουργηθεί
χρειάζεται να στραφεί στη στήριξη των αδυνάτων και στη
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χρειάζεται επιπλέον
να γίνουν επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε το-
μείς όπως η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. 

Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές χρειάζεται
να επισημαίνουμε πως στην εποχή της κλιματικής κρίσης

δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Οι
πολιτικές για το περιβάλλον χρειάζεται να έχουν μακρο-
πρόθεσμο σχεδιασμό με σκοπό την προσήλωση της χώ-
ρας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό που αφορά τη σταδιακή
μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικού ισοζυ-
γίου εκπομπών ως το 2050. Το αναπτυξιακό υπόδειγμα θα
στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιο-
ποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην υλο-
ποίηση μεταρρυθμίσεων και πολιτικών για την τόνωση
των επενδύσεων, για την υποστήριξη της καινοτόμου και
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για την ανάπτυξη
διαδραματίζει και η δημόσια διοίκηση, η οποία χρειάζεται
να είναι αξιοκρατική, σύγχρονη και αποτελεσματική. Να
δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να ανοίγει
τον δρόμο για την ανάπτυξη. Επιπλέον, η αναβάθμιση του
Κράτους Πρόνοιας είναι εξέχουσας σημασίας κριτήριο
για να μπορεί να υφίσταται ανάπτυξη για όλους χωρίς
αποκλεισμούς. 

Συνεπώς, αναφερόμαστε σε ένα παραγωγικό-αναπτυ-
ξιακό μοντέλο με προοδευτικό πρόσημο, οικολογικά βιώ-
σιμο και κοινωνικά δίκαιο χωρίς αποκλεισμούς, ένα μον-
τέλο πρότυπο.

Ανάπτυξη με προοδευτικό πρόσημο 

τoυ
Χάρη 
Τσιόκα

Μέλος του 
ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική 
Συμμαχία

τoυ
Σπύρου

Φράγκου

Οικονομολόγος, 
μέλος της ΚΠΕ

και αναπληρωτής
γραμματέας του 

Τομέα Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

του Κινήματος
Αλλαγής



Μ
ε την παράδοση ενός κομ-
ματιού χάλυβα από την
πρώτη ελληνική Belharra
στον υπουργό Εθνικής

Άμυνας ξεκίνησε και επισήμως η διαδι-
κασία για την κατασκευή της πρώτης από
τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες που
σύντομα θα αποτελούν την αιχμή του δό-
ρατος του ελληνικού Πολεμικού Ναυτι-
κού. Το μεταλλικό έλασμα φέρει τις υπο-
γραφές του Νίκου Παναγιωτόπουλου και
της Φλοράνς Παρλί και προέρχεται από το
ίδιο ατσάλι που χρησιμοποιείται για την
κατασκευή τμήματος της γάστρας του ελ-
ληνικού πλοίου.

Η συμβολική τελετή έλαβε χώρα στα
ιστορικά ναυπηγεία της Λοριάν παρουσία
του Νίκου Παναγιωτόπουλου και του δι-
ευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αριστείδη Αλεξόπου-
λου. Το ελληνικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Group Naval από
τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Φλοράνς
Παρλί και τον διευθύνοντα σύμβουλο του
ναυπηγικού κολοσσού Έρικ Πομελιέ και
είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από
πρώτο χέρι την πρόοδο των εργασιών στη
συναρμολόγηση της γαλλικής Belharra, η
οποία αναμένεται να «πέσει» στο νερό στα
τέλη του 2023. Έναν χρόνο αργότερα, το
2024, θα έρθει η σειρά της πρώτης ελληνι-
κής φρεγάτας για να ξεκινήσει τις δοκιμές

στη θάλασσα, ώστε να είναι έτοιμη για να
παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό την
άνοιξη του 2025.

Ισχυρή συμμαχία
«Η απόκτηση των γαλλικών φρεγατών

αντανακλά τη βούλησή μας να εξοπλι-
στεί ο ελληνικός στόλος με υπερσύγ-
χρονες φρεγάτες που θωρακίζουν την
πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως ενι-
σχύουν ακόμη περισσότερο τη στρατη-
γική αμυντική σχέση Ελλάδας και Γαλ-
λίας, εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο ΝΑΤΟ αλλά και στη διατλαντική
συμμαχία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας στην κοινή συνέντευξη Τύπου
με τη Φλοράνς Παρλί.

Οι Belharra αποτελούν πολλαπλασια-
στή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό, κα-
θώς διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα για
όλο το φάσμα του ναυτικού πολέμου. Η
μεγάλης εμβέλειας αντιαεροπορική άμυ-
να, οι επιδόσεις τους στον ανθυποβρυχια-
κό πόλεμο και οι απαράμιλλες ικανότητές
τους στον πόλεμο επιφανείας τις καθι-

στούν ισχυρό παράγοντα αποτροπής απέ-
ναντι σε κάθε απειλή.

Οι υπογραφές
Οι τελικές υπογραφές ανάμεσα στις δύο

πλευρές αναμένεται να μπουν εντός του Ια-
νουαρίου, επισφραγίζοντας το μεγάλο «de-
al» Αθήνας - Παρισιού. Την ίδια ώρα, Ελλά-
δα και Γαλλία ενδυναμώνουν τη στρατηγική
τους συνεργασία με στόχο την από κοινού
αντιμετώπιση των απειλών που αναδύονται
στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της
αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν πριν
από λίγους μήνες. «Η Γαλλία και η Ελλάδα
έχουν δεσμούς, τους οποίους διαπερνούν
κοινές αξίες. Η πίστη στην ελευθερία, στη
δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Και ασφαλώς ο σεβα-
σμός και η προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου
και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
το Δίκαιο της Θάλασσας», συμπλήρωσε ο κ.
Παναγιωτόπουλος.

Και κορβέτες
Στο «μενού» του ελληνικού κλιμακίου

στη Λοριάν δεν υπήρχαν φυσικά μόνο οι
φρεγάτες Belharra. Στις κατ’ ιδίαν συζη-
τήσεις που είχε ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος με τη Φλοράνς Παρλί τέθηκε επί τά-
πητος και το ζήτημα των κορβετών Go-
wind, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να
τις χαρακτηρίζει «ισχυρή υποψηφιότητα».

Άλλωστε, οι Γάλλοι δείχνουν ότι είναι απο-
φασισμένοι να κερδίσουν και αυτό το
συμβόλαιο, με την τελευταία τους προ-
σφορά να ικανοποιεί το Πολεμικό Ναυτι-
κό και να απομένει το «πράσινο φως» της
κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
αυξάνοντας κατά τι την τιμή στο 1,8 δισ., το
Παρίσι προσφέρει όχι τέσσερα αλλά πέντε
πλοία μαζί με τον οπλισμό και την υποστή-
ριξη για πέντε έτη.

Είναι σαφές πάντως ότι οι αποφάσεις
δεν πρόκειται να ληφθούν πριν από την
υποβολή των τελικών προτάσεων και των
άλλων δύο υποψηφίων, των Ολλανδών με
τις κορβέτες Sigma και των Ιταλών με τις
Doha. Μέσα στις επόμενες μέρες μάλιστα
αναμένεται η «ρελάνς» της Damen, όπου,
σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ολλανδοί
θα επιχειρήσουν να αυξήσουν τον αριθμό
των πλοίων που προσφέρουν στην Ελλά-
δα, θέλοντας να «χτυπήσουν» τον γαλλικό
ανταγωνισμό.
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Συμβολική τελετή στα ιστορικά 
ναυπηγεία της Λοριάν με την 
παράδοση ενός κομματιού χάλυβα 
από την πρώτη ελληνική Belharra

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Χαμόγελα για το πρώτο «ατσάλι»
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Σ
τη μάχη κατά του κορονοϊού
μπαίνουν τα αντιιικά χάπια.
«Έχουμε τελειώσει με τα μονο-
κλωνικά. Ξεκινάμε τη χορήγηση

αντιιικών χαπιών, η πλατφόρμα ανοίγει
αύριο και θα δίνεται με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά με τα μονοκλωνικά. Θα δίνονται από
τα νοσοκομεία ή από φαρμακεία μέσω
συνταγογράφησης από ιατρεία του ΕΟ-
ΠΥΥ», είπε η υφυπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα. 

Σχετικά με την Όμικρον, αυτή έχει εντο-
πιστεί μόνο σε δύο περιστατικά που είναι
σε ΜΕΘ, ενώ έκανε και η γρίπη την εμφά-
νισή της. Η μία από τις δύο που νοση-
λεύονταν διασωληνωμένες στο «Σωτη-
ρία» κατέληξε. Πρόκειται για 77χρονη
ανεμβολίαστη με υποκείμενα νοσήματα,
που αποτελεί το πρώτο θύμα της Όμικρον.
Ήδη τρία παιδιά νοσηλεύονται με γρίπη
τύπου β.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνι-
κού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης
του ιού SARS-CoV-2 φαίνεται πως πρώτη
είναι η παραλλαγή Δέλτα, δεύτερη η Άλ-
φα και τρίτη η Όμικρον. Όμως, σήμερα
έχουμε επικράτηση της Όμικρον στο 90%.
Η μικρή αύξηση που είδαμε σε εισαγωγές
και διασωληνώσεις μεταξύ Τρίτης και Τε-
τάρτης έχει σημάνει έναν σχετικό συνα-
γερμό, όμως η κατάσταση στα νοσοκο-
μεία είναι δυναμική, οπότε αυτή η αύξη-
ση θα εκτιμηθεί, αν συνεχιστεί και τις
επόμενες μέρες.

Κρούσματα στο 2,5% του πληθυσμού
Στη χθεσινή ενημέρωση η καθηγήτρια

Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως στη χώρα
υπάρχουν 230.000 ενεργά κρούσματα, δη-
λαδή το 2,5% του πληθυσμού της χώρας.
Ωστόσο, παρά τα πολλά κρούσματα, παρα-
τηρείται σταθεροποίηση της κατάστασης
και του δείκτη θετικότητας στο 9%. Πλέον 1
στα 2 κρούσματα είναι ηλικίας 35-64 ετών
με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. Αυτό σημαίνει
σοβαρότερη νόσο. Αυτό που παρατηρούν οι
ειδικοί είναι διασπορά της Όμικρον και σε
άλλες περιοχές εκτός των μεγαλουπόλεων.
Έτσι, ενώ σταθεροποιήθηκαν τα νέα κρού-
σματα στην Αττική, έχουμε νέα κρούσματα
σε νησιά, στην Κρήτη, στην Ξάνθη, στη Φω-
κίδα, στον Έβρο, στην Καστοριά και στη

Φθιώτιδα. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι σημαντική
με πάνω από 5.000 νοσηλευόμενους με κο-
ρονοϊό στην επικράτεια.  Τις τελευταίες 15
μέρες παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών
και 40% αύξηση των νέων νοσηλειών. Όμως,
δεν έχουμε αύξηση στα νοσηλευόμενα παι-
διά, ενώ 7 στους 10 νοσηλευόμενους είναι
άνω των 55 ετών και 6 στους 10 ανεμβο-
λίαστοι. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στις
ηλικίες 50-59 ετών. Περισσότερες νοση-
λείες συμβαίνουν στην περιφέρεια και κυ-
ρίως στην ΠΕ Κοζάνης, Ημαθίας, Κιλκίς,
Άρτας και Φλώρινας. Η κάλυψη των κλι-
νών στην επικράτεια είναι 67% στις απλές
κλίνες Covid και 88% στις ΜΕΘ. Οι υπάρ-

χουσες και νέες διασωληνώσεις παρου-
σιάζουν σταθερό ρυθμό και τα μοντέλα
δείχνουν πως θα είναι γύρω στους 600 για
τις επόμενες δύο εβδομάδες. 

Ο φόβος βοήθησε
Σταθερά το 85% των ασθενών που χρει-

άζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
είναι ανεμβολίαστοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ,
χθες καταγράφηκαν 20.409 νέα κρούσματα
και 90 θάνατοι. 664 είναι οι διασωληνωμένοι,
ενώ 554 από αυτούς ανεμβολίαστοι. 7.758 εί-
ναι τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Ατ-
τική και 1.966 στη Θεσσαλονίκη. Από την
έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γο-

νιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-
CoV-2 φαίνεται πως πρώτη είναι η παραλλα-
γή Δέλτα, δεύτερη η Άλφα και τρίτη η Όμι-
κρον. Πάντως, στο ερώτημά μας πώς τελικά
τα κρούσματα είναι λιγότερα από τις προβλέ-
ψεις που έκαναν λόγο και για 65.000 κρού-
σματα, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του
ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε πως
«οι λόγοι ήταν δύο κυρίως: ο φόβος ή, αν θέ-
λετε, η συνειδητοποίηση από τους πολίτες
της σοβαρότητας της κατάστασης με την
εκρηκτική αύξηση της διασποράς της “Ο” και
η επιμόλυνση πολύ περισσότερων ασυμπτω-
ματικών φορέων (ηλικίας 18-39 κυρίως) από
αυτούς που κατεγράφησαν από τον ΕΟΔΥ.
Εμείς υπολογίζουμε ότι οι πραγματικές μο-
λύνσεις είναι 2,5-3 φορές περισσότερες από
τις καταγεγραμμένες». Ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης στη συνέντευξή του στο Πρώ-
το Πρόγραμμα ανέφερε ότι τις επόμενες μέ-
ρες θα προστεθούν με τη συμβολή του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας άλλα 50 σημεία
στα οποία θα γίνονται rapid tests.

«Ο»: Στη μάχη και τα αντιιικά χάπια

Θα δίνονται από τα νοσοκομεία 
ή από φαρμακεία μέσω 
συνταγογράφησης  από ιατρεία 
του ΕΟΠΥΥ - Μία 77χρονη 
ανεμβολίαστη με υποκείμενα 
το πρώτο θύμα της Όμικρον

Επιστράτευση με γκρίνια από τους γιατρούς
Στο πεδίο των επιτάξεων των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών επικρατεί γκρίνια. Με
ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζει πως «δυστυχώς οι
υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας απέδειξαν ότι μπορούν και χειρότερα!». Κά-
ποιοι ιδιώτες που πήραν φύλλο πορείας αναφέρουν πως αφήνουν μετέωρους
τους ασθενείς τους. Πάντως, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα
ανέφερε πως για την Αττική είναι ακόμη σε επικοινωνία με την 1η και 2η ΥΠΕ, αν
υπάρχουν κενά που πρέπει να συμπληρωθούν με επιστράτευση ιδιωτών, γιατί
ήδη οι ιδιωτικές κλινικές έχουν δώσει 300 κλίνες και προσωπικό. Παράλληλα,
προανήγγειλε συνεργασία με τον στρατό, ο οποίος θα διενεργεί rapid test σε 50
σημεία για αρχή και αργότερα θα φτάσουν τα 100, κυρίως έξω από τα στρατόπεδα,
για να βοηθήσουν και πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.
Αναφορικά με την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τους γιατρούς του Παίδων Πεν-
τέλης, με απόφαση του υπουργού Υγείας δόθηκε εντολή και έγιναν χθες όλες οι
απαραίτητες νομικές ενέργειες και τελικά κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική.
Η κίνηση αυτή πυροδότησε την άμεση αντίδραση της ΠΟΕΔΗΝ, που διοργανώνει
για σήμερα Παρασκευή νέα κινητοποίηση έξω από το Παίδων Πεντέλης.

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Του Κώστα Παππά

Σ
την πρόσφατη μεγάλη ένταση που
παρατηρείται στο ΑΠΘ με επίκεν-
τρο τον χώρο του τμήματος Βιολο-
γίας του πανεπιστημίου, που επί 34

χρόνια βρισκόταν υπό κατάληψη, αναφέρ-
θηκε μιλώντας στην «Political» o πρύτανης
του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου. Ο πρύτανης
αρχικά αναφέρθηκε στα γεγονότα που οδή-
γησαν στην ένταση των τελευταίων ημερών:
«Είναι γνωστό τουλάχιστον στους παροι-
κούντες στο ΑΠΘ ότι στον ισόγειο χώρο του
Βιολογικού και της Φαρμακευτικής υπήρχε
ένας χώρος ο οποίος επί 34 χρόνια ήταν κα-
τειλημμένος από ομάδες αρχικά φοιτητών
και μετά εξελίχθηκε σε ένα στέκι παρουσίας
ατόμων που πολλές φορές είχαν εξωπανεπι-
στημιακά χαρακτηριστικά.

Ήταν ένας χώρος που δεν ενέπνεε καμία
ασφάλεια στον περίγυρό του. Αποφασίστη-
κε, λοιπόν, ύστερα από χρόνια συζήτηση ότι
έπρεπε στη Σχολή Θετικών Επιστημών να
υπάρξει μια ενιαία βιβλιοθήκη, η οποία θα
στεγάσει βιβλία από τα τμήματα και το ανα-
γνωστήριο. Άρα, ένας χώρος που θα έπρεπε
να αποδοθεί στους καθηγητές και τους
ερευνητές».

Ο πρύτανης πρόσθεσε: «Το τελευταίο διά-
στημα υπήρξε μια μελέτη και καταθέσαμε
ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για να επιχορη-
γηθεί. Όντως έγινε αποδεκτό από το ΕΣΠΑ,
με αποτέλεσμα να είναι έτοιμοι οι χώροι να
γίνει μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα τη δράση που προηγήθηκε
στις 31 Δεκεμβρίου. Τη Δευτέρα που πέρασε
μια ομάδα ατόμων πήγαν ξαφνικά και κατέ-
λαβαν στο πάρκινγκ του Χημικού ένα μικρό
κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται από εργα-
στήριο του Τμήματος Φαρμακευτικής. Ήταν
ένα ενεργό εργαστήριο. Με την κατάληψη
αυτή ενημερώθηκαν οι δύο κοσμήτορες, ο
κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
και η κοσμητόρισσα της Σχολής Θετικών
Επιστημών».

«Φθείρουν δημόσια περιουσία»
Ο κ. Παπαϊωάννου συνέχισε: «Αυτή η κα-

τάληψη είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδι-
ση επιστημονικής και εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Εντός του χώρου υπήρχαν πολλά όρ-
γανα μεγάλης αξίας καθώς και εύφλεκτο
υλικό. Αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε κίνηση
ή δράση απροσεξίας σε τέτοιο χώρο τι θα
μπορούσε να δημιουργήσει. Μπαίνουν λοι-
πόν και θέματα ασφαλείας όχι μόνο των

αγνώστων που ήταν μέσα, αλλά και του γύρω
χώρου. Είναι εδραία πεποίθησή μου ότι τα
εργαστήρια όλων των ελληνικών δημόσιων
πανεπιστημίων έχουν εξοπλιστεί με χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμένων. Τα ερευνη-
τικά αποτελέσματα πρέπει να διατίθενται
προς όφελος της κοινωνίας. Έχουμε, λοιπόν,
μια φθορά δημόσιας περιουσίας.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελεύθερη έκ-
φραση και διακίνηση των ιδεών προστα-
τεύονται σε όλους τους χώρους του ΑΠΘ
έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις κατα-
λύσει ή να τις περιορίσει. Οι νόμοι της ελλη-
νικής Πολιτείας εφαρμόζονται αφού ζούμε
σε ένα κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει περί-
πτωση να αφήσουμε εκπαιδευτικό χώρο να
τον λυμαίνονται ομάδες αγνώστων. Με βάση
τις απόψεις των δύο κοσμητόρων ενημερώ-
θηκε και η Εισαγγελία και τα πράγματα πή-
ραν τον δρόμο τους». 

Για την εξέλιξη των γεγονότων ο πρύτανης
του ΑΠΘ είπε: «Προχθές αυτοί κατέλαβαν
έναν χώρο όπου είναι οι γραμματείες των
τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών,
δεν παρακωλύθηκε η εκπαιδευτική διαδικα-
σία και χθες αποχώρησαν. Εξαιτίας του κλί-
ματος ηρεμίας και σιγουριάς που έχουμε
εδώ και δύο χρόνια με τη security που έχει το
πανεπιστήμιο, όλες αυτές τις μέρες όλο το
πανεπιστήμιο λειτουργεί κανονικότατα».

«Εμπιστεύομαι τους θεσμούς»
Ο κ. Παπαϊωάννου υποστήριξε ακόμα:

«Θέλω να λειτουργώ ως ακαδημαϊκός πολί-
της και πριν γίνω πρύτανης μιλούσα για τα

αυτονόητα, για την ακαδημαϊκή ελευθερία
μέσα στα πανεπιστήμια. Προτιμούμε όλοι μια
ανοικτή δημοκρατική έκφραση και με δια-
φορετικές απόψεις και με φωνές και με
ντουντούκες, χωρίς όμως να υπάρχει φθορά
ξένης περιουσίας ή παρεμπόδιση της ακα-
δημαϊκής λειτουργίας. Ως πρύτανης του με-
γαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας αλλά
και ως πολίτης έχω απόλυτη εμπιστοσύνη
στους θεσμούς που εγγυώνται την εφαρμογή
των νόμων».

Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και
στη συνάντηση που είχε προ ημερών με τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδω-
ρικάκο: «Είδα τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, τον κ. Θεοδωρικάκο, με τον οποίο εί-
χαμε μια πολύ εκτενή και φιλική συζήτηση.
Φάνηκε ότι είναι γνώστης των προβλημάτων
και έχει τη θέληση και την πολιτική στρατηγι-
κή να βοηθήσει. Η ίδρυση της ομάδας προ-
στασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι
κάτι που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή
περίπου έναν χρόνο πριν και αυτή τη στιγμή,
όπως ελέχθη και δημοσίως από τον υπουρ-
γό, αυτή η διαδικασία είναι στη φάση της
ολοκλήρωσης».

Αναβολή στις δίκες
των συλληφθέντων
σε ΑΣΟΕΕ και ΑΠΘ

Στις 24 Ιανουαρίου θα βρεθούν ενώπιον
του αυτοφώρου τριμελούς πλημμελειοδι-
κείου οι έξι συλληφθέντες για φθορές στην
ΑΣΟΕΕ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν ανα-
βολή μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος
τους για αδικήματα πλημμεληματικού χα-
ρακτήρα.

Χθες νωρίς το πρωί οδηγήθηκαν στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τους
ασκήθηκε δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτη-
σίας που προορίζεται για κοινό όφελος,
από κοινού, διατάραξη δημόσιας υπηρε-
σίας και απείθεια καθώς αρνήθηκαν να
δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Στο μεταξύ, αναβολή για τις 21 Ιανουαρί-
ου ζήτησαν και έλαβαν οι 15 συλληφθέντες
για την κατάληψη του Εργαστηρίου Φαρ-
μακολογίας του ΑΠΘ, που εκκενώθηκε
ύστερα από αστυνομική επιχείρηση. Οι κα-
τηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και επτά γυ-
ναίκες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές, παραπέμφθηκαν να δικαστούν
με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά η
δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν
μάρτυρες.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών
είχε ασκήσει σε βάρος τους ποινική δίωξη
για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και
κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, από-
πειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
απείθεια και παραβάσεις των νόμων περί
όπλων και ραδιοσυχνοτήτων. Σημειώνεται
ότι ένας εκ των συλληφθέντων διώκεται
για συνέργεια στις πράξεις της βίας κατά
υπαλλήλων και της απόπειρας επικίνδυνης
σωματικής βλάβης.

Κάλεσμα ενότητας 
από το ΚΙΝΑΛ

Να μπουν στην άκρη οι μικροπολιτικές
αντιπαραθέσεις και να εκπονηθεί ένα σχέ-
διο για την προστασία των ελληνικών πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων ζητάει το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ. Η υπεύθυνη τομεάρχης του κόμ-
ματος Χαρά Κεφαλίδου μετά και τα πρό-
σφατα επεισόδια επισήμανε: «Πολιτεία και
κοινωνία δεν θα παραμείνουν αμέτοχοι θε-
ατές στις προσπάθειες μιας ισχνής μει-
οψηφίας να μετατρέψει τα ΑΕΙ σε λέσχες
μπαχαλάκηδων». Και απηύθυνε κάλεσμα
ενότητας: «Δεν είναι ώρα μικροπολιτικής
αντιπαράθεσης και επίδειξης ισχύος. Είναι
ώρα ανάληψης ευθύνης από όλους μας για
την προστασία του πανεπιστημίου».
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Ο πρύτανης του ΑΠΘ 
Νίκος Παπαϊωάννου μιλάει 
αποκλειστικά στην «Political» 
για τις καταλήψεις στα ΑΕΙ 

«Δεν θα αφήσουμε αγνώστους
να  λυμαίνονται τα πανεπιστήμια»
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Της Εύης Πανταζοπούλου

Σ
τα άκρα οδηγείται η κόντρα του
συνδικαλιστικού οργάνου των κα-
θηγητών με τo υπουργείο Παιδείας
με αιχμή του δόρατος το μπαράζ

καταλήψεων σε σχολεία όλης της χώρας,
από την περασμένη Δευτέρα που επέστρε-
ψαν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Μέ-
χρι στιγμής, τελούν υπό κατάληψη περισσό-
τερα από 200 σχολεία, ενώ σήμερα έχει
προγραμματιστεί κινητοποίηση έξω από το
υπουργείο Παιδείας από μαθητές και εκπαι-
δευτικούς. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) κήρυξε απεργία-
αποχή από την τηλεκπαίδευση στα υπό κα-
τάληψη σχολεία τονίζοντας ότι οι εκπαιδευ-
τικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη
δική τους υλικοτεχνική υποδομή.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιφορτιστεί με καθήκοντα που δεν
τους αναλογούν (υπεύθυνοι Covid, διανομή
self tests), έχουν υποχρεωθεί παρανόμως
σε επίταξη του προσωπικού τους εξοπλι-
σμού για την τηλεκπαίδευση και έχουν υπο-
στεί επανειλημμένα παραβιάσεις του εργα-
σιακού τους ωραρίου. Υπενθυμίζεται ότι,
βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας,
σε σχολεία που τελούν υπό κατάληψη πραγ-
ματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκ-

παίδευση, στην οποία συμμετέχουν υπο-
χρεωτικά εκπαιδευτικοί και μαθητές που
δεν συμμετέχουν στην κατάληψη. Αντιθέ-
τως, οι καταληψίες μαθητές θα χρεώνονται
με απουσίες και δεν θα συμμετέχουν στην
τηλεκπαίδευση.

ΟΛΜΕ: «Μην υπακούτε…»
Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί

δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη δική
τους υλικοτεχνική υποδομή, καθώς ο νόμος
για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας ορί-
ζει πως «η υπηρεσία του φορέα που είναι
αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την
πληροφοριακή υποστήριξη προμηθεύει τον
υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο
για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθη-
κόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοι-
νωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συ-
σκευή και παρέχει υποστήριξη για την εγκα-
τάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό
από τον υπάλληλο».

Συνεπώς, συνεχίζει η Ομοσπονδία, «ανε-
ξάρτητα από την κηρυχθείσα απεργία-απο-
χή, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να
παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις
υπό κατάληψη σχολικές μονάδες». Την ίδια
ώρα, η ΟΛΜΕ «χτυπά» εκ νέου καλώντας του
διευθυντές να μην υπακούν «σε προφορικές
και παράνομες εντολές του υπουργείου».
Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, προτρέ-

πει τους διευθυντές των σχολείων να μην
υπακούν σε «προφορικές και παράνομες εν-
τολές του γενικού γραμματέα του υπουργεί-
ου Παιδείας που καταστρατηγούν τα εργα-
σιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών». 

Όπως τονίζεται, «εκπαιδευτικοί με πλή-
ρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να
καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκ-
παιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές
με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, δεν υφί-
σταται καμία υποχρέωση παραμονής στο
σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λει-
τουργίας (8.00 π.μ.- 2.00 μ.μ.). Οι εκπαιδευ-

τικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις
ώρες διδακτικής απασχόλησης και μόνο
εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο
διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών
δικαιούνται να αποχωρούν από τον χώρο
εργασίας». 

Τραβούν το σχοινί 
οι καθηγητές στο θέμα 
με τα υπό κατάληψη σχολεία 

Θεοδωρικάκος: «Τα πανεπιστήμια δεν είναι στέκια για μπαχαλάκηδες»
«Αυταρχικές συμπεριφορές, “παράγκες”, βι-

αιότητες δεν έχουν θέση στο πανεπιστήμιο
που θέλει να προσφέρει η Πολιτεία και η
ελληνική οικογένεια στα παιδιά της. Τα
πανεπιστήμια είναι χώροι μάθησης και
όχι στέκια για μπαχαλάκηδες». Με αυτά
τα λόγια ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος διαμήνυσε
για μία ακόμη φορά ότι στα ελληνικά πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα δεν θα γίνονται ανε-
κτές έκνομες συμπεριφορές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, σε τηλεοπτική του παρέμβα-
ση, αναφέρθηκε και στις δύο πρόσφατες εφόδους της
ΕΛΑΣ -στο ΑΠΘ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-
τονίζοντας ότι «από τα 15 άτομα που συνέλαβε η Ελληνική
Αστυνομία στο ΑΠΘ, οι περισσότεροι δεν είχαν σχέση με το
πανεπιστήμιο. Ουσιαστική ήταν η παρέμβαση και στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο, όπου 6 άτομα είχαν κινητοποιηθεί για

να γκρεμίσουν έναν τοίχο μέσα στο ίδρυμα».
Ξεκαθάρισε δε πως όλες οι ενέργειες γίνον-

ται «πάντα με σεβασμό στη δημοκρατική
νομιμότητα και σε συνεργασία με τις
πρυτανικές αρχές».

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ανέφερε ότι «έχει υπάρξει μια ιδιότυπη
ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα, για

πολλά χρόνια. Φαινόμενα τα οποία δεν έχουν
καμία σχέση με φοιτητικά κινήματα και άλλες κατα-

στάσεις που είχαν διαμορφωθεί στη χώρα μετά το τέλος της
δικτατορίας το 1974». Τέλος, απευθυνόμενος στην πανεπι-
στημιακή κοινότητα, ζήτησε από «τους πρυτάνεις, τους κα-
θηγητές και τους φοιτητές να βάλουν ένα τέλος στον φόβο.
Η ασφάλεια στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι απαίτηση του
ελληνικού λαού και σταθερή επιλογή της κυβέρνησης».

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι
αστυνομικές δυνάμεις καταστολής (ΜΑΤ, ΥΜΕΤ, «Δρά-
ση»), αλλά και υπηρεσίες πρώτης γραμμής (όπως η ΟΠ-
ΚΕ), υπό τον φόβο ταραχών-επεισοδίων σε πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα. Έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκφρά-
ζουν ανησυχία για τυχόν επανεμφάνιση ομάδων κουκου-
λοφόρων, οι οποίοι αντιδρούν στην αστυνομική παρουσία
στα πανεπιστήμια, με την εκπαίδευση των 400 ειδικών
φρουρών που θα στελεχώσουν τις ΟΠΠΙ να ξεκινάει τη
Δευτέρα 17/1. 

Για αυτό κι έχουν δοθεί εντολές για αυξημένη επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που βρίσκονται πέριξ των
πανεπιστημίων, καθώς επίσης και για ενεργοποίηση κάθε
πηγής πληροφοριών για τις κινήσεις των αντιεξουσιαστών.
Πρόθεση της Κατεχάκη είναι να υπάρχει συνεργασία με
τους πρυτάνεις και όταν διαπιστώνονται φαινόμενα όπως
αυτό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο το μεσημέρι της Τετάρ-
της, η ΕΛΑΣ να παρεμβαίνει άμεσα και δυναμικά.

Αρνούνται και 
την τηλεκπαίδευση 
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Δολοφονία Σολόνικ:
Λάθος του 2005 
προκάλεσε... λάθος 
σύλληψη 

Σε μια λανθασμένη καταχώριση το μα-
κρινό 2005 οφείλεται η αναστάτωση με τη
σύλληψη ενός 48χρονου Γεωργιανού στο
αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλο-
νίκης, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ηθι-
κός αυτουργός της δολοφονίας του Ρώ-
σου αρχιμαφιόζου Αλεξάντρ Σολόνικ και
της συντρόφου του Σβετλάνα Κότοβα (εί-
χε ανακηρυχθεί Μις Ρωσία το 1997).

Πηγές της ΕΛΑΣ με γνώση της υπόθε-
σης εξηγούν στην «Political» ότι το 2005
ένας από τους αστυνομικούς που χειρί-
ζονταν την υπόθεση δολοφονίας του
επονομαζόμενου «Μεγαλέξανδρου» κα-
ταχώρισε κατά λάθος τα στοιχεία του
πραγματικού δολοφόνου του Σολόνικ
στον φάκελο του 48χρονου Γεωργιανού,
ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε από την
έρευνα που έλαβε χώρα τις τελευταίες
ώρες, το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε
καμία εμπλοκή στην υπόθεση και διώκε-
ται αποκλειστικά και μόνο για διακίνηση
ναρκωτικών. Μάλιστα, πολιτική και φυσι-
κή ηγεσία έδωσαν εντολή να διεξαχθεί
εσωτερική έρευνα, που χρονικά θα φτά-
σει στο 2005 και στους τότε χειριστές της
υπόθεσης.

Να σημειώσουμε ότι ο 48χρονος Γε-
ωργιανός που συνελήφθη κυκλοφορού-
σε με ταξιδιωτικά έγγραφα στο όνομα
«Καρσλιάδης Ιωακείμ του Βασίλειου και
της Νίνα» με ημερομηνία γέννησης
30/1/1974 αλλά και με ελληνική ταυτότη-
τα που, όπως διαπιστώθηκε, την είχε
από το 2000 και είχε εκδοθεί από αστυ-
νομικές αρχές στη χώρα. Ο ίδιος δεν θέ-
λησε να πει πολλά στους αστυνομικούς
που του πέρασαν χειροπέδες στο αερο-
δρόμιο, παρά μόνο ότι ταξίδεψε από την
Κύπρο στη χώρα μας για να πάει σε μια
κηδεία, ενώ και πριν από δέκα χρόνια εί-
χε ξανάρθει για να παρουσιαστεί στον
στρατό! Όσον αφορά τον... κανονικό ηθι-
κό αυτουργό της δολοφονίας Σολόνικ,
τον Σεργκέι Μπουτόριν, εδώ και κάποια
χρόνια είναι έγκλειστος σε ρωσικές φυ-
λακές!

της Σοφίας Σπίγγου

«Τ
ου Χριστού τα πάθη» περιέ-
γραψε μάρτυρας ότι πέρασε
στα χέρια του «ψευτογια-
τρού» και των τριών συνεργα-

τών του, που τον χειρούργησαν καθιστώντας
τον ανάπηρο σε ποσοστό 85%. Η κατάθεση του
συγκεκριμένου μάρτυρα διήρκεσε περισσότε-
ρες από τέσσερις ώρες στο Μεικτό Ορκωτό Δι-
καστήριο της Αθήνας, όπου διεξάγεται η δίκη
του 48χρονου «μαϊμού» γιατρού.

Με γαϊδουράγκαθα, χόρτα και ένα σιδερένιο
εξάρτημα επιχείρησε να γιατρέψει ο Dr Kontos
τον μάρτυρα που είχε τραυματιστεί από πτώση
με αλεξίπτωτο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε,
περπατούσε κανονικά, αλλά είχε κάποια κινη-
τικά προβλήματα πριν από τη γνωριμία του με
τον ψευτογιατρό το 2018, όταν του συστήθηκε
ως διακεκριμένος ορθοπεδικός - χειρούργος
διεθνούς φήμης που χειρουργούσε κυρίως σε
Γαλλία και Ελβετία.

«Το 2018 τον Μάρτιο άρχισε η επαφή με τον
κατηγορούμενο. Του έδειξα ακτινογραφία και
μου είπε “όλα γίνονται, θα σε κάνω να παίξεις
και μπάλα”. Μου είπε ότι η θεραπεία θα γίνει με
βλαστοκύτταρα και θα αποκατασταθεί η βλάβη
με χειρουργείο. Μου έστειλε email με οδηγίες,
έτρωγα για έξι μήνες γαϊδουράγκαθο και χόρτα
καθημερινά, ενώ έπαιρνα δώδεκα χάπια», πε-
ριέγραψε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε ότι τον
διαβεβαίωσαν πως θα του τοποθετήσουν μό-
σχευμα και θα περπατήσει ξανά.

Σιδερένιο κλωβό αντί μοσχεύματος
Όπως εξήγησε ο μάρτυρας, πριν από την

επέμβαση τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του

ένας πρώην υπουργός, γιατρός στο επάγγελμα
και κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος
συμμετείχε στο χειρουργείο του μαζί με έναν
ακόμη γιατρό. «Ο πρώην υπουργός μού είπε θα
κάνω μια πολύωρη επέμβαση και πως δουλειά
του είναι να ανοίξει τον θώρακα για να φτάσει ο
άλλος γιατρός πίσω», είπε ο μάρτυρας και συμ-
πλήρωσε ότι ο ψευτογιατρός ζήτησε 50.000
ευρώ, αλλά εκείνος έδωσε 20.000 ευρώ στο
λογιστήριο.

«Στις 16 του μήνα βγήκα από την κλινική με
φρικτούς πόνους. Μου είχε πει μια τακτική ο
ψευτογιατρός, να πρήζομαι, να πονάω και να
πηγαίνω τουαλέτα. Του Χριστού τα πάθη δηλα-
δή τραβούσα. 

Ο κατηγορούμενος ήρθε στο σπίτι και μου
πήρε άλλα 30.000 ευρώ. Ήμουν χάλια, ζωντα-
νός νεκρός, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Στο
σπίτι είχα 40 πυρετό. Ήμουν όλη την ώρα στο
κρεβάτι και μούγκριζα, αυτή ήταν η κατάστασή
μου», ανέφερε ο μάρτυρας, στον οποίο τελικά,
αντί για μόσχευμα, τοποθέτησαν ένα σιδερένιο
κλωβό. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής
του το δικαστήριο διέκοψε για την Τρίτη 28 Ια-
νουαρίου, όταν και θα συνεχιστούν οι καταθέ-
σεις των θυμάτων του.

Σοκαριστικό 
τροχαίο με νεκρό
αδερφό βουλευτή

Ανείπωτος θρήνος για τη βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μο-
νογυιού, καθώς ο αδερφός της,
Τζώρτζης Μονογυιός, άφησε την τε-
λευταία του πνοή στην άσφαλτο έπει-
τα από τροχαίο δυστύχημα στην πα-
ραλιακή λεωφόρο. Όλα συνέβησαν
μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο 45χρονος
επιχειρηματίας από τη Μύκονο οδη-
γούσε για πρώτη φορά το καινούργιο
του ΙΧ αυτοκίνητο (Ferarri) και για
άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε
τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα
να «καρφωθεί» σε δέντρα στο διάζω-
μα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή και να τυλιχθεί στις φλόγες.
Ο Τζώρτζης Μονογυιός μεταφέρθηκε
στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου
απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του,
ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοση-
λεύεται και μια κοπέλα, η οποία ήταν
μαζί του ως συνοδηγός. Προανάκρι-
ση για το θανατηφόρο τροχαίο διε-
νεργεί η Τροχαία Αττικής.

Συγκλονίζει η κατάθεση 
ενός ακόμη θύματος 
του ψευτογιατρού, το οποίο
υποστήριξε πως πέρασε του
Χριστού τα πάθη στα χέρια του

«Μούγκριζα από 
τον πόνο, ήμουν
ζωντανός νεκρός»
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Σ
την αντεπίθεση περνά το Πατριαρ-
χείο Αλεξανδρείας μετά την προ-
κλητική ενέργεια της ρωσικής Εκ-
κλησίας να συστήσει Εξαρχία στον

χώρο δικαιοδοσίας του παλαιφάτου Πα-
τριαρχείου. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλεξάν-
δρειας αποφασίστηκαν οι τρόποι αντίδρασης
σε αυτή τη ρωσική εισβολή, που στην εκκλη-
σιαστική γλώσσα ονομάζεται εισπήδηση και
τιμωρείται αυστηρά από τους κανόνες της
Εκκλησίας. 

Μεταξύ των άλλων στο ανακοινωθέν της
συνεδρίασης της Συνόδου αναφέρονται τα
εξής: «Διά των ενεργειών αυτών διαπιστού-
ται προσπάθεια αλλοιώσεως της ορθοδόξου
εκκλησιολογίας εις πολλάς επιμέρους παρα-
μέτρους αυτής, αλλά κυρίως εις το ζήτημα
των ορίων της διοικητικής διαρθρώσεως των
δομών της Εκκλησίας τού Χριστού». Στο ανα-
κοινωθέν γίνεται επίσης αναφορά για αντι-
κανονική και αήθη εισβολή της Εκκλησίας
της Ρωσίας στη δικαιοδοσία του Πατριαρχεί-
ου, ενώ αίσθηση προκαλεί και η φράση
«προς εξαγοράν ιθαγενών κληρικών του Πα-
τριαρχείου ημών». 

Δύο άξονες
Οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκ-

κλησίας της Αλεξάνδρειας για την αντιμετώ-
πιση αυτής της εισβολής θα κινηθούν σε δύο
άξονες. 

Ο πρώτος θα είναι η ενημέρωση του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου και των Ορθοδό-
ξων Προκαθημένων μέσα από την αποστολή
πατριαρχικών γραμμάτων που θα εξηγούν
την κατάσταση και την παρουσίαση αφανών
και εμφανών δράσεων εντεταλμένων προ-
σώπων της ρωσικής Εκκλησίας, όπως ανα-
φέρεται στο ανακοινωθέν. 

Η δεύτερη ενέργεια αφορά την πιστή και
άμεση εφαρμογή των ποινών που απορρέ-
ουν από τους εκκλησιαστικούς κανόνες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη; Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας είναι πολύ πιθανό να ζητήσει τη
Σύναξη των Προκαθημένων των πρεσβυγε-
νών πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως,
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύ-
μων), ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες επι-
πλέον αποφάσεις, οι οποίες θα ενδυναμώ-
νονται και από το κύρος μιας Σύναξης των
Προκαθημένων. 

Καθαίρεση η ποινή
Για την ποινή που θα επιβληθεί από το

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σε περίπτωση
που η ρωσική απόφαση λάβει σάρκα και
οστά και εμφανιστεί στην αφρικανική ήπει-
ρο ο λεγόμενος « Έξαρχος» της ρωσικής
Εκκλησίας θα είναι η καθαίρεσή του. Κυρώ-
σεις θα υπάρξουν και για εκείνους τους

κληρικούς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
που θα εμμείνουν στην απόφαση να στελε-
χώσουν τη ρωσική «Εξαρχία». Την ίδια στιγ-
μή, η λέξη «εξαγορά» που χρησιμοποιείται
στο ανακοινωθέν της Συνόδου ενισχύει τις
φήμες που αναφέρουν ότι σε κάποιους κλη-
ρικούς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

προσφέρθηκαν μισθοί πολλαπλάσιοι αυτών
που λαμβάνουν μέχρι σήμερα για να ενταχ-
θούν στην «Εξαρχία». 

Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο ανακοι-
νωθέν της Συνόδου του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας, ο αριθμός των δεκάδων κληρι-
κών της Εκκλησίας που ανακοινώθηκε από

την Εκκλησία της Ρωσίας ως προθύμων να
ενταχθούν στους κόλπους της «Εξαρχίας»
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
καθώς πολλοί εξ αυτών είτε είχαν ήδη απο-
μακρυνθεί από το Πατριαρχείο, είτε είχαν
δεχθεί επιτίμια, είτε αυτοχαρακτηρίζονται
ως ορθόδοξοι κληρικοί με άγνωστη προ-
έλευση.

Είναι φανερό ότι μετά τη συνεδρίαση της
Συνόδου του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να γίνει δεκτή και από το σύνολο του ορθό-
δοξου κόσμου η προκλητική αυτή ενέργεια
του Πατριαρχείου Μόσχας. Είναι φανερό
επίσης ότι ο ορθόδοξος κόσμος μπαίνει σε
μια περίοδο κρίσης, τα αποτελέσματα της
οποίας θα απασχολήσουν έντονα τον ιστορι-
κό του μέλλοντος και θα δοκιμάσουν την
ενότητα της Εκκλησίας.

Στο Φανάρι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος
Ύστερα από τη συνεδρίαση της Συνόδου του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, η οποία εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον
από Ρεθύμνης Ευγένιο, ο ίδιος έφθασε στο Φανάρι για την
τελετή του Μικρού και Μεγάλου Μηνύματος, το οποίο
έδωσε ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου και των μελών της Συνόδου του Πατριαρχείου.Είχε
προηγηθεί η επίσκεψη του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
στον ασθενή προκάτοχό του Ειρηναίο, ώστε να λάβει την ευ-
λογία του. Στην τελετή του Μεγάλου και Μικρού Μηνύματος ο
εκάστοτε ψηφισμένος επίσκοπος ενώπιον των εκλεκτόρων του αποδέχεται την
εκλογή του και δεσμεύεται να υπηρετήσει πιστά το επισκοπικό αξίωμα και την
επαρχία του.
Θα ακολουθήσουν η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από το
υπουργείο Παιδείας και η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
και ακολούθως η Διαβεβαίωση του νέου Αρχιεπισκόπου ενώπιον της Προέδρου
της Δημοκρατίας για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Στη συνέχεια θα οριστεί η ημερομηνία ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου
Κρήτης στον ΙΝ Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

Αιτία η προκλητική ενέργεια 
της ρωσικής Εκκλησίας να 
συστήσει Εξαρχία στον χώρο 
δικαιοδοσίας του παλαιφάτου
Πατριαρχείου

Στην αντεπίθεση 
για τη ρωσική εισβολή

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ



Αλεξανδρούπολη

Αντιπροσωπεία της ΠΑΔΕΕ
επισκέφτηκε τον δήμαρχο

Ομογενείς βουλευτές, μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτι-
κής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ), με επικεφαλής τον γερου-
σιαστή των ΗΠΑ Λεωνίδα Ραπτάκη, υποδέχτηκε την Τετάρτη ο
δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Τον γερου-
σιαστή συνόδευαν οι Maria Collett, Stephan Pappas, Audeh
Quawas και Vasiliki Tsouplaki, γερουσιαστές και βουλευτές σε
νομοθετικά σώματα στις ΗΠΑ, την Ιορδανία και τη Σουηδία. Στο
επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η Αλεξανδρούπολη και οι
προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς και η δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ως πόλος προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων και μο-
χλός ανάπτυξης για τις περιοχές του Έβρου αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής της Θράκης.

Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδοτήσεις έργων 10 δήμων
για κοινόχρηστους χώρους

Δέκα προτάσεις ισάριθμων δήμων ενέκρινε το ΔΣ του Πράσι-
νου Ταμείου και ενέταξε στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ»,
στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προ-
γράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου έτους 2021».
Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι οι Λαυρεωτικής, Τρίπολης, Πάρ-
γας, Γόρτυνας, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Δυτικής Λέ-
σβου, Παιονίας, Ερέτριας, Αγιάς και Τανάγρας.

Την επιστροφή τού θυρεού -επίσημου εμβλήματος του Ελληνικού
Κράτους- στο κτίριο του πρώην ελληνικού προξενείου, στο μπαλκό-
νι του πρώτου ορόφου, επί της οδού Ιωάννου Καζούλη, ζητά η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, διά του εκτελεστικού γραμματέα της Νίκου

Παπασταματίου. Ο κ. Παπασταματίου, με επιστολή του προς την προ-
ϊσταμένη Γενικών Αρχείων του Κράτους, Νομού Δωδεκανήσου, Ει-
ρήνη Τόλιου, ισχυρίζεται ότι ο θυρεός πρέπει να επανατοποθετηθεί
στον «φυσικό» του χώρο. Υπενθυμίζεται ότι ο θυρεός λείπει από τη
φυσική του θέση από τα εγκαίνια της έκθεσης για τα 70 χρόνια από

την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, που πραγματοποί-
ησε στις 28 Οκτωβρίου 2017 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συ-
νεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και των Γενικών

Αρχείων του Κράτους Νομού Δωδεκανήσου.

Στηρίζει το αίτημα του Δήμου Ερυμάνθου να
υπαχθεί σε καθεστώς ορεινών δήμων ο περι-
φερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρ-
μάκης. Σε επιστολή του προς τον υπουργό Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη, που κοινοποιείται και
στον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα, ση-
μειώνει την ανάγκη άρσης των στρεβλώσεων
και των παραλείψεων που έχουν εντοπιστεί στο
σχέδιο «Καλλικράτης». «Με την αναδιάρθρωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ορεινοί δήμοι εν-
σωματώθηκαν στους πεδινούς και ως εκ τού-
του δεν ισχύουν αντισταθμιστικά οφέλη, ικανά
να διαμορφώσουν συνθήκες ισόρροπης ανά-
πτυξης. Ειδικότερα για τον Δήμο Ερυμάνθου,
παρότι τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν σε
ορεινό, μειονεκτικό δήμο, δεν υπάγεται στο κα-
θεστώς των ορεινών δήμων, με αποτέλεσμα να
εξαιρείται από αναπτυξιακές δράσεις», σημει-
ώνει ο κ. Φαρμάκης.

!Δυτική Ελλάδα

Ζητά να υπαχθεί σε
καθεστώς ορεινών δήμων
ο Δήμος Ερυμάνθου

Η περιφέρεια ζητά την επιστροφή του θυρεού 
στο κτίριο του πρώην ελληνικού προξενείου 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Ηπείρου

Συμμετοχή στην 8η
Expotrof

Τη συμμετοχή της στην 8η Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών (Expotrof) «The Greek Fine Food Exhibition»,
μεταξύ 18 και 20 Φεβρουαρίου 2022 στο εκθεσιακό
κέντρο ΜΕC Παιανίας, ανακοίνωσε η περιφέρεια. Με
τη συμμετοχή της στην έκθεση η Περιφερειακή Αρχή
στοχεύει στην ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδι-
κότητας των τοπικών προϊόντων, στην τόνωση της επι-
χειρηματικής δραστη-
ριότητας και στην ενί-
σχυση της εξωστρέ-
φειας σε βασικά ηπει-
ρωτικά προϊόντα. Στη
διάρκεια της έκθεσης,
θα επιτρέπεται η λια-
νική πώληση τοπικών
προϊόντων, ενώ στο πλαίσιο της μεγάλης γαστρονομι-
κής εκδήλωσης «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», η οποία
πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μεγάλη συμμετοχή
επώνυμων σεφ, θα δημιουργηθεί μια live γαστρονομι-
κή εκδήλωση αποκλειστικά για τα προϊόντα από τις δε-
κατρείς περιφέρειες της Ελλάδας που συμμετέχουν
στην έκθεση.

Δυτική Μακεδονία

Κονδύλι 1,4 εκατ. για έργα
διαχείρισης λυμάτων

Τις εντάξεις δύο πράξεων έργων διαχείρισης λυμάτων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη
και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων», συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.418.470 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Κασαπίδης. Αναλυτικότερα, αφορά τις εντάξεις
των παρακάτω πράξεων: «Μελέτη διαχείρισης λυμάτων
παραλίμνιων οικισμών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογι-
σμού 600.000 ευρώ, «Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δή-
μου Φλώρινας», προϋπολογισμού 818.470 ευρώ.
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Υ
πουργείο Εσωτερικών και Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-
οίκησης ΑΕ υπέγραψαν τη μεταξύ τους

προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» έτους 2022.

Η σύμβαση, όσον αφορά τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2022 και
επεκτείνεται μέχρι τη δημοσίευση του διορι-
σμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων
διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020, στην πε-
ρίπτωση που ο διορισμός αυτός λάβει χώρα
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Διαφορετικά,
η διάρκεια της παρούσας ορίζεται μέχρι το τέ-
λος του χρόνου. Με την υπογραφή της σύμβα-
σης, η ΕΕΤΑΑ με απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης της Σύμβασης θα επικαιροποι-

ήσει τις διαδικασίες, θα συλλέξει και θα κατα-
γράψει με συστηματικό τρόπο τα απαραίτητα
στοιχεία (υποδομές, προσωπικό, εξυπηρετού-
μενα άτομα κ.λπ.) όλων των δομών, που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,
όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους για ολό-
κληρο το 2022. Το υπουργείο Εσωτερικών θα
καταβάλει στην ΕΕΤΑΑ εντός των κατωτέρω
προθεσμιών και σε τρεις δόσεις τη χρηματοδό-
τηση των 60 εκατ. ευρώ που αφορά τη συνέχι-
ση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τέλος, η ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα καταβάλει έως την 31η
Μαΐου 2023 τη δικαιούμενη χρηματοδότηση
που αφορά τη συνέχιση του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» προς τους αρμόδιους φο-
ρείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρέμβαση Πατούλη για το Πεύκο Πολίτη
Με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου

Πατούλη πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, προκειμέ-
νου να δρομολογηθεί η πορεία της μελέτης πολεοδόμη-
σης των περιοχών Ζώνη Δουκίσσης Πλακεντίας - Πεύκο
Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου, σε συνέχεια και των δε-
σμεύσεων της περιφέρειας για την αμέριστη προώθηση
της μελέτης. Ο περιφερειάρχης αφού ενημερώθηκε από
τα στελέχη της περιφέρειας ζήτησε να προχωρήσουν το
ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες, προκειμένου να κατατε-
θεί η εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού στο ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομι-
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης: «Παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις σημαντικές
ελλείψεις προσωπικού, οι υπηρεσίες μας καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και
συμβάλλουν στην υλοποίηση διαδικασιών και στην επίλυση προβλημάτων που παραμένουν
άλυτα επί σχεδόν μισό αιώνα, κρατώντας δέσμιους χιλιάδες ιδιοκτήτες γης που δεν μπορούν
να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους».

Λειτουργία ιατρείου
μαστού 

Ιατρείο μαστού, στο οποίο οι εξετά-
σεις θα γίνονται δωρεάν, θα λει-
τουργήσει ο Δήμος Περιστερίου,
έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Ανδρέα Παχατουρίδη, στο πλαί-
σιο της εξυπηρέτησης των πολιτών
και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων. Στο ιατρείο μαστού
θα διενεργείται προσυμπτωματικός
έλεγχος του μαστού, θα γίνεται πλή-
ρης κλινική εξέταση, θα προγραμ-
ματίζονται όλες οι απαραίτητες δια-
γνωστικές εξετάσεις και θα συστή-
νεται η κατάλληλη θεραπευτική αν-
τιμετώπιση. Τις εξετάσεις θα διε-
νεργούν γυναικολόγοι οι οποίοι
συμμετέχουν στην εθελοντική ομά-
δα του Κοινωνικού Ιατρείου και του
ΚΕΠ Υγείας Δήμου Περιστερίου και
θα πραγματοποιούνται στον χώρο
του Κοινωνικού Ιατρείου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα δυτικά της Αθήνας, οι
δημαιρεσίες αμαυρώθηκαν από
σεξιστικά σκίτσα πάνω σε ψη-
φοδέλτια; Το θλιβερό γεγονός
συνέβη στη μυστική ψηφοφο-
ρία για γραμματέα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου με υποψήφια
μια δημοτική σύμβουλο από την
παράταξη της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης. Κάποιοι θέλησαν
να δείξουν το «υψηλό ηθικό και
πολιτικό επίπεδό» τους σχεδιά-
ζοντας στα ψηφοδέλτια αντρικό
μόριο(!) καταρρακώνοντας έτσι
κάθε έννοια πολιτικού πολιτι-

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έντεκα μεγάλα έργα
Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Πεντέλης το Τεχνικό
Πρόγραμμα για το 2022, το οποίο
περιλαμβάνει έντεκα σημαντικά
έργα και ο προϋπολογισμός του
ανέρχεται στα 3,1 εκατ. ευρώ. Το
νέο πρόγραμμα αφορά μεταξύ άλ-
λων βελτίωση των υποδομών των
παιδικών σταθμών, επισκευές σε
δημοτικά κτίρια, αναπλάσεις σε
σημαντικές δομές, ασφαλτοστρώ-
σεις, κατασκευή πεζοδρομίων,
αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέν-
τρου Μελισσίων και του πνευματι-
κού κέντρου της Νέας Πεντέλης
και αντικατάσταση του δαπέδου
στο κλειστό γυμναστήριο Μελισ-
σίων. Ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος ανέρχεται για τα συνε-
χιζόμενα έργα και μελέτες στα
800.000 ευρώ, ενώ για νέα έργα
και μελέτες ο προϋπολογισμός θα
υπερβεί τα 2.327.000 ευρώ, όπου η
χρηματοδότηση από τον δήμο θα
φτάσει τα 642.000 ευρώ και από
τρίτους φορείς το 1.685.000 ευρώ.

Αιτήσεις 
για σύνδεση  

Ξεκίνησε η τρίτη φάση της διαδι-
κασίας υποβολής αιτήσεων για τη
δωρεάν σύνδεση ακινήτων με το
υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευ-
σης του Δήμου Παλλήνης. Σύμφω-
να με την ενημέρωση του δημάρ-
χου Αθανασίου Ζούτσου, η διαδι-
κασία υποβολής των αιτήσεων αυ-
τής της φάσης θα ολοκληρωθεί
στις 7 Φεβρουαρίου 2022. Στην
ιστοσελίδα του δήμου οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να δουν τον κα-
τάλογο οδών για τις οποίες συνεχί-
ζεται η διαδικασία των αιτήσεων
καθώς και τη λίστα των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών. Οι ιδιοκτήτες
μπορούν να «κατεβάσουν» την αί-
τηση και τα δικαιολογητικά από την
ιστοσελίδα, ενώ και οι αιτήσεις
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δι-
εύθυνση derkopasp@eydap.gr.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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Υπεγράφη η σύμβαση για
το «Βοήθεια στο Σπίτι» 



Σ
ε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε η
προσπάθεια ζευγαριού προσφύγων να
διασχίσουν ρέμα στην περιοχή των Σερ-
ρών για να φτάσουν μέσω του ορεινού όγ-

κου στη Θεσσαλονίκη, κινούμενοι από τον Έβρο. Το
ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του
χειμάρρου που φούσκωσε λόγω της τελευταίας κα-
κοκαιρίας και ύστερα από έρευνες βρέθηκαν και οι
δύο πνιγμένοι.

Τις αρχές διάσωσης κάλεσε ο αδερφός της γυναί-
κας, 22 χρόνων, από το Ιράν, ο οποίος κάλεσε το 112
και ζήτησε βοήθεια, λέγοντας ότι παρασύρθηκαν από
τα νερά η 24χρονη αδερφή του και ο 35χρονος σύζυ-

γός της. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες της Πυροσβεστι-
κής και της Αστυνομίας στην περιοχή Λαγκάδι, όπου
είχε μείνει ο 22χρονος για να υποδείξει σε ποιο ση-
μείο εξαφανίστηκαν.

Το απόγευμα της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρός ο
35χρονος και λίγο αργότερα βρέθηκε πνιγμένη και η
24χρονη σύζυγός του. Τη γυναίκα βρήκαν μέλη της
2ης ΕΜΑΚ που κινητοποιήθηκαν από νωρίς το πρωί
και την ανέσυραν από ρέμα στη Δάφνη Σερρών. 

Εκτιμάται ότι οι τρεις Ιρανοί συμμετείχαν σε μεγα-
λύτερη ομάδα προσφύγων που εισήλθε στο ελληνικό
έδαφος από τον Έβρο και ο διακινητής τούς εγκατέ-
λειψε κοντά στα σύνορα Σερρών - Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, αλλαγές υπήρξαν στις αντιπεριφέρειες
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου αναλαμβά-
νει η Μελίνα Δερμεντζοπούλου, Αγροτικής Οικονο-
μίας θα βρίσκεται ο Γιώργος Κεφαλάς, ενώ το Μετα-

φορών και Επικοινωνιών αναλαμβάνει ο Σωκράτης
Δωρής. Επίσης, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού θα εί-
ναι ο Αλέξανδρος Θάνος, ο οποίος είναι παράλληλα
και επικεφαλής του Film Office από τη δημιουργία του.

Πού σημειώθηκαν αλλαγές και ποιος αναλαμβάνει τον τουρισμό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Επιμελητήριο
Πιερίας πάει με
Σπυράκη Βρυξέλλες 
Η επιχειρηματικότητα στην Κεν-
τρική Μακεδονία και η εξωστρέ-
φεια στη δύσκολη περίοδο της
πανδημίας βρέθηκαν στο επίκεν-
τρο της συνάντησης που είχαν η
ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μα-
ρία Σπυράκη και ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χα-
τζηχριστοδούλου. Μάλιστα, η κυ-
ρία Σπυράκη απηύθυνε πρόσκλη-
ση για τη διοργάνωση επιχειρημα-
τικής αποστολής στις Βρυξέλλες
την άνοιξη με επιχειρήσεις της ΠΕ
Πιερίας, με σκοπό την ανάδειξη
των πιερικών προϊόντων, κάτι που
έγινε αμέσως αποδεκτό.

Αμετακίνητοι 
στις τέσσερις
θεματικές
Στις θεματικές αντιπεριφέρειες
τέσσερις έμειναν… αμετακίνη-
τοι! Ο λόγος για την αντιπεριφέ-
ρεια Οικονομικών και Προ-
γραμματισμού, όπου συνεχίζει
από το ίδιο πόστο η Αθηνά Αη-
δονά, ενώ στην αντιπεριφέρεια
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
παρέμεινε ο Κώστας Γιουτίκας.
Η αντιπεριφέρεια Υποδομών
και Δικτύων θα έχει στην κεφα-
λή της και πάλι τον Πάρι Μπίλ-
λια, ενώ τέλος στην αντιπεριφέ-
ρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης
θα συνεχίσει το έργο του ο Άγ-
γελος Χαριστέας (φωτό).

Παρέμειναν 
ίδιοι οι τοπικοί
αντιπεριφερειάρχες
Το νέο σχήμα διοίκησής του ανα-
κοίνωσε ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας. Στους τοπικούς
αντιπεριφερειάρχες δεν υπήρ-
ξαν αλλαγές κι έτσι παρέμειναν
στα πόστα τους οι Κώστας Καλαϊ-
τζίδης στην Ημαθία, Ανδρέας
Βεργίδης στο Κιλκίς, Βούλα Πα-
τουλίδου στη Θεσσαλονίκη, Ιορ-
δάνης Τζαμτζής στην Πέλλα, Σο-
φία Μαυρίδου στην Πιερία, Πα-
ναγιώτης Σπυρόπουλος στις
Σέρρες και Γιάννης Γιώργος
(φωτό) στη Χαλκιδική.

Οι ανακατατάξεις 
στους τομεάρχες

Μοιρασμένα τα πράγματα στις αλλαγές στους το-
μεάρχες, αφού παραμένουν τομεάρχες Πολιτισμού
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη η Κατερίνα Περιστέρη
και ο Ντίνος Κούης αντίστοιχα, ενώ τομεάρχης Και-
νοτομίας και Εξωστρέφειας αναλαμβάνει ο Σωτήρης
Μπάτος και Διαπεριφερειακών Συνεργασιών ο μέχρι
πρότινος πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου.

Ζέρβας - Μαρινάκης
μίλησαν για τα έργα

Η ατζέντα της Θεσσαλονίκης, μικρά και μεγάλα έρ-
γα που υλοποιούνται και προγραμματίζονται, βρέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο δήμαρ-
χος Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον νέο γραμματέα της
Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μαρινάκη. Ο κ. Ζέρβας
τού ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα
και συμφώνησαν να έχουν ανοιχτούς διαύλους επι-
κοινωνίας και συνεργασίας προς όφελος της πόλης.

Συγκροτεί την παράταξη 
ο Δημήτρης Ασλανίδης

Έπιασε πολύ γρήγορα δουλειά ο Δημήτρης Ασλανί-
δης και άρχισε από τώρα να συμπληρώνει με νέα
πρόσωπα το παζλ της παράταξής του, με την οποία θα
διεκδικήσει τη δημαρχία του Παύλου Μελά στις επό-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τον Οκτώβριο του
2023. Ο κ. Ασλανίδης καλωσόρισε στην παράταξη τον
Γιάννη Κρασσά, τον οποίο χαρακτήρισε συναγωνιστή
με στόχο να αλλάξουν το μέλλον του δήμου.

Προσδοκίες λόγω Καϊλή
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Η υποψηφιότητα της Εύας Καϊλή για μία θέση αντι-
προέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο άνοιξε την όρεξη
πολλών στελεχών του Κινήματος Αλλαγής στην Α’
Θεσσαλονίκης. Όπως ήταν γνωστό, το ενδεχόμενο
και μόνο υποψηφιότητας Καϊλή στη συγκεκριμένη
περιφέρεια έβαζε φρένο σε πολλούς οι οποίοι αντι-
λαμβάνονταν πως οι πιθανότητες εκλογής τους απέ-
ναντι στην ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ ήταν ελάχιστες.
Ήδη κάποιοι είχαν ανοίξει κουβέντα υποψηφιότητάς
τους… Φανταστείτε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής,
καθώς όπως πήρε το αυτί μας ήδη ενδιαφέρον εκδη-
λώνει πρόσωπο προερχόμενο από τον Δήμο Παύλου
Μελά και μάλιστα γένους θηλυκού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ20

Ζευγάρι προσφύγων οι δύο που πνίγηκαν
παρασυρμένοι από χείμαρρο στις Σέρρες 



Η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι η πολι-
τική αστάθεια είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, όπου
η δημοκρατία διατρέχει κίνδυνο να «καταρρεύσει», σύμφω-
να με τα ευρήματα δημοσκόπησης που επιβεβαιώνουν τον
βαθύ διχασμό στη χώρα έναν χρόνο μετά την επίθεση οπα-
δών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Κουίνιπακ, το
76% θεωρεί ότι η πολιτική αστάθεια εγείρει τη σοβαρότερη

απειλή για τη χώρα, ενώ μόλις το 19% βλέπει τη σοβαρότερη
απειλή σε κάποια άλλη χώρα, αντίπαλη των ΗΠΑ.

Πιο ανήσυχοι εμφανίζονται οι ψηφοφόροι των Δημοκρα-
τικών (83% έναντι 66% των Ρεπουμπλικανών) και οι Αμερι-
κανοί του ηλικιακού φάσματος 18-34 ετών (80%).

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δέχτηκε
σφοδρή επίθεση από τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών στη
Γερουσία Μιτς Μακόνελ για την ψήφο των μειονοτήτων. Ο

Μακόνελ επιτέθηκε στη σχεδιαζόμενη εκλογική μεταρρύθ-
μιση, διότι, κατ’ αυτόν, σκοπός της είναι οι Δημοκρατικοί «να
πάρουν τον έλεγχο των εκλογών».

Τα δύο νομοσχέδια των Δημοκρατικών προβλέπουν, με-
ταξύ άλλων, να διευρυνθεί το δικαίωμα συμμετοχής στις
εκλογές επιστολικά και να απαγορευτεί κάθε μέτρο που πε-
ριορίζει την πρόσβαση οποιασδήποτε μειονοτικής ομάδας
στην εκλογική διαδικασία.

Α
μείωτη παραμένει η ψυχρο-
πολεμική ένταση ανάμεσα
στη Δύση και τη Μόσχα μετά
την ολοκλήρωση του Συμ-

βουλίου ΝΑΤΟ - Ρωσίας στις Βρυξέλ-
λες. Με απειλητικές δηλώσεις οι δύο
πλευρές συντηρούν την αντιπαράθεση
σε ένα γεωπολιτικό μπρα ντε φερ με
επίκεντρο την κρίση στην Ουκρανία και
την απαίτηση του Κρεμλίνου να μην
επεκταθεί προς Ανατολάς το ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία επανειλημμένως πρότεινε
στο ΝΑΤΟ μέτρα για την αποκλιμάκωση
της κατάστασης, αλλά οι πρωτοβουλίες
αυτές αγνοήθηκαν», δήλωσε ο Ρώσος
υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντρ Φόμιν,
τονίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας
και ΝΑΤΟ βρίσκονται σε «κρίσιμα χαμη-
λό επίπεδο». Πρόσθεσε ότι αυτή η στά-
ση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας
«δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να
προκύψουν συμβάντα και συγκρούσεις
και υπονομεύει τις βάσεις της ασφάλει-
ας». «Η διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑ-
ΤΟ ενέχει απαράδεκτους κινδύνους,
τους οποίους η Μόσχα θα αντιμετωπί-
σει», ανακοίνωσε και το Κρεμλίνο.

Αγεφύρωτες διαφορές
«Οι διαφορές ΝΑΤΟ - Ρωσίας δεν εί-

ναι εύκολο να γεφυρωθούν», δήλωσε
από την πλευρά του ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, επαναλαμβάνοντας την
προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε μελ-
λοντική επίθεση της Ρωσίας εναντίον
της Ουκρανίας θα έχει υψηλό τίμημα και
σοβαρές πολιτικές και οικονομικές συ-
νέπειες για τη Μόσχα.

Το ΝΑΤΟ κατέστησε σαφές προς τη
ρωσική πλευρά στις Βρυξέλλες ότι δεν
θα της παραχωρήσει ποτέ επί της ου-
σίας δικαίωμα βέτο στην «πολιτική
ανοιχτών θυρών» της Συμμαχίας μέσω
του αποκλεισμού μελλοντικής ένταξης
της Ουκρανίας - απαίτηση που βρίσκε-
ται στον πυρήνα των νομικά δεσμευτι-

κών εγγυήσεων ασφαλείας που επιδιώ-
κει να αποσπάσει το Κρεμλίνο.

Το νομοσχέδιο των Δημοκρατικών
Την ίδια ώρα, κορυφαίοι γερουσια-

στές του Δημοκρατικού Κόμματος στις
ΗΠΑ παρουσίασαν ένα νέο σχέδιο επι-
βολής σαρωτικών κυρώσεων, που στο-
χεύει να τιμωρήσει τον ίδιο τον πρόεδρο
της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και να πα-
ράσχει οικονομική βοήθεια στο Κίεβο
στην περίπτωση εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις
σε βάρος του Πούτιν, του πρωθυπουρ-
γού της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν,
υψηλόβαθμων στρατιωτικών και πολ-
λών οντοτήτων του ρωσικού τραπεζικού
τομέα στην περίπτωση «εισβολής» ή
«κλιμάκωσης των εχθροπραξιών».

Προβλέπει επίσης ποσό ύψους 500
εκατ. δολαρίων σε επιπλέον στρατιωτι-
κή βοήθεια στην Ουκρανία, ώστε να αν-
τιμετωπίσει μια ρωσική εισβολή.

Το νομοσχέδιο ενθαρρύνει τις ΗΠΑ
«να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα και κα-
τάλληλα μέτρα» για να εξασφαλίσουν
ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord
Stream 2 -«εργαλείο κακόβουλης επιρ-
ροής της Ρωσίας»- δεν θα λειτουργήσει.

ΛΛεντριάν:
«Οι Ευρωπαίοι 
δεν θέλουν 
μια νέα Γιάλτα»
Οι Ευρωπαίοι θέλουν να προωθή-
σουν μια «στρατηγική Ελσίνκι 2» κα-
τευνασμού για την ασφάλεια της
ηπείρου, σε αντίθεση με τη «Γιάλτα
2» που προσπαθούν να επιβάλουν οι
Ρώσοι, όπως δήλωσε ο Γάλλος
υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεν-
τριάν.
«Η Ρωσία πρότεινε θεμελιώδεις αρ-
χές που μοιάζουν πολύ με μια επι-
στροφή στο status quo πριν από το
1975, δηλαδή με ένα σχήμα Γιάλτα 2
που οδηγεί στην πραγματικότητα
στην αναζωπύρωση των περιοχών
επιρροής», είπε σε συνέντευξή του
στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Κατά τον Λεντριάν, η Ρωσία απαιτεί
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εγγυήσεις
ασφαλείας με στόχο την ανασύσταση
της σφαίρας επιρροής της στην
πρώην ΕΣΣΔ και τη δημιουργία μιας
ζώνης ασφαλείας μεταξύ της Συμμα-
χίας και του εδάφους της στην Ανα-
τολική Ευρώπη. Ο Γάλλος υπουργός
περιέγραψε επίσης μια προσεχή
επανάληψη των συνομιλιών του σχή-
ματος της Νορμανδίας (Γερμανία,
Γαλλία, Ρωσία, Ουκρανία) για τη δι-
ευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

Με απειλητικές δηλώσεις 
οι δύο πλευρές συντηρούν την 
αντιπαράθεση με επίκεντρο την κρίση
στην Ουκρανία και την απαίτηση 
του Κρεμλίνου να μην επεκταθεί
προς Ανατολάς η Συμμαχία

Κίνδυνο κατάρρευσης της δημοκρατίας τους «βλέπουν» οι Αμερικανοί

Μπρα ντε φερ ΝΑΤΟ - Ρωσίας
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Τ
ο σενάριο να ανακοινωθεί δεύτερη
παράταση για τη ρύθμιση των κορο-
νοχρεών σε 32 έως 72 δόσεις εξε-
τάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως ανέφερε στην «Political» αξιωματού-
χος του ΥΠΟΙΚ, υπάρχει σκέψη να διευκο-
λυνθούν περαιτέρω οι πληγέντες από την
πανδημία και να τους δοθεί μία ακόμη ευκαι-
ρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να
«κλειδώσουν» τα επόμενα 24ωρα, με τις
ανακοινώσεις να γίνονται σήμερα ή την επό-
μενη εβδομάδα. Το πιθανότερο είναι να δο-
θεί παράταση ενός ακόμη μήνα, δηλαδή έως
26 Φεβρουαρίου, για τη διευθέτηση των χρε-
ών προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο
του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και τα
οποία διαμορφώνονται περί τα 2,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο εμπορικός κόσμος ζητά να
ξεκινήσουν οι πληρωμές τον Ιούνιο.

Πάντως, η ρύθμιση των 36-72 δόσεων των
κορονοχρεών συνεχίζει να κινείται με πολύ
αργούς ρυθμούς, καθώς μόλις 40.000 οφει-
λέτες από τους περίπου 820.000 έχουν υπο-
βάλει αίτηση δύο εβδομάδες πριν από τη λή-
ξη της προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται πως οι οφειλέτες έχουν πε-
ριθώριο έως τις 26 Ιανουαρίου να υποβάλουν
αίτηση για να ρυθμίσουν φορολογικά χρέη
άτοκα σε έως 36 δόσεις και με επιτόκιο 2,5%
σε 72 δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρ-
χεται σε 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ
και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ.

Τα κριτήρια
α) Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά

πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας Covid-19 (πληττόμενοι ΚΑΔ)

β) Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά
πρόσωπα μη επιτηδευματίες:
� είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη

για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω
των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας

� είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
με μονομερή δήλωση

� είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυ-
σης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

� είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα και έχουν
αποζημιωθεί κατόπιν - ελέγχου των δη-
λώσεων Covid-19

�είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ, στο επίμαχο χρονικό διά-

στημα. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτι-
κά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξι-
πρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα
Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε κα-
θεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαι-
ωθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ εν-
τάσσονται ανεξαρτήτως των ανωτέρω
κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαί-
ωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει
χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και πα-
ράταση καταβολής.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται
Δεν μπορούν να υπαχθούν στη συγκεκρι-

μένη ρύθμιση ο φετινός φόρος εισοδήμα-
τος και οι οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να
ρυθμίζονται και αφορούν ανάκτηση κρατι-
κών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη
σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεμα-
τικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής,
βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής
διαταγής.
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Έρχεται νεα παράταση
για τα κορονοχρέη 

ΙΟΒΕ: Σημαντική αύξηση των εξαγωγών για τη βιομηχανία κατά 4,9%
Σε πολύ καλά επίπεδα κινήθηκαν οι εξαγωγές της βιο-

μηχανίας τον Οκτώβριο, βάσει των στοιχείων που δημο-
σιοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ). Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, ο όγκος των
εξαγωγών ενισχύθηκε κατά 4,9% τον Οκτώβριο, ενώ σύμ-
φωνα με τα επιμέρους στοιχεία που δημοσιοποιεί
ισχύουν τα ακόλουθα: 
�Συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση της ανεργίας και τον Οκτώ-
βριο (ετησίως), κυρίως από την άνοδο της απασχόλησης.

�Μικρή υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο
και εξασθένιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
� Οριακή υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών
στη βιομηχανία, στις 109,1 μον. τον Δεκέμβριο, από 110,2
μον. τον Νοέμβριο.
� Υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,2% τον Νο-
έμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Σημαντική άνοδος
8,0% (ετησίως) στην Ελλάδα, έναντι οριακής αύξησης 0,3%
στην ΕΕ27.

� Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 11,8% τον
Οκτώβριο (ετησίως). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα
2,9 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. ευρώ ένα έτος πριν.
� Νέα αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Νο-
έμβριο, κατά 16,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
�Ενίσχυση του όγκου εξαγωγών της βιομηχανίας 4,9% τον
Οκτώβριο του 2021 σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Άνοδος
6,6% το α’ οκτάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2020.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ρύθμιση σε 32 έως 72 δόσεις
εξετάζει το ΥΠΟΙΚ - Άμεσα οι
ανακοινώσεις από το υπουργείο 



Η
κατάρρευση της τιμής του
φυσικού αερίου κατά 60%-
64% μέσα σε έναν μήνα δη-
μιουργεί θετικές προσδο-

κίες για αναχαίτιση των εκρηκτικών αυ-
ξήσεων στην ενέργεια, οι οποίες αποτέ-
λεσαν την αιτία για την εκτόξευση του
πληθωρισμού στο 5,1% τον Δεκέμβριο. 

Χθες, η τιμή του φυσικού αερίου υπο-
χώρησε σε επίπεδα κοντά στα 65 ευρώ
ανά μεγαβατώρα, έναντι 180 ευρώ στις
αρχές Δεκεμβρίου, κάτι που σε πρώτη
φάση εκτονώνει την ανεξέλεγκτη αύξη-
ση του προηγούμενου διαστήματος και
σε επόμενο στάδιο δείχνει τον δρόμο
της σταθεροποίησης σε πιο… λογικά
επίπεδα για τα συμβόλαια στο τέλος του
τρέχοντος έτους. Η μείωση της τιμής
του φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα

και των προμηθειών υγροποιημένου
αερίου από τις ΗΠΑ, συμπαρασύρει και
τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος, η οποία κινείται κάτω από τα
170 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν είχε
φτάσει ακόμη και στα 300 ευρώ, μέσα
σε μία ημέρα. 

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής προκύπτει ότι η άνοδος
του πληθωρισμού στο 5,1% αποτελεί το
υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο
του 2011, ενώ η εκτίναξη του αντίστοι-
χου δείκτη στις ΗΠΑ στο 7% ισοδυναμεί

με υψηλό 40 ετών! Με βάση τα στοιχεία
του Δεκεμβρίου, ο ετήσιος πληθωρι-
σμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο
1,2%, όταν το 2020 είχε κλείσει στο -1,2%.
Η έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλά-
δα τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις αυ-
ξήσεις στο φυσικό αέριο κατά 134,5%,
στο ρεύμα 45% και στο πετρέλαιο 34,1%.
Η εκρηκτική αύξηση των τιμών της
ενέργειας συμπαρέσυρε και τις τιμές
βασικών αγαθών. Έτσι, τον Δεκέμβριο
καταγράφηκε αύξηση 19,6% στην τιμή
του κατσικιού, 17% στο ελαιόλαδο και τις
ελιές, 14,2% στις πατάτες, 7,6% στα ζυ-
μαρικά, 6,7% στα νωπά ψάρια, 6,6% στα
πουλερικά και στα παράγωγα κρέατος,
5,5% στα τυριά και τα φρούτα, 4,9% στο
ψωμί, 4,2% στο μοσχάρι, 3,4% σε καφέ
και άλλα τρόφιμα και 3% στην ένδυση-
υπόδηση. Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά
3,5% τα αλλαντικά, 1,5% το χοιρινό και
1,4% το νωπό γάλα. Στα αξιοσημείωτα
περιλαμβάνεται και η εντυπωσιακή αύ-
ξηση της τιμής των μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων κατά 11,5% και των και-
νούργιων κατά 7,7%.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Fitch: Προς αναβάθμιση
με ψήφο εμπιστοσύνης
στις τράπεζες

Ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές
τράπεζες, που ισοδυναμεί με αναβάθμιση
της ελληνικής οικονομίας, έδωσε η Fitch, η
οποία απόψε αναμένεται να ανακοινώσει την
αξιολόγηση του αξιόχρεου της χώρας. Χθες,
ο οίκος έστειλε ισχυρό μήνυμα για το ελληνι-
κό τραπεζικό σύστημα, το οποίο ακόμη και
αν δεν συνδυαστεί με αναβάθμιση απόψε,
εντούτοις, αποτελεί παρακαταθήκη για πολ-
λές αναβαθμίσεις μέσα στην επόμενη διετία.
Σημειώνεται ότι ο διεθνής οίκος σε όλες τις
εκθέσεις του κατά την τελευταία διετία έχει
επισημάνει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας
επιστρέφει σε σταθερά καθοδική πορεία,
αλλά καταλυτικός παράγοντας των αναβαθ-
μίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδας είναι η ποιότητα των ισολογισμών
των τραπεζών. Ο αμερικανικός οίκος εμφα-
νίζεται σίγουρος ότι ο δείκτης των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει φέτος
σε μονοψήφιο ποσοστό, κάτι που θα οδηγή-
σει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα.

Επιπλέον 1.200
λογιστές, δικηγόροι για
την έκδοση συντάξεων

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο τελευταίος
κύκλος πιστοποίησης 1.200 λογιστών και
δικηγόρων για την έκδοση των εκκρεμών
συντάξεων. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ο νέ-
ος κύκλος θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρί-
ου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκ νέου
εξέτασης σε περισσότερους από 2.000 λο-
γιστές και δικηγόρους, που για διάφορους
λόγους δεν πιστοποιήθηκαν στους προ-
ηγούμενους κύκλους και επιθυμούν να εν-
ταχθούν στο σύστημα έκδοσης των εκκρε-
μών συντάξεων.

Οι εξετάσεις για τους 1.200 λογιστές και
δικηγόρους θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10
Φεβρουαρίου και σύμφωνα με τον e-ΕΦ-
ΚΑ, εφόσον επιτύχουν, θα εγγραφούν και
αυτοί στο μητρώο των πιστοποιημένων
επαγγελματιών. Υπενθυμίζεται πως ήδη 333
πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι
έχουν ενταχθεί στη διαδικασία απονομής
συντάξεων, αριθμός που αντιστοιχεί στο πε-
ρίπου 50% των μονίμων εισηγητών του e-
ΕΦΚΑ που εκδίδουν συντάξεις.
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Εκρηκτικό ενεργειακό 
μείγμα απογείωσε 
τον πληθωρισμό 
στο 5,1% τον Δεκέμβριο

Ανάσα από τη «βουτιά»
της τιμής του αερίου

ΚΙΝΑΛ: Ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα
«Τα εισοδήματα των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων ροκανίζονται από τον
πληθωρισμό», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις
της ΕΛΣΤΑΤ, όπου καταγράφεται άνοδος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κα-
τά 5,1% για τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι του Δεκεμβρίου 2020. Στο στόχαστρο
της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και όπως λένε: «Τα
επιχειρήματα της κυβέρνησης καταρρέουν καθημερινά, καθώς οι Έλληνες είναι
πια ουραγοί σε αγοραστική δύναμη. Ο εναρμονισμένος ΔΤΚ σχεδόν αγγίζει αυτόν
της Ευρωζώνης, όμως το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων βρίσκεται κάτω
από το 60% των πολιτών της Ευρωζώνης».
Στον αντίποδα των κυβερνητικών ενεργειών, το Κίνημα Αλλαγής προτείνει μετα-
ξύ άλλων: μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, αποτελε-
σματικοί και εντατικοί έλεγχοι στην αγορά.



Σ
τη συνεδρίαση της Τετάρτης στο
ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενι-
κός Δείκτης σκαρφάλωσε σε νέα

υψηλά 85 μηνών (το αμέσως προηγού-
μενο υψηλότερο κλείσιμο στις 8/12/2014
και στις 1.035,08 μονάδες). Υπενθυμίζε-
ται ότι εκείνη την ημέρα είχε ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός του 2015 και την αμέ-
σως επομένη, ο τότε πρωθυπουργός Αν-
τώνης Σαμαράς είχε εξαγγείλει την
εσπευσμένη ψήφιση του Προέδρου της
Δημοκρατίας από τη Βουλή, με υποψή-
φιο τον Σταύρο Δήμα (σε εκείνη τη συνε-
δρίαση, ο ΓΔΧΑ είχε σημειώσει απώλει-
ες 12,78%). Για όσους επιμένουν να
ασχολούνται με τα στατιστικά, από την
αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης «με-
τρά» μέχρι προχθές έξι ανοδικές και μία
οριακά πτωτική συνεδρίαση, με αθροι-
στικά κέρδη 6,39%, ενώ η συνολική κε-
φαλαιοποίηση του ΧΑ έχει ενισχυθεί κα-
τά 3,8 δισ. ευρώ. Στα χαρακτηριστικά
των τελευταίων συνεδριάσεων, η ικανο-

ποιητική συναλλακτική δραστηριότητα,
οι συνεχιζόμενες κινήσεις «stop short»
και η ευδιάκριτη μετατόπιση του ενδια-
φέροντος στον μη τραπεζικό 25άρη. Ζη-

τούμενο στην παρούσα φάση αποτελεί η
συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης και
το πόσο ψηλά μπορούν να πάνε οι τρά-
πεζες μεσοπρόθεσμα.

«Ποδαρικό» στην Ελλάδα 
από τη Franco Manca

Έκανε «ποδαρικό» στην Ελλάδα η διάσημη
βρετανική αλυσίδα πίτσας Franco Manca,
πραγματοποιώντας την πρώτη της επέκταση
εκτός των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η βρετανική αλυσίδα άνοιξε το πρώτο της κα-
τάστημα στη Νέα Φιλαδέλφεια στην οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου 2 και θα λειτουργεί
από Δευτέρα έως Κυριακή, τηρώντας όλα τα
μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προτεί-
νουν οι επίσημοι φορείς κατά της Covid-19.
Ήταν στις αρχές του περασμένου Νοέμβριου
όταν η Fulham Shore, στον έλεγχο της οποίας
βρίσκεται η Franco Manca, ανακοίνωσε την
είσοδο της αλυσίδας εστιατορίων στην ελλη-
νική αγορά, υπογράφοντας συμφωνία fran-
chise (δικαιόχρησης) με ομάδα επιχειρημα-
τιών που δραστηριοποιούνται στην εστίαση.
Της ομάδας ηγείται ο διάσημος James Ra-
vano, ενώ ενεργό ρόλο στη συμφωνία θα έχει
και ο Nabil Mankarious, διευθυντικό στέλε-
χος της Fulham Shore.

Στον κλάδο υγείας και ευεξίας
μπαίνει η Fourlis

Η Fourlis ΑΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε την εί-
σοδό της στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο
προϊόντων υγείας και ευεξίας, μέσω της στρατηγι-
κής συνεργασίας με την εταιρεία Holland & Bar-
rett. H Holland & Barrett είναι η μεγαλύτερη εται-
ρεία λιανικής στη Μεγάλη Βρετανία και μια από τις
μεγαλύτερες στην Ευρώπη στον κλάδο health &
wellness. Προσφέροντας μια μοναδική σειρά και-
νοτόμων βιταμινών, συμπληρωμάτων διατροφής,
αθλητικών συμπληρωμάτων, εξειδικευμένης δια-
τροφής, φυσικών και οργανικών καλλυντικών, η
υγεία και ευεξία γίνεται τρόπος ζωής για καθέναν
από εμάς. H Holland & Barrett ιδρύθηκε το 1870
και για πάνω από 150 χρόνια οι καταναλωτές την
εμπιστεύονται για τα προϊόντα ευεξίας. 

Συμφωνία Optima bank με HDB
Η Optima bank υπέγραψε πρόσφατα την επι-

χειρησιακή συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα (HDB) για το πρόγραμμα «Ταμείο
Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγω-
γής Οπτικοακουστικών Έργων». Το πρόγραμμα
έχει στόχο την ανάπτυξη του πολιτισμού και της
δημιουργικότητας, βασικών πυλώνων της ελλη-
νικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων με αντικείμενο την
παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, με δάνεια
επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης, με
την εγγύηση του Ταμείου. Η συμμετοχή της Opti-
ma bank στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστό-
τητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι
στο πλαίσιο της πρόθεσης της τράπεζας να συν-
τάσσεται με κάθε πρωτοβουλία που αποδεδειγ-
μένα στηρίζει την επιχειρηματικότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Νέα αυξημένη τιμή-στόχο στα 22 ευρώ (από 17,4 ευρώ προηγουμένως) δίνει για
τη μετοχή της Mytilineos η Pantelakis. Συνοδεύεται μάλιστα από σύσταση «αγο-
ράς», καθώς το ανοδικό περιθώριο ξεπερνά το 45%. Στην ανάλυσή της, η χρηματι-
στηριακή επισημαίνει μια σειρά παραμέτρων: H ολοκλήρωση μέσα στο 2022 και
η άμεση συνεισφορά στην κερδοφορία τού νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγω-
γής που θα διπλασιάσει την παραγωγή της Mytilineos από θερμικές πηγές. Η έγ-
καιρη στροφή της εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Πράσι-
νη Μετάβαση, έχοντας θέσει τις βάσεις για το χτίσιμο αιολικών πάρκων 1,5GW τα
επόμενα χρόνια. Η δυναμική που έχει αναπτύξει η αγορά του αλουμινίου με αιχ-
μή την επικείμενη αύξηση της ζήτησης για «πράσινο» αλουμίνιο, ειδικά σε αγο-
ρές όπως αυτή της Ευρώπης, στο οποίο η Mytilineos είναι έτοιμη να ανταποκρι-

θεί. Τέλος, ο κεντρικός ρόλος που αναμένεται να έχει η ελληνική εταιρεία στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο θα ενταχ-
θούν και θα χρηματοδοτηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μεγάλα έργα υποδομών με κεντρικό άξονα την Πράσινη
Μετάβαση. Η Pantelakis τονίζει ότι η Mytilineos ετοιμάζεται να εκτοξεύσει την κερδοφορία της σε όρους EBITDA σε
επίπεδα αρκετά πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ το 2022 και να υπερβεί τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ 2020 ΑΕ) ανακοινώνει την
υλοποίηση ενός μεγάλου εύρους έργου, σε συνέχεια της συμφωνίας
της με τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ. «Η συνεργασία αυτή είναι αποτέλεσμα της
οργανωμένης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει αρκετούς μήνες τώρα σε
επίπεδο αναδιοργάνωσης, αναμόρφωσης και εξέλιξης των εγκαταστά-
σεων που παραλάβαμε. Το όραμά μας για την ΕΛΒΟ είναι να ανακτήσει
τις μοναδικές της δυνατότητες σε επίπεδο υποδομών και επιχειρησια-
κών δυνατοτήτων, ως μια πρωτοπόρος βιομηχανική μονάδα που μπορεί
να έχει ενεργό ρόλο ως εξειδικευμένος υπεργολάβος στα ειδικού τύπου
οχήματα. Ευελπιστούμε ότι αυτή η συμφωνία με την ΕΛΤΡΑΚ θα αποτε-
λέσει την αρχή μιας στρατηγικής μακροχρόνιας συνεργασίας», σημεί-
ωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Δημήτριος Αγγελόπουλος.

Νέο συμβόλαιο της ΕΛΒΟ με τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ

Τιμή-στόχο τα 22 ευρώ δίνει για τη Mytilineos η Pantelakis

Οι τράπεζες δίνουν τον τόνο στο ΧΑ
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«Μ
ε το στρατηγικό πλάνο ταχείας ανάπτυ-
ξης του FTTH από τον ΟΤΕ στηρίζουμε
δυναμικά το όραμα για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό της Ελλάδας. Είναι ένα δύσκολο έρ-
γο με τεράστια σημασία για τη χώρα», επισημαίνει η
Ντομινίκ Λερουά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Deutsche Telekom AG, υπεύθυνη για την Ευρώ-
πη, σε συνέντευξή της. Σχολιάζοντας την Ελλάδα ως
επενδυτικό προορισμό, η κυρία Λερουά σημειώνει
πως «η χώρα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε
όλους τους τομείς. Έχει αντιμετωπίσει πολλές προ-
κλήσεις στο παρελθόν, ξέρει όμως να παλεύει, να ξε-
περνάει τα εμπόδια και να κοιτάει μπροστά. Δίνουμε
ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές
της Ελλάδας». Τονίζει επίσης ότι ο Όμιλος ΟΤΕ, αυξά-
νοντας τις επενδύσεις του σε πάνω από 3 δισ. ευρώ,
θα φέρει το δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) σε τρία εκα-
τομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το 2027.
Όπως σημειώνει, «πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέν-
δυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει γίνει
τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι μια πρω-
τοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα, καθώς θα δημι-
ουργήσει νέες προοπτικές για ψηφιακή ανάπτυξη. Τα
υπερσύγχρονα δίκτυα είναι προϋπόθεση για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και
των επιχειρήσεων, και έχουν αναμφισβήτητη θετική
επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περι-
βάλλον».

Pyramis: Στα Οινόφυτα 
το νέο εργοστάσιο 

Την οριστικοποίηση της συμφωνίας για νέο εργοστάσιο
στα Οινόφυτα ανακοίνωσε η Pyramis, με τη μετεγκατάσταση
του μηχανολογικού εξοπλισμού από το πρώην εργοστάσιο
της «Πίτσος» στο Ρέντη στη νέα μονάδα παραγωγής των Οι-
νοφύτων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, ακολουθώντας πιστά τον αρχικό προγραμματισμό, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pyramis, Νικόλας
Μπακατσέλος, προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση του σχε-
δίου που τέθηκε σε εφαρμογή μετά τη συμφωνία εξαγοράς
μέρους του εξοπλισμού της «Πίτσος» από τη γερμανική B-
SH, η οποία είχε αποφασίσει την παύση της λειτουργίας της.
Η Pyramis με την πολύτιμη συνδρομή του έμψυχου δυναμι-
κού της ιστορικής βιομηχανίας παραλαμβάνει τη σκυτάλη
παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα και επί της
ουσίας επανασυστήνει τις made_in_Greece ηλεκτρικές συ-
σκευές στην ελληνική και διεθνή αγορά, βάζοντας την ελλη-
νική σφραγίδα στην παραγωγική διαδικασία. Ο σχεδιασμός
των νέων προϊόντων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η έναρξη της
παραγωγής εστιών κουζίνας (σε πρώτη φάση) από το εργο-
στάσιο των Οινοφύτων υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει δοκι-
μαστικά στα τέλη Μαρτίου.

Marks & Spencer: Στα 3,27 δισ. 
στερλίνες οι πωλήσεις  

Σημαντική αύξηση για τις πωλήσεις της Marks &
Spencer στη χρήση του γ’ τριμήνου, διεθνώς αλλά και
στη Βρετανία, ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου λιανι-
κής. Ειδικότερα, για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε την
1η Ιανουαρίου οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν 19%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, σε
3,27 δισ. στερλίνες. Οι διεθνείς πωλήσεις της Marks &
Spencer ανέβηκαν 17% στα 2,72 δισ. στερλίνες, ενισχυ-
μένες από τις πωλήσεις ρουχισμού και προϊόντων σπιτι-
ού στην Ιρλανδία και καθώς οι περιορισμοί για τον κορο-
νοϊό σε κρίσιμες αγορές για την εταιρεία, όπως η Ινδία,
άρθηκαν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ηρακλής: Εξαγόρασε
δραστηριότητες της Χάλυψ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς των δρα-
στηριοτήτων αδρανών υλικών και σκυροδέματος της
εταιρείας Χάλυψ Δομικά Υλικά ΑΕ ανακοίνωσε ο
Όμιλος Ηρακλής. Στον τομέα των αδρανών υλικών, η
επένδυση διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του
Ομίλου Ηρακλής και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά
του στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Αττικής,
σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και
προσθέτει: «Ο Όμιλος Ηρακλής αποκτά τη δυνατότη-
τα διάθεσης ενός διευρυμένου προϊοντικού χαρτο-
φυλακίου αδρανών υλικών για χρήση στην παραγω-
γή σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος, τσι-
μέντου, ασβεστοκονίας και οδοστρωσίας, με αποτέ-
λεσμα την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών
του στην κατασκευή κάθε έργου υποδομής. Στον το-
μέα του σκυροδέματος, συνεχίζοντας να υλοποιεί με
συνέπεια την πράσινη στρατηγική του, ο Όμιλος Ηρα-
κλής προτίθεται να διαθέσει άμεσα και από τις νέες
μονάδες παραγωγής τη νέα πράσινη σειρά σκυροδε-
μάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact».

Motor Oil: Το μεγαλύτερο
αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης
της Ελλάδας

Το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης
πολλαπλών ναυδέτων της Ελλάδας (multi buoy
mooring), τόσο από πλευράς μεγέθους πλοίων όσο
και βάθους, ξεκίνησε τη λειτουργία του στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας, στο διυλιστήριο της Motor Oil.
Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, διευρυμένης
αποδοτικότητας, που προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία
στο διυλιστήριο και μπορεί να εξυπηρετήσει πετρε-
λαιοφόρα χωρητικότητας άνω των 300,000 DWT
(Suezmax).Το νέο αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης
της Motor Oil αποτελεί ορόσημο στις ειδικές λιμενι-
κές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη και
αναπτύσσει την οικονομική δραστηριότητα στην ευ-
ρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη μέγιστη
ασφάλεια, μέσω παθητικών και ενεργητικών συστη-
μάτων, ενώ επιπλέον ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα
στο περιβάλλον. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS25

Deutsche Telekom: 
Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα

Celestyal Cruises: Έκπτωση έως 50% 
σε επιλεγμένες κρουαζιέρες 

Τη νέα της καμπάνια, προσφέροντας έκπτωση έως και
50% σε επιλεγμένες κρουαζιέρες το 2022, ανακοίνωσε η ελ-
ληνική εταιρεία κρουαζιέρας Celestyal Cruises. Με την ονο-
μασία «Τo 2022 Αποδράστε ξανά στο Μπλε» η εταιρεία ανα-
κοίνωσε ότι προσφέρει έκπτωση έως και 50% σε επιλεγμέ-
νες κρουαζιέρες εντός του 2022, που ισχύει για κρατήσεις
από σήμερα έως τις 31 Μαρτίου 2022. Σύμφωνα με τη Ce-
lestyal, οι τιμές ξεκινούν από τα 259 ευρώ για την κρουαζιέ-
ρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες του Αιγαίου», η οποία
κανονικά κοστίζει 530 ευρώ, παρέχοντας έκπτωση μεγαλύ-
τερη του 50%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Ιταλός Ντε Μπιάζι 
στην Εθνική

Δόγμα του «η καλύτερη επίθεση 
είναι η άμυνα»  - Τι θα γίνει 
με Σωκράτη, Μανωλά;

Ο
65χρονος Ιταλός Τζιάνι ντε Μπιάζι θα είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Ελ-
λάδας στη θέση του Ολλανδού Φαν’τ Σιπ. Θα κάνει ντεμπούτο στον «γαλα-
νόλευκο» πάγκο την 25η Μαρτίου, μέρα της εθνικής εορτής, στο φιλικό
παιχνίδι με τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι. Τρεις μέρες αργότερα η Εθνική

θα παίξει φιλικό με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα.
Τι εστί Ντε Μπιάζι; Ένας προπονητής της ιταλικής σχολής του ποδοσφαίρου, άρα προ-
τεραιότητα στην άμυνα. Έτσι κατάφερε να οδηγήσει την εθνική Αλβανίας στα τελικά
του Euro 2016 που έγινε στη Γαλλία. Έπειτα από πέντε χρόνια στην εθνική καρέκλα
της γειτονικής χώρας, όπου ανακηρύχτηκε κορυφαίος όλων των εποχών για το αλ-
βανικό ποδόσφαιρο και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη δεκάδα των τεχνικών
του κόσμου από την υπηρεσία στατιστικής IFFHS FIFA, ο Ντε Μπιάζι ανέλαβε
την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, με την οποία ωστόσο έχει συμβόλαιο
έως το καλοκαίρι του 2023! Προφανώς το «έσπασε» για να συμφωνήσει με
την ΕΠΟ.
Βέβαια, ο Ντε Μπιάζι δεν είναι το πασίγνωστο όνομα παγκοσμίως, στην
Ελλάδα πιθανόν να μη γνωρίζουν καν την ύπαρξή του πλην των σχετι-
κών με το ποδόσφαιρο. Με θητεία σε αρκετές καλές ομάδες του Καμ-
πιονάτο, όπως η Τορίνο και η Μπρέσια, ή στην ισπανική Αλαβές.
Όσον αφορά στην ποδοσφαιρική του αντίληψη, αυτή είναι πως η
«καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα», ό,τι ακριβώς πρέσβευαν ο Ότο
Ρεχάγκελ και ο Φερνάντο Σάντος. Και οι δύο «αγαπημένοι» των
Ελλήνων είχαν δηλώσει ότι ο κάθε προπονητής δουλεύει με τα
υλικά που έχει και όχι με αυτά που θα ήθελε να έχει. Η Ελλάδα
παράγει αμυντικούς που παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ,
πάσχει από επιθετικούς, άρα εκείνο που θα περιμένουμε από
τον Ντε Μπιάζι είναι η διασφάλιση του «μηδέν» στην άμυνα και
στην επίθεση το κλασικό δόγμα των αμυντικογενών προπονη-
τών: «Το κάθε ματς μάς χρωστάει στατιστικά μια ή δυο φά-
σεις, τις κάνουμε γκολ, νικάμε. Δεν τις κάνουμε γκολ; Δεν
χάνουμε τουλάχιστον». Αυτήν τη λογική μπορούν να την
υπηρετήσουν ο Κώστας Μανωλάς και ο Σωκράτης Παπαστα-
θόπουλος, εννοείται. Ο πρώτος επέστρεψε στον Ολυμπιακό
και ο δεύτερος έχει πρόταση από τη Ρόμα του Μουρίνιο.
Και οι δυο τους είναι αποκλεισμένοι από την Εθνική για-
τί… μίλησαν κατά του πρώην ομοσπονδιακού Άγγελου
Αναστασιάδη μετά τα τραγικά αποτελέσματα της Εθνι-
κής. Δικαιώθηκαν, ο Αναστασιάδης απομακρύνθηκε,
αλλά αυτοί παρέμειναν στο… ψυγείο από τον ευθυ-
νόφοβο Ολλανδό Φαν’τ Σιπ.



Τα νέα για τη μετάλλαξη του Καμερούν
φτάνουν με το σταγονόμετρο στον υπόλοι-
πο κόσμο από την αφρικανική χώρα, που
διοργανώνει το Κόπα Άφρικα, και εκτός
από τη δολοφονία ενός στρατιώτη από αν-
τικαθεστωτικούς αντάρτες, προβάλλονται
μόνο τα ευτράπελα. Όπως, για παράδειγ-
μα, ο διαιτητής Τζιάνι Σικάουζε από τη
Ζάμπια, που στο ματς της Τυνησίας με το
Μάλι σφύριξε τη λήξη στο… 85’. Αφού κα-
τάλαβε το λάθος του, σφύριξε κανονικά
στο 90’ και δεν κράτησε καθυστερήσεις.
Έστειλε τους παίκτες στα αποδυτήρια και
μετά τους ζήτησε να… ξαναβγούν για να
παίξουν άλλα πέντε λεπτά. Η Τυνησία αρ-
νήθηκε. Στο ίδιο ματς, MVP αναδείχθηκε ο
γκολκίπερ του Μάλι, Μπόσο Μουνκόρο,
αλλά στη φωτογραφία έβαλαν τον Σαντιό
Μανέ της Λίβερπουλ που είναι Σενεγαλέ-
ζος.Στο παιχνίδι Μαυριτανία - Γκάμπια, οι
διοργανωτές έβαλαν δυο φορές διαφορετικούς εθνικούς ύμνους για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο αρχηγός των Μαυ-
ριτανών και σέντερ φορ του Άρη, Αμπουμπακάρ Καμαρά, τραγούδησε α καπέλα τον ύμνο της πατρίδας του.

Ευτράπελα από το Κόπα Άφρικα Νέα συντριβή για 
τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε και πάλι
αγνώριστος στο ΟΑΚΑ και γνώρισε τη συντριβή
98-74 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη Eu-
roLeague. Αποδοκιμάστηκε ο κόουτς των Ρώ-
σων Δημήτρης Ιτούδης, που πήρε time out δευ-
τερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου κι
ενώ η ομάδα του ήταν μπροστά με 24 πόντους.
Οι Παπαπέτρου (16π.) και Πέρι (15π.) ήταν οι κα-
λύτεροι των «πρασίνων». 

Πιλίδης: «Μου ζήτησαν 
να στήσω τον τελικό»

Η δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει πάραυτα. Ο
παγκόσμιος πρωταθλητής της ελευθέρας πά-
λης Γιωρίκας Πιλίδης αποκάλυψε στο τηλεπαι-
χνίδι «Survivor», στο οποίο και συμμετέχει, ότι

του ζήτησαν να στήσει έναν τελικό σε
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν
ανέφερε περισσότερες λεπτομέ-
ρειες, παρά μόνο ότι αρνήθηκε.

Περιμένουμε και την απάντηση της
ομοσπονδίας της πάλης.

Νίκες για 
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Στα δυο εξ αναβολής παιχνίδια, λόγω της
πανδημίας, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Παναιτωλι-
κό στην Τούμπα με πέναλτι του Κούρτιτς (έχασε
ακόμα ένα) και του Ζαμπά. Ο «δικέφαλος»
έφτασε τους 31 βαθμούς, δυο λιγότερους από
την ΑΕΚ και 11 από τον Ολυμπιακό. Στο άλλο
ματς, Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 0-3. Οι Κρητικοί
με 26 βαθμούς είναι στις υποψήφιες για έξοδο
στην Ευρώπη ομάδες.

Χωρίς κόσμο η Τούμπα
Μετά την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και η ΠΑΕ

ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει κεκλεισμένων των
θυρών στην Τούμπα, παρά να βάλει μέσα 1.000
θεατές, όπως επιβάλλει το υγειονομικό πρωτό-
κολλο, στα παιχνίδια πρωταθλήματος με τον
ΟΦΗ την προσεχή Κυριακή και στο ματς Κυπέλ-
λου με την ΑΕΚ, την Τετάρτη 19 του μήνα. Ο λό-
γος; Ίδιος για όλους, ότι δεν μπορούν να διαχω-
ρίσουν τον κόσμο τους. 

Στον Πειραιά αναμένονται σήμερα για να υπογράψουν συμβόλαιο
με τον Ολυμπιακό ο 21χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός Μπαντι-
ουγκού Φαντιγκά της Παρί Σεν Ζερμέν και ο 19χρονος, επίσης με-
σοεπιθετικός, Ντιμπί Κεϊτά με καταγωγή από το Μάλι αλλά με
ισπανική υπηκοότητα, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ρεάλ
Μαδρίτης. Η Φενέρμπαχτσε, στο μεταξύ, έκανε πρόταση στον
Ολυμπιακό για τον Τικίνιο.

Οι αντίπαλοι 
Τσιτσιπά, 
Σάκκαρη 

στο Australian Open

Τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Australian Open, που αρχίζει
στις 17 του μήνα. Στην τετράδα, αν προκριθεί, υποψήφιος αντίπαλός του θα είναι ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ. 
Η Μαρία Σάκκαρη θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα. Αν προκριθεί, θα την περιμένει η
Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, ενώ η πιο πιθανή αντίπαλός της στον τρίτο γύρο είναι η Βερόνικα Κουντερμέτοβα. 

SPORTS
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Φαντιγκά και Κεϊτά στον Ολυμπιακό
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Απασφάλισε η Λιζέτα Νικολάου:
«Ο γάμος μου με τον Γιώργο Λιάνη
έκανε κακό στην καριέρα μου».

• Μπουρλότο οι δηλώσεις
του Αντρέα Μικρούτσικου
για τον Σάκη Τανιμανίδη:
«Δεν είναι κατάπτυστος, αλ-
λά δεν είναι η περίπτωση του
παρουσιαστή Γιώργου Λια-
νού».

•  Το όνομα Δάειρα θα πάρει η κο-
ρούλα της Τζούλιας Νόβα.

• Κόλλυβα για πρωινό τρώει
η δημοσιογράφος Ανθή
Βούλγαρη για να δυναμώσει
τον οργανισμό της μετά τον
κορονοϊό.

•  Σοκαριστική εξομολόγηση από
την Ντέμη Γεωργίου του «Mas-
terchef»: «Ζούσα έξι χρόνια σε κα-
κοποιητική σχέση. Με χτύπησε στο
κεφάλι κι έχασα την όρασή μου για
δύο μήνες».

• «Δύο γυναίκες ερωτεύτη-
κα, αυτές παντρεύτηκα και
τέλος. Την Ευρυδίκη και τη
Βίλλυ. Δεν είχα έρωτες στο
ενδιάμεσο», αποκάλυψε ο
Γιώργος Θεοφάνους.

•  Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο
παίκτης της «Φάρμας» Γρηγόρης
Αναστασιάδης ύστερα από σοβαρό
τραυματισμό.

• Μαζί στη ζωή, μαζί και στη
σκηνή; Ο Βασίλης Μπισμπί-
κης φημολογείται πως θα
σκηνοθετήσει την αγαπημέ-
νη του Δέσποινα Βανδή σε
μιούζικαλ!

•  Κόλασε το Instagram η Ελένη
Φουρέιρα με το μαύρο κορμάκι και
το διχτυωτό καλσόν!

• Μια ακόμη σημαντική συ-
νεργασία για τη Δέσποινα
Μοίρου στην ταινία «Crimes
of the future» του Ντέιβιντ
Κρόνενμπεργκ.

Β
αριά χαρτιά μυθοπλασίας ρίχνει στον αντα-
γωνισμό η ΕΡΤ. Με γρήγορα αντανακλαστικά
και σπουδαίες παραγωγές, η δημόσια τηλε-
όραση περνάει στην τηλεοπτική αντεπίθεση

και το δεύτερο μισό της σεζόν, με παραγωγές που υπο-
γράφουν σημαντικοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι με
κορυφαίους πρωταγωνιστές.

Η δημοσιογραφική παρουσίαση των ολοκαίνουριων
σίριαλ «Αγάπη παράνομη», «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ»
και «Ο όρκος» έγινε την Τετάρτη διαδικτυακά, παρου-
σία συντελεστών και στελεχών του καναλιού.

Με έξυπνους χειρισμούς και τακτικές από την ανανε-
ωμένη dream team του ψυχαγωγικού προγράμματος
της ΕΡΤ αλλά και το Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας, η
μυθοπλασία φοράει τα καλά της και το 2022, φιλοδο-
ξώντας να κερδίσει το στοίχημα με τους τηλεθεατές και
τη νέα χρονιά.

«Αγάπη παράνομη»
Το συγκλονιστικό διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτό-

κη «Αγάπη παράνομη» σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελι-
δάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα θα κάνει πρεμιέρα το
Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 10.00 το βράδυ στην ΕΡΤ1.
Με φόντο την Κέρκυρα του 1906, η νέα μίνι δραματική
σειρά εποχής καταγράφει μια ιστορία εγκληματικού
πάθους, σε μια καταπιεστική πατριαρχική κοινωνία,
που δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές των ηρώων, Κα-
ρυοφυλλιάς Καραμπέτη και Νίκου Ψαρρά. 

«Κι όμως είμαι ακόμα εδώ»
Η τρυφερή και αστεία ιστορία της σειράς 50 επεισο-

δίων με τίτλο «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» αποτελεί έναν
ύμνο στη χαρά της ζωής και τον απόλυτο έρωτα. Με
προγραμματισμένη πρεμιέρα το Σάββατο 22 Ιανουαρί-
ου στις 8.00 το βράδυ, οι πρωταγωνιστές του ρομαντι-
κού love story Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννης Τσι-
μιτσέλης αναλαμβάνουν να χαρίσουν γλυκιές και τρυ-
φερές στιγμές στους τηλεθεατές. Το σενάριο είναι της
Κωνσταντίνας Γιαχαλής και του Παναγιώτη Μαντζια-
φού, σε σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη.

«Ο όρκος»
Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά «Ο όρκος» έρ-

χεται το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 10.00 το βράδυ
και αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Τη
συγκλονιστική δραματική ιατρική σειρά, με αστυνομική
πλοκή, υπογράφουν σεναριακά η Τίνα Καμπίτση και
σκηνοθετικά ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Όλα ξεκινούν,
όταν την ημέρα γενεθλίων του σπουδαίου γενικού χει-
ρουργού Άγγελου Ράπτη (Γιάννης Στάνκογλου) φέρ-
νουν νεκρές στο νοσοκομείο τη γυναίκα του (Άννα Μα-
ρία Παπαχαραλάμπους) και την κόρη του.

Έκπληξη από το ERTFLIX
Οι νέες σειρές, όπως ανακοινώθηκε, θα μεταδίδονται

και σε επανάληψη, ενώ θα είναι διαθέσιμες και στο
ERTFLIX. Μάλιστα, οι επισκέπτες της πλατφόρμας εί-
χαν την ευκαιρία να απολαύσουν σε αποκλειστική πρε-
μιέρα το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Αγάπη παράνο-
μη» (πριν από την προγραμματισμένη τηλεοπτική μετά-
δοσή της) χθες, Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, από τις 12.00
έως τις 24.00.

AL-ERT με τρεις νέες 
καθηλωτικές σειρές



Για δυνατούς λύτες

Για πρώτη φορά στα χρονικά, μεγάλος τηλεο-
πτικός σταθμός έκανε πρόταση μεταγραφής σε
σημαντικό στέλεχος της ΕΡΤ! Μάλιστα, το press-
ing, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, είναι συ-
στηματικό και πολύ πιθανόν μέσα στη σεζόν να
δούμε τη μετακίνηση του προσώπου-κλειδί (ιδι-
αίτερα ικανού και αγαπητού στη δημόσια τηλεό-
ραση) και να αποκτά νέο γραφείο με θέα! Μέχρι
σήμερα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο, με έμ-
πειρους διευθυντές να μετακομίζουν από τα
ιδιωτικά κανάλια προς το Ραδιομέγαρο που επι-
θυμεί να εκσυγχρονιστεί και να μπει σοβαρά στον
ανταγωνισμό.

Σαν σταρ του σινεμά

Πετάει από τη χαρά της η Κάτια Ταραμπάν-
κο. Η πρώην «Survivor» έκανε το ντεμπούτο
της στον κινηματογράφο με την ταινία «Τhe
Black Bachelor» δίπλα στον Γιάννη Τσιμιτσέ-
λη και τον Μελέτη Ηλία, φλερτάροντας πλέον
επαγγελματικά με την υποκριτική. «Πρεμιέρα!
Η πρώτη μου ταινία. Ένα δάκρυ κύλησε, πίσω
από το τιμόνι, καθώς οδηγούσα προς την επί-
σημή μας προβολή. Ένα όνειρο εκπληρώθη-
κε. Και ένα χαμόγελο απόλυτης ευτυχίας αφό-
του τελείωσε όλη η βραδιά», ανέφερε στον λο-
γαριασμό της.

Χαρίζει δώρα η Μαρία Ηλιάκη. Η
δημοσιογράφος διαγνώσθηκε
θετική στον κορονοϊό και βρήκε
τον πιο ευφάνταστο τρόπο να πε-
ράσει όμορφα στην καραντίνα.
Με μόνη συντροφιά τούς follow-
ers της, η δημοσιογράφος ανα-
κοίνωσε στο Instagram: «Παρέα
με τον Covid. Aν πιστεύεις ότι
έχεις χειρότερο από εμένα, στεί-
λε μου φωτό σε dm. H χειρότερη
κάτι θα κερδίσει! Δεν έχω σκε-
φτεί τι, αλλά κάτι θα βρω!».

Εσώκλειστη 
στο σπίτι

Η σκανταλιάρα
Μουτζουρίτσα

Ο
εγγονός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Αχιλλέας-Αν-
δρέας, ψηφίστηκε ως ο πιο δημοφιλής Ευρωπαίος
πρίγκιπας στο Instagram! Με περισσότερους από μισό

εκατομμύριο followers από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιβρα-
βεύουν με χιλιάδες likes τις αναρτήσεις του, o κούκλος γιος
του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ επισκίασε τους γα-
λαζοαίματους εργένηδες των βασιλικών οικογενειών της Βρε-
τανίας, της Δανίας αλλά και της Ολλανδίας, με τις φωτογραφίες
του να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η σχετική ανακοίνωση
έγινε μέσω των royals media, που μεταξύ άλλων αναφέρουν
πως ο Αχιλλέας-Ανδρέας είναι full ερωτευμένος! Τυχερή, η
συνομήλική του Ισαμπέλα Μασενέ (μοντέλο και φωτογράφος)
με την οποία έκανε διακοπές το προηγούμενο καλοκαίρι στις
Σπέτσες. Μάλιστα, ο νεαρός αριστοκράτης και η καλλονή σύν-
τροφός του δεν κρύβουν τη σχέση τους, αναρτώντας βίντεο και
φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τους σε κοσμικά θέρετρα.

Σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;
Ακόμα και η «βασίλισσα» θέλει επιβεβαίωση! Η Ελένη
Μενεγάκη αποκάλυψε on air πως καθημερινά ρωτάει τον
σύζυγο της αν την αγαπά, με τα παιδιά της να αντιδρούν!
«Εγώ μέσα στη μέρα νομίζω ότι γύρω στις δέκα φορές πρέπει
να λέω, “Μάκη, μ’ αγαπάς;”. Και να λέω κιόλας όταν γελάνε τα
παιδιά μου, “α, εμένα μου αρέσει να το ακούω”», ανέφερε με
χιούμορ.

Όλο εκπλήξεις είναι η τετράποδη φίλη της Κα-
τερίνας Γκαγκάκη. Η συμπαθέστατη γατούλα με
το όνομα Μουτζουρίτσα, πανέξυπνη και σκαν-
ταλιάρα, χώθηκε στην άδεια βαλίτσα ταξιδιού
της δημοτικής συμβούλου του Δήμου Αθηναί-
ων, ξαπλώνοντας φαρδιά πλατιά, στέλνοντας το
μήνυμα: «Πού ήσουν δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω
με βεβαιότητα είναι ότι δεν θα ξαναπάς!». Έτσι
τουλάχιστον το ερμήνευσε η φιλόζωη μαμά της.
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Ο κούκλος εργένης



H
εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης
έχει φέρει πλέον επανάσταση στον
τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς
βιώνουν τη διαδικασία της διάγνω-

σης και τη θεραπεία παθήσεων των αρθρώσε-
ων. Κι αυτό γιατί υπάρχει η νέα αρθροσκοπική
τεχνολογία.

Οι ασθενείς μπορούν πια να μάθουν από τι
πάσχουν και σε ποιο βαθμό αυθημερόν και σε
ορισμένες περιπτώσεις να θεραπευτούν ταυ-
τόχρονα με απειροελάχιστα επεμβατική χει-
ρουργική τεχνική. Κι αυτό διότι τα συγκεκρι-
μένα διαγνωστικά εργαλεία διευκολύνουν την
πλήρη απεικόνιση της άρθρωσης και των γύ-
ρω ιστών, κάτι που παλαιότερα ήταν εξαιρετι-
κά δύσκολο.

«Οι παθήσεις των αρθρώσεων αντιμετωπί-
ζονταν παραδοσιακά με ανοικτή χειρουργική
επέμβαση και κατόπιν αρθροσκοπικά. Η αρ-
θροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική τεχνική, η οποία πραγματοποιεί-
ται μέσω μίας ή περισσότερων οπών, από τις
οποίες ο χειρουργός εισάγει τα απαραίτητα
εργαλεία, αποκτά λεπτομερή εικόνα των δο-
μών της άρθρωσης και διορθώνει τη βλάβη.
Είναι μια εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία που
χρησιμοποιείται για παθήσεις του ισχίου, του
γόνατος, της ποδοκνημικής (αστραγάλου), του
ώμου, του αγκώνα, του καρπού και των δα-
κτύλων. 

Η εξέλιξή της έχει καταστήσει την ανοιχτή
αρθροτομή απαραίτητη μόνο σε ασθενείς που

χρειάζονται αντικατάσταση της άρθρωσης με
μια τεχνητή, αντιμετώπιση μιας λοίμωξης ή
λήψη μίας βιοψίας», μας εξηγεί ο ορθοπαιδι-
κός χειρουργός δρ Δημήτρης Τριανταφυλλό-
πουλος. 

Η αρθροσκόπηση είναι από καιρό το χρυσό
πρότυπο για την αξιολόγηση της άρθρωσης
ενός ασθενούς που έχει αποτύχει η συντηρη-
τική θεραπεία και παρουσιάζει επίμονο πόνο.
Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι η
γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς και
η έξοδός του από την κλινική την ίδια ημέρα
(νοσηλεία μίας ημέρας), στη συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων. «Ωστόσο, οι
οπές από τις οποίες πραγματοποιείται η κλα-
σική αρθροσκόπηση έχουν διάμετρο περίπου
1 εκατοστό (ανάλογα με την άρθρωση που αρ-
θροσκοπείται), γιατί τα εργαλεία του αρθρο-
σκοπίου είναι σχετικά “μεγάλα” (περίπου όσο
ένα μολύβι). Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη
έκταση μαλακών ιστών που βρίσκονται πλη-
σίον των οπών τραυματίζονται», καταλήγει.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η νέα τεχνολογία έχει φέρει 
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο
οι ασθενείς βιώνουν τη διαδικασία 
της διάγνωσης και τη θεραπεία

Νανοαρθροσκόπηση
Η νανοαρθροσκόπηση είναι μια επαναστατι-
κή ιατρική πράξη που χρησιμοποιεί σύγ-
χρονα τεχνολογικά και μικρότερα σε δια-
στάσεις εργαλεία για την επίτευξη άμεσης
και απευθείας απεικόνισης υψηλής ευκρί-
νειας των αρθρώσεων. Μέσω μιας οπής, που
δεν ξεπερνά το 1,9 mm, επιτρέπει στους
χειρουργούς να δουν αμέσως τον τραυματι-
σμό, ακόμα και όταν βρίσκεται σε δυσπρόσι-
τα σημεία, και να ξεκινήσουν την αποκατά-
στασή του στον ίδιο χρόνο. Πραγματοποιεί-
ται υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο και
ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά. Ουσια-
στικά είναι ένα εργαλείο διάγνωσης και θε-
ραπείας που δίνει τη δυνατότητα στους χει-
ρουργούς να οπτικοποιούν άμεσα και να αν-
τιμετωπίζουν τις παθήσεις με λιγότερο
επεμβατικό, πιο άνετο και πιο αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Ακριβώς επειδή ο ασθενής απο-
φεύγει το χειρουργείο και τη γενική αναι-
σθησία, έχει αυτομάτως λιγότερες πιθανό-
τητες επιπλοκών. Μάλιστα ο ασθενής μπο-
ρεί να δει στην οθόνη μαζί με τον χειρουργό
την άρθρωσή του καθώς εκτελείται η αρθρο-
σκόπηση ή μετά την ολοκλήρωση, για να κα-
τανοήσει καλύτερα και να αντιμετωπίσει την
κατάστασή του. Το σημαντικότερο, όμως,
πλεονέκτημα είναι η ταχύτατη ανάρρωση.

Α Ρ Θ Ρ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Ξεχάστε τον πόνο Δρ Δημήτρης 
Τριανταφυλλόπουλος,
ορθοπαιδικός χειρουργός



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)
Ο ανάδρομος Ερμής σάς βάζει σε αναστολή κά-
ποιων καταστάσεων. Ίσως να αλλάξετε τα σχέ-
διά σας λόγω συνθηκών που επικρατούν στο πε-
ριβάλλον σας, αλλά και λόγω οικονομικής πίε-
σης που νιώθετε.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο ανάδρομος Ερμής έρχεται σε σύγκρουση με
τον πλανήτη του απρόοπτου Ουρανό, όπου
υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη γεγονότων αυτή τη
χρονική στιγμή. Μια περίοδος που όλα θα πρέ-
πει να τα επανεξετάσετε και να παγώσουν προ-
σωρινά κάποιες ενέργειές σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η ανάδρομη πορεία του Ερμή θα σας επηρεάσει
σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη επικοι-
νωνία σας με άτομα που έχετε μια πιο μακρινή
επαφή. Επίσης θα επηρεάσει την ψυχολογία σας,
αλλά και αρκετά γραφειοκρατικά θέματα που
μάλλον θα σας ταλαιπωρήσουν με τις αναβολές
και τις καθυστερήσεις τους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι μάλ-
λον χαλάει την ψυχολογία σας. Όσον αφορά τον
ανάδρομο Ερμή που ξεκινά σήμερα, θα είναι μια
περίοδος που θα πρέπει να τακτοποιήσετε πα-
λιές σας οφειλές και να ρυθμίσετε ένα θέμα που
έχει να κάνει με κάποιο ακίνητό σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ο ανάδρομος Ερμής ξεκινά απέναντι από το
δικό σας ζώδιο και μάλιστα με μια δυστροπία
λόγω της κακής όψης που σχηματίζει με τον
πλανήτη Ουρανό. Προσοχή στις εντάσεις με
τα πολύ δικά σας πρόσωπα, όπως επίσης κα-
λό είναι να αποφύγετε τις σημαντικές απο-
φάσεις, που δεν θα έχουν διάρκεια. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Έχετε κουραστεί αρκετά με τις επαγγελματικές
σας δραστηριότητες, αλλά συγχρόνως οι υπο-
χρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο
διάστημα είναι πάρα πολλές. Έτσι, μέχρι τις αρ-
χές του Φλεβάρη θα έχετε ένα πολύ γεμάτο πρό-
γραμμα, που θα πρέπει να το φέρετε εις πέρας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα αρχίσετε σταδιακά να αναρωτιέστε για
την προσωπική σας ζωή, για το τι πραγματικά
περιμένετε από τον αισθηματικό σας τομέα,
αλλά και πώς θα το αποκτήσετε. Είτε είστε σε
σχέση είτε όχι, η ενδοσκόπηση σας είναι
απαραίτητη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ανήκετε στη ζωδιακή ομάδα που θα έχετε μια αρ-
κετά έντονα συγκρουσιακή περίοδο με τους άλ-
λους. Ίσως, μάλιστα, να μην μπορέσετε να παρα-
βλέψετε κάποιες καταστάσεις, οπότε θα ψάξετε
να βρείτε το δίκιο σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με ανάδρομο Ερμή, Σελήνη απέναντί σας, αλ-
λά και Άρη στο ζώδιό σας, είστε σε μια χρονική
στιγμή που τα ανακλαστικά σας έχουν εξαφα-
νιστεί. Νιώθετε νευρικοί, έντονα δυσαρεστη-
μένοι με κάποια θέματα, αλλά έχετε και δυσκο-
λία στο να κατανοήσετε τους άλλους. Προσο-
χή, λοιπόν, σε κάθε δραστηριότητα, που χρει-
άζεται απόλυτη προσήλωση από εσάς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο ανάδρομος Ερμής θα σας κάνει πολύ νευ-
ρικούς με οικονομικά θέματα, με εκκρεμό-
τητες από το παρελθόν, αλλά και με κάποια
μηνύματα που ποτέ δεν ήρθαν. Φροντίστε να
ρίξετε τους τόνους και να βάλετε μια σειρά
σε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο ανάδρομος Ερμής στο δικό σας ζώδιο,
με τη δύσκολη γωνία που σχηματίζει με
τον πλανήτη Ουρανό, δημιουργεί αρκετές
ανατροπές που αφορούν τις βάσεις σας, τα
σταθερά της ζωής σας. Έτσι, αυτές τις μέ-
ρες μην αναρωτιέστε γιατί όλα είναι εναν-
τίον σας, όταν πραγματικά υπάρχει έντονο
ενεργειακό φορτίο που σας ταλαιπωρεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ένα μικρό ή μεγαλύτερο αλαλούμ θα συμβεί
στη ζωή σας, με τον Ερμή να γυρνά ανάδρομος
έως και τις αρχές του Φλεβάρη. Ψυχολογικές
μεταπτώσεις, έντονες αντιπαραθέσεις με πρό-
σωπα από το παρελθόν και επαγγελματικές
ανατροπές, είναι το σκηνικό των ημερών. 
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Από σήμερα ξεκινά η ανάδρομη πορεία του Ερμή,
όπου για τις επόμενες μέρες το τετράγωνο με τον
πλανήτη Ουρανό είναι ενεργό και επηρεάζει τον
Σταθερό Σταυρό (Ταύρο, Λέοντα, Σκορπιό και

Υδροχόο). Ο ανάδρομος Ερμής έως τις 4 Φεβρουαρίου
θα δημιουργήσει τριγμούς στην επικοινωνία, θα βάλει
τις αποφάσεις που είχαμε πάρει σε μια νέα πορεία,
είναι γενικότερα μια στιγμή που οι καταστάσεις έχουν
ένα πισωγύρισμα. Οι αλήθειες ζητούν τη θέση τους και
έως τις 16 Ιανουαρίου όλα θα έχουν μια εκρηκτική
τάση να φτάνουν στα όρια. Προσοχή σε όσους έχετε
γεννηθεί 30 Ιανουαρίου, 1 Μαΐου, 3 Αυγούστου, 3
Νοεμβρίου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



«Η
γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου αναφέρεται σε σφαγές
και εκτοπισμούς εναντίον ελ-
ληνικών πληθυσμών στην πε-

ριοχή του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν από
το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο
1914-1923. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κα-
κουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, οι
πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι εν
ψυχρώ δολοφονίες ή εκτελέσεις».

Είναι η πρώτη παράγραφος της αναφοράς που
κάνει η Wikipedia στη γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού από τους Τούρκους. Ο αριθμός των
νεκρών υπολογίζεται σε 353.000 και η Βουλή των
Ελλήνων έχει αναγνωρίσει τη 19η Μαΐου ως ημέ-
ρα μνήμης για όσους σκοτώθηκαν από τους Τούρ-
κους τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Τουρκία σε
βάρος της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
για όσα η κυρία Σακελλαροπούλου ανέφερε στα
εγκαίνια της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού στην
Αργυρούπολη δείχνει ότι η Τουρκία του Ερντογάν
παραμένει αγκιστρωμένη στη νοοτροπία των αρ-
χών του προηγούμενου αιώνα.

Είναι λογικό στη μακρόχρονη πορεία του
ένας λαός και οι πολιτικοί του ηγέτες να κάνουν
λάθη. Ωστόσο, είναι ακόμη πιο λογικό οι σύγ-
χρονοι ηγέτες -ή τουλάχιστον όσοι θεωρούν
τους εαυτούς τους σύγχρονους- να προσπα-
θούν να απεγκλωβιστούν από τα λάθη του πα-

ρελθόντος και τις μαύρες σελίδες που έγραψαν
προκάτοχοί τους.

Η γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε
παράλληλα με την εξόντωση άλλων πληθυσμών
της Τουρκίας, όπως των Αρμενίων, των Ασσυρίων,
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και ήταν μέρος
της τακτικής των εκκαθαρίσεων που οδήγησαν
στην «καθαρότητα» της Τουρκίας. Μια τακτική
που σε τίποτα δεν διαφέρει από εκείνη των ναζι-
στών και η οποία σε σημαντικό βαθμό συνεχίστη-
κε στη δεκαετία του ’50 με τους Έλληνες και τους
Εβραίους της Κωνσταντινούπολης.

Εκείνο που δεν εννοεί να αποδεχτεί η Τουρκία
είναι ότι τέτοιου είδους απάνθρωπες δραστηριό-
τητες, όπως οι σφαγές που έγιναν στη δεύτερη και
στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 20ού αιώνα,
σημαδεύουν την εικόνα των λαών. Πόσω μάλλον
αν δεν υπάρξει μια συγγνώμη για όσα συνέβησαν.
Η Γερμανία, που ευθύνεται για τις θηριωδίες των
Ναζί, έγινε αποδεκτή στη διεθνή κοινότητα, όχι
μετά την ήττα της, αλλά μετά τη συγγνώμη της
προς την παγκόσμια κοινότητα. Η Τουρκία, ακόμη
και σήμερα, επιτίθεται σε εκείνους που αναγνω-
ρίζουν τις γενοκτονίες που διέπραξε, με χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα τόσο τις επιθέσεις Ερν-
τογάν προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μα-
κρόν, όταν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμε-
νίων, όσο και τη χθεσινή επίθεση προς την Πρό-
εδρο της χώρας μας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Τουρκία όχι μόνο επιτέθηκε στην κυρία Σα-
κελλαροπούλου, αλλά έκανε λόγο ακόμη και για

εγκλήματα πολέμου της Ελλάδας κατά τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία. Η Ελλάδα ωστόσο έχει πλη-
ρώσει στο διάβα του χρόνου τα ιστορικά της λάθη
στη Μικρασιατική Εκστρατεία, με κυριότερο την
απώλεια ελληνικών εδαφών στη Σμύρνη, στο Αϊ-
δίνι, στην Αλικαρνασσό κ.λπ. Η Τουρκία όμως πο-
τέ δεν λογοδότησε για τις σφαγές του ελληνικού
πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Ποτέ δεν ανα-
γνώρισε τις θηριωδίες που διέπραξε. Ποτέ δεν
ζήτησε μια συγγνώμη για αυτές.

Με τη λογική αυτή και με απειλές του τύπου
«μη μας κουνιέστε γιατί θα σας πετάξουμε και
πάλι στη θάλασσα», που κάθε τόσο επαναλαμ-
βάνουν ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ,
δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη των
δύο λαών.

Πάνω από τα όποια πολιτικά συμφέροντα και
τις πολιτικές σκοπιμότητες υπάρχει κάτι που η
Τουρκία ηθελημένα παραβλέπει. Το είχε επιση-
μάνει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας:
Είναι «η ηθική της ευθύνης και της συγγνώμης».
Κάτι που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Για τον λό-
γο αυτό οι σφαγές των ελληνικών ποντιακών και
αρμενικών πληθυσμών θα λογίζονται πάντα ως
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, των οποίων
η καταδίκη δεν είναι απλώς μια βαθιά πολιτική
πράξη αλλά αυτό που διαχωρίζει τις ανθρώπινες
αξίες και τον ανθρώπινο πολιτισμό από τη βαρ-
βαρότητα, της οποίας θιασώτης είναι το καθε-
στώς Ερντογάν και με την οποία αρέσκεται να
απειλεί την Ελλάδα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οι Τούρκοι θιασώτες της βαρβαρότητας
και οι απειλές σε βάρος της ΠτΔ

Η Τουρκία όχι μόνο
επιτέθηκε 

στην κυρία
Σακελλαροπούλου,

αλλά έκανε λόγο
ακόμη και για

εγκλήματα
πολέμου της

Ελλάδας
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