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EDITORIAL

Θα τραβήξει 
ο Τσίπρας το αυτί

του Πολάκη;

Σύμπνοια 
φορέων 
στο ΑΠΘ

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΕΛ.  40 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 19

Παιδεία… μάχης
ΑΕΙ και σχολεία

Το «γιοκ» του Τζο Μπάιντεν
στον EastMed και 
ο FSRU Αλεξανδρούπολης 

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ

Τα πρώτα 12 οικονομικά
στοιχεία του 2022

Κάνει το botox καλό 
στην ψυχική μας υγεία;

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

ΝAΝΣΥ ΝΕΝEΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤH
ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 14

Γράφουν

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ένας 
άνθρωπος 

για τα 
δύσκολα

Νίκος Χαρδαλιάς

ΣΕΛ. 16-17

ΚΩΣΤΑΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Τομεάρχης Εσωτερικών 
και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«ΤΟ ΚOΜΜΑ ΜΑΣ 
ΠΡEΠΕΙ ΕΠI ΤΗΣ ΟΥΣIΑΣ
ΝΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΘΕI»
ΣΕΛ.  9

ΧΑΡΑ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
Βουλευτής 
KINAΛ

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»
ΣΕΛ.  13

Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος 

«Ναι στον διάλογο με
την Τουρκία, αλλά όχι
μέσα σε κλίμα ύβρεων»

ΣΕΛ.  6-7
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ 

ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΚYΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΤΟΧΕYΕΙ ΚΙΝΑΛ ΚΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΤΗΤΑ 

ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «ΚΛΑΣΙΚΟ» 

ΣΕΛ. 20-21 ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 33

ΣΕΛ.  8

ΠΟΛΑΚΗ

«ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙKAIOΣYNH

• Ανέλαβε... υπουργός και προτείνει νέα σχολή   
δικαστών και ενοποιήσεις υποθέσεων 

•  Κρατικοποίησε και τράπεζα! 

• «Στη λουμπινιά είναι πανέξυπνοι στην 
κυβέρνηση», είπε σε κομματική εκδήλωση 

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ 



Φ
αίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη είναι αποφασι-
σμένοι να ξεκαθαρίσουν μια και καλή με την
ανομία στους χώρους του Αριστοτελείου. «Δεν

θα αφήσουμε αγνώστους να λυμαίνονται τους χώρους
του πανεπιστήμιου», ήταν ο τίτλος της συνέντευξης του
πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου στην «Political»,
που συμπυκνώνει το νόημα αλλά και τις προθέσεις των
συναρμόδιων φορέων για την επόμενη μέρα στον χώρο
του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Πρυτανικές
αρχές, Αστυνομία και Εισαγγελία διακατέχονταν και
διακατέχονται από πλήρη σύμπνοια τόσο στο επιχειρη-
σιακό σκέλος όσο και στον προσδοκώμενο στόχο.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας στη Νύμφη του Θερ-
μαϊκού αποκαλύπτει ότι το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή
παραμονή της Πρωτοχρονιάς! Η επιλογή της ημερομη-
νίας δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε προηγηθεί ευρεία και

πολυήμερη παρακολούθηση του χώρου, ενώ υπήρχαν
και οι πληροφορίες ότι οι καταληψίες του Βιολογικού
στο ισόγειο θα ήταν σε... διακοπές. Έγιναν προσεκτικά
και συντονισμένα βήματα με τη συμμετοχή όλων των εμ-
πλεκομένων ούτως ώστε να μη μείνει «χαραμάδα» απο-
τυχίας σε μια δύσκολη χωροταξικά έκταση 300 στρεμ-
μάτων, όπως σημείωναν στελέχη της ΕΛΑΣ.

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνο στο σπάσιμο -
κυριολεκτικά και μεταφορικά- της πολυετούς κατάλη-
ψης και της φύλαξης των χώρων, καθώς ο αρχικός σχε-
διασμός συμπεριλάμβανε και το επόμενο στάδιο, εκεί-
νο των αντιδράσεων, της προσπάθειας «επανακατάλη-
ψης» αλλά και της «κίνησης αντιπερισπασμού». Όπερ
και εγένετο, αφού ώρες μετά την «παράδοση» οι κατα-
ληψίες προχώρησαν σε άλλη κατάληψη, η οποία έγινε
εν ριπή οφθαλμού σε ένδειξη αντίδρασης για όσα συνέ-

βησαν στο Βιολογικό, η οποία ωστόσο διαλύθηκε επει-
σοδιακά το πρωί της Τετάρτης, μόλις δύο μέρες μετά την
έναρξή της.

Όμως, πρέπει να το επαναλάβουμε. Υπήρχε πλήρης
ταύτιση απόψεων μεταξύ πρύτανη, επιχειρησιακού
επικεφαλής της ΕΛΑΣ και Εισαγγελίας, ενώ είχε προ-
ηγηθεί συνάντηση του κ. Παπαϊωάννου με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκο, κατά την
οποία συναποφασίστηκαν οι δράσεις και η χρονική
ακολουθία τους.

Και για τους Θεσσαλονικείς αναγνώστες μας, πλούσιο
ρεπορτάζ για το επιχειρησιακό σχέδιο και τα πρώτα βή-
ματα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα Ανώτατα
Ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας στη σημερινή «karfitsa».

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:
Γιάννης Αρμουτίδης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός, 
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου,  Κώστας Παππάς,
Δημήτρης Δημακόπουλος, Γιώργος Λαιμός
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

ΑΠΘ: Η σύμπνοια των συναρμόδιων 
φορέων έφερε αποτελέσματα

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ2



ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Σκληρή γραμμή με στόχο 
να αποτραπεί η μετακίνηση
των κεντρώων ψηφοφόρων 

Πρώτη εξόρμηση για το νέο έτος η σημερινή στα Μέγαρα
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως επισημαίνουν
συνεργάτες του, σκοπεύει να εντείνει τις στοχευμένες επι-
σκέψεις του εντός αλλά και εκτός Αττικής... κορονοϊού
επιτρέποντος, αλλά και ενόσω «ζεσταίνονται» οι κομματι-
κές μηχανές ενόψει του επικείμενου 14ου τακτικού Συνε-
δρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν ότι το πρόγραμμα και
της σημερινής πρωθυπουργικής επίσκεψης αντανακλά σε
μεγάλο βαθμό τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες της
κυβέρνησης αλλά και τα πεπραγμένα της στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή.Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται
να επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας της πόλης, που επανεκκί-
νησε τη λειτουργία του επί των ημερών της σημερινής κυ-
βέρνησης, όπου και θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει
με γιατρούς και νοσηλευτές για την καθημερινότητά τους

αλλά και την πορεία του εμβολιασμού. Επόμενος σταθμός
της περιοδείας του, συνοδεία και του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, το Αστυνομικό Τμή-
μα Μεγάρων, το οποίο εξειδικεύεται σε αντιμετώπιση πε-
ριστατικών οικογενειακής βίας -περί τα 40 ετησίως-, ενώ
έχει βραβευτεί από το φιλοζωικό σωματείο της πόλης, κα-
θώς διακρίνεται για την αντιμετώπιση της κακοποίησης
των ζώων.

Πηγές του υπουργείου ΠροΠο συσχετίζουν εξάλλου την
ενίσχυση του εν λόγω ΑΤ με τη μετρήσιμη μείωση της εγ-
κληματικότητας εν συγκρίσει με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2019.

Άκρως σημαντική και η συνάντηση του πρωθυπουργού,
παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα, με τον δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη. Η
κυβέρνηση μέσω του υπουργείου Εσωτερικών χρηματο-

δοτεί ήδη αναπτυξιακής φύσεως έργα, ενώ δρομολογούν-
ται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επίλυση του χρό-
νιου προβλήματος τιμολόγησης του νερού στον εν λόγω
δήμο. Οι τρεις άνδρες αναμένεται να θέσουν επί τάπητος
και την πορεία υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων.

Πάντως, πρώτος σταθμός της ολιγόωρης περιοδείας του
κ. Μητσοτάκη στα Μέγαρα θα είναι αγροτοδιατροφική μο-
νάδα παραγωγής αυγών, δηλωτικό της σημασίας που απο-
δίδει η κυβέρνηση στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων, τον περασμένο
Οκτώβριο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λι-
βανός και ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος Γιάνους Βοϊ-
τσεχόφσκι είχαν επισκεφτεί τα Μέγαρα, όπου μαζί με
αγρότες και κτηνοτρόφους είχαν συζητήσει για τις προ-
οπτικές που διανοίγει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Σ
τη συνέντευξη που έδωσε στον
ΑΝΤ1 την Πέμπτη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν έκλεισε μόνο
το θέμα των εκλογών αλλά και

τα σενάρια ανασχηματισμού. Επέμεινε σε
αυτό που είχε εγκαίρως αναδείξει προ
ημερών η «Political», δηλαδή την πιο
σκληρή γραμμή έναντι του ΚΙΝΑΛ. Αυτή η
λογική του πρωθυπουργού υπαγορεύεται
κατά βάση από το γεγονός ότι ΝΔ και ΚΙ-
ΝΑΛ «ψαρεύουν» κεντρώους ψηφοφό-
ρους από την ίδια δεξαμενή. Και μπορεί οι
μετακινήσεις ψηφοφόρων από τη ΝΔ προς
το ΚΙΝΑΛ να είναι λιγότερες σε σχέση με
αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΙΝΑΛ, στο
κυβερνητικό επιτελείο όμως δεν θέλουν
απώλειες.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου λοιπόν δεν
μπορούσε να μη ρωτήσει τον πρωθυ-
πουργό για το... new kid on the block,
όπως το όρισε ο επικοινωνιολόγος Γιάν-
νης Λούλης προ ημερών, ήτοι τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός δεν απέ-
φυγε το καρφί, δείχνοντας εμμέσως πλην
σαφώς ότι ο μήνας του μέλιτος έχει τελει-
ώσει. «Με ρωτήσατε για τον κ. Ανδρουλά-
κη. Δεν έχω να σας πω πολλά, γιατί δεν
έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει κάποι-
ες ενδιαφέρουσες, πολύ γενικές τοποθε-

τήσεις, ότι θέλει να κάνει σοσιαλδημο-
κρατική κυβέρνηση, άρα τοποθετείται εκ
των πραγμάτων στην κεντροαριστερή και
όχι στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Αυτό
κατάλαβα από αυτά τα οποία είπε», τόνισε
ο πρωθυπουργός, καρφώνοντας τον κ.
Ανδρουλάκη… κομψά για απουσία θέσε-
ων, όπως άλλωστε συζητούν και άλλοι πέ-
ριξ του κεντρώου χώρου.

Λίγο νωρίτερα, δε, στην ίδια συνέντευ-
ξη είχε προσδιορίσει την «ταμπακιέρα»
για τους κεντρώους ψηφοφόρους. «Η
Νέα Δημοκρατία σήμερα εκφράζει αυτό
το οποίο πολλοί θα αποκαλούσαν προ-
οδευτικό, μετριοπαθές Κέντρο. Και το
εκφράζει με εφαρμοσμένες πολιτικές.
Και δεν πιστεύω ότι η κυριαρχία μας σε
αυτό τον χώρο θα αμφισβητηθεί ουσια-
στικά», υπογράμμισε, εμμένοντας πα-
ράλληλα στη στρατηγική αυτοδυναμίας
μετά και τις δεύτερες εκλογές, όποτε αυ-
τές και αν γίνουν.

Καλά ενημερωμένες πηγές της «Politi-

cal» υπογραμμίζουν ότι ο πρωθυπουργός
δεν θέλει να αναλωθεί άλλο σε... κινήσεις
αβροφροσύνης προς το ΚΙΝΑΛ. Όπως λέ-
νε χαρακτηριστικά, ήταν ο ίδιος που προ-
σκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Μέγα-
ρο Μαξίμου μετά τις γιορτές, ώστε να
έχουν μια συνάντηση γνωριμίας. Αυτό είχε
πράξει το απόγευμα της ψήφισης του Προ-
ϋπολογισμού, όταν συνέπεσε με τον κ. Αν-
δρουλάκη στο κατώφλι της αίθουσας των
Κοινοβουλευτικών Συντακτών. Ο κ. Αν-
δρουλάκης όμως δεν απάντησε στην πρό-
σκληση του πρωθυπουργού και δεν πήγε
ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που στο
κυβερνητικό επιτελείο εξελήφθη ως
άκομψη ενέργεια ή εν πάση περιπτώσει

στον αντίποδα της ευγενικής πρόσκλησης.
Άλλα κυβερνητικά στελέχη, δε, σε συζη-
τήσεις με δημοσιογράφους ήταν της άπο-
ψης ότι η ανανέωση που ευαγγελίζεται ο κ.
Ανδρουλάκης δεν υποστηρίζεται από τις
επιλογές προσώπων στους τομεάρχες του
ΚΙΝΑΛ, όπως, για παράδειγμα, ο Κώστας
Σκανδαλίδης ή η Τόνια Αντωνίου. 

Στα Μέγαρα  με το μυαλό στο 14ο Συνέδριο της ΝΔ

Το Μαξίμου βάζει 
απέναντι ΚΙΝΑΛ 
και Ανδρουλάκη 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης
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Σ
υνάντηση γνωριμίας, διάρκειας
περί τη μιάμιση ώρα, είχαν χθες
σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και η υποψήφια των
Ρεπουμπλικάνων (LR) για το αξίωμα του
Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και
περιφερειάρχης της περιοχής των Παρι-
σίων, Βαλερί Πεκρές. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέ-
γαρο Μαξίμου, «στο ιδιωτικό γεύμα επα-
ναβεβαιώθηκε το παραδοσιακά εξαιρετι-
κό κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας,
συζητήθηκαν οι προκλήσεις της Ευρώπης
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
ενώ έγινε εκτενής ανάλυση των γεωπολι-
τικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσό-
γειο». Άλλωστε, είναι γνωστές οι άριστες
σε πολιτικό και προσωπικό επίπεδο σχέ-
σεις του Έλληνα πρωθυπουργού με τον
Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ιδίως
μετά τη σύναψη της βαρυσήμαντης αμυν-
τικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες
τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Πε-
κρές έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, απη-
ύθυνε πολλές ερωτήσεις για την κατάστα-
ση στην Τουρκία, αλλά και τις ελληνικές
και κυπριακές θέσεις, ενώ φέρεται να χα-
ρακτήρισε τη χώρα μας σημαντικό πόλο
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Μητσοτάκης και Πεκρές είχαν εξάλλου
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και
για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Tα… μυστικά της επιτυχίας
Η υποψήφια του γκωλικού κόμματος

για τη γαλλική προεδρία έδειξε σύμφωνα
με τις ίδιες πληροφορίες εντυπωσιασμέ-
νη από τις επιδόσεις της Ελλάδας στον το-
μέα του ψηφιακού μετασχηματισμού του
κράτους και της οικονομίας και ζήτησε
από τον κ. Μητσοτάκη να μοιραστεί μαζί
της τα… μυστικά της ελληνικής επιτυχίας. 

Όπως ήταν εύλογο, η συζήτηση των δύο
περιστράφηκε και γύρω από το μείζον

παγκοσμίως ζήτημα της πανδημίας, με
τους δύο πολιτικούς να μιλούν κατά πλη-
ροφορίες επί μακρόν για την κατάσταση
και την πορεία της Όμικρον σε Ελλάδα και
Γαλλία. Όντας ομόσταβλοι στο Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός και η υποψήφια για τη γαλλική
προεδρία έκαναν μια επισκόπηση της κα-
τάστασης στην ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά
υπό το φως της συρρικνούμενης εσχάτως
επιρροής της, ενόψει και του συνεδρίου
του κόμματος τον προσεχή Μάιο στο Ρό-
τερνταμ της Ολλανδίας. Στο γεύμα παρέ-
στησαν ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ και «Mr
Brexit», Μισέλ Μπαρνιέ και ο βουλευτής
Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσε-
ων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Την μήνιν του Κινήματος Αλλαγής προκάλεσαν τα όσα υποστή-
ριξε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον
ΑΝΤ1. «Η τραυματισμένη αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη δεν διασώ-
ζεται με μεταμεσονύχτιες υποσχέσεις» ήταν το βιτριολικό σχόλιο
της Χαριλάου Τρικούπη. Ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής
επιχείρησαν να ανατρέψουν την επιχειρηματολογία του πρωθυ-
πουργού σημείο προς σημείο, προσθέτοντας: «Στο μέτωπο της

πανδημίας, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι πολλαπλάσιες
σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το εμβολιαστικό πρό-
γραμμα βρίσκεται ακόμη κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η
δημόσια υγεία παραμένει χαμηλά στις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, τα επαναλαμβα-
νόμενα λάθη, η αδράνεια και οι καθυστερήσεις δεν αναχαιτίζουν
το κύμα ακρίβειας και εξανεμίζουν το πραγματικό εισόδημα».

Ανατολική Μεσόγειος,
ψηφιακή μεταρρύθμιση 
και πανδημία κυριάρχησαν 
στο γεύμα των δύο

Συνάντηση -
στήριξη στον 
Νεοφύτου

Το Κυπριακό, η πορεία της
πανδημίας σε Ελλάδα και Κύ-
προ, αλλά και οι εξελίξεις σε
ό,τι αφορά την προεδρική
κούρσα στη Μεγαλόνησο βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της χθε-
σινής συνάντησης του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη με τον πρόεδρο του Δημο-
κρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ)
Αβέρωφ Νεοφύτου. «Θέλω να
ξέρεις ότι είμαστε δίπλα σου
και σου εύχομαι ολόψυχα κα-
λή δύναμη στον αγώνα που μό-
λις ξεκινάς», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης απευθυνόμενος στον κ.
Νεοφύτου, ο οποίος ενημέρω-
σε τον Έλληνα πρωθυπουργό
για την απόφασή του να διεκδι-
κήσει το αξίωμα του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας
και παρουσίασε τις επόμενες
προτεραιότητες της υποψη-
φιότητάς του. Η πολιτική κατά-
σταση στην Κύπρο περιπλέκε-
ται στο φόντο της επικείμενης
ανακοίνωσης της υποψηφιό-
τητας και του ορμώμενου από
το ΔΗΣΥ και πρώην πλέον
υπουργού Εξωτερικών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Νίκου
Χριστοδουλίδη.

Στο μέτωπο του Κυπριακού,
επαναβεβαιώθηκε πως Αθήνα
και Λευκωσία παραμένουν
προσηλωμένες στον στόχο της
επανέναρξης του διαλόγου, στη
βάση του συμφωνημένου πλαι-
σίου των Ηνωμένων Εθνών, αλ-
λά και υπέρ της λύσης της δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας. Παρών στη συνάντη-
ση και ο βουλευτής Σερρών και
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος
Χατζηβασιλείου. 

ΚΙΝΑΛ: «Πολύ αργά για μεταμεσονύχτιες υποσχέσεις»

Το «μενού» της συζήτησης
Μητσοτάκη με Πεκρές
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Της Στέλλας Παπαμιχαήλ 

Σ
ε εκ διαμέτρου αντίθετα πορίσματα,
όπως και αναμενόταν, κατέληξαν τα
κόμματα, αποδεικνύοντας ότι ο θό-
ρυβος που απλώθηκε γύρω από το

θέμα της λίστας Πέτσα δεν οδήγησε σε
ασφαλή συμπεράσματα.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ στο πόρισμά του
βλέπει «ποινικές ευθύνες» στην υπόθεση
και ζητά να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δι-
καστικές Αρχές τα στοιχεία που προέκυψαν,
καθώς σύμφωνα με την αξιωματική αντιπο-
λίτευση η λεγόμενη λίστα Πέτσα διαμορφώ-
θηκε χωρίς κριτήρια και κανόνες. Όπως
υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ανάδοχος εταιρεία
ήταν αυτή που απλώς πρότεινε μέρος των
ΜΜΕ και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτή
η οποία ενέκρινε και αποφάσισε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ακόμη ότι η κυβέρνη-
ση κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθε-
σίας αποφάσισε την απευθείας ανάθεση
στην εταιρεία Initiative της εκστρατείας ενη-
μέρωσης και κάνει λόγο για παντελή έλλειψη
κριτηρίων στην επιλογή των ΜΜΕ που θα
συμμετείχαν στην καμπάνια. Αναφέρει, δε,
ότι αυτά αποφασίζονταν από την προεδρία
της κυβέρνησης και κάνει λόγο για κυβερνη-
τικό σχεδιασμό, έλεγχο και ευθύνη εκπόνη-
σης και υλοποίησης της εκστρατείας.

Σε ό,τι αφορά την Opinion Poll, υποστηρί-
ζει πως απέφυγε τον έλεγχο από όλους τους
φορείς που θα μπορούσαν να την ελέγξουν.

ΝΔ: «Πήγαν για μαλλί…»
Στον αντίποδα, η ΝΔ υποστηρίζει ότι στον

«ΣΥΡΙΖΑ πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρε-
μένοι», καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης
αμφιβολίας η μη ύπαρξη τόσο ποινικών όσο
και πολιτικών ευθυνών πολιτικών προσώ-
πων για τις υπό κρίση υποθέσεις, κατηγο-
ρώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι
έπεσε στο κενό η προσπάθειά της να κατα-
σκευάσει σκάνδαλα και να σπιλώσει πολιτι-
κά και ηθικά τους αντιπάλους της. Σύμφωνα
με τη ΝΔ, από το σύνολο του αποδεικτικού

υλικού που συγκεντρώθηκε προέκυψε με
τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η εκστρατεία ενημέ-
ρωσης των πολιτών «Μένουμε Σπίτι-Μένου-
με Ασφαλείς» ήταν απολύτως νόμιμη και
αναγκαία. Στο πόρισμά της η κυβερνητική
πλειοψηφία αναφέρει επίσης ότι η διαδικα-
σία επιλογής των Μέσων Ενημέρωσης που
συμμετείχαν στην εκστρατεία για την Covid-
19 έγινε αποκλειστικά από την Initiative Me-
dia που χρησιμοποίησε ειδικά υπολογιστικά
εργαλεία και αλγορίθμους για να αξιολογή-
σει ποια Μέσα έπρεπε να συμμετάσχουν και
ποια όχι.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, από τις
καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα
που προσκόμισαν, προέκυψε ότι για την εται-
ρεία Opinion Poll δεν υπήρξε καμία προσφυ-
γή στην Ελεγκτική Αρχή Δημοσκοπήσεων ή
καταγγελία σχετικά με τις διενεργηθείσες
δημοσκοπήσεις της σε αντίθεση με τις εται-
ρείες Vox Pop και Common View, για τις
οποίες η Ελεγκτική Αρχή εξέτασε θέματα και
τα διαβίβασε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιο-
τηλεόρασης. Τέλος, αναφορικά με τον απο-
κλεισμό της εφημερίδας «Documento», θέ-
μα το οποίο κατά κόρον απασχόλησε τους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν
στην Εξεταστική, σύμφωνα με τη ΝΔ προ-

έκυψε ότι το συγκεκριμένο έντυπο αφενός
δεν ανακοινώνει την κυκλοφορία του, προ-
κειμένου να υπάρχουν ποσοτικά κριτήρια,
και αφετέρου το περιεχόμενό του την επίμα-
χη περίοδο ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τα
μηνύματα προστασίας έναντι του κορονοϊού
που έστελνε η καμπάνια.

Το ΚΙΝΑΛ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορισματική

έκθεση του ΚΙΝΑΛ, καθώς αναφορικά με τη
λίστα Πέτσα το πόρισμα αναφέρει ότι «δεν
μπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός της
συμπολίτευσης ότι δεν υπήρξε αθέμιτη πα-
ρέμβαση στην τελική κατάρτιση του καταλό-
γου των επιλεγέντων ΜΜΕ». Πάντως για την
Opinion Poll υποστηρίζει ότι δεν αποδείχθη-
κε η κατηγορία ότι η εταιρεία δημοσίευσε
δημοσκόπηση ευνοϊκή προς την κυβέρνηση,
διότι ο ιδιοκτήτης της είναι ταυτόχρονα και
ιδιοκτήτης εταιρείας που έχει λάβει απευ-
θείας αναθέσεις από το Δημόσιο. Εντύπωση,
επίσης, κάνει το γεγονός ότι ενώ στην πορι-
σματική έκθεση που υπογράφει ο Γ. Καμίνης
δεν υπάρχει αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο αρ-
γότερα το κόμμα απέστειλε διευκρινιστικό
σημείωμα, επισημαίνοντας ότι υπήρξε μεν
αδιαφάνεια στην επικοινωνία μεταξύ υπουρ-

γείου και διαφημιστικής εταιρείας, αυτό
όμως δεν πιστοποιεί αυτομάτως ότι υπήρξε
και «χειραγώγηση της κοινής γνώμης»,
όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολί-
τευση.

Η έκθεση του ΚΚΕ
Τέλος, σύμφωνα με την πορισματική έκθε-

ση του ΚΚΕ, προκύπτουν τουλάχιστον σοβα-
ρές πολιτικές ευθύνες που χρήζουν περαιτέ-
ρω διερεύνησης, καθώς οι συνθήκες εργα-
σίας της επιτροπής δεν επέτρεψαν την ου-
σιαστική και σε βάθος έρευνα.

Τα πορίσματα θα κατατεθούν στον πρό-
εδρο της Βουλής, ενώ την Τρίτη θα πραγμα-
τοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση της Εξε-
ταστικής Επιτροπής. Για να συζητηθεί κάποιο
πόρισμα στην Ολομέλεια, θα πρέπει να δια-
τυπωθεί εγγράφως αίτημα υπογεγραμμένο
από 60 βουλευτές.

Τα πορίσματα των κομμάτων
για τη λεγόμενη λίστα Πέτσα
και τις εταιρείες
δημοσκοπήσεων

Πολιτική αντιπαράθεση για το άνοιγμα και τα κρούσματα στα σχολεία
Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, χάρη στον μαζικό

έλεγχο με self tests που έγινε κατά την πρώτη εβδομάδα
επαναλειτουργίας των σχολείων εντοπίστηκαν 31.000
κρούσματα, ενώ αν δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, όπως ζη-
τούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι «φορείς θα κυκλοφορούσαν ανέ-
μελα στην κοινότητα». Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, παρα-
πάνω από 7 εκατομμύρια self tests ήταν διαθέσιμα, ενώ τα

τμήματα που έκλεισαν ήταν 2 σε πάνω από 80.000, σημει-
ώνοντας ότι η θετικότητα στα παιδιά δεν υπερβαίνει το 1,4,
εξαπολύοντας επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ πως λέει όχι σε όλα και
πως όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά ζητούσε να κλείσουν και
όταν είναι ανοιχτά ζητά το αντίθετο. 

«Ανοίξατε μια διαδικασία που ονομάζεται ανοσία της
αγέλης, να αρρωστήσουν τα παιδιά δεν πειράζει», απάντησε

ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, τονίζοντας
ότι τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πανδημία είναι αμείλικτα,
καθώς με το άνοιγμα των σχολείων αυξήθηκε στο 24% ο
αριθμός κρουσμάτων. Χαρακτήρισε, δε, σχετική την αξία
των self tests, καθώς όπως είπε το κρούσμα που διαπιστώ-
νεται σήμερα ενδέχεται να νοσεί από τη Δευτέρα, βάλλον-
τας και κατά του πρωτοκόλλου του 50%+1. 

Εξεταστική: Ο καθένας τα δικά του



Αναπληρώτρια 
κυβερνητική εκπρόσωπος

Η
αρχή έχει γίνει για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα
μας, δηλώνει στην «P» η αναπληρώ-
τρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αρι-

στοτελία Πελώνη. Η κυρία Πελώνη εξηγεί ότι, με
την πολιτική εξωστρέφειας που ακολουθεί ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, στο πρόσωπο της Ελλάδας
βλέπουν όλοι έναν αξιόπιστο και σταθερό συνο-
μιλητή και εταίρο, και προσθέτει ότι η ατζέντα για
το 2022 περιλαμβάνει και νέα ώθηση στις σχέ-
σεις μας με τα Βαλκάνια, με έμφαση στην οικο-
νομική εξωστρέφεια.

Όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, η
κυρία Πελώνη τονίζει ότι διάλογος δεν μπορεί να
γίνεται σε κλίμα ύβρεων, ούτε με κινήσεις που
αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα όρια της γραφικότη-
τας και του πολιτικού πολιτισμού. Για την κατά-
σταση στα πανεπιστήμια η αναπληρώτρια κυβερ-
νητική εκπρόσωπος σημειώνει ότι η κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο και
ξεκαθαρίζει: Βία και ανομία δεν μπορούν να γί-
νουν ανεκτές.

Ο πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά το θέ-
μα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα. Μια ανοιχτή πληγή για όλους τους Έλ-
ληνες. Πιστεύετε ότι οι χειρισμοί που έχουν
γίνει θα μας οδηγήσουν στο να τα δούμε να
περνούν τα σύνορα της χώρας μας στο άμεσο
μέλλον;
Το γεγονός ότι το θέμα τέθηκε στο ανώτατο κυ-

βερνητικό επίπεδο, κατά τη συνάντηση που είχε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπόρις Τζόνσον
στο Λονδίνο μετά και την απόφαση-σταθμό της
αρμόδιας επιτροπής της UNESCO, δημιουργεί
ένα momentum. Διαμορφώνεται σταδιακά μια
δυναμική υπέρ του επαναπατρισμού τμημάτων
του μνημείου και από μικρότερα μουσεία. Είναι
σημαντική εξέλιξη η τοποθέτηση των «Times»
του Λονδίνου, της ναυαρχίδας του συντηρητικού
Τύπου, υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του
Παρθενώνα, καθώς ευθυγραμμίζεται με την
πλειοψηφία της βρετανικής κοινής γνώμης. Είναι
ένα ζήτημα πολιτικό, ηθικό, που ταυτόχρονα έχει
μια διάσταση οικουμενική που συγκινεί. Έχει γί-
νει η αρχή, ένα σημαντικό πρώτο βήμα.

Το τελευταίο διάστημα και παρά την πανδη-
μία, η κυβέρνηση έχει ανοίξει τον κύκλο των
επαφών της τόσο με γειτονικές χώρες όσο και
με χώρες-παίκτες στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Αυτή η εξωστρέφεια με τα ταξίδια του πρωθυ-
πουργού από τη Ρωσία μέχρι την Αίγυπτο τι
αντίκρισμα έχει; Και επίσης, ποιος είναι ο
προγραμματισμός για το μέλλον;
Για πρώτη φορά η Ελλάδα διαμορφώνει ένα

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛIΑ ΠΕΛΩΝΗ

«Ναι στον διάλογο 
με την Τουρκία 
αλλά όχι μέσα 
σε κλίμα ύβρεων»



συνεκτικό πλαίσιο διπλωματικών και αμυντι-
κών συμφωνιών, προϊόν συστηματικής και με-
θοδικής δουλειάς της κυβέρνησης και του
πρωθυπουργού, που έχει ενεργό και έμπρακτο
ενδιαφέρον για τα ζητήματα της εξωτερικής
πολιτικής και πιστεύει στη δύναμη της εξω-
στρέφειας. Το πλαίσιο αυτό θωρακίζει τη χώρα
διπλωματικά και αμυντικά και ταυτόχρονα την
αναβαθμίζει γεωπολιτικά. Σήμερα, εταίροι και
σύμμαχοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Ελ-
λάδας έναν αξιόπιστο και σταθερό συνομιλητή
και εταίρο, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία σε μια
«δύσκολη» γειτονιά ζωτικών στρατηγικών
συμφερόντων και διακυβεύσεων. Η κυβέρνη-
ση διαμορφώνει έναν ευρύτερο «χώρο» ασφά-
λειας, που εκπέμπει μηνύματα σταθερότητας
και σοβαρότητας, τόσο στο ευρωπαϊκό και στο
νατοϊκό πλαίσιο όσο και με συμφωνίες που
υπερβαίνουν τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις
και προσδίδουν στη χώρα προστιθέμενη ισχύ.
Δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζεται όλο και πιο
εμφατικά ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα στα-
θερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην περιο-
χή. Έχουμε περάσει από την εποχή της στρατη-
γικής καχεξίας σε αυτή της στρατηγικής ωρί-
μανσης. Είναι μια συνολική αλλαγή τοποθέτη-
σης της χώρας, μιας Ελλάδας που εκπέμπει
αυτοπεποίθηση και συνδιαμορφώνει τις διε-
θνείς εξελίξεις.

Και σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Η
ατζέντα τους πρώτους μήνες του 2022 περι-
λαμβάνει νέα ώθηση στις σχέσεις μας με τα
Βαλκάνια με έμφαση στην οικονομική εξω-
στρέφεια. Ο κύκλος αυτός άνοιξε ήδη με την
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλ-
γαρία στις 20 Δεκεμβρίου και θα ακολουθή-
σουν και άλλες επισκέψεις. Και, βέβαια, υπάρ-
χει πάντα η πλούσια ευρωπαϊκή ατζέντα, η

οποία το επόμενο εξάμηνο θα σηματοδοτηθεί
από τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου,
πολλές από τις προτεραιότητες της οποίας ταυ-
τίζονται και με δικές μας προτεραιότητες.

Η Τουρκία συνεχίζει με τον ίδιο αμείωτο
ρυθμό τις προκλήσεις και μάλιστα με προ-
σωπικές επιθέσεις τόσο στην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας όσο και στον πρωθυπουργό.
Φοβάστε ότι ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να
στρέψει την προσοχή του τουρκικού λαού
αλλού, προκειμένου να βγει από το οικονο-
μικό αδιέξοδο; Άλλωστε είναι μια τακτική
στην οποία μας έχει συνηθίσει η γειτονική
χώρα.
Δυστυχώς, η τουρκική πλευρά ακολουθεί

μια τακτική ρητορικών εξάρσεων. Η στάση μας
απέναντι στην Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Η έν-
ταση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και
ελπίζουμε ότι αυτό θα το καταλάβει και η Τουρ-
κία. Η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή. Προ-
φανώς και έχουμε διαφωνίες με την Τουρκία,
για αυτό πρέπει να συζητάμε. Αυτό δεν μπορεί
να γίνεται σε κλίμα ύβρεων, ούτε με κινήσεις
που αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα όρια της γρα-
φικότητας. Δεν ασπάζομαι τη λογική της εξα-
γωγής μιας εσωτερικής κρίσης. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε εγρήγορ-
ση και στο διπλωματικό και στο αμυντικό πεδίο,
και δεν προετοιμάζεται και για το χειρότερο.
Ενισχύουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της
χώρας, επιλογή που επιβάλλεται από τη συγ-
κυρία, χωρίς να υποτάσσεται σε αυτήν. Σε λίγες
μέρες έρχονται στην Τανάγρα τα πρώτα Rafale.

Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τον
δρόμο του διαλόγου ή αυτόν της έντασης.

Η πανδημία δεν λέει να μας εγκαταλείψει.

Δόθηκε παράταση άλλης μίας εβδομάδας
στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από την
Πρωτοχρονιά, όμως τα επιδημιολογικά
στοιχεία δείχνουν τάση ύφεσης. Επιπλέον
υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον χώρο της
εστίασης και της διασκέδασης ότι τα μέτρα
είναι ασφυκτικά. Πότε πιστεύετε ότι θα έρ-
θει η πρώτη χαλάρωση;
Όπως διαπιστώνετε, η εξέλιξη της πανδη-

μίας επιβάλλει σε όλο τον κόσμο αναπροσαρ-
μογές και αναθεωρήσεις στρατηγικής. Σημει-
ακές παρεμβάσεις έγιναν και εδώ με γνώμονα
την απόφαση για την προστασία της δημόσιας
υγείας με ταυτόχρονη ισορροπία των κοινωνι-
κών, οικονομικών και εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε επιπέ-
δωση των κρουσμάτων, πρέπει, ωστόσο, να
σταθμιστεί και η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς, εκτός
από την Όμικρον, υπάρχει ακόμα και η «ουρά»
της Δέλτα. Τα δεδομένα αξιολογούνται συνέ-
χεια.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμέ-
νη να εφαρμοστεί ο νόμος στο θέμα της
πάταξης της βίας στα ΑΕΙ. Πότε θα δούμε
την πανεπιστημιακή αστυνομία όχι να
εκπαιδεύεται αλλά να αναλαμβάνει κα-
θήκοντα;
Δεν εμφανίζεται. Είναι αποφασισμένη. Βία

και ανομία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η
κυβέρνηση το κατέστησε σαφές από την πρώ-
τη στιγμή, αλλάζοντας τον νόμο για το πανεπι-
στημιακό άσυλο που δίνει τη δυνατότητα στην
αστυνομία να παρεμβαίνει σε συνεννόηση με
τους πρυτάνεις. Και έχουν γίνει πολλές τέτοι-
ες παρεμβάσεις, ώστε τα πανεπιστήμια να εί-
ναι χώροι γνώσης και όχι τραμπουκισμού και
ανομίας.

Η εκπαίδευση των 400 ειδικών φρουρών της
πανεπιστημιακής αστυνομίας αρχίζει τη Δευ-
τέρα. Θα αναλάβουν καθήκοντα όταν όλες οι
διαδικασίες ολοκληρωθούν -και αυτό δεν
αφορά μόνο την εκπαίδευσή τους, αλλά και την
κατάρτιση και ένταξή τους στο πανεπιστημιακό
περιβάλλον σύμφωνα με όσα προβλέπονται
από τον νόμο. Και εδώ χρειάζεται η συνεργασία
των πρυτάνεων, που έχουν υποχρέωση με βά-
ση τον νόμο να εκπονήσουν σχέδια ασφάλειας
για τα πανεπιστήμια.

Μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Τό-
σο οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν σταθε-
ρά μπροστά τη ΝΔ αλλά όσο και οι παροχές,
είτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού
είτε με τις μειώσεις φόρων, μήπως θα μας
οδηγήσουν νωρίτερα στην κάλπη;
Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραε-

τίας, αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού
και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει περι-
γράψει καθαρό ορίζοντα μέχρι τότε. Παρότι η
κυβέρνηση έχει κληθεί από την αρχή της θη-
τείας της να χειριστεί σειρά κρίσεων, δεν κατέ-
βασε τα μολύβια στις μεταρρυθμίσεις και
εφαρμόζει το προεκλογικό της πρόγραμμα.
Στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί τόσο για αυ-
τά που θα κάνει την επόμενη τετραετία όσο και
για τη συνέπειά της στις προεκλογικές δεσμεύ-
σεις, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε να διαχειρι-
στεί πρωτοφανείς και πολλαπλές κρίσεις.

Με την ευκαιρία, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η
κυβέρνηση βελτίωσε το διαθέσιμο εισόδημα
των πολιτών που προκύπτει από τη μείωση της
φορολογίας, έχοντας εφαρμόσει ήδη το 80%
των φοροελαφρύνσεων του προεκλογικού της
προγράμματος, ενώ στήριξε και στηρίζει νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις.

«
«Έχουμε περάσει από την εποχή
της στρατηγικής καχεξίας σε αυτή
της στρατηγικής ωρίμανσης»

«Η Ελλάδα εκπέμπει πλέον 
αυτοπεποίθηση και 
συνδιαμορφώνει τις διεθνείς
εξελίξεις»
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Ν
α ξεφύγει από την εσωκομμα-
τική γκρίνια, μετά την ανακοί-
νωση της μετάθεσης του τρί-
του συνεδρίου του κόμματος

για το τέλος του Μάρτη αλλά και την υπό-
θεση της «Αυγής», επιχειρεί η Κουμουν-
δούρου μέσω επίθεσης στη Δικαιοσύνη,
με αφορμή τις κλήσεις ως κατηγορουμέ-
νων των Βαξεβάνη, Παπαδάκου για την
υπόθεση Παπαγγελόπουλου. 

Τον… χορό, όπως συνήθως γίνεται,
σέρνει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μετά
τη Βουλή ξιφούλκησε κατά των λειτουρ-
γών της Δικαιοσύνης και σε εσωκομματι-
κή εκδήλωση, κατηγορώντας την κυβέρ-
νηση ότι βρίσκεται πίσω από τις ποινικές
διώξεις σε βάρος των δημοσιογράφων
Κώστα Βαξεβάνη και Γιάννας Παπαδάκου.

«Στη λουμπινιά είναι πανέξυπνοι στην
κυβέρνηση. Αν είναι δυνατό να διώκονται
Βαξεβάνης, Παπαδάκου για τη Novartis»,
τόνισε, ενώ κάλεσε πολίτες και βουλευτές
του κόμματός του να βρεθούν την Τετάρτη
στα δικαστήρια για συμπαράσταση στον κ.
Βαξεβάνη. «Βγάζω μια κραυγή για δι-
καιοσύνη. Θα τρίβουμε τα μάτια μας με
αυτά που θα δούμε όταν ξαναπάρουμε την
εξουσία», είπε ο «αψύς Σφακιανός», ξεδι-
πλώνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες -
εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις
εκλογές.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγεί-
ας πρότεινε τη δημιουργία δεύτερης σχο-
λής δικαστών, ενδεχομένως στην Πάτρα
όπου έκλεισε η Νομική Σχολή που είχε
ιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν φτάνει ο αριθ-
μός τους σήμερα για τη διαχείριση όλων
των εκκρεμών υποθέσεων. Πρότεινε να
αποφοιτούν 300 νέοι δικαστές τον χρόνο,
ενώ για την ανανέωση του σώματος πρό-
τεινε και την εθελούσια έξοδο για τους δι-
καστές άνω των 55 χρόνων.

Ενοποίηση σταδίων προανάκρισης
Αναφορικά με υποθέσεις διασπάθισης

δημόσιου χρήματος, ο Παύλος Πολάκης
πρότεινε την ενοποίηση των σταδίων της
προανάκρισης και της ανάκρισης, ώστε να
οδηγούνται οι συγκεκριμένες υποθέσεις
πιο γρήγορα στο δικαστήριο. Επιπλέον,
ζήτησε να μη δίνονται αναβολές στις συγ-
κεκριμένες υποθέσεις πάνω από ενάμιση
μήνα.

Ο κ. Πολάκης εισηγήθηκε ακόμη να
περάσει μία τουλάχιστον από τις συστη-
μικές τράπεζες στον έλεγχο του Δημο-
σίου, όπως και την επαναφορά της ΑΑ-
ΔΕ σε κυβερνητικό έλεγχο από Ανεξάρ-

τητη Αρχή που είναι σήμερα. «Πολύ ξε-
κάθαρος και πολύ ωραίος ήταν ο Παύ-
λος. Ήρθε με προτάσεις. Μας ξεσήκω-
σε. Μας συσπείρωσε. Ήταν πολύ ωραία
κουβέντα», έλεγαν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ
μετά την εκδήλωση. 

Στήριξη σε Βαξεβάνη, Παπαδάκου
Η κλήση σε απολογία του δημοσιογρά-

φου Κώστα Βαξεβάνη για κατηγορίες
όπως παράβαση καθήκοντος αλλά και
σύσταση συμμορίας, έχει προκαλέ-
σει ξεσηκωμό στο κόμμα, στελέχη
του οποίου πυροδότησαν μαζικό
κύμα συμπαράστασης. 

Ο ίδιος ο εκδότης της εφημερί-
δας «Documento» κάνει λό-
γο για πολιτι-
κή δίωξη

και για στρατοδικεία που στήνει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, ενώ ξεκάθαρη είναι και
η στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που μιλά για
«ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δημοσιο-
γράφους που η κυβέρνηση θεωρεί πολιτι-
κούς της αντιπάλους».

Καθόλου τυχαία δεν θεωρείται από
την αξιωματική αντιπολίτευση και η ποι-
νική διαδικασία που έχει κινηθεί εναν-

τίον της δημοσιογράφου Γιάννας Πα-
παδάκου. Η δημοσιογράφος, η

οποία έχει κληθεί να απολο-
γηθεί ενώπιον της ανακρί-

τριας με την κατηγορία ότι
συμμετείχε σε αδικήματα που

κατηγορείται ότι τέλεσε ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός

Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγ-
γελόπουλος, διά των συ-

νηγόρων της Δημήτρη και Λυδίας Τσο-
βόλα αναφέρει ότι από την ανακρίτρια,
παρανόμως, δεν της έχει χορηγηθεί η
δικογραφία από την έρευνα εναντίον
των πολιτικών προσώπων, προκειμένου
να έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει
τους ισχυρισμούς τους.

Μάλιστα, η Γιάννα Παπαδάκου είχε
προσφύγει σχετικά στο Δικαστικό Συμ-
βούλιο της Αθήνας, ζητώντας να της χο-
ρηγηθεί η εναντίον της δικογραφία, κα-
θώς και αντίγραφα της δικογραφίας που
αφορά την έρευνα που γίνεται εναντίον
των τριών πρώην υπουργών Υγείας.

Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, πως
το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγουν
στο φως της δημοσιότητας υποθέσεις
δίωξης και άλλων δημοσιογράφων που
πρόσκεινται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Νταηλίκια Πολάκη στη Δικαιοσύνη

Η Δούρου, η Μάνδρα 
και οι… βλεφαρίδες

Αναλαμβάνοντας την «πολιτική ευθύνη, αλλά όχι την ποινική» για τις φονικές πλημ-
μύρες στη Μάνδρα, το 2017, ξεκίνησε την απολογία της η πρώην περιφερειάρχης Αττι-
κής Ρένα Δούρου στη δίκη που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Παρόλο που δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, στέκομαι απέναντί σας έχοντας αναλά-
βει την πολιτική ευθύνη του περιφερειάρχη, ουδέποτε ανθίσταμαι από αυτή, αλλά η πο-
λιτική ευθύνη δεν συνεπάγεται ποινική ευθύνη. Αν πραγματικά υπάρχουν αμέλεια ή
παραλείψεις άλλων, αυτοί να αναλάβουν την ποινική ευθύνη και εγώ την πολιτική για
τις πράξεις τους», υποστήριξε η Ρένα Δούρου.

Η κατηγορουμένη έκανε λόγο για καταλογισμό περισσότερων ευθυνών από εκείνες
που της αναλογούν: «Νιώθω ότι στέκομαι μπροστά σας για ευθύνες που δεν μου αναλο-
γούν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν σε μια τέτοια υπόθεση ευθύνες, όχι όμως σώνει και καλά να
θυσιαστεί κάποιος σαν άλλη Ιφιγένεια».

Αναφερόμενη στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, επικαλέστηκε τις διαπι-
στώσεις επιστημόνων σχετικά με τη βιαιότητα του φαινομένου, το οποίο δεν προέβλεψαν ούτε
εκείνοι. «Ακόμα και η ΕΜΥ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έβγαλαν ύστερα από ημέρες πρό-
βλεψη. Υπάρχει η αίσθηση ότι ο περιφερειάρχης είναι ο απόλυτος άρχοντας. Όμως υπάρ-
χουν όργανα που τον ελέγχουν για να μη γίνει ένας ανεύθυνος μικρός πρωθυπουργός». Η
πρώην περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχθηκε για την εμφάνι-
σή της όταν κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σχολιάζοντας δηκτι-
κά: «Δεν ξέρω πώς ένας συνετός περιφερειάρχης θα έπρεπε μια τέτοια ημέρα να πάει
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τρέσες και βλεφαρίδες;».

Σ.Σ

Βολές ΣΥΡΙΖΑ 
κατά δικαστών για 

να κρύψουν την
εσωκομματική

γκρίνια 



Α
υθόρμητα και με περισσή σαφή-
νεια, ο Κώστας Ζαχαριάδης, βου-
λευτής της νέας γενιάς ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, μας λέει ότι «το κόμμα μας

επί της ουσίας πρέπει να επανιδρυθεί» και
το Συνέδριο «να αγκαλιάσει όλες τις προ-
ελεύσεις από την ιστορική Αριστερά και την
πολιτική Οικολογία μέχρι τους προοδευτι-
κούς κεντρώους, τους σοσιαλιστές, τους
σοσιαλδημοκράτες, τους κοινωνικά και πο-
λιτικά δημιουργικούς». 

Προς τούτο, πρέπει να συμπτύξουμε
«συμμαχίες όπως μπορούμε και όπου μπο-
ρούμε», επισημαίνει ο κ. Ζαχαριάδης, ενώ
για το ΚΙΝΑΛ δηλώνει ότι «δεν βλέπουμε
τις άλλες προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις
του Κέντρου, της Αριστεράς και της Κεν-
τροαριστεράς ως πολιτικούς αντιπάλους
ούτε ως ανταγωνιστές», συμπληρώνοντας
ταυτόχρονα ότι «πολιτικός αντίπαλος για
τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η Δεξιά και ο κ. Μη-
τσοτάκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει παραίτηση του
πρωθυπουργού και προκήρυξη εκλο-
γών. Αν στηθούν τελικά κάλπες, είστε
σίγουροι ότι νικητής θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ και με ποιο αφήγημα;
Η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή, από νέα

αρχή. Είναι πλέον σαφές ότι ο σημερινός
πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν
είναι ικανοί να διαχειριστούν κρίσεις. Δείτε τι γίνεται με
την πανδημία στην Ελλάδα και συγκρίνετε με όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δείτε την έλλειψη κατανόησης
πραγματικότητας με την ακρίβεια, θυμηθείτε πώς αντι-
μετώπισαν έναν χρόνο πριν την κακοκαιρία «Μήδεια»
και το καλοκαίρι τις πυρκαγιές. Όσο μένουν κάνουν κα-
κό στη χώρα και υπονομεύουν την καθημερινότητα των
πολιτών. Το βράδυ των εκλογών η χώρα θα αποκτήσει
σταθερή προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με πρω-
θυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς περιπέτειες για δεύ-
τερες και τρίτες εκλογές. 

Το 2019 χάσατε τις εκλογές, γιατί είχατε χάσει και τη
μεσαία τάξη. Θεωρείτε ότι η δυναμική αυτή κοινωνι-
κή τάξη επανακάμπτει στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και γιατί;
Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη πριν από δυόμισι χρόνια ξε-

γελώντας τη μεσαία τάξη με τρία βασικά συνθήματα: να
αυξήσει το εισόδημά της, να φέρει ασφάλεια και καλύ-
τερες δουλειές. Η αρχική μείωση των όποιων φόρων την
πρώτης περιόδου έχει υπερφαλαγγιστεί από την εκρη-
κτική ακρίβεια, αντί για καλύτερες δουλειές, έχει οδη-
γήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε έναν
εργασιακό μεσαίωνα με την κατάργηση του οχταώρου
και τις απλήρωτες υπερωρίες. Όλες οι επιλογές του κ.
Μητσοτάκη έχουν συγκεκριμένο πρόσημο. Ο κ. Μητσο-

τάκης είναι ο πρωθυπουργός των πλουσίων και των πο-
λύ ισχυρών. Μόνο αυτοί κερδίζουν, μόνο αυτοί αισιοδο-
ξούν με τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Όλοι οι άλλοι
χάνουμε! Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει μάθει
από τα λάθη του παρελθόντος. Ύστερα από τεσσεράμισι
χρόνια διακυβέρνησης χάσαμε 4% της εκλογικής μας
απήχησης σε σχέση με το 2015. Μπορούμε και πρέπει να
ανακτήσουμε τους δεσμούς εμπιστοσύνης και με αυ-
τούς και με πολλούς άλλους που μας παρακολουθούν
εδώ και χρόνια αλλά δεν μας ψηφίζουν.

Με δεδομένη την απλή αναλογική, που δεν ευνοεί
την πόλωση και την όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία του
εγχειρήματος ΠΣ, υπάρχει ενδεχόμενο φυγής ψη-
φοφόρων σας προς το ΚΙΝΑΛ;
Αν κάποιος πρέπει να ανησυχεί, είναι ο κ. Μητσοτά-

κης. Δεν βλέπουμε τις άλλες προοδευτικές πολιτικές
δυνάμεις του Κέντρου, της Αριστεράς και της Κεντροα-
ριστεράς ως πολιτικούς αντιπάλους ούτε ως ανταγωνι-
στές. Ο πολιτικός αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτι-
κή Συμμαχία, που αποτελεί τον κορμό της προοδευτικής
παράταξης στον τόπο μας εδώ και μια δεκαετία, είναι η
Δεξιά και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ανησυχούμε καθόλου,
ίσα ίσα. Γνωρίζουμε ότι, αν θέλεις να αλλάξεις τα πράγ-
ματα σήμερα στη χώρα, ένα μόνο μέτωπο υπάρχει απέ-
ναντι στην κυβερνητική πολιτική. Άλλωστε με τον κ. Αν-

δρουλάκη είμαστε σε όμορους
πολιτικούς χώρους και στην
Ευρώπη. Πλέον δεν υπάρχει
στην Ευρώπη καμία κυβέρνη-
ση συνεργασίας Σοσιαλδημο-
κρατών - Χριστιανοδημοκρα-
τών. Η πιο πρόσφατη περίπτω-
ση ήταν η γερμανική κυβέρνη-
ση που τερμάτισε τον βίο της
με ήττα των Χριστιανοδημο-
κρατών. Ελπίζουμε και η Ελλά-
δα σύντομα να βγει από τη δίνη
που μας έχει βάλει η κυβέρνη-
ση. 

Προοδευτική διακυβέρνηση
με ποιους, πώς και πότε; Προ-
εκλογική συστράτευση απέ-
ναντι στη νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική ή μετεκλογική προ-
γραμματική σύμπραξη;

Και προεκλογική και μετε-
κλογική. Συμμαχίες όπως
μπορούμε και όπου μπορούμε
με στόχο να ρηγματώσουμε
την πολιτική πλειοψηφία και
την ηγεμονία της Δεξιάς. Ιδίως
για τα μετεκλογικά… Όλα θα
καθοριστούν από την πολιτική
και κομματική γεωγραφία που
θα αποτυπώσουν οι εκλογές. 

Υπάρχει η άποψη πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ πρέπει να αλλάξει πο-
λιτική μαρκίζα, προβάλλοντας
μια νέα και άφθαρτη ηγετική
ομάδα, Συμμερίζεστε αυτή την

άποψη;
Έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο μεγάλης πολιτι-

κής σημασίας. Μπορούμε και πρέπει να σηματοδοτή-
σουμε την ολική επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής. Το κόμμα
μας πρέπει επί της ουσίας να επανιδρυθεί, να αγκαλιά-
σει όλες τις προελεύσεις από την ιστορική Αριστερά και
την πολιτική Οικολογία μέχρι τους προοδευτικούς κεν-
τρώους, τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες,
τους κοινωνικά και πολιτικά δημιουργικούς πολίτες από
όπου κι αν προέρχονται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να
έχουμε εμπιστοσύνη στον κόσμο που μας στήριξε και
μας ακολουθεί τα τελευταία δέκα χρόνια σε πολύ πιο δύ-
σκολες στιγμές, να στηριχτούμε πραγματικά σε αυτόν
τον κόσμο, αυτός ο κόσμος θα μας κάνει πρώτους ξανά,
αυτός ο κόσμος που κάποιοι τον υποτιμούν και θέλουν
να τον καταστήσουν αόρατο. Η αναγκαία οργανωτική δι-
εύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, η προ-
γραμματική του ωρίμανση, ο ποιοτικός του μετασχημα-
τισμός σε ένα κόμμα που θα αγκαλιάζει όλους τους προ-
οδευτικούς πολίτες από όπου κι αν προέρχονται ως πο-
λιτική καταγωγή είναι στοιχήματα του συνεδρίου μας
που μπορούν και πρέπει να κερδηθούν.

Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο: είναι να φύγει η
Δεξιά του κ. Μητσοτάκη και όσα επικίνδυνα σέρνει πίσω
της σε επίπεδο ιδεολογίας, ήθους και πρακτικών.Κ
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Το κόμμα μας
πρέπει επί 
της ουσίας να
επανιδρυθεί»



ΤΤα «μυστήρια» 
εντός του ΧΑ 
Στους κύκλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με
αφορμή κάτι πρόστιμα που έπεσαν τελευταία,
έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν κάτι περίεργες
φήμες για έναν συγκεκριμένο «κύριο» και την
ομάδα των συνεργατών του... Οι φήμες λοιπόν
οργιάζουν για κάποιους «ειδικούς συνεργάτες»
του, μεταξύ των οποίων ένας πρώην ιδιοκτήτης
διαφημιστικής εταιρείας που έχει κηρύξει πτώ-
χευση και ένας ξεχασμένος χρηματιστής που
επισήμως ζει στο εξωτερικό μετά την εμπλοκή
του σε μεγάλο σκάνδαλο πριν από αρκετά χρό-
νια. Α, για να μην το ξεχάσω, τα πρόστιμα έπεσαν
για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την
άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων άνευ
αδείας. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλά-
δα; Δεν το πιστεύω...

Ποιους στήριξε 
ο Μητσοτάκης;

Προσπαθώντας να διαβάσω πίσω από τις λέ-
ξεις, διαπίστωσα ότι ο πρωθυπουργός στη συ-
νέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου «κά-
λυψε» πλήρως δύο υπουργούς του: τη Νίκη
Κεραμέως και τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Για τη
μεν υπουργό Παιδείας ο κ. Μητσοτάκης υπερ-
τόνισε το γεγονός ότι η επιλογή για το άνοιγμα
των σχολείων δικαιώθηκε και, όπως είπε, το
50%+1 στα πρωτόκολλα ήταν εισήγηση της
Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. Ανάλογη στήριξη
παρείχε και στον κ. Θεοδωρικάκο για την
αστυνόμευση στις γειτονιές: «Ήδη ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη έχει κάνει συγκε-
κριμένες ανακοινώσεις. Διάφορα ρεπορτάζ
που βλέπω νομίζω δείχνουν μια βελτίωση σε
επίπεδο αστυνόμευσης στις πιο δύσκολες
γειτονιές της Αθήνας». Νομίζω, μπορείτε να
εξαγάγετε τα συμπεράσματά σας.

Οι πλούσιοι Έλληνες 
της Ελβετίας 

Οι οικογένειες Λάτση και Νιάρχου, ο Άλκης
Δαυίδ, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, η
οικογένεια Λιβανού και η Γιάννα
Αγγελοπούλου περιλαμβάνονται στη φετινή
λίστα του περιοδικού «Bilan» με τους 300
πλουσιότερους ανθρώπους που ζουν στην
Ελβετία ή δηλώνουν κάτοικοι της χώρας.
Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται φέτος
η οικογένεια Hoffmann, που ελέγχει τη
φαρμακοβιομηχανία Roche με περιουσία 34-
35 δισ. ελβετικών φράγκων, και στη δεύτερη
ο μεγιστάνας των παγκόσμιων μεταφορών
Klaus-Michael Kühne, ο οποίος ελέγχει την
εταιρεία logistics Kühne + Nagel και τον
ναυτιλιακό όμιλο Hapag Lloyd. Ο 85χρονος
Kühne ήταν και ο πιο κερδισμένος
δισεκατομμυριούχος της Ελβετίας την
περσινή χρονιά, με την περιουσία του να
αυξάνεται κατά 17 δισ. φράγκα.

Τελικά αυτό δεν είναι Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο, το άντρο της «κόζα νόστρα» είναι. Οι
δύο καθηγητές αλληλοσφάζονται και αλλη-
λοκατηγορούνται όχι μόνο
για ζητήματα τοκογλυφίας
αλλά και για ζητήματα παι-
δεραστίας. Το φοβερό εί-
ναι ότι όλοι ήξεραν για τη
δράση και των δύο καθηγη-
τών (καθώς και για το γεγο-
νός ότι παλιά ήταν συνεται-
ράκια) και κανείς δεν μι-
λούσε. Τον έναν εκ των δύο
τον είχαν, λέει, στείλει στο Πειθαρχικό του
Οικονομικού Πανεπιστημίου, αλλά μέχρι σή-
μερα δεν έχει συνεδριάσει για την υπόθε-
ση… Διαβάστε τώρα και το καλύτερο. Στο
Πειθαρχικό προΐσταται ένας δικαστικός, ο
οποίος πριν έναν μήνα είχε εμπλακεί σε υπό-
θεση ναρκωτικών! Δηλαδή, αν κατάλαβα κα-
λά, μόνο ο συγχωρεμένος ο Εσκομπάρ έλειπε
από την εξίσωση για να συμπληρωθεί το καρέ
με τα μπουμπούκια των καθηγητών…

Υποκλίνονται στη
Σοφία Νικολάου

Μ
όνο καλά λόγια είχαν να πουν τόσο οι
εργαζόμενοι στις φυλακές όσο και
πολλοί κρατούμενοι για τη θητεία της

Σοφίας Νικολάου στην Αντεγκληματική Πολιτι-
κή. Μετά την αποχώρησή της η κυρία Νικολά-
ου δέχτηκε πλήθος τηλεφωνημάτων από διευ-
θυντές Καταστημάτων Κράτησης αλλά και από
εργαζόμενους, οι οποίοι την ευχαρίστησαν για
τη συνεργασία της.
Η εξαιρετική δουλειά που έγινε για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας μέσα στις φυλακές, η
αποκατάσταση του κύρους των εργαζομένων, η
επιτυχημένη διαχείριση της υπόθεσης Κου-
φοντίνα αλλά και το στρατηγικό σχέδιο για νέες
φυλακές που άφησε η κυρία Νικολάου χρεώ-
νονται στα θετικά και από το Μέγαρο Μαξίμου. 

Μιας και το θυμήθηκα, από τις
ανώνυμες πληροφορίες -εξαι-
τίας του νέου καθεστώτος
υποβολής καταγγελίας και του

θεσμού του «Ανώνυμου Πλη-
ροφοριοδότη»- έχουν ξεκινήσει

έρευνες και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μάλι-
στα, όπως λέγεται, τουλάχιστον 40 χαρακτηρίζον-
ται ως πολύ σοβαρές, καθώς περιέχουν πολύτιμα
στοιχεία και έγγραφα και όχι απλές περιγραφές ή
γενικές αναφορές καταστάσεων. Δεν πιστεύω να
αφορούν καμιά μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία
κάποιες από αυτές τις καταγγελίες. Αν είναι αλή-
θεια, θα ανατιναχτώ!
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Μόνο πανεπιστήμιο 
δεν είναι η ΑΣΟΕΕ

Σας το είχα γράψει...
ανασχηματισμός γιοκ

Για άλλη μια φορά η στήλη έπεσε μέσα 100% για
το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είπε στον ΑΝΤ1 ορθά κοφτά ότι δεν πρό-
κειται να κάνει ανασχηματισμό, τελεία και παύλα.
Σας το είχα γράψει προ ημερών, ότι ο πρωθυπουρ-
γός δεν πιστεύει καθόλου στην κουλτούρα των
ανασχηματισμών και ακριβώς αυτό είπε και στον
Νίκο Χατζηνικολάου. Σας είχα γράψει χαρακτηρι-
στικά: «Κανείς δεν πιστεύει ότι η νίκη της ΝΔ θα
εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα απαρτίσουν το
Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ψηφίζει ο λαός με αυτά
τα κριτήρια και αυτό το ξέρει καλά ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης». Όσοι επιμένουν σε αυτά τα σενάρια το
κάνουν απλώς για να πουσάρουν τους δικούς τους
«υποψήφιους» υπουργούς και υφυπουργούς.
Απλά πράγματα…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τα
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Η ΠτΔ μοίρασε φαγητό σε
αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά

Με τρεις νέους απινιδωτές εφοδιάζεται το νησί της Αντιπάρου, οι οποίοι άμεσα αναμένεται να
εγκατασταθούν κατά τόπους στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απινιδωτές που θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αποστέλλονται άμεσα στο νησί έπειτα από αίτημα που έφτασε στο
γραφείο του διευθυντή του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη από τον δήμαρχο του νησιού
Αναστάσιο Φαρούπο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι απινιδωτές θα τοποθετηθούν στην περιοχή του
λιμανιού, την Αγία Μαρίνα, στον δήμο του νησιού, καθώς στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου, σημεία
συγκέντρωσης πλήθους κόσμου ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες. Πρόκειται, τέλος, για την
εξασφάλιση μιας πολύ σημαντικής δωρεάς που προέρχεται έπειτα από παρέμβαση του Μαξίμου και του
Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η καρδιακή ανακοπή αποτελεί τη συχνότερη αιτία
θανάτου στον δυτικό κόσμο με υψηλό ποσοστό και στη χώρα μας.
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Τα χρέη της ΔΕΗ
στο... χιόνι
Τελικά τη νύφη την πληρώνει πάντα η
ΔΕΗ από τους μεγαλοσχήμονες επι-
χειρηματίες που έχουν γράψει στο
χιόνι τα δυσθεώρητα χρέη που έχουν
προς την επιχείρηση ηλεκτρισμού. Η
επιχείρηση πληρώνει τη νύφη για κά-
θε αναδιάρθρωση μεγάλου δημοσίου
ή ιδιωτικού ομίλου στην Ελλάδα. Από
τη ΛΑΡΚΟ «κούρεψε» περί τα 300
εκατ. ευρώ, από μια άλλη βιομηχανία
περί τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ την περα-
σμένη Τετάρτη συζητήθηκε η αίτηση
εξυγίανσης της Χαλυβουργίας Ελλά-
δος, που προβλέπει και «κούρεμα»
απαιτήσεων της ΔΕΗ, που φτάνουν τα
50 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η
αίτηση εξυγίανσης προβλέπει τη δια-
γραφή δανείων με παραχώρηση του
μεγάλου ακινήτου που στέγαζε το
πρώην εργοστάσιο της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο στην HIG Capital. Η τε-
λευταία προωθεί επένδυση 100 εκατ.
για τη δημιουργία κέντρου logistics
στο ακίνητο που διαθέτει και λιμενι-
κές εγκαταστάσεις. Άμα χρωστάς
εκατομμύρια, κάνεις εύκολα «κούρε-
μα». Άμα χρωστάς κάνα δυο χιλιάρι-
κα, κάηκες…

Στη λίστα με τους πέντε καλύτε-
ρους δημάρχους της Ευρώπης
για το 2021, που δημοσίευσε
πριν από λίγες μέρες η πλατ-
φόρμα mayorsofeurope.eu, φι-
γουράρει ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης μαζί με
τους δημάρχους του Αμβούρ-
γου, της Στοκχόλμης, της Πρά-
γας και της Μπρατισλάβας. Στο
σχετικό άρθρο της πλατφόρμας
αναφέρεται ότι ο οργανισμός
παρακολούθησε στενά το έργο
των δημάρχων από όλες τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτε-
ρες πρακτικές. Θα είδαν τον με-
γάλο περίπατο προφανώς και θα
έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
Δεν εξηγείται διαφορετικά…

Ποια «γαλάζια»
βουλευτής
σκέφτεται να
αποχωρήσει από
την πολιτική

Η συγκεκριμένη κυρία πολιτεύεται
σε μεγάλη περιφέρεια και κυκλοφο-
ρεί εντόνως ότι δεν επιθυμεί πλέον
να είναι ξανά υποψήφια. Θέλει, μου
λένε, να αφιερωθεί στην οικογένειά
της. Άλλωστε, η γυναίκα δεν έχει ζή-
τημα οικονομικής επιβίωσης, έχει
μεγάλη περιουσία και δεν κατέβηκε
στην πολιτική για βιοποριστικούς λό-
γους. Η θέση λοιπόν στο «γαλάζιο»
ψηφοδέλτιο θα «χηρέψει» και προ-
βλέπω μεγάλες μάχες και συνωστι-
σμό για την κάλυψή της. Θα πέσουν...
κορμιά, που έλεγε μια ψυχή.

Οι απινιδωτές της Αντιπάρου και ο Δημητριάδης 

Το τηλεφώνημα στον Τσίπρα για την «Αυγή» 
Ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε, μου λένε, ένα τηλέφωνο από πρόσωπο της εμπιστοσύνης

του. Και τι του είπε, ρε παιδιά; Πώς τον μετέπεισε να μην κλείσει το καθημερινό φύλλο; Του
είπε λοιπόν ότι η «Αυγή» κυκλοφορεί 70 ολόκληρα χρόνια και αναγκάστηκε να διακόψει
την κυκλοφορία της μόνο στη χούντα των συνταγματαρχών. Δεν μπορεί να χρεωθεί αυτός
το δεύτερο κλείσιμο ενός συμβόλου της Αριστεράς, γιατί θα τον πάρουν με τις πέτρες. Τον
προειδοποίησε επίσης για τις πολιτικές συνέπειες ενός λουκέτου, λέγοντας ότι αν ένα κόμ-
μα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να ενισχύσει ένα έντυπο 24 σελίδων, τό-
τε είναι αμφίβολο αν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του τόπου. Άδικο δεν έχει ο συνομιλη-
τής του Αλέξη...

K
οντά σε αδύναμους και άστεγους συνανθρώπους μας, που δοκιμάζονται ιδιαί-
τερα αυτές τις μέρες λόγω της βαρυχειμωνιάς, βρέθηκε προχθές το βράδυ η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από

τον γγ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη.
Μαζί με εθελοντές από τους Γιατρούς του Κόσμου και το Δείπνο Αγάπης, η κυρία Σα-
κελλαροπούλου συμμετείχε στη διανομή φαγητού σε αστέγους στην Πύλη Ε7-Ε9 του
Λιμένος Πειραιώς. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκε-
ται κοντά σε συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια, καθώς και την παραμονή των
Χριστουγέννων είχε συμμετάσχει στην ίδια δράση στο λιμάνι του Πειραιά και είχε δώ-
σει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει, όπως έκανε χθες, σε μια από τις πιο κρύες νύχτες
του χειμώνα. Πολλοί από τους αστέγους την αναγνώρισαν και έσπευσαν να συνομιλή-
σουν μαζί της, λέγοντας ότι ξαφνιάστηκαν ευχάριστα που την είδαν για δεύτερη φορά
ανάμεσά τους μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Μάλιστα, ένας εξ αυτών ανέφερε χαριτο-
λογώντας ότι «η παρουσία σας μπορεί να μας γίνει συνήθεια», ευχαριστώντας την πα-
ράλληλα για τη στήριξή της. Οι μερίδες φαγητού που διανεμήθηκαν ετοιμάστηκαν από
τον σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας Βασίλη Μπέκα.



Η Μαρία, η Βούλα 
και η διαδρομή 
Αθήνα - Βρυξέλλες 

Η «γαλάζια» ευρωβουλευτής Μαρία Σπυ-
ράκη εμφανίζεται από τα ΜΜΕ να
προετοιμάζει κάθοδο στην Α’
Θεσσαλονίκης στις επόμε-
νες εκλογές. Λογική η σκέ-
ψη, αν σκεφτεί κανείς ότι η
συγκεκριμένη εκλογική
περιφέρεια της έδωσε τη με-
γάλη ώθηση για την πρωτιά
στις ευρωεκλογές. Το αν θα
αποχωρήσει από τις Βρυ-
ξέλες δεν το γνωρίζουμε,
διότι ο πρωθυπουργός -και
σας διαβεβαιώνω για αυτό-
δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρ-
τιά του σε κανέναν από την ευρωομάδα. Αν
πάντως η Μαρία μετακομίσει Αθήνα, θα μπει
στον πειρασμό να κάνει την αντίστροφη δια-
δρομή η Βούλα. Την Πατουλίδου εννοώ. 

«Εσωκομματικό
ζέσταμα» και όχι 
άλμα προς το μέλλον

Η απογοήτευση μαθαίνω ότι ακολούθησε
την ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνησης»
από τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Τα πρώτα δείγ-
ματα γραφής δείχνουν ότι πρωταρχικός στό-
χος είναι η διατήρηση των εσωκομματικών
ισορροπιών», μου εκμυστηρεύτηκε
η πηγή μου, με το παράπονο
ότι όλοι περιμένουν από τον
νέο αρχηγό να κάνει άλμα-
τα προς το μέλλον και όχι
«εσωκομματικό ζέσταμα»,
γιατί είναι θέμα χρόνου να
αρχίσουν να «κρυώνουν» οι πο-
λίτες που έτρεχαν δύο συναπτές Κυριακές για
να τον εκλέξουν αρχηγό, ποντάροντας στη
φρεσκάδα και την επαναγέννηση του άλλοτε
κραταιού ΠΑΣΟΚ.
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Πρώην δήμαρχος... πόλος
έλξης για τους «γαλάζιους»
Αν και πρώτη φορά βουλευτής, τόσο λόγω της μακράς αυ-

τοδιοικητικής του εμπειρίας όσο και της πολύ στενής του

σχέσης με την οικογένεια Μητσοτάκη, κάθε φορά που

εμφανίζεται στη Βουλή ο αποκαλούμενος από τους συνα-

δέλφους του «δήμαρχος», γίνεται πόλος έλξης για τους

«γαλάζιους», οι οποίοι σπεύδουν να τον ενημερώσουν

για διάφορα προβλήματα ή να του ζητήσουν να μεταφέρει

άνωθεν διάφορα αιτήματα. 

Ο Τσίπρας, ο Φίλης 
και το 1 εκατ. ευρώ

Το ότι επικρατεί μια ωραία ατμόσφαιρα στην Κουμουν-
δούρου δεν αποτελεί είδηση. Το νέο που σας έχω σήμερα
αφορά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πρώην δι-
ευθυντή της ιστορικής «Αυγής» Νίκο Φίλη, ο οποίος δεν
έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Στην
προχθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμ-
βουλίου για την αποτροπή αναστολής του ημερήσιου φύλ-
λου της εφημερίδας ο κ. Φίλης φέρεται ειπών ότι πρέπει να
βρεθεί 1 εκατ. ευρώ για τη διάσωση της «Αυγής». Το ωραίο
δεν είναι ότι δεν εξήγησε από πού και πώς θα βρεθεί αυτό
το ποσό, αλλά ότι κανένας δεν τον ρώτησε...

Ποιος θα πετύχει 
την πρωτιά στις εκλογές

Μαθαίνω ότι δύο από τους πλέον προβεβλημέ-
νους -και επιτυχημένους- υπουργούς της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη έχουν ξεκινήσει ήδη εντατικά την
προετοιμασία για τις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυ-
τές, με έναν κοινό στόχο: να εξασφαλίσουν την πα-
νελλαδική πρωτιά σε αριθμό ψήφων. Το ενδιαφέρον
της ιστορίας είναι ότι ο ένας από τους δύο είχε κατα-
κτήσει αυτό το ρεκόρ στις εκλογές του 2019 και ο
άλλος είχε έρθει δεύτερος σε ψήφους πανελλαδικά.
Η συνέχεια θα έχει πολύ ενδιαφέρον...

Μπράβο, κύριε υπουργέ Προστασίας του Πολίτη
H ιστορία με τον ξυλοδαρμό του καθηγητή της ΑΣΟΕΕ

έχει σοκάρει το πανελλήνιο για πολλαπλούς λό-
γους. Εξηγούμαι προκαταβολικά ότι είμαι
σφόδρα αντίθετος στη λογική της αυτοδι-
κίας, διότι αυτό παραπέμπει σε ζούγκλα και
όχι σε οργανωμένη Πολιτεία με νόμους και
κανόνες.

Από την άλλη, όλος αυτός ο ζόφος που
βγαίνει καθημερινά στο φως βγάζει από τα
ρούχα του κάθε νοήμονα πολίτη. Και δεν ανα-
φέρομαι μόνο στα φρικώδη σκάνδαλα για τα
οποία ελέγχεται, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η υπόθε-
σή του είναι γνωστή στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ
(πολιτική και δημοσιογραφική) τουλάχιστον από το 2018.

Το πιο εξωφρενικό, δε, είναι ότι από το 2018 έχει ξεκινή-
σει δικαστική έρευνα εναντίον του για το αδίκημα

της τοκογλυφίας, εκβίασης και διάφορα άλλα
καταπληκτικά, ταυτόχρονα με τις έρευνες
για συμμετοχή σε κύκλωμα με ανηλίκους.

Το τελευταίο λοιπόν που έμαθα είναι ότι
επί υπουργίας Μ. Χρυσοχοΐδη ο εν λόγω
συμμετείχε, παρακαλώ πολύ, στο Κέντρο

Μελετών Ασφάλειας του ΠροΠο. 
Πάρε να ’χεις, που λέει και ο σοφός λαός.

Ποιος τον απομάκρυνε από τη θέση; Ο νυν
υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επέδειξε

άμεσα ανακλαστικά και τον καρατόμησε από τους πρώ-
τους! Ένα μπράβο τού αξίζει! 

Και που λέτε λοιπόν, πριν από με-
ρικές μέρες ο πρώην υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ (και εμπλεκόμενος στο
σκάνδαλο των τηλεοπτικών αδει-
ών) Νίκος Παππάς ήταν ομιλητής
σε μια κομματική εκδήλωση. Κά-
ποια στιγμή μέσα στον γνωστό οί-
στρο που επιδεικνύει και στη Βου-
λή, και μιλώντας για το Ασφαλιστι-

κό, πρότεινε τα χρήματα των απο-
θεματικών των ασφαλιστικών τα-
μείων να επενδύονται στις λεγό-
μενες «λευκές περιοχές». Σε
απλά ελληνικά, στις άγονες γραμ-
μές της χώρας, αυτές που παρου-
σιάζουν μηδενικό επενδυτικό εν-
διαφέρον. Από τα χλιαρά έως ανύ-
παρκτα χειροκροτήματα έγινε σα-

φές ότι το ακροατήριο δεν ενθου-
σιάστηκε. Αντιθέτως, βγαίνοντας
από την αίθουσα κάποιοι σχολία-
ζαν πικρόχολα ότι δεν είναι δυνα-
τόν να προτείνει κόμμα της Αρι-
στεράς να πάνε τα λεφτά των φο-
ρολογουμένων σε «λευκές περιο-
χές». Μια ωραία, κατάλευκη, πα-
γωμένη ατμόσφαιρα…

Μαθήματα ελεύθερης 
οικονομίας στον ΣΥΡΙΖΑ
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Η
Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δρά-
μας και τομεάρχης Παιδείας του
Κινήματος Αλλαγής, μιλά με σκλη-
ρή γλώσσα για όσα διαδραματί-

ζονται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώ-
ρας. «Η ευθύνη της αδιαφορίας είναι όλων
μας. Του πολιτικού κόσμου πρωτίστως, της
ακαδημαϊκής κοινότητας και της ίδιας της
κοινωνίας που εθίστηκε στην ανοχή της ανο-
μίας. Οι φραστικές καταδίκες κατόπιν εορτής
ωραία ακούγονται, αλλά δεν φτάνουν», λέει
χαρακτηριστικά. Αποκωδικοποιώντας τη νέα
σελίδα που ανοίγεται και στο κόμμα της, εκτι-
μά ότι η μεγάλη παγίδα που πρέπει να απο-
φευχθεί είναι «η επανάπαυση στα ελπιδοφό-
ρα αποτελέσματα των πρόσφατων εσωκομ-
ματικών εκλογών που, όπως έχει αποδείξει η
ιστορία, δίνουν χώρο σε παραδοσιακά ελατ-
τώματα της εσωστρέφειας, της ομφαλοσκό-
πησης και των εσωτερικών ανταγωνισμών».

Η κατάσταση στα πανεπιστήμια συνεχώς
μας εκπλήσσει δυσάρεστα. Ποια είναι τα
εμπόδια που δεν επιτρέπουν να διορθω-
θούν χρόνιες παθογένειες, οι οποίες αμαυ-
ρώνουν την εικόνα των ελληνικών ΑΕΙ;
Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν. Αυ-

τά που διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες
πριν από λίγα χρόνια ήταν παγιωμένη κατά-
σταση, που περνούσε συνήθως απαρατήρη-
τη, εισβάλλοντας στα ΜΜΕ όταν οι γνωστοί
άγνωστοι απέκλειαν ολόκληρες συνοικίες,
προσφέροντας στο “φιλοθεάμον κοινό” σα-
σπένς, πλοκή, καλή φωτογραφία και ευκαι-
ρία για πολιτικές αντιπαραθέσεις και νούμε-
ρα τηλεθέασης.

Είναι αναμενόμενο κάθε προσπάθεια για
αλλαγή της κατάστασης να συναντά αντιδρά-
σεις. Είναι κάτι σαν εθνική παράδοση ανοχής
σε μια παγιωμένη εγκληματική συμπεριφο-
ρά, με πρωταγωνιστές παλαίμαχους επαγ-
γελματίες επαναστάτες και στρατολογημέ-
νους νεολαίους με περίσσευμα εφηβικών
ορμονών. Δυστυχώς ένα «έθιμο» που με πε-
ρισσή επιμέλεια, έξοδα και ευθύνη μας συν-

τηρήσαμε για δεκαετίες δεν ξεριζώνεται με
βαρύγδουπες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Οι ευθύνες για όσα συμβαίνουν στα ΑΕΙ
είναι διαχρονικές. Γιατί το κράτος δείχνει
ανήμπορο να επιβληθεί σε συγκεκριμέ-
νες μειοψηφίες;
Δεν είναι ανήμπορο. Είναι αδιάφορο. Το

απέδειξε η χωρίς λόγια τόλμη του πρύτανη
του ΑΠΘ που δεν βολεύτηκε στην απραξία
περιμένοντας τους 400 φρεσκοδιορισμένους
αστυνομικούς, αλλά είχε τη γενναιότητα να
κάνει τη δουλειά του, ζητώντας τη συνδρομή
της αστυνομίας που έτσι κι αλλιώς οφείλει να
προσφέρει τις υπηρεσίες της όταν, όπου και
για όσο χρειάζεται. Η απερίφραστη βούληση
να αλλάξουμε την εικόνα των ελληνικών πα-
νεπιστημίων περνά μέσα από σαφή, συντε-
ταγμένα και συμφωνημένα από όλους μέτρα
άμεσης και μεσοπρόθεσμης υλοποίησης. Αν
αντί για δηλώσεις η κυβέρνηση είχε ρίξει το
βάρος στην πραγματική στήριξη της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας, ο τελευταίος ξυλοδαρμός
του καθηγητή του ΟΠΑ θα είχε αποφευχθεί.
Αν ο πρύτανης του ΑΠΘ είχε τη σταθερή και
ξεκάθαρη στήριξη της Πολιτείας, το γελοίο
κηδειόχαρτο δεν θα ήταν είδηση αλλά το
ανέκδοτο της ημέρας. 

Έχετε δίκιο, η ευθύνη της αδιαφορίας είναι
όλων μας. Του πολιτικού κόσμου πρωτίστως,
της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ίδιας της
κοινωνίας που εθίστηκε στην ανοχή της ανο-
μίας. Οι φραστικές καταδίκες κατόπιν εορτής
ωραία ακούγονται, αλλά δεν φτάνουν. Ούτε οι
υπουργικές βαρύγδουπες εξαγγελίες. Χρει-
άζεται η ανάληψη πρωτοβουλιών, πρώτα από
την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα που
θα τολμήσει να κάνει τη δουλειά της, όταν η

Πολιτεία τής δώσει χώρο, εμπιστοσύνη, στή-
ριξη και ευθύνη λογοδοσίας.

Η υιοθέτηση της παλαιοκομματικής κυ-
βερνητικής πρακτικής «φέρνω νομοσχέδιο -
το ψηφίζω - το επιβάλλω» αποκαλύπτει σο-
βαρό έλλειμμα δημοκρατικής παιδείας, πο-
λιτική αφέλεια και ερασιτεχνισμό. Λάθος
μείγμα για να αλλάξει η φυσιογνωμία του ελ-
ληνικού πανεπιστημίου.

Πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρι-
σμούς για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης;
Η διαχείριση της πανδημίας είναι μια πρω-

τόγνωρα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. Η
εμφάνισή της τρόμαξε ολόκληρο τον πλανή-
τη. Η αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρι-
σης -όχι μόνο της ελληνικής, που ομολογου-
μένως τα πήγε εξαιρετικά στο πρώτο κύμα-
όσο αναμενόμενη ήταν κατά τους πρώτους
μήνες τόσο ανακόλουθη και απογοητευτική
υπήρξε στη συνέχεια. Επαναπαύτηκε στις
δάφνες της πρώτης επιτυχούς αντιμετώπι-
σης, με αποτέλεσμα να σύρεται πίσω από τις
εξελίξεις της πανδημίας, παρασύροντας την
ελληνική κοινωνία σε μια απαράδεκτη και
άκαιρη χαλαρότητα, που τη μετρήσαμε σε
20.000 απώλειες συμπολιτών μας.

Οι χειρισμοί του υπουργείου Παιδείας δεν
αποτέλεσαν εξαίρεση. Τις πρώτες αναγκα-
στικά σπασμωδικές κινήσεις με το καθολικό
κλείσιμο των σχολείων, την αντικατάσταση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τηλεκπαί-
δευση, στην οποία είχαμε μαύρα μεσάνυχτα,
διαδέχτηκε μία χωρίς λόγο απίστευτη χαλά-
ρωση, με αποτέλεσμα η επόμενη σχολική
χρονιά να βρει το κράτος ανέτοιμο να αντα-

ποκριθεί με μια στοιχειώδη επάρκεια. Οι εκ-
παιδευτικοί κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα
περίπου μόνοι όπως όπως μέχρι να έρθει η
υποτυπώδης συνδρομή του υπουργείου με
καθυστέρηση 8-10 μηνών.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, το
υπουργείο Παιδείας επέλεξε μέσα στη φετι-
νή σχολική χρονιά με τον κορονοϊό να μας
δείχνει τα δόντια του, τη μέθοδο σαρδελοποί-
ησης μαθητών στις τάξεις με συμπτύξεις
τμημάτων. Είμαι η τελευταία που θα υποστή-
ριζα το κλείσιμο των σχολείων. Ήδη τα παιδιά
πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα με συσσω-
ρευμένα μαθησιακά κενά και ψυχική επιβά-
ρυνση, όμως το ανοιχτό σχολείο οφείλει να
είναι ασφαλές σχολείο. Οι συνεχιζόμενες
συγκυριακές ασχεδίαστες πρωτοβουλίες της
ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ δεν είναι η απάντηση που
περιμένουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση
της πανδημίας στην εκπαίδευση.

Ποιες είναι οι παγίδες που μπορεί να υπο-
νομεύσουν το θετικό κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί για το κόμμα σας;
Η επανάπαυση στα ελπιδοφόρα αποτελέ-

σματα των πρόσφατων εσωκομματικών
εκλογών που, όπως έχει αποδείξει η ιστορία,
δίνουν χώρο σε παραδοσιακά ελαττώματα
της εσωστρέφειας, της ομφαλοσκόπησης και
των εσωτερικών ανταγωνισμών. Το μεγάλο
ενδιαφέρον του κόσμου για το μέλλον του
ΠΑΣΟΚ μάς προσέφερε ένα πολύτιμο δώρο,
την εμπιστοσύνη του στις προτάσεις μας, τις
προτεραιότητες που θέτουμε στον δημόσιο
διάλογο και τις επιλογές μας. Είναι η μεγάλη
ευθύνη μας να το τιμήσουμε και να ανταπο-
κριθούμε στις προσδοκίες του.

Χαρά Κεφαλίδου 
Βουλευτής Δράμας με το ΚΙΝΑΛ 

«Η ευθύνη της 
αδιαφορίας για 
τα πανεπιστήμια 
είναι όλων μας»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Το «γιοκ» του Τζο Μπάιντεν στον 
EastMed και ο FSRU Αλεξανδρούπολης 

Τ
ο αμερικανικό «γιοκ» του Τζο Μπάιντεν για
τον EastMed προκάλεσε τεράστια αμηχανία
στους πολιτικούς και οικονομικούς κύ-

κλους της Αθήνας, καθώς με τον τρόπο αυτόν η
Ουάσιγκτον τορπιλίζει μια σημαντική ελληνική
στρατηγική πρωτοβουλία στον ενεργειακό τομέα.

Και όλα αυτά μάλιστα πριν καν στεγνώσει το με-
λάνι της περίφημης Ελληνοαμερικανικής Συμφω-
νίας (MDCA), με την οποία οι ΗΠΑ, πέραν της Σού-
δας και άλλων ελληνικών περιοχών, αποκτούν
πλέον μόνιμη στρατιωτική παρουσία και στην Αλε-
ξανδρούπολη.

To αμερικανικό γεωστρατηγικό unfair οφείλεται
σε συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η φιλο-
τουρκική στροφή Μπάιντεν, οι οικονομικές και τε-
χνικές αβελτηρίες που πολλοί εικάζουν σε σχέση
με το ίδιο το εγχείρημα του EastMed, καθώς και η
στροφή της ΕΕ στην πράσινη ενέργεια, που είχε ως
αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό του EastMed από
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Για τις ΗΠΑ όμως βασικός παράγοντας απόρρι-
ψης του EastMed, πέραν του γεγονότος ότι δεν θέ-
λουν να δυσαρεστήσουν την Άγκυρα, αποτελεί και
η οριστική δρομολόγηση του περίφημου FSRU
Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του πλωτού τερματι-
κού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου που
με ευρωπαϊκά κόλλυβα ανοίγει την πόρτα στο αμε-
ρικανικό σχιστολιθικό αέριο.

Ο εν λόγω πλωτός τερματικός σταθμός αποτελεί
πολυπόθητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την απεξάρ-
τηση των Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο
και την αντίστοιχη προώθηση του αμερικανικού
σχιστολιθικού αερίου της Cheniere Energy, Inc με
έδρα το Χιούστον του Τέξας, η οποία ήταν και η
πρώτη εταιρεία των ΗΠΑ που έλαβε από τη διοίκη-
ση Ομπάμα άδεια εξαγωγής σχιστολιθικού αερίου
στο εξωτερικό (desmogblog.com), αέριο το οποίο
θα μεταφέρεται με πλοία Ελλήνων εφοπλιστών
από τις ΗΠΑ. Για το θέμα αυτό ήδη από τον Οκτώ-
βριο 2015 είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η βοηθός
υπουργός Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέ-

σεις των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ ενόψει και της
επίσκεψης του τότε υπουργού Εξωτερικών της κυ-
βέρνησης Ομπάμα Τζον Κέρι («Καθημερινή»,
22/10/2015), ο οποίος είχε το LNG της Αλεξαν-
δρούπολης «ψηλά στην ατζέντα» του (Evrosonline,
3/12/2015) κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις
4 Δεκεμβρίου 2015, όταν και συναντήθηκε με τον
Αλ. Τσίπρα για το Κυπριακό, το Προσφυγικό αλλά
και το Ενεργειακό (ΣΚΑΪ, 4/12/2015). Στη συνέχεια
το ζήτημα μεταφοράς LNG μέσω Ελλάδας απασχό-
λησε τη συνάντηση Τσίπρα με τον τότε αντιπρόεδρο
των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν στο Νταβός της Ελβετίας
τον Ιανουάριο του 2016 (energypress, 20/1/2016).
Επιπλέον, με αφορμή την επίσκεψη Ομπάμα στην
Αθήνα στις 15-16 Νοεμβρίου 2016 ο Αλέξης Τσί-
πρας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τον
πρόεδρο Ομπάμα είχαμε την ευκαιρία να συζητή-
σουμε για τους αγωγούς TAP και IGB, για το τερμα-
τικό LNG της Αλεξανδρούπολης αλλά και για τα
κοιτάσματα και το αέριο της Ανατολικής Μεσογεί-
ου» (energypress, 15/11/2016 και capital.gr,
16/11/2016). Έκτοτε το αμερικανικό ενδιαφέρον
ήταν εξαιρετικά υψηλό και οι ενέργειες των ΗΠΑ
προκειμένου να ευοδωθεί το εγχείρημα εξαιρετι-
κά εντατικές (ekathimerini.com, 7/2/2020), με
αποκορύφωμα την επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσα-
λονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020 (energypress,
29/9/2020).

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει εδώ και έναν χρό-
νο, «τo κόστος του FSRU Αλεξανδρούπολης εκτι-
μάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στα 370 εκατ. ευ-
ρώ (gasprocessingnews.com). Καθώς το έργο
κρίθηκε ως Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέ-
ροντος (PCI) στον τομέα του φυσικού αερίου (ener-
gypress 15/1/2021), το 50% του κόστους έχει αυξη-
μένες πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί από κονδύ-
λια της ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μέτοχοι επί
της ουσίας θα επιδοτηθούν κατά 50% από την ΕΕ.
Και στη συνέχεια βεβαίως και με δάνεια θα επιχει-
ρήσουν να συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό για

την ολοκλήρωση του έργου» (www.notismarias.gr,
18/1/2021).

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν πλήρως στην πο-
ρεία, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2021 δήλωσε ότι
ενέκρινε «στήριξη του ελληνικού Δημοσίου ύψους
166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τερματικού
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)
στην Αλεξανδρούπολη». Έτσι, «το έργο θα χρημα-
τοδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με χρήση των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Τα-
μείων (ΕΔΕΤ), κυρίως από πόρους που ελέγχονται
άμεσα από το ελληνικό κράτος και τελούν υπό τη
διαχείρισή του στο πλαίσιο του Εταιρικού Σύμφω-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020. Η
στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης
ύψους 166,7 εκατ. ευρώ» (ec.europa.eu/commis-
sion, 17/6/2021).

Σε σχέση, δε, με τη δανειοδότηση του έργου, έγι-
νε γνωστό ότι «τραπεζική χρηματοδότηση 300
εκατ. ευρώ εξασφάλισε από την Εθνική Τράπεζα το
επενδυτικό σχήμα που θα υλοποιήσει την πλωτή
μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλε-
ξανδρούπολη» (energypress.gr 13/1/2022).

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ζάεφ κατά την επίσκε-
ψή του στην Αθήνα τον Μάιο 2021 δήλωσε ότι τα
Σκόπια αναμένεται να συμμετάσχουν με ποσοστό
10% στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU (m.naftem-
poriki.gr, 13/5/2021). Επιπλέον οικονομική στήριξη
από την ΕΕ αναμένεται να λάβουν τόσο το έργο
«αγωγός διασύνδεσης του τερματικού LNG της
Αλεξανδρούπολης» που επίσης κρίθηκε ως PCI
(energypress 15/1/2021) όσο και για το έργο Με-
τρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Με δεδομένη πλέον τη χρηματοδότηση από κον-
δύλια της ΕΕ και δάνεια του FSRU Αλεξανδρούπο-
λης, όπου θα φτάνει το αμερικανικό LNG, και με
εξασφαλισμένη την πώλησή του στις αγορές όχι
μόνο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, των Σκοπίων,
του Κοσόβου της Σερβίας και της Ρουμανίας αλλά
και «της Μολδαβίας και της Ουκρανίας»
(m.naftemporiki.gr, 4/11/2020), όπου το αμερικα-
νικό σχιστολιθικό αέριο θα καταλήγει μέσω αγω-
γών (που θα κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια
της ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών), οι ΗΠΑ
ολοκληρώνουν το στρατηγικό τους σχέδιο που
στόχο έχει να απεξαρτηθούν οι εν λόγω χώρες και
η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και, βέβαια, να εξαρτη-
θούν πλήρως από το σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ.

Άλλωστε, η μόνιμη στρατιωτική παρουσία των
ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη δεν αφήνει πλέον κα-
μιά αμφιβολία περί του αντιθέτου.

Και το κερασάκι στην τούρτα: το αμερικανικό L-
NG είναι πλέον ιδιαίτερα προσοδοφόρο και για
τους Έλληνες εφοπλιστές που θα το μεταφέρουν
στην Αλεξανδρούπολη, έχοντας χτίσει ειδικά πλοία
μεταφοράς, τα LNG Carriers. 
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Τα πρώτα 12 οικονομικά στοιχεία του 2022

Κάνει το botox καλό στην ψυχική μας υγεία;

Τ
ο 2022 υπόσχεται να είναι μια δυναμική
χρονιά για την ελληνική οικονομία. Ανα-
κοινώθηκε από τον πρωθυπουργό και

δεύτερη εντός του έτους αύξηση μισθών με ισχύ
από 1ης Μαΐου. Στη χονδρική αγορά ψηφιακών
επικοινωνιών της Ελλάδας με ένα πακέτο ψη-
φιακής μετάβασης ύψους 2,7 δισ. ευρώ αναμέ-
νονται νεοεισερχόμενοι επενδυτές. Οι ξένες
επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 34% το
2021, ενώ τα ελληνικά αεροδρόμια παρουσίασαν
ένα από τα ισχυρότερα πρότυπα ανάκαμψης
παγκοσμίως και οι τέσσερις συστημικές τράπε-
ζες της χώρας έχουν βάλει στόχο να μειώσουν
τους δείκτες NPEs σε μονοψήφια επίπεδα εντός
του α’ εξαμήνου του 2022. Ο γενικός δείκτης του
ΧΑ σημείωσε εβδομαδιαία κέρδη 1,47% για να
κλείσει την πρώτη εβδομάδα διαπραγμάτευσης
το 2022 στις 906,48 μονάδες. Αναλυτικά:
1. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,1% τον Δεκέμβριο

από 4% τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός πλησιάζει το
6% στην Ευρωζώνη.

2. Το εμπορικό έλλειμμα σχεδόν διπλασιάστηκε, ση-
μειώνοντας άλμα 93,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα
με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Το έλλειμμα ανήλθε στα 2,77 δισ. ευρώ για τον μή-
να. Οι εισαγωγές ανήλθαν μηνιαία σε 6,67 δισ. ευ-
ρώ, σημειώνοντας αύξηση 63,3% σε ετήσια βάση. Οι
εξαγωγές ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ, αυξημένες
κατά 47,2% σε ετήσια σύγκριση.

3. Ο δείκτης PMI της μεταποίησης ανήλθε στις 59 μο-
νάδες τον Δεκέμβριο από 58,8 μονάδες τον Νοέμ-
βριο, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη βελτίωση
από τον Αύγουστο χάρη στην αυξημένη παραγωγή
και την αύξηση της απασχόλησης.

4. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο επιδότησης
395 εκατ. ευρώ για να μετριάσει τον αντίκτυπο των
υψηλών τιμών της ενέργειας στα νοικοκυριά και τις

μικρές επιχειρήσεις μέχρι τον Ιανουάριο. Το
υπουργείο Οικονομικών αναμένεται επίσης να επι-
βεβαιώσει επιπλέον μέτρα στήριξης της πανδημίας
στους τομείς της εστίασης και της ψυχαγωγίας, κα-
θώς και στις πολιτιστικές δραστηριότητες που θα
περιλαμβάνει εισφορές μετρητών για άδειες και
επιχειρηματικές επιδοτήσεις.

5. Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια λίστα
με 55 νέα έργα που πρόκειται να ενταχθούν στο
χρηματοδοτούμενο από το RRF πρόγραμμα
Greece 2.0, με συνολικό προϋπολογισμό 3,35 δισ.
ευρώ. Αυτό ανεβάζει το σύνολο μέχρι στιγμής σε
103 έργα αξίας άνω των 6 δισ. ευρώ.

6. Η ΕΕ αναμένεται να εγκρίνει την επίσημη εκταμί-
ευση 3,6 δισ. ευρώ από το RRF στην Ελλάδα τους
επόμενους δύο μήνες, που περιλαμβάνει 1,72 δισ.
ευρώ επιδοτήσεων και 1,84 δισ. ευρώ δανείων. Το
ελληνικό αίτημα περιελάμβανε την ολοκλήρωση 15
ορόσημων που καλύπτουν μεταρρυθμίσεις και
επενδύσεις.

7. Το επενδυτικό πρόγραμμα του υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών για το 2022 περιλαμβάνει
επενδύσεις 7 δισ. ευρώ σε λιμάνια, σιδηρόδρομους
και αυτοκινητόδρομους, επιπλέον των 6 δισ. ευρώ
σε δημόσια έργα υποδομής που έχουν ήδη ανατε-
θεί το 2021 αφορούν 9 δρόμους, 6 σιδηροδρομικά
έργα και τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας.

8. Το πακέτο ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας
ύψους 2,7 δισ. ευρώ από το RRF αναμένεται να εί-
ναι ο καταλύτης για την αυξημένη δραστηριότητα
συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της τε-
χνολογίας τους επόμενους μήνες.

9. Ο ΑΔΜΗΕ και η ΔΕΗ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να εισέλθουν στην αγορά των τηλεπικοινωνιών
συνδέοντας δίκτυα οπτικών ινών στην υπάρχουσα
υποδομή τους. Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ Grid Tele-
com διαχειρίζεται ήδη 3.000 km οπτικών ινών, ενώ
η ΔΕΗ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 242.000 km

χερσαίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
για τη μεταφορά οπτικών ινών.

10. Οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων ανήλ-
θαν σε κάτι λιγότερο από 800 εκατ. ευρώ το πρώτο
εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 34% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα
ενοίκια σε χώρους γραφείων υψηλής ποιότητας
στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 24% το 2021. Η ΤτΕ
αναφέρει ότι οι τιμές πώλησης παρόμοιων χώρων
αυξήθηκαν κατά 1,1%-1,4% το 2021 σε σύγκριση με
το 2020.

11. Τα ελληνικά αεροδρόμια παρουσίασαν ένα από τα
ισχυρότερα πρότυπα ανάκαμψης παγκοσμίως το
2021, με τα αεροδρόμια να αναφέρουν το 73% των
επιπέδων κίνησης του 2019, υπερβαίνοντας τον μέ-
σο όρο του 56% στη ζώνη που καλύπτεται από τον
Eurocontrol.

12. Οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
πλησιάζουν το απόθεμα του 2011, έχοντας ανα-
κτήσει καταθέσεις 60 δισ. ευρώ από το χαμηλό
του 2016. Το 2020 και το 2021 η άνοδος των κατα-
θέσεων ήταν 35 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει
σωρευτική αύξηση 25%, λόγω δύο βασικών λό-
γων, το πακέτο στήριξης των 43 δισ. ευρώ κατά τη
διάρκεια της πανδημίας και η πιστωτική επέκτα-
ση με επικεφαλής τις επιχειρήσεις. 
Οι τράπεζες σχεδιάζουν νέα πιστωτική επέκταση
20 δισ. ευρώ το 2022, με κύριο στόχο την αύξηση
των δανείων κατά 3%-4% ετησίως και έμφαση στις
επιχειρήσεις.
Κάθε συστημική τράπεζα φαίνεται να χορηγεί πί-
στωση 5-6 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω πόρων RRF
που θα έχουν τη μορφή ευνοϊκών όρων για επεν-
δυτικά έργα. Οι τράπεζες επικεντρώνονται στη
μείωση των NPEs σε μονοψήφιους αριθμούς το
2022, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να
ολοκληρώνουν συμφωνίες αξίας 25 δισ. ευρώ.

Τ
ο botox είναι ένας νευροδιαμορφωτής, ο
οποίος ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων
που ρυθμίζουν την είσοδο νευρικού σήμα-

τος στους μυς, μειώνοντας ή μπλοκάροντας τη
μυϊκή δραστηριότητα. Στον κόσμο των καλλυντι-
κών, το botox εγχέεται συνήθως στους μυς του
προσώπου κάτω από τις ρυτίδες, γεγονός που χα-
λαρώνει αυτούς τους μυς με αποτέλεσμα τη λείαν-
ση του υπερκείμενου δέρματος. Αν και αυτή η θε-
ραπεία μπορεί να βοηθήσει το δέρμα κάποιου να
φαίνεται πιο νεανικό, μελέτες έχουν δείξει ότι
μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα έκ-
φρασης και εμπειρίας συναισθημάτων. 

Στην υπόθεση της ανατροφοδότησης του προ-
σώπου, βασίζεται στην ιδέα ότι η έκφραση του
προσώπου και η συναισθηματική εμπειρία συνδέ-
ονται. Συγκεκριμένα, η αισθητηριακή ανατροφο-

δότηση από τη δράση των μυών του προσώπου
φαίνεται να επηρεάζει τη συναισθηματική εμπει-
ρία ενός ατόμου. Πάρτε για παράδειγμα τη δράση
της ανύψωσης των μάγουλών σας, που μπορεί να
σας κάνει πιο ευτυχισμένους, ή τη δράση του ζα-
ρώματος των φρυδιών σας, που μπορεί να σας θυ-
μώσει περισσότερο. 

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους
Kim et al. χρησιμοποιώντας τη μαγνητική τομο-
γραφία, διαπιστώθηκε ότι οι θυμωμένες εκφρά-
σεις του προσώπου αυξάνουν τη δραστηριότητα
της αμυγδαλής, η οποία είναι η περιοχή του εγκε-
φάλου που σχετίζεται κυρίως με τη συναισθημα-
τική επεξεργασία. Ωστόσο, όταν οι αυλακωτοί
μύες (που αυλακώνουν το μέτωπο) παραλύουν
από το botox, παρατηρήθηκε μείωση της δραστη-
ριότητας της αμυγδαλής. Αυτά είναι παρόμοια με

προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι και ο
διαλογισμός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη
δραστηριότητα στην αμυγδαλή. Συνολικά, αυτό
υποδηλώνει ότι οι ενέσεις botox μπορεί να μπλο-
κάρουν τον βρόχο ανατροφοδότησης της συναι-
σθηματικής επεξεργασίας για τη ρύθμιση της ψυ-
χολογικής εμπειρίας.

Αν και δεν λειτουργεί το ίδιο με όλους, αφού ο
κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, είναι σημαντικό
να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά οφέλη που μπο-
ρεί να έχει το botox στην ολιστική θεραπεία όσων
υποφέρουν από άγχος ή/και κατάθλιψη. Όσοι
υποφέρουν από έντονα συμπτώματα άγχους ή κα-
τάθλιψης, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τους
ειδικούς θεράποντες της ψυχικής υγείας τους για
να διερευνήσουν εάν αυτό μπορεί να είναι μια επι-
λογή στις συγκεκριμένες περιστάσεις τους. 
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Ο
Νίκος Χαρδαλιάς, ή «Nick Hard» όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του,

γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1968 στον Βύρωνα Αττικής, όπου και

κατοικεί ακόμη. Γιος του Ρουμελιώτη επιχειρηματία Γιώργου Χαρ-

δαλιά και της μικρασιάτικης καταγωγής Αλεξάνδρας Ιορδανίδου, τελεί-

ωσε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα (όπου φοίτησε η Ελένη Γλύκατζη-

Αρβελέρ) και αποφοίτησε αριστούχος από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Αγγλίας στο αν-

τικείμενο των Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων. 

Το 1994 εκλέχτηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Βύ-

ρωνα με ρεκόρ ψήφων και το 2002 εκλέχτηκε δήμαρχος Βύρωνα, σε ηλι-

κία μόλις 34 ετών, όπου ολοκλήρωσε τις τρεις αλλεπάλληλες θητείες του

το 2014, με τα ποσοστά θετικής αποδοχής του έργου του να αγγίζουν το

81,2%. Ο μακροβιότερος δήμαρχος Βύρωνα μαζί με τον αείμνηστο Δημή-

τρη Νικολαΐδη, τον οποίο «γνώρισε» πρώτη φορά το 1979, όταν παρήλαυνε

μπροστά του ως σημαιοφόρος. Στη συνέχεια ανέλαβε εκτελεστικός γραμ-

ματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2014-2016), ενώ είχε ήδη

εκλεγεί περιφερειακός σύμβουλος Αττικής στις περιφερειακές εκλογές

του 2014.

Τον Ιανουάριο του 2019, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε

γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, η οποία και σημείωσε νίκη-

ρεκόρ στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ στη συνέχεια ανέλα-

βε αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος. Αμέσως μετά την ορκωμοσία

της νέας κυβέρνησης στις 7 Ιουλίου 2019, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέλαβε γε-

νικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και μάλιστα έπεσε απευθείας

στα βαθιά, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες εκδηλώθηκε έντονη κακοκαι-

ρία στη Χαλκιδική, την οποία κλήθηκε να διαχειριστεί. 

Ο τρόπος διαχείρισης μεγάλων κρίσεων αλλά και η οργάνωση και ριζική

αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώμα-

τος, νομοθετώντας τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντι-

μετώπισης Κινδύνων, δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον πρωθυπουργό,

ο οποίος του ανέθεσε συντονιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδη-

μίας και στις 15 Μαρτίου 2020 ορκίστηκε υφυπουργός Πολιτικής Προστα-

σίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Πέρα από τη διαχείριση της πανδημίας και

πολλαπλών φυσικών φαινομένων, στις 784 ημέρες της θητείας του κατά-

φερε να αντιμετωπίσει 23.361 πυρκαγιές, χωρίς καμία ανθρώπινη απώ-

λεια! 

Όσοι παρακολουθούσαν την καθημερινότητά του, πιστοποιούν ότι στις

πυρκαγιές του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου του 2021, επί έξι ολό-

κληρες ημέρες παρέμεινε άγρυπνος. Και αυτή η υψηλή αίσθηση καθή-

κοντος αποτυπώθηκε στα λόγια αποχαιρετισμού του στην Πολιτική Προ-

στασία, όταν πια στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 ανέλαβε υφυπουργός Εθνικής

Άμυνας. Έκλεισε δακρυσμένος και απευθύνθηκε στους συνεργάτες του,

υπενθυμίζοντας τη ρήση του Σολωμού, που ήταν ο πυρήνας του οράματός

του: «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου…».

Ένας άνθρωπος 
για τα δύσκολα

Νίκος Χαρδαλιάς

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Ο
Νίκος Χαρδαλιάς, όμως, δεν έχει έντονη παρου-
σία μόνο εντός της χώρας μας. Ίσως να μη γνω-
ρίζουν πολλοί ότι συνέβαλε σημαντικά στην ενί-

σχυση των σχέσεων της Ελλάδας σε θέματα Πολιτικής
Προστασίας με παγκόσμιους οργανισμούς, και χρημα-
τοοικονομικούς μεταξύ άλλων, από όπου και κατάφερε
να αντλήσει πόρους για το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτι-
κής Προστασίας, ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Τώρα, από το νέο
του πόστο όλοι τον παρατηρούμε να συνεχίζει με την
ίδια μαχητικότητα. Τον βλέπουμε να βρίσκεται δίπλα
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε γωνιά της
χώρας σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί στον ελληνικό
λαό το κοινωνικό πρόσωπο των ΕΔ και η προσφορά
τους σε κάθε είδους κρίση, όπως αποδείχθηκε περί-
τρανα και στη διαχείριση της πανδημίας, όπου τα υγει-
ονομικά στελέχη συνέβαλαν καταλυτικά.

Αποτελεί παραδοχή όλων ανεξαιρέτως, ακόμη και
αυτών που δεν κατατάσσονται στους φίλους του και
στους συμμάχους του είτε κομματικούς είτε προσωπι-
κούς, ότι είναι ο  απόλυτος doer, που στα δύσκολα όλοι

θα ήθελαν δίπλα τους. Το μότο του, άλλωστε, που συ-
νοδεύει τα social media του είναι «Μην εύχεσαι τα
πράγματα να ήταν πιο εύκολα, να εύχεσαι εσύ να είσαι
καλύτερος! Μην εύχεσαι για λιγότερα προβλήματα, να
εύχεσαι για περισσότερες ικανότητες». Του αρέσουν
οι προκλήσεις, άλλωστε σε όλη του την πορεία έχει
αποδείξει ότι είναι άνθρωπος ειδικών αποστολών. Στη
δουλειά του θεωρείται σκληρός και επιβλητικός, αλλά
όσοι τον έχουν ζήσει από τα χρόνια της δημαρχίας του
στον Βύρωνα μιλούν για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα συ-
ναισθηματικό που η σχέση του με την εξουσία διακρί-
νεται ξεκάθαρα από την αδιαπραγμάτευτη αίσθηση
καθήκοντος και όχι από οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση.
Πάντα δήλωνε βαθιά αυτοδιοικητικός και όλοι όσοι
έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή του γνωρίζουν
ότι η εμπλοκή του με την κεντρική πολιτική σκηνή εί-
ναι αποτέλεσμα των προσωπικών του σχέσεων με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος άλλω-
στε με τις επιλογές του έχει αποδείξει πόσο τον εμπι-
στεύεται.

Αν τον ρωτήσει κανείς «τι μουσική ακούς;», η απάντη-
σή του θα είναι κάθε είδος που ανάλογα με τις στιγμές
αγγίζει τα συναισθήματά του (όχι μόνο η μουσική αλλά
και ο στίχος), ξεκινώντας από τη ροκ που άκουγε από
μικρός και φτάνοντας έως την καλή ελληνική λαϊκή
μουσική. Δεν είναι λίγες οι φορές που δεν διστάζει να
το εκφράσει και στα social media του. Άλλωστε η μου-
σική είναι αυτή που τον χαλαρώνει στον ελάχιστο ελεύ-
θερο χρόνο που μοιράζεται με τις γυναίκες της ζωής
του, όπως συνηθίζει να λέει, τις δύο κόρες του, την
21χρονη Ιωάννα, φοιτήτρια Νομικής, και την 9χρονη
Δήμητρα, και τη σύζυγό του Γιώτα Παναγιωτοπούλου,
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν,
είναι και φαίνεται θα συνεχίσει να είναι ο άνθρωπος των
ειδικών αποστολών και παραμένει πάντα μάχιμος,
όπως άλλωστε φαίνεται και από τις αδημοσίευτες φω-
τογραφίες από τη ζωή του τις οποίες εξασφάλισε η
εφημερίδα μας. Ο «Nick Hard» δεν κώλωσε ποτέ και
πουθενά, ακόμα και όταν νοσηλεύτηκε με ισχαιμικό
επεισόδιο. Είναι πράγματι σκληρός…

Του αρέσουν οι προκλήσεις, δεν έκανε πίσω ποτέ
Κατά την τελετή αποφοίτησής του 
από το πανεπιστήμιο

Με τον πρωθυπουργό ο οποίος του εμπιστεύθηκε
το πιο κρίσιμο πόστο της Πολιτικής Προστασίας Ως δήμαρχος Βύρωνα άγγιξε ποσοστά του 81%

«Άγνωστη» φωτογραφία από την αεροπορία 
όπου υπηρέτησε ως έφεδρος τη θητεία του Με τις γυναίκες της ζωής του

Αδημοσίευτη φωτογραφία του από τότε 
που ήταν σημαιοφόρος στο σχολείο
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Τ
α ανακλαστικά της Αθήνας έχει
ενεργοποιήσει η κλιμάκωση της
τουρκικής επιθετικότητας τόσο σε
ρητορικό επίπεδο όσο και επί του

πεδίου. Το ελληνικό Επιτελείο παρακολουθεί
με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και ενη-
μερώνει διαρκώς εταίρους και συμμάχους
για τις κινήσεις των γειτόνων, οι οποίοι από
την περίοδο των εορτών και έπειτα επιχει-
ρούν να ανεβάσουν στο «κόκκινο» την έντα-
ση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μετά τη χυδαία επίθεση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών στην Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου και τις αιχμές των Ακάρ και
Τσαβούσογλου σε βάρος του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και του Νίκου Δένδια, η Άγκυρα
«θυμήθηκε» πάλι το αφήγημα της «Γαλάζιας
Πατρίδας». Τη στιγμή, μάλιστα, που ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας «λυσσάει» για τα νέα
εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και
απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νη-
σιών, το Πολεμικό Ναυτικό των γειτόνων εν-
τάσσει στον στόλο του μια νέα «κατασκοπευ-
τική» κορβέτα. Για την καθέλκυση του πλοί-
ου, μάλιστα, στήθηκε μια επικοινωνιακή φιέ-
στα, παρουσία του ίδιου του Ερντογάν, από
την οποία δεν έλειπαν οι προκλητικές ανα-
φορές στις παράνομες τουρκικές διεκδική-
σεις και τη «Γαλάζια Πατρίδα». «Η ασφάλεια
της Τουρκίας που περικλείεται από τρεις θά-
λασσες εξαρτάται από την καλύτερη προστα-

σία της “Γαλάζιας Πατρίδας”», ανέφερε ο
Τούρκος πρόεδρος συμπληρώνοντας ότι «το
πλοίο θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη
συλλογή πληροφοριών για τις Μυστικές Υπη-
ρεσίας της Τουρκίας».

Η αντίδραση της Αθήνας
Για το μπαράζ των τουρκικών προκλήσεων

και τις αήθεις επιθέσεις σε ανώτατους Έλλη-
νες αξιωματούχους ενημέρωσε τους ομολό-
γους του ο Νίκος Δένδιας, στην άτυπη συνάν-
τηση υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βρέστη της Γαλλίας. Η ασφάλεια
της ανατολικής πτέρυγας της Ένωσης και οι
αναδυόμενες απειλές στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου τέθηκαν επί τάπητος, με
τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να επιση-
μαίνει ότι απαιτείται κοινή προσέγγιση των 27
για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του
Διεθνούς Δικαίου και των αμφισβητήσεων
της κυριαρχίας κρατών-μελών, μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. «Η Στρατηγι-
κή Πυξίδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προ-

κλήσεις ασφαλείας και τις απειλές που αντι-
μετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης
στην Ανατολική Μεσόγειο», διεμήνυσε στους
υπουργούς Άμυνας της ΕΕ ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος από τη Βρέστη.

Ελληνογαλλικό «τείχος»
Ηχηρό μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία

έστειλαν από τα ναυπηγεία της Λοριάν ο Νί-
κος Παναγιωτόπουλος και η Γαλλίδα υπουρ-
γός Άμυνας Φλοράνς Παρλί. Αφού ξεναγή-
θηκαν στις κλίνες όπου κατασκευάζονται οι
πανίσχυρες φρεγάτες Belharra, οι οποίες
από το 2025 θα αποτελούν μέρος του ελληνι-
κού Στόλου Επιφανείας, οι δύο υπουργοί
αναφέρθηκαν στη στρατηγική συνεργασία
Αθήνας - Παρισιού και στο κοινό μέτωπο
απέναντι στις απειλές της Τουρκίας. «Για τη
Γαλλία, για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη,
οι προκλήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια εί-
ναι πολυάριθμες. Η Ευρώπη μπορεί και πρέ-
πει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για να
εξασφαλίσει την ελευθερία της», τόνισε η
κυρία Παρλί. «Η πρόσκτηση των φρεγατών
αυτών υπογραμμίζει την αμέριστη στήριξη
της Γαλλίας προς την Ελλάδα», τόνισε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ενημέρωση Δένδια, στην άτυπη
συνάντηση υπουργών
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για το μπαράζ των
τουρκικών προκλήσεων

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Στο «κόκκινο»
οι προκλήσεις
της Άγκυρας

Μήνυμα αποτροπής
Στην Τανάγρα γίνονται οι τελευταίες προετοιμασίες για την υποδοχή των «υπερόπλων» Rafale F3R
που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη. Στην 114 Πτέρυγα Μάχης βρέθηκε χθες ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντί-
νο Φλώρο, και τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Γιώργο Μπλιούμη. Ο διοικητής της 114 ΠΜ ενημέρωσε
την ηγεσία για τις τρέχουσες επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ξενάγησε τον
υφυπουργό και τους αρχηγούς στους νέους χώρους εργασίας των Rafale στην 332 Μοίρα και στα
υπόστεγα όπου βρίσκονται αεροσκάφη ετοιμότητας Mirage 2000-5 της 331 Μοίρας. 
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Ποια είναι τα αιτήματα των
φοιτητών που κατέλαβαν
το ΟΠΑ - Τι υποστηρίζουν 
οι πρυτανικές αρχές

Προς μετάθεση για το… 2023 
το μηχανογραφικό β’ φάσης

Σε αναβολή για τη φετινή χρονιά φαίνεται ότι
οδεύει η εφαρμογή του μηχανογραφικού β’ φάσης,
το οποίο επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα στις πανελλα-
δικές του 2022. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι
υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό α’
φάσης, με αριθμητικό περιορισμό στις επιλογές
τους, που δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνόλου των
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων. Σε
δεύτερο χρόνο, μετά την ανακοίνωση των επιτυχόν-
των, θα υποβάλλουν το μηχανογραφικό β’ φάσης
επιλέγοντας, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, θέσεις
σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις
που δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση της δια-
δικασίας. Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης πανδη-
μίας και της έξαρσης των κρουσμάτων ανά τακτά
διαστήματα, το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζε-
ται στην αναβολή εφαρμογής του μηχανογραφικού
β’ φάσης για την τρέχουσα χρονιά, με στόχο να τεθεί

σε ισχύ στις πανελλαδικές του 2023. Παράλληλα και
δεδομένου ότι θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά φέ-
τος οι νέοι συντελεστές βαρύτητας στα τέσσερα πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, που έχουν επι-
λεγεί από τα πανεπιστήμια, το υπουργείο επιθυμεί να
εξαγάγει τα σχετικά συμπεράσματα αφού ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία των πανελλαδικών φέτος, προ-
τού προχωρήσει σε επιπλέον αλλαγές προκειμένου
να εφαρμοστεί και το μηχανογραφικό β’ φάσης.

Τέλος, στελέχη του υπουργείου σημειώνουν με
νόημα ότι με την εφαρμογή του θεσμού της ελάχι-
στης βάσης εισαγωγής το 93% των υποψηφίων μπή-
κε στα πρώτα τμήματα επιλογής του. Κατά συνέπεια,
είναι πολύ πιθανό οι φετινοί υποψήφιοι να συμπλη-
ρώσουν ένα μηχανογραφικό χωρίς αριθμητικούς
περιορισμούς στις προτιμήσεις τους και το παράλλη-
λο μηχανογραφικό, όπως και πέρυσι, για την εισαγω-
γή τους στα δημόσια ΙΕΚ. 

Σε διακοπή για τις 28 Ιανουαρίου οδηγήθηκε η δίκη για την υπόθεση τοκο-
γλυφίας του καθηγητή που δέχθηκε επίθεση στην ΑΣΟΕΕ και της συγκατηγο-
ρουμένης του, που δικάζονται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνες. Οι
αντίδικοι καθηγητές έδωσαν το «παρών» στη δικαστική αίθουσα, με τον κα-
τηγορούμενο να έχει εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι από την επίθεση που δέ-

χτηκε στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο της Αθήνας.Κατά την
έναρξη της ακροαματικής διαδι-
κασίας υποβλήθηκαν ενστάσεις
από την πλευρά των κατηγορου-
μένων, με τον εισαγγελέα της
έδρας να προτείνει να γίνει δεκτή
η ένταση ακυρότητας του κλητη-
ρίου θεσπίσματος λόγω αορι-
στίας. «Στο κλητήριο θέσπισμα

δεν γίνεται διάκριση συμβάντων, εισέρχονται συλλήβδην κάποια ποσά χωρίς
αυτά να επιμερίζονται. Επίσης δεν εισφέρονται τα πρόσωπα με τα οποία συ-
νήφθησαν οι επίμαχες συμβάσεις. Είναι ζήτημα άμυνας των κατηγορουμέ-
νων να ξέρουν για τι ακριβώς κατηγορούνται», ανέφερε ο εισαγγελέας και το
δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει σε επόμενη συνεδρίαση.

«Γίνεται προσπάθεια να αποφύγουν τις ευθύνες τους, μέσα από ένα τεχνι-
κό ζήτημα που δεν έχει καμία αξία. Ελπίζουμε η Δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος
της», ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος του μηνυτή Αγησίλαος Τάτσης.

Διακόπηκε η δίκη 
του καθηγητή 
για την υπόθεση 
τοκογλυφίας

Της Εύης Πανταζοπούλου

Α
ναβρασμός επικρατεί στον χώρο
της εκπαίδευσης με το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΟΠΑ) να τελεί, από χθες, υπό

κατάληψη, ενώ μια εβδομάδα μετά την
επαναλειτουργία των σχολείων περισσότε-
ρες από 250 μονάδες παραμένουν κλει-
στές λόγω καταλήψεων. 

Οι φοιτητές ζητούν, μεταξύ άλλων, να μην
εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία
στα ΑΕΙ, να μην προχωρήσουν οι διαγραφές
φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο
όριο φοίτησης, να δημοσιοποιηθούν τα πρα-
κτικά της Συγκλήτου σχετικά με τον καθηγη-
τή που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό μέσα στο αμ-
φιθέατρο, να παραιτηθεί ο πρύτανης Δημή-
τρης Μπουραντώνης και να χορηγηθούν δω-
ρεάν επαναλαμβανόμενα rapid tests για
όλους τους φοιτητές. 

Στην απόφασή τους, οι φοιτητές καταδικά-
ζουν την εισβολή της αστυνομίας στο πανεπι-
στήμιο και τη συγκάλυψη ποινικών αδικημά-
των καθηγητή της σχολής. Υπενθυμίζεται ότι,
προ ημερών, είδε το φως της δημοσιότητας η
άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους Διδα-
κτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
αναφορικά με αδικήματα κατά της γενετή-
σιας αξιοπρέπειας. Μάλιστα, ζητούν να δη-
μοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Συγκλήτου
από τη συνεδρίαση που αφορούσε το συγκε-
κριμένο θέμα και να παραιτηθούν όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι στη συγκάλυψη. Οι φοιτητές του
ΟΠΑ προγραμματίζουν κινητοποίηση έξω
από την Πρυτανεία και συλλαλητήριο την
επόμενη εβδομάδα μαζί με τους υπόλοιπους
φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας.

«Δεν ξέραμε για τα αδικήματα»
Από την πλευρά τους, με ανακοίνωσή τους

οι πρυτανικές αρχές του ΟΠΑ διευκρινίζουν
ότι ουδέποτε έχουν λάβει γνώση από την Ει-
σαγγελία για τη σύσταση κατηγορίας και
άσκησης ποινικής δίωξης κατά οποιουδήπο-
τε μέλους ΔΕΠ και σημειώνουν ότι το πανε-
πιστήμιο έχει ενημερώσει την Εισαγγελία
Αθηνών από τον Μάρτιο του 2021 για δημοσι-
εύματα που αναφέρονταν σε αυτού του τύ-
που τα αδικήματα που φέρεται να είχε δια-
πράξει μέλος ΔΕΠ. Επισημαίνουν, ακόμα, ότι
το ίδρυμα ενήργησε άμεσα και σύμφωνα με
τον νόμο, όταν έλαβε ενημέρωση από την Ει-

σαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης εις
βάρος μέλους ΔΕΠ.

Την ίδια ώρα, υπό κατάληψη τελούν περισ-
σότερα από 250 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Οι μαθητές ζητούν να μην εφαρμοστούν η
Τράπεζα Θεμάτων και η Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής, να αρθούν οι περιορισμοί στο μη-
χανογραφικό και να διατεθούν δωρεάν rapid
tests στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινό-
τητα. Χθες, μάλιστα, μαθητές, εκπαιδευτικοί
και φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρω-
ση έξω από το υπουργείο Παιδείας, διαμαρ-
τυρόμενοι για τα ελλιπή μέτρα προστασίας
στα σχολεία και με βασικά αιτήματα την

αραίωση των τμημάτων, τις προσλήψεις δι-
δακτικού προσωπικού και τα συχνά και δω-
ρεάν rapid tests. 

Μικροεπεισόδια στην πορεία
Κατά την κινητοποίηση σημειώθηκαν

επεισόδια, μικρής έκτασης, όταν μια μικρή
ομάδα ατόμων εκτόξευσε πέτρες εναντίον
των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν
μπροστά από το υπουργείο Παιδείας. Οι άν-
δρες της αστυνομίας απάντησαν κάνοντας
χρήση χημικών, ωστόσο, με την επέμβαση
των ψυχραιμότερων τα επεισόδια δεν έλα-
βαν περαιτέρω έκταση. Τις επόμενες ημέ-
ρες, το Συντονιστικό Όργανο Μαθητών της
Αθήνας έχει προγραμματίσει καθιστικές
διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις στις Δευτε-
ροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε
δήμους και περιφέρειες. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι οι καταληψίες μαθητές θα χρεώνον-
ται με απουσίες και δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση.

Παιδεία… (δια)μάχης
πανεπιστήμια, σχολεία



Κ
αρέ καρέ εξετάζουν το υλικό από τις
κάμερες ασφαλείας και διαχείρισης
κυκλοφορίας, που υπάρχουν στη
λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαν-

λή, οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ελληνικού
που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων
του τροχαίου δυστυχήματος, που έκοψε το
νήμα της ζωής στον 45χρονο Τζώρτζη Μονο-
γυιό.

Από τα πρώτα ευρήματα φαίνεται να προ-
κύπτει ότι η κόκκινη Ferrari -που για πρώτη
φορά οδηγούσε ο επιχειρηματίας- είχε ανα-
πτύξει λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση
ταχύτητα περίπου 120 χλμ./ώρα. Ένα άλλο
στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των
βίντεο και την εξέταση του οδοστρώματος εί-
ναι πως δεν προκύπτει φρενάρισμα, για αυτό
και το ιταλικό supercar «καρφώθηκε» με τό-
σο μεγάλη σφοδρότητα στους κορμούς των
δέντρων που βρίσκονται στο διάζωμα. Ο θά-
νατος του Τζώρτζη Μονογυιού ήταν ακαριαίος
και φαίνεται να προήλθε από τη σύγκρουση
και όχι από τις φλόγες στις οποίες τυλίχτηκε η
μοιραία Ferrari δευτερόλεπτα μετά τη σύγ-
κρουση. Περισσότερο φως θα ρίξει η διενέρ-
γεια νεκροψίας - νεκροτομής που έχει ήδη
παραγγελθεί από την Εισαγγελία.

Η προανακριτική διαδικασία είναι σε πλήρη
εξέλιξη, ωστόσο ένα ακόμη στοιχείο που χρή-
ζει αναφοράς είναι ότι μέχρι στιγμής δεν φαί-
νεται να προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος
ή πεζού, που θα μπορούσε με κάποιον τρόπο
να βγάλει το ΙΧ αυτοκίνητο από την πορεία του
και να προκληθεί το δυστύχημα. Βέβαια,
υπάρχουν και άλλα προς εξέταση στοιχεία μέ-
χρι να συνταχθεί το τελικό πόρισμα για τις
συνθήκες και τα αίτια. Ο Τζώρτζης Μονογυιός
και η σύζυγός του Αθηνά έκαναν μόλις τα
πρώτα τους χιλιόμετρα με το ιταλικό supercar,
ενώ τη Ferrari ακολουθούσαν φίλοι του που
έχουν καταθέσει στην Τροχαία Ελληνικού.
«Περί ώρας 20.15 μεταβήκαμε κοντά στη
Βούλα προκειμένου ο Γιώργος να παραλάβει
το νέο του αυτοκίνητο μάρκας Ferrari. Στο νέο
αυτοκίνητο μπήκε ο Γιώργος μαζί με την Αθή-
να. Ξεκινήσαμε με κατεύθυνση προς την οικία
του στη Βουλιαγμένη για να το παρκάρει. (...)
Είδα το αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλό-
γες. Τρέξαμε για να τον βγάλουμε, δεν είχε τις
αισθήσεις του, ενώ είχε και κάποια εγκαύμα-
τα», κατέθεσε ένας από τους φίλους του που
ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω σε όχημα που τους
ακολουθούσε.

Κούγιας: «Θα διερευνήσουμε 
μαζί με την ΕΛΑΣ» 

Με ανακοίνωσή του ο γνωστός ποινικολό-
γος Αλέξης Κούγιας ανέφερε πως ως δικηγό-
ρος του εκλιπόντος Τζώρτζη Μονογυιού «το
δικηγορικό μας γραφείο θα διερευνήσει μαζί
με την Ελληνική Αστυνομία τις ακριβείς συν-
θήκες υπό τις οποίες ένας εξαιρετικός οδη-

γός, με ένα ασφαλέστατο και πανάκριβο αυτο-
κίνητο, έχασε τη ζωή του». Αναφέρει ακόμη
ότι «θα διερευνήσουμε το τι έχουν καταγρά-
ψει οι κάμερες ασφαλείας των τελευταίων χι-
λιομέτρων, όπου κινήθηκε το αυτοκίνητο πριν
εκτραπεί και αφού προσέκρουσε σε δέντρο
νησίδας, η οποία κακώς δεν είχε προστατευτι-
κές μπάρες, ώστε να αποφευχθεί αυτού του
είδους το ατύχημα και αν προ της εκτροπής
υπήρξε εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου ή φυσι-
κού προσώπου. Με πολλή αγωνία περιμένου-
με, αφού βελτιωθεί η υγεία της νυν συζύγου
του και μητέρας του ολίγων μηνών δεύτερου
παιδιού του να μας διευκρινίσει και να μας
αποκαλύψει το τι ακριβώς προηγήθηκε της
τελευταίας σκηνής του τραγικού για τον αεί-

μνηστο Γεώργιο Μονογυιό δυστυχήματος».

Μαδιάς: «Με 90 χλμ. η πρόσκρουση»
Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε ο

πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων
Παναγιώτης Μαδιάς, ο οποίος μιλώντας στην
«Political» ανέφερε: «Περιμένουμε το υλικό
από δύο κοντινές κάμερες διαχείρισης κυ-
κλοφορίας για να υπολογίσουμε την ταχύτητα
που είχε αναπτύξει το όχημα. Υπολογίζω ότι η
αρχική ταχύτητα που έμπαινε η Ferrari στην
ευθεία ήταν σίγουρα ανώτερη από την επιτρε-
πόμενη (σ.σ.: 70 χιλιόμετρα). Εκτιμώ ότι ήταν
άνω των 120 χιλιομέτρων ανά ώρα, ωστόσο η
ταχύτητα πρόσκρουσης δεν πρέπει να ήταν
μεγαλύτερη από 90 - 100 χιλιόμετρα. Αρκετά

ωστόσο για να έχουμε ολοσχερή καταστροφή
του αυτοκίνητου και θανατηφόρο αποτέλε-
σμα, καθώς προσέκρουσε σε εμπόδιο μη
άκαμπτο, όπως είναι το δέντρο».
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Ο Τζώρτζης Μονογυιός έκανε
ελάχιστα χιλιόμετρα προτού
«καρφωθεί» στα δέντρα -
Ψάχνουν στις κάμερες
ασφαλείας τα αίτια 
του δυστυχήματος

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Το ιταλικό supercar των 700 ίππων
Ένα από τα πιο δυνατά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους είχε παραγγείλει
από τη Γερμανία ο Τζώρτζης Μονογυιός, με την κατακόκκινη Ferrari 488 Pista να απο-
τελεί το πιο γρήγορο supercar που έχει κατασκευάσει ποτέ η ιταλική αυτοκινητοβιο-
μηχανία. Σχεδιασμένη για να προσφέρει την απόλυτη οδηγική εμπειρία, η Ferrari 488
Pista αποτελούσε στην ουσία ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο με βάση τα πρότυπα των
αγώνων πίστας (πρωτάθλημα GTE) και Formula 1. Το ιταλικό supercar «φορά» κινητή-
ρα biturbo V8 των 3,9 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 721 ίππους, και επιτάχυνε από τα 0 στα
100 χιλιόμετρα σε μόλις 2,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να ξεπερνά τα 340
χλμ./ώρα. Η τιμή της Ferrari 488 Pista, ακόμη και μεταχειρισμένη, δεν πέφτει κάτω
από τις 300.000 ευρώ, ενώ έχουν κατασκευαστεί ελάχιστα τέτοια αυτοκίνητα! 

Έζησε μόνο λίγα λεπτά
στο τιμόνι της Ferrari
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Απάτη με 
οικόπεδα-
φιλέτα αξίας
εκατομμυρίων
ευρώ
Τέλος στη δράση κυκλώ-
ματος που εξαπατούσε
υποψήφιους αγοραστές
οικοπέδων στα νότια προ-
άστια έδωσε η Υποδιεύ-
θυνση Προστασίας Περι-
ουσιακών Δικαιωμάτων,
προχωρώντας σε τρεις
συλλήψεις με την αυτό-
φωρη διαδικασία και ανα-
ζητώντας ακόμη δύο συ-
νεργούς τους. Όπως προ-
έκυψε από την έρευνα, τα
μέλη του κυκλώματος πα-
ρουσιάζονταν ως πληρε-
ξούσιοι ή μεσολαβητές
ιδιοκτητών οικοπέδων-φι-
λέτων στα νότια προάστια
της Αττικής, χρησιμοποι-
ώντας πλήθος πλαστών εγ-
γράφων για να εξαπατή-
σουν υποψήφιους αγορα-
στές. Χαρακτηριστική εί-
ναι η περίπτωση οικοπέ-
δου κοντά στο Γκολφ της
Γλυφάδας, με αξία που ξε-
περνά το 1,5 εκατ. ευρώ, το
οποίο «πούλησαν» έναντι
430.000 ευρώ, γιατί δήθεν
ο ιδιοκτήτης επειγόταν για
χρήματα.
Μάλιστα, πριν ακόμη συν-
ταχθεί οποιοδήποτε έγ-
γραφο, φρόντισαν να πά-
ρουν… προκαταβολή
20.000 ευρώ και ζητούσαν
άλλες 50.000 ευρώ για τη
σύνταξη του προσυμφώ-
νου, που τελικά δεν έγινε.
Από την έρευνα της Ασφά-
λειας Αττικής προέκυψε
ακόμα ότι φέρονται να εμ-
πλέκονται και σε άλλες
παρόμοιες υποθέσεις
απάτης κατά το παρελθόν,
χρησιμοποιώντας οικόπε-
δα σε Γλυφάδα και Ελληνι-
κό. Οι συλληφθέντες οδη-
γήθηκαν στη Δικαιοσύνη,
ενώ ο 56χρονος φερόμε-
νος ως αρχηγός του κυ-
κλώματος είναι γνώριμος
της αστυνομίας για απάτες
κατά το παρελθόν. 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ

Το «The Wall», το χαμηλό προφίλ, η βουλευτής
αδερφή, η Μύκονος, ο γάμος και τα δύο παιδιά

Ο σοκαριστικός θάνατος του Τζώρτζη Μονο-
γυιού προκάλεσε θλίψη στο νησί καταγωγής του,
τη Μύκονο, όπως επίσης στον επιχειρηματικό αλ-
λά και καλλιτεχνικό κόσμο. Ο 45χρονος μπον βι-
βέρ, αυτοδημιούργητος και ευκατάστατος οικο-
νομικά, διατηρούσε για αρκετά χρόνια κατάστη-
μα πανάκριβων ειδών ένδυσης στα Ματογιάννια.
Ήταν αναγνωρίσιμος στον κόσμο από τη συμμε-
τοχή του το 2003 στο «The Wall», ωστόσο κρα-
τούσε χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας τα φώτα της
δημοσιότητας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κο-
σμικό νησί και το τοπικό loby, καθώς και στους
αθηναϊκούς κύκλους.

Ήταν μόλις 23 χρόνων, φοιτητής Πληροφορι-
κής, όταν ο παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσι-
κος τον υποδέχτηκε στο τηλεοπτικό σπίτι του
ΑΝΤ1, όπου κατάφερε γρήγορα να ξεχωρίσει με
τη γοητεία, την ευγένεια αλλά και τον μεγάλο

έρωτα που προέκυψε στο ριάλιτι με την παίκτρια
Ιωάννα Γιαννακοπούλου.

Μετά την έξοδό του δεν αναλώθηκε σε εκπομ-
πές, δεν ξέφυγε από τους στόχους του, δεν πήραν
τα μυαλά του αέρα και τα Media τον άφησαν στην
ησυχία του. Το ειδύλλιο με την πρώην συμπαί-
κτριά του έληξε γρήγορα και ο Τζώρτζης Μονο-

γυιός συνέχισε τη ζωή του χτίζοντας μια πετυχη-
μένη επαγγελματική καριέρα.

Το 2019, τη χρονιά που η αδερφή του Κατερίνα
Μονογυιού εκλέχτηκε βουλευτής της ΝΔ, ο επι-
χειρηματίας απέφυγε εντέχνως τα Media, σε αν-
τίθεση με την πολιτικό, η οποία είχε σχολιάσει: «Ο
αδερφός μου είχε μπει σε τηλεπαιχνίδι. Εντάξει,
εκεί τον έπαιζαν όλα τα κανάλια. Πάντως, απορώ
πώς πήγε και κλείστηκε μέσα, εγώ θα είχα φρι-
κάρει, πνίγομαι».

Πριν από δύο χρόνια ο αδικοχαμένος Τζώρ-
τζης Μονογυιός παντρεύτηκε τη σύντροφό του
Αθηνά Κοντοπάνου, με την οποία απέκτησαν δύο
παιδιά. Οι τηλεοπτικές εκπομπές έκαναν εκτενή
αφιερώματα με αποσπάσματα από το «The Wall»,
ενώ πρώην συμπαίκτες του τον αποχαιρέτησαν
συγκινημένοι στο Διαδίκτυο.

Δήμητρα Δάρδα

«Ο τρόπος να ξεκληρίσεις
μια γενιά είναι τα τροχαία»
Του Κώστα Παππά

Σ
ε ζητήματα της ελλειμμα-
τικής οδηγικής συμπερι-
φοράς των Ελλήνων, με
αφορμή το πρόσφατο

δυστύχημα στη Βούλα με τη
Ferrari, που κόστισε τη ζωή
ενός ανθρώπου, αναφέρθη-
κε μιλώντας στην «Political»
o οδηγός αγώνων Κωνσταν-
τίνος Μαρκουίζος, γιος του
θρυλικού Ιαβέρη. 

«Η κυκλοφορία καθημερινά, είτε
είσαι οδηγός είτε πεζός, είναι η πιο
επικίνδυνη καθημερινή δραστηριό-
τητα. Ένα αυτοκίνητο 55 ίππων μπο-
ρεί να αναπτύξει ταχύτητα πάνω από
100 χλμ./ώρα. Μπορεί με 30-40 χι-
λιόμετρα να μείνεις παραπληγικός
και να σκοτωθείς. Αν κάποιος τρα-
κάρει με 80-90 χλμ. και πάνω, δεν
επιβιώνει, άσχετα αν χτυπήσει στο
κεφάλι, από εσωτερικές αιμορρα-
γίες. Κλείνουν σπίτια και έχουμε νε-
αρά παιδιά από 17 έως 30 χρόνων
που χάνονται. Ο τρόπος να ξεκληρι-

στούμε σαν γενιά είναι τα τροχαία»,
υποστήριξε ο κ. Μαρκουίζος.

«Όλα είναι θέμα κουλτούρας»
«Όταν αγοράζουμε ένα όχημα πιο

ακριβό, πιο μεγάλης ιπποδύναμης,
που πάει προς τα αγωνιστικά αυτο-
κίνητα, καλό είναι να συγκρατούμε
την επιθυμία μας και να τηρούμε
τους κανόνες, όπως όλοι. Είτε έχου-
με Cinquecento 50 αλόγων είτε Fer-
rari 700. Αυτά έχουν να κάνουν ξε-
κάθαρα με τις συμπεριφορές και
μόνο. Πόσο συνειδητοποιημένοι εί-

μαστε, το θέμα της ενσυναίσθη-
σης», επισήμανε.

Αναφερόμενος στα ζητήματα
συμπεριφοράς και παιδείας υπεν-
θύμισε τον καθοριστικό ρόλο των
γονιών και σε αυτά τα θέματα: «Να
βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση
των άλλων, που μπορεί να τους κλεί-
σουμε το σπίτι. Όλα είναι ξεκάθαρα
θέμα νοοτροπίας, κουλτούρας και
συμπεριφοράς. Ούτε εμείς έχουμε
αυτήν τη συμπεριφορά ως πολίτες
ούτε τη ζητάμε από τους πολιτικούς.
Από αυτούς ζητάμε άλλα πράγματα,

όπως ρουσφέτια. Πρέπει να γίνουν
σοβαρές ενημερώσεις στους γονείς
που έχουν παιδιά και έχουν την ευ-
θύνη να τα μεγαλώσουν. Αυτοί οι γο-
νείς θα διαμορφώσουν τον χαρα-
κτήρα των παιδιών που αύριο με-
θαύριο θα σκοτώσουν ή θα σκοτω-
θούν στους δρόμους».

Ο οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος
Μαρκουίζος μιλάει στην
«Politcal» για την παιδεία που
πρέπει να έχουν όσοι οδηγούν



Κόρινθος

Κονδύλι 867.595 ευρώ από «Αντώνης
Τρίτσης» για την ψηφιακή αναβάθμιση
Τρεις προτάσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού
867.595 ευρώ, του Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκαν και εντάσσονται στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών. Η νέα
χρηματοδότηση αφορά
την «Ψηφιακή αναβάθμιση
& μετασχηματισμό του Δή-
μου Κορινθίων» - Άξονας
προτεραιότητας: «Ψηφια-
κή Σύγκλιση». Περιλαμβά-
νει, δε, τα εξής υποέργα:
Σύστημα διαχείρισης επι-
χειρησιακών διαδικασιών
για τις υπηρεσίες του δή-
μου. Σύστημα επιχειρημα-
τικής ευφυΐας (Business Intelligence Platform) για τη διοικητική λει-
τουργία υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πολιτών & επιχειρήσεων. Σύ-
στημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης συναλλαγών πολιτών & επιχειρή-
σεων. Σύστημα ευφυούς λογισμικού διαχείρισης ψηφιοποιημένου αρ-
χείου (Ψηφιοποίηση αρχείου Πολεοδομίας & αρχείου προσωπικού).
Σύστημα διαχείρισης οικονομικών πόρων (προϋπολογισμός, δαπάνες,
έσοδα, έξοδα, αποθήκη, πάγια περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.). Σύστημα
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (μόνιμο και έκτακτο προσωπικό).

Δήμος Σερβίων

«Ας μη γίνει αιτία διχασμού 
η πανδημία», λέει ο δήμαρχος

Τα γεγονότα σε εκκλησία του δήμου του, όπου πιστοί χωρίς μά-
σκες και πιστοποιητικά έτρεχαν να φύγουν εν ώρα λειτουργίας, πριν
έρθει η αστυνομία, ύστερα από ειδοποίηση του παπά, σχολίασε ο
δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου σε τηλεοπτική εκπομπή.
«Δεν πρέπει να πάμε σε έναν νέο διχασμό όπως με τα πράσινα και τα
μπλε καφενεία», επισήμανε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε, στηρί-
ζοντας την άποψη του οικείου μητροπολίτη: «Ο δεσπότης πήρε τη
θέση του εμβολίου και είπε ότι πρέπει να ακούμε τους γιατρούς. Εί-
μαστε στον πόλεμο. Όσοι δεν κάνουν το εμβόλιο είναι λιποτάκτες».

Επεισόδια έγιναν στο χωριό Φυλάκιο Έβρου, αργά προχθές το απόγευμα,
όταν έφτασαν τα πρώτα μηχανήματα στο τοπικό ΚΥΤ προκειμένου να ξεκινή-

σουν οι εργασίες επέκτασής του. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Φυλακίου, Χρή-
στος Τυρμπάκης, και κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούσαν καθιστική

διαμαρτυρία με στόχο να εμποδίσουν τις μπουλντόζες να ξεκινήσουν τα έργα
επέκτασης της δομής. Άνδρες της ΕΛΑΣ Ορεστιάδας, παρουσία και του αστυ-

νομικού διευθυντή Χαράλαμπου Ελευθεριάδη, επιχείρησαν να διαλύσουν την
καθιστική διαμαρτυρία. Με αφορμή την ένταση που επικράτησε ο κοινοτάρ-

χης κατέρρευσε, λέγοντας ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Τελικά, με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε λιπόθυμος στο Νοσοκομείο Διδυμοτεί-

χου. Ο περιφερειακός σύμβουλος της ΑΜΘ Κώστας Βενετίδης που βρέθηκε
στον χώρο καταδίκασε την έναρξη εργασιών στο ΚΥΤ Φυλακίου χωρίς τη σύμ-

φωνη γνώση της τοπικής κοινωνίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης έκανε δεκτή την προσφυγή της Φανής
Καφανά και της Χρυσούλας Τσουκάπα κατά
της αριθ. 97/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών» και ακυ-
ρώνει την ανωτέρω απόφαση που απέλυε τις
εν λόγω εργαζόμενες. Οι λόγοι της απόφασης
αναφέρονται εκτενώς και οποιοσδήποτε έχει
έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την
απόφαση στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου
152 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, εντός
προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της
απόφασης, ή την κοινοποίησή της, ή αφότου
έλαβε γνώση αυτής. Την απόφαση υπογράφει
ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, Ιωάννης Σάββας.

!Σέρρες

Δικαιώνονται οι δύο
υπάλληλοι ΑμεΑ
δημοτικής επιχείρησης 
και δεν απολύονται

Επεισόδια για επέκταση του ΚΥΤ - 
Στο νοσοκομείο ο κοινοτάρχης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕ Δράμας

Έργα ύψους 16,5 εκατ.
ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας

Τη χρηματοδότηση τεσσάρων νέων αναπτυξιακών
έργων στον νομό Δράμας από το υπουργείο Εσωτερι-
κών -συνολικού προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ-
ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε από τη Δράμα
τη χρηματοδότηση: Της πρότασης «Αστικής Αναζωογό-
νησης» του Δήμου Δράμας ύψους 10,4 εκατ. ευρώ. Της
πρότασης του Δήμου Δράμας για την υλοποίηση του
έργου διαχείρισης απορριμμάτων, 958.387 ευρώ. Της
πρότασης του Δήμου Δοξάτου 4,9 εκατ. ευρώ για την
κατεδάφιση του παλαιού σχολικού συγκροτήματος και
την ανέγερση νέου, που θα στεγάσει τους μαθητές του
Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου. Της πρότασης του
Δήμου Δοξάτου 279.000 ευρώ για την ανάδειξη των
«Βημάτων του Αποστόλου Παύλου στον χώρο και στον
χρόνο». Πρόκειται για τέσσερα έργα που προστίθενται
στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου
Δοξάτου -ύψους 6,1 εκατ. ευρώ- και της «Αστικής Ανά-
πλασης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, ύψους 12,3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση
από τα αναπτυξιακά προγράμματα του υπουργείου
Εσωτερικών. 
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Σ
την πρώτη γραμμή της μάχης κατά της
πανδημίας μπήκε το Δίκτυο Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας για την Covid-19,

που συγκρότησαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Αττικής και με τη συνεργασία
του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Υγείας. 

Ήδη οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν ανά-
μεσα στους δεκάδες γιατρούς της Αθήνας και
του Πειραιά που είναι ενήμεροι για την αντι-
μετώπιση της Covid-19 λοίμωξης, με βάση τα
επικαιροποιημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα,
υπό την καθοδήγηση της Ομάδας Εργασίας
του ΙΣΑ, του ΙΣΠ και του ΕΟΔΥ. Οι πολίτες
έχουν πρόσβαση στους γιατρούς του δικτύου
είτε μέσω της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών (isathens.gr), όπου αναγρά-
φονται τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέ-
χουν στο δίκτυο στις διάφορες περιοχές της

Αττικής. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ια-
τροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
σύμβασής τους, οι δε πιστοποιημένοι ως ιδιώ-
τες ιατροί. Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμ-
μετοχή στο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας για την Covid-19 περισσότεροι από 135
ιατροί από Αθήνα και Πειραιά, με τις ειδικότη-
τες των παθολόγου, πνευμονολόγου, γενικού
ιατρού και παιδιάτρου, οι οποίοι αναλαμβά-
νουν την άμεση και έγκαιρη διερεύνηση, πα-
ρακολούθηση και αντιμετώπιση ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19.

Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης συγκάλεσε ευρεία σύ-
σκεψη, κατά την οποία η επιστημονική ομάδα
ενημέρωσε τους ιατρούς που συμμετέχουν στο
δίκτυο σχετικά με τα επικαιροποιημένα θερα-
πευτικά πρωτόκολλα και τις επιστημονικές εξε-
λίξεις για την Covid-19 λοίμωξη.

Το Ηράκλειο ξεκινά να κινείται ηλεκτρικά   
Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης μπαίνουν οι

υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Με
χρήματα που διεκδίκησε και πέτυχε να εξα-
σφαλίσει από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» του υπουργείου Εσωτερικών, η Δημοτική
Αρχή του Νίκου Μπάμπαλου προχωρά στην
αγορά 7 νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων για να
ενισχύσει αφενός τη διαρκή εκστρατεία για τη
βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα, ο δήμος θα απορροφήσει περίπου 1 εκατ. ευρώ από πόρους του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για να αγοράσει το επόμενο διάστημα δύο ηλεκτρικά επιβα-
τικά οχήματα και από ένα ηλεκτρικό μικρό φορτηγό κλειστού τύπου, ηλεκτρικό όχημα πολ-
λαπλών χρήσεων, ηλεκτρικό όχημα καθαριστικό δρόμων, ηλεκτρικό λεωφορείο και ηλε-
κτρικό φορτηγό απορριμματοφόρο. Εκτός των οχημάτων, με τα χρήματα που εξασφάλισε ο
δήμος θα δημιουργήσει και έναν πλήρη σταθμό για τη φόρτισή τους.

Συνάντηση
δημάρχου με
καταληψίες   

Ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατω-
πόδης είχε συνάντηση με αντιπρο-
σωπεία μαθητών λυκείων του Βύρω-
να τα οποία τελούν υπό κατάληψη αν-
τιδρώντας στην έναρξη μαθημάτων
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων
και την εκτόξευση των κρουσμάτων
κορονοϊού, χωρίς επαρκή μέτρα προ-
στασίας των μαθητών και των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αν-
τιπροσωπεία των μαθητών έθεσαν
θέματα όπως η αραίωση των μαθητών
ανά τμήμα, η κατάργηση του 50%+1
για το κλείσιμο ενός σχολικού τμήμα-
τος, η πραγματοποίηση καθημερινών
και επαναλαμβανόμενων τεστ χωρίς
την οικονομική επιβάρυνση μαθητών
και εκπαιδευτικών και η διενέργεια
μαθημάτων με τηλεκπαίδευση μέσω
αξιόπιστης πλατφόρμας. Ο δήμαρχος
Βύρωνα συμφώνησε με τα αιτήματα
των μαθητών, τα οποία χαρακτήρισε
δίκαια και δεσμεύτηκε ότι θα στείλει
άμεσα σχετικές επιστολές τόσο στο
υπουργείο Εσωτερικών όσο και στο
υπουργείο Παιδείας για την υλοποί-
ηση των αιτημάτων των μαθητών.

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δή-
μου της Αττικής κατηγορείται
από την αντιπολίτευση ότι
επιδεικνύει «κοινωνική
αναλγησία»; Αφορμή είναι
μια δικαστική διαμάχη με
πρώην υπάλληλο του δήμου
που έχει μονογονεϊκή οικο-
γένεια και παρότι έχει δι-
καιωθεί από το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο και τον Συνήγορο του
Πολίτη, εκείνος την παρα-
πέμπει και στην Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου…
Να σημειώσουμε ότι και η
Νομική Υπηρεσία του δήμου
αποφαίνεται για τη δικαίωση
της υπαλλήλου…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Άμεση σύγκληση ΔΣ
Αίτημα για άμεση σύγκληση του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Πεντέλης κατέθεσε η πλειοψηφία
των δημοτικών παρατάξεων, με θέ-
μα την ανάκληση της απόφαση για
την παύση των εφημεριών του Νο-
σοκομείου Παίδων Πεντέλης και
τη μετατροπή του σε mega εμβο-
λιαστικό κέντρο. Όπως αναφέρε-
ται, μετά τη γενική συνέλευση των
εργαζομένων στο Παίδων Πεντέ-
λης, κατέστη σαφές και επιτακτικό
το αίτημα της ανάκλησης, αφού τί-
θεται σε άμεσο κίνδυνο η βιωσιμό-
τητα του νοσοκομείου. Μάλιστα,
στο αίτημα που κατέθεσαν ζητούν
η συνεδρίαση να μεταδοθεί διαδι-
κτυακά για να ενημερωθούν όλοι οι
δημότες. 

Φθηνά τεστ και 
στο Μοσχάτο

Ακόμα ένας δήμος της Ελλάδας
κατάφερε να εξασφαλίσει μοριακά
τεστ στη τιμή των 25 ευρώ, αποδει-
κνύοντας τα περιθώρια που υπάρ-
χουν για περαιτέρω μείωση του
πλαφόν των 47 ευρώ που έχει θέσει
η κυβέρνηση. Ο λόγος για τον Δήμο
Μοσχάτου-Ταύρου. Όπως επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμί-
ου, ο δήμος συνεχίζει τα προληπτικά
τεστ για τους εργαζόμενους, τις κοι-
νωνικές δομές και τις ευπαθείς
ομάδες. Διαπραγματεύτηκε, λοιπόν,
με το συμβαλλόμενο εργαστήριο την
τιμή χρέωσης των PCR και rapid
tests που πραγματοποιούνται με δα-
πάνες του δήμου και πέτυχε η τιμή
από 1 Ιανουαρίου 2022 να είναι στα
25 ευρώ, ενώ για τα rapid tests η τι-
μή θα είναι 4 ευρώ. «Παρακολου-
θούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις
και άμεσα ενεργούμε. Είμαστε πάν-
τα αλληλέγγυοι με όσους έχουν
ανάγκη», τόνισε.
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ΓΙΑΤΡΟI ΓΕΙΤΟΝΙAΣ 

Εισέρχονται στη μάχη
ενάντια στην πανδημία
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Μονοκλωνικά τέλος,
πού θα δίδονται
τα αντιιικά χάπια

Μ
ονοκλωνικά τέλος. Η παρτίδα
των 2.000 μονοκλωνικών που εί-
χε λάβει η χώρα μας εξαντλήθη-
κε και στη μάχη ενάντια στον κο-

ρονοϊό μπαίνουν τα 10.000 αντιιικά χάπια. Ο
τρόπος χορήγησής τους όπως και οι κατηγο-
ρίες ασθενών που θα τα λάβουν είναι ακριβώς
ίδιες με των μονοκλωνικών, με εξαίρεση τις
εγκύους. 

Άρα πρόκειται για ομάδες υψηλού κινδύ-
νου, όπως μεταμοσχευμένους, καρκινοπα-
θείς, πάσχοντες από κυστική ίνωση, σακχα-
ρώδη διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο, καρ-
διαγγειακή νόσο, άτομα που εμφανίζουν αρ-
τηριακή υπέρταση. Στην αρχή της νόσησης
και μέχρι πέντε μέρες από την έναρξη των
συμπτωμάτων, ο γιατρός του ασθενούς θα κά-
νει αίτηση στην πλατφόρμα με τη συγκατάθε-
ση, φυσικά, του αρρώστου για τη χορήγηση
του νέου φαρμάκου. Η αίτηση αυτή θα περνά-
ει για έγκριση από μια μικρή επιτροπή ειδι-
κών όπως ακριβώς γινόταν με τα μονοκλωνι-
κά και στη συνέχεια, αν ο ασθενής νοσηλεύε-
ται, τα έχει ανάγκη και πληροί τις προϋποθέ-
σεις, θα τα παίρνει από το νοσοκομείο. Αν εί-
ναι εξωτερικός ασθενής, τότε θα τα προμη-
θεύεται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και μέλος
της επιτροπής που θα εγκρίνει τα αντιιικά Στέ-
λιος Λουκίδης είπε στον ΣΚΑΪ: «Είναι πολύ
σημαντικό ότι με τα χάπια δεν θα έχουμε
απώλεια χρόνου. Γιατί με τα μονοκλωνικά
έπρεπε να γίνει έγχυση σε ενδονοσοκομει-
ακό περιβάλλον». Διεθνής ομάδα ειδικών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) συ-
στήνει δύο νέα φάρμακα στο θεραπευτικό
«οπλοστάσιο» κατά της Covid-19. Πρόκειται

για το φάρμακο baricitinib, που χρησιμοποι-
είται επίσης κατά της ρευματοειδούς αρθρίτι-
δας, και το μονοκλωνικό αντίσωμα sotrovi-
mab. Η σύσταση είναι το πρώτο να δοθεί σε
ασθενείς με βαριά ή απειλητική για τη ζωή
Covid-19. Όσον αφορά το δεύτερο, ο ΠΟΥ συ-
νιστά τη χρήση του σε ασθενείς με μη σοβαρή
Covid-19, όμως μόνο σε όσους κινδυνεύουν
περισσότερο να εισαχθούν σε νοσοκομείο.

Aμφιβολίες
Ωστόσο οι ειδικοί έχουν διατυπώσει αμφι-

βολίες για την αποτελεσματικότητα των μονο-
κλωνικών σε σχέση με την αντιμετώπιση της
Όμικρον. Με γραπτή ανακοίνωση ο Πανελλή-
νιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέν-
τρων ανέφερε χθες πως η μέγιστη νόμιμη τι-
μή για το PCR είναι τα 47 ευρώ, ανεξαρτήτως
του χρόνου έκδοσης του αποτελέσματος.

Και όλα αυτά ενώ η εβδομάδα έκλεισε με
πτώση κρουσμάτων στα 19.772, 72 θανάτους
και 679 διασωληνωμένους, οι 565 από αυ-
τούς ανεμβολίαστοι. Τα κρούσματα στην Αττι-
κή ήταν 7.295 και 1.939 στη Θεσσαλονίκη.

Η Δέλτα συνεχίζει να δίνει βαριές νοσήσεις 
Οι γιατροί στα
δημόσια
νοσοκομεία
παρακολουθούν τις
καθημερινές
νοσηλείες και
βλέπουν ότι η Δέλτα
εξακολουθεί να
δίνει σοβαρές
νοσήσεις. Η
πρόεδρος της
ΕΙΝΑΠ Ματίνα
Παγώνη ανέφερε στο δελτίο του
Star πως «αυτή τη στιγμή τα
στοιχεία που έχουμε είναι 50%
Δέλτα και 50% Όμικρον. Μέχρι
τώρα αυτοί που είναι
διασωληνωμένοι, είναι Δέλτα.
Είναι με επιπλοκές, για αυτό και
νοσηλεύονται για αρκετό διάστημα
σε ΜΕΘ». Ο διευθυντής της ΜΕΘ
στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

της Θεσσαλονίκης
Νίκος Καπραβέλος
μιλώντας στον ΣΚΑΪ
τόνισε: «Μας έχει
γονατίσει η Δέλτα.
Ένα 5%-10% είναι
Όμικρον. Δεν έχουμε
δει το αποτύπωμα
της Όμικρον, αυτό
που μας κάνει
εντύπωση είναι ότι
επιμένει η Δέλτα».

Αγωνιώδεις είναι οι εφημερίες στα
μεγάλα νοσοκομεία. Ο διευθυντής
Πνευμονολογικής Κλινικής στον
Ευαγγελισμό Γιώργος
Μπουλμπασάκος ανέφερε στο
Star: «Θα προσπαθήσουμε να
αντεπεξέλθουμε σε αυτή την
πίεση, η οποία μερικές φορές
είναι αφόρητη και στις γενικές
εφημερίες δύσκολη».

Κάτω από 20.000 έπεσαν τα
κρούσματα - Δύο νέα φάρμακα
στο θεραπευτικό «οπλοστάσιο»

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Πορ-
τογαλίας Αντόνιο Κόστα μπορεί να εξα-
σφαλίσει για πρώτη φορά την απόλυτη
πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο
στις βουλευτικές εκλογές της 30ής Ιανουα-
ρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις, το 39% των ερωτηθέντων απάντησε
ότι σκοπεύει να ψηφίσει το Σοσιαλιστικό
Κόμμα (PS), κάτι που, αν επαληθευθεί στις
κάλπες, θα εξασφαλίσει έως και 113 έδρες
στην παράταξη του Πορτογάλου πρωθυ-

πουργού. Για την απόλυτη πλειοψηφία
χρειάζονται 116 έδρες επί συνόλου 230.

Ο βασικός αντίπαλος των Σοσιαλιστών, το
συντηρητικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
(PSD) υπό τον Χούι Χίου, είδε το ποσοστό
του να πέφτει από το 32% στο 30%. Το Αρι-
στερό Μπλοκ (BE) και το ακροδεξιό λαϊκί-
στικο κόμμα Chega ακολουθούν σε μεγάλη
απόσταση (6% το καθένα).

Ο 60χρονος Κόστα κυβερνά την Πορτο-
γαλία, επικεφαλής κυβέρνησης μειοψη-

φίας, από το 2015. Στις προηγούμενες
εκλογές, το φθινόπωρο του 2019, το κόμμα
του εξασφάλισε 108 έδρες στη Βουλή. Τα
προηγούμενα χρόνια το PS υποστηρίχθηκε
από κόμματα της Αριστεράς. 

Αλλά στη διαδικασία έγκρισης του κρατι-
κού προϋπολογισμού για το 2022 στις αρ-
χές του Νοεμβρίου οι παρατάξεις της Αρι-
στεράς και η συντηρητική αντιπολίτευση
καταψήφισαν, με αποτέλεσμα να προκη-
ρυχθούν εκλογές.

Σ
ε κατάσταση συναγερμού βρίσκε-
ται η Βρετανία μετά την προειδο-
ποίηση της Υπηρεσίας Εσωτερι-
κών Πληροφοριών (MI5) ότι μια

γυναίκα, που φέρεται ως πρακτόρισσα της
κινεζικής κυβέρνησης, ενδέχεται να δρα
στη Βουλή των Κοινοτήτων. Την ίδια ώρα
και η Δανία προειδοποίησε για μια αυξανό-
μενη απειλή κατασκοπείας σε βάρος της
από τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και άλλες
χώρες.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η φερό-
μενη πρακτόρισσα ονομάζεται Κριστίν Λι
και επιδίδεται σε «δραστηριότητες πολιτι-
κής ανάμειξης εξ ονόματος του Κομμουνι-
στικού Κόμματος Κίνας». Η 58χρονη Αγ-
γλοκινέζα δικηγόρος φέρεται ότι «διευκό-
λυνε» τη χορήγηση δωρεών σε πολιτικά
κόμματα, βουλευτές, πολιτευτές και πρό-
σωπα που επιδιώκουν να αναλάβουν πολι-
τικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Λι φέρεται ότι έδωσε εκατοντάδες χι-
λιάδες λίρες στον Μπάρι Γκάρντινερ,
πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Εργατι-
κού κόμματος, καθώς και στο ίδιο το κόμ-
μα. Είχε επίσης φωτογραφηθεί με τον
πρώην πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον σε
μια εκδήλωση το 2015, καθώς και με τον
πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι
Κόρμπιν σε άλλη εκδήλωση. Το 2019 η Λι
παρασημοφορήθηκε από την τότε πρωθυ-
πουργό Τερέζα Μέι, σε αναγνώριση των
υπηρεσιών της για τη βελτίωση των σχέσε-
ων της Βρετανίας με την Κίνα.

Η Λι δεν έκρυβε πάντως τους δεσμούς
που διατηρεί με την κινεζική κυβέρνηση,
καθώς ο ιστότοπος της δικηγορικής της
εταιρείας στο Μπέρμιγχαμ Christine Lee &

Co Solicitors αναφέρει τον ρόλο της ως νο-
μικού συμβούλου στην κινεζική πρεσβεία.

Σε ένα άλλο «παιχνίδι κατασκόπων», η
Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών της
Δανίας υποστήριξε ότι υπήρξαν πολλές πε-
ριπτώσεις απόπειρας κατασκοπείας σε βά-
ρος της χώρας. Στις περιοχές που αναφέρ-
θηκαν περιλαμβάνεται η Αρκτική, η οποία
έχει αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία, με
τη Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ να ανταγω-
νίζονται για πρόσβαση σε ορυκτό πλούτο,
θαλάσσια περάσματα και στρατιωτικά
στρατηγικές περιοχές.

Η έκθεση της δανέζικης υπηρεσίας υπο-
γράμμισε επίσης ότι ξένες υπηρεσίες πλη-
ροφοριών -μεταξύ άλλων από την Κίνα, τη
Ρωσία και το Ιράν- επιχείρησαν να έρθουν
σε επαφή με φοιτητές, ερευνητές και εται-
ρείες για να συλλέξουν πληροφορίες σχε-
τικά με την τεχνολογία και την έρευνα στη
Δανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Υπη-
ρεσίας Ξένων Πληροφοριών της Δανίας
Λαρς Φίντσεν παραμένει υπό κράτηση για
την εμπλοκή του σε μια υπόθεση διαρροής
«άκρως απόρρητων» πληροφοριών.

Εντωμεταξύ, ο πρώην υπουργός Άμυνας
κατηγορείται για διαρροές κρατικών μυστι-
κών. Οι κατηγορίες εναντίον του βασίστη-
καν στο σπάνια χρησιμοποιούμενο Άρθρο
109 του Κώδικα, το οποίο επισύρει ως μέγι-
στη ποινή κάθειρξη 12 ετών.

ΤΤους 50,7 βαθμούς
Κελσίου άγγιξε 
ο υδράργυρος 
στην Αυστραλία
Ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρα-
σίας καταγράφηκε σε μια απομακρυ-
σμένη παραθαλάσσια πόλη της Δυτι-
κής Αυστραλίας, στο Όνσλαου, όπου
ο υδράργυρος έδειξε την περασμένη
Πέμπτη 50,7 βαθμούς Κελσίου, «ισο-
φαρίζοντας» το προηγούμενο ρεκόρ
που είχε καταγραφεί το 1962 στη Νό-
τια Αυστραλία.
Το Όνσλαου και οι γειτονικές σε αυτό
περιοχές δεν αποκλείεται να δουν τη
θερμοκρασία να υπερβαίνει ακόμη
και αυτά τα επίπεδα, καθώς, σύμφω-
να με τις μετεωρολογικές προβλέ-
ψεις, η θερμοκρασία αναμένεται να
αυξηθεί ελαφρά τις επόμενες ημέ-
ρες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης, η μέση θερμοκρασία
στο Όνσλαου αυτή την εποχή είναι
36,5 βαθμοί. Δύο άλλες πόλεις, η
Μάρντι και η Ρόμπουρν, κατέγραψαν
θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών
την Πέμπτη.
Τον περασμένο μήνα είχαν ξεσπάσει
στη Δυτική Αυστραλία μεγάλες πυρ-
καγιές, μία εκ των οποίων, κοντά
στον ποταμό Μάργκαρετ, κατέκαψε
περισσότερα από 6.000 εκτάρια γης,
αναγκάζοντας τις Αρχές να διατά-
ξουν την εκκένωση της περιοχής. 

Η Κοπεγχάγη προειδοποίησε για
αυξανόμενη απειλή σε βάρος της
από Ρωσία, Κίνα, Ιράν και άλλες
χώρες - Στο Λονδίνο η MI5 
εντόπισε Κινέζα πρακτόρισσα
στη Βουλή

Πορτογαλία: Ενισχυμένοι αλλά όχι αυτοδύναμοι οι Σοσιαλιστές, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Παιχνίδια κατασκόπων
σε Δανία και Βρετανία
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E
νας ατελείωτος Γολγοθάς περι-
μένει χιλιάδες ιδιοκτήτες που
δεν δήλωσαν τα ακίνητά τους στο
Κτηματολόγιο, ενώ κατέχουν τίτ-

λους ιδιοκτησίας, καθώς βρίσκονται αντι-
μέτωποι με την απώλεια της κυριότητας
υπέρ του Δημοσίου, ενώ οι ίδιοι θέλουν να
τα δηλώσουν ως ιδιοκτήτες έστω και…
αργοπορημένα! 

Πρόκειται για χιλιάδες περιπτώσεις σε πε-
ριοχές όπως το Χαλάνδρι, τα Βριλήσσια, τα
Μελίσσια, την Ελευσίνα, το Κορωπί, τις
Αχαρνές, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα αλλά
και αρκετές ακόμη περιοχές της επικράτει-
ας. Το πλέον σημαντικό είναι ότι μεταξύ των
περίπου 300.000 ακινήτων «αγνώστου ιδιο-
κτήτη» (μπορεί να είναι και πολύ περισσότε-
ρα) περιλαμβάνονται πάνω από 70.000 δια-
μερίσματα, αποθήκες, πάρκινγκ ή ακόμη και
καταστήματα! Παρά το γεγονός ότι είχαν δο-
θεί παρατάσεις, εντούτοις, πολλοί ιδιοκτήτες
ξέχασαν να προβούν στις σχετικές ενέργει-
ες, με αποτέλεσμα να… μάθουν από το Κτη-
ματολόγιο ότι δεν είναι πλέον ιδιοκτήτες! 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιο-
κτήτη ακινήτου (τα στοιχεία του είναι στη
διάθεση της «Political»), ο οποίος ζει εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα
και κατέχει διαμέρισμα σε πολυκατοικία στα
Βριλήσσια, το οποίο θέλει να δηλώσει τώρα,
αλλά δεν μπορεί, καθώς με βάση τον νόμο
περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού
Δημοσίου! Σημειώνεται ότι για το ακίνητο
αυτό έχουν πληρωθεί τα συμβόλαια αγοράς
προ 20 ετών, ενώ καταβάλλονται κάθε χρόνο
ο ΕΝΦΙΑ, οι δημοτικοί φόροι, ο ΤΑΠ, οι λογα-
ριασμοί ρεύματος και ύδρευσης, τα κοινό-

χρηστα κ.λπ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ζητήσει από την
κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να πα-
ραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των αρχι-
κών ή και ανακριβών εγγραφών μέχρι τη
συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη λει-
τουργίας κάθε Κτηματολογικού Γραφείου,
ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Αστικό Κώ-
δικα που προβλέπει απώλεια κυριότητας
λόγω 20ετούς «έκτακτης χρησικτησίας».
Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα τα
πράγματα για τον προαναφερόμενο ιδιοκτή-
τη, η κυριότητα έχει περάσει στο Δημόσιο,
ενώ ο ίδιος θέλει να δηλώσει την ιδιοκτησία
του, για την οποία πληρώνει επί δύο δεκαε-
τίες! Σε επόμενο στάδιο, ο ιδιοκτήτης πρέπει

να υποβάλει ενστάσεις και να καταθέσει δι-
καστικές προσφυγές, αμφισβητώντας το
Δημόσιο, το οποίο… πάτησε πόδι στο ακίνη-
το του. Ωστόσο, μια τέτοια διαδικασία είναι
εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς μπορεί να
περάσουν πολλά χρόνια, προκειμένου ο
ιδιοκτήτης να γίνει πραγματικός κύριος του
ακινήτου του, με τελεσίδικη απόφαση του
Αρείου Πάγου.

Το Δημόσιο
Οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συμ-

βόλαια ή δεν έχει κατατεθεί αίτημα έκτακτης
χρησικτησίας είναι σχετικά απλές, καθώς
όταν δεν εμφανίζεται ιδιοκτήτης, τότε από-
λυτος κύριος γίνεται το Δημόσιο. Ωστόσο,

όπως έχει επισημάνει η ΠΟΜΙΔΑ είναι εντυ-
πωσιακό το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν αγοράσει κατά το παρελθόν ή έχουν
ανεγείρει κάποιο ακίνητο, εκπληρώνοντας
μάλιστα επί χρόνια τις υποχρεώσεις τους, να
το βλέπουν μια μέρα να περνά στην κυριότη-
τα του Δημοσίου, επειδή δεν το δήλωσαν εγ-
καίρως, ενώ επιθυμούν διακαώς να το πρά-
ξουν τώρα!
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Γιατί καλπάζουν οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Ισχυρή στροφή προς την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκι-

νήτων παρατηρείται κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι
καταναλωτές επιδιώκουν να πάρουν το συντομότερο δυνατό
το όχημα που επιθυμούν χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσουν
υψηλά ποσά για ένα καινούργιο, το οποίο θα παραλάβουν
ύστερα από πολλούς μήνες! 

Η σαφής προτίμηση των καταναλωτών προς τα μεταχειρι-
σμένα αποτυπώθηκε τον Δεκέμβριο και στα στοιχεία του πλη-
θωρισμού, καθώς οι τιμές τους κατέγραψαν αύξηση 11,5%.
Βασικός λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυξημένο ενδια-
φέρον κατά τους τελευταίους μήνες στην αγορά των μεταχει-
ρισμένων είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις
καινούργιων, τα οποία γίνονται ολοένα και ακριβότερα. Η έλ-
λειψη των λεγόμενων μικροτσίπ που τοποθετούνται στα αυτο-

κίνητα, λόγω μειωμένης παραγωγής και δυσλειτουργιών
στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν ανοίξει την… όρεξη των
εμπόρων, οι οποίοι έχουν στοκ μεταχειρισμένων αυτοκινή-

των, τα οποία είναι σαφώς φθηνότερα και παραδίδονται άμε-
σα.  Σύμφωνα με τους εμπόρους αυτοκινήτων, όποιος θέλει
να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο αυτήν την περίοδο, θα
περιμένει ακόμη και έως 10-12 μήνες από τη στιγμή που θα το
παραγγείλει! Ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής
είναι αποτρεπτικό για έναν υποψήφιο αγοραστή από τη στιγ-
μή που η τιμή, την οποία του δίνει ο αντιπρόσωπος σήμερα,
μπορεί να είναι αυξημένη κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες
ευρώ κατά την ημερομηνία παράδοσης. Έτσι, φαντάζει ως
προτιμότερη λύση η άμεση αγορά και παράδοση ενός μετα-
χειρισμένου αυτοκινήτου, σε σχέση με την καθυστερημένη
και ενδεχομένως κατά πολύ ακριβότερη λύση του καινούργι-
ου και μάλιστα σε περίοδο έκρηξης των τιμών της ενέργειας,
αλλά και των πρώτων υλών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ξέχασαν 
να τα δηλώσουν και πέρασαν 
τα 14 χρόνια από την ανάρτηση

Χάνονται τζάμπα 
αδήλωτα ακίνητα

Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο



Η
κυβέρνηση παρέχει τον Ια-
νουάριο δίχτυ προστασίας στις
επιχειρήσεις εστίασης, δια-
σκέδασης και ψυχαγωγίας,

καθώς και σε όσες συνδέονται με αυτές,
προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες
από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμό-
στηκαν πριν από την Πρωτοχρονιά.

Οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης-Επενδύσεων και Εργασίας-Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Σταϊ-
κούρας, Άδωνις Γεωργιάδης και Κω-
στής Χατζηδάκης, ανακοίνωσαν δέσμη
τριών μέτρων, κόστους 80 εκατ. ευρώ,
τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

Προσωρινές αναστολές εργασίας
1. Επεκτείνονται οι προσωρινές ανα-

στολές εργασίας εργαζομένων με την
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534
ευρώ σε επιπλέον κλάδους. Έτσι, από
την 01/01/2022 έως τις 31/01/2022 δί-
νεται η δυνατότητα προσωρινής ανα-
στολής για το 100% των εργαζομένων
που απασχολούνται σε νυχτερινά κέν-
τρα, μπαρ, αίθουσες συναυλιών και συ-
ναφή επαγγέλματα με τη μουσική,
σύμφωνα με τους επιλεγμένους Κωδι-
κούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Επι-
πλέον, από χθες και έως τις 31 Ιανουα-
ρίου, επεκτείνεται η δυνατότητα ανα-
στολής σύμβασης για το σύνολο των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις τέχνης-
θεαμάτων, τέλεσης γαμήλιων εκδηλώ-

σεων και παιδότοπων. Επίσης, από
χθες έως το τέλος του μήνα επεκτείνε-
ται η αναστολή σύμβασης για το 25%
των εργαζομένων σε επιχειρήσεις,
όπως οι εξής: Εστίαση, Υπηρεσίες τρο-
φοδοσίας εκδηλώσεων (catering), Ξε-
νοδοχεία, Ταξιδιωτικά γραφεία και
υπηρεσίες κρατήσεων, Κινηματογρά-
φοι, Οργάνωση συνεδρίων και εμπορι-
κών εκθέσεων, Γυμναστήρια, Αθλητική
εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριό-
τητες, Σχολές χορού, Φυσική ευεξία,
Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα
και Καζίνο. Το κόστος των μέτρων εκτι-
μάται σε 30 εκατ. ευρώ

Πρόγραμμα ενίσχυσης εταιρειών
2. Προωθείται ειδικό πρόγραμμα ενί-

σχυσης επιχειρήσεων από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επι-
λέξιμοι κλάδοι είναι μεταξύ άλλων οι
εξής: Οργάνωση συνεδρίων και εμπο-
ρικών εκθέσεων, Οργάνωση εκδηλώ-
σεων, Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδη-
λώσεων (catering), Σχολές χορού, Νυ-
χτερινά κέντρα διασκέδασης. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις είναι η μείωση τζί-
ρου κατά 50% μεταξύ των ετών 2019-

2020, ενώ το ύψος της ενίσχυσης θα
αντιστοιχεί στο 8% του τζίρου του 2019,
με ανώτατο όριο τα 400.000 ευρώ. Το
κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42
εκατ. ευρώ, 

Εφορία-ΕΦΚΑ
3. Αναστολή καταβολής της δόσης

Ιανουαρίου 2022 για τις ρυθμισμένες
οφειλές προς την Εφορία αλλά και τον
ΕΦΚΑ, τόσο από τις επιχειρήσεις όσο
και από τους εργαζομένους που τίθεν-
ται σε αναστολή σύμβασης εργασίας.
Το ποσό της σχετικής δόσης μεταφέρε-
ται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.
Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με εγκύκλιο του υφυπουργού
Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου δεκάδες
ΚΑΔ μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊ-
κή ρύθμιση χρεών έως και 72 δόσεις
προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά
ταμεία, για όλες τις οφειλές που προ-
έκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020
έως τον Ιούνιο 2021. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Π. Τσακλόγλου: Καμία
μείωση συντάξεων
χηρείας και αναπηρίας

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν
πρόκειται να πειραχτεί η σύνταξη χηρείας ή
αναπηρίας κανενός υφιστάμενου δικαιού-
χου παρείχε ο υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων
Πάνος Τσακλόγλου.

Απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση βου-
λευτών του Κινήμα-
τος Αλλαγής, ο κ.

Τσακλόγλου ξεκαθά-
ρισε ότι δεν υφίσταται

θέμα περικοπής της εθνικής σύνταξης έως
και 268 ευρώ. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η
εγκύκλιος που εκδόθηκε την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς παρερμηνεύτηκε, καθώς
αποτελεί ανέξοδο, αναληθή και βαθιά λαϊ-
κίστικο ισχυρισμό περί δήθεν δραστικής
περικοπής στις συντάξεις χηρείας και ανα-
πηρίας. Επανέλαβε, δε, ότι αφορά αποκλει-
στικά και μόνο όσους ασφαλισμένους βγαί-
νουν σε δεύτερη σύνταξη από την 1η Ια-
νουαρίου του 2022 και μετά, με στόχο μια
ομαλή και σε βάθος χρόνου εφαρμογή του
νόμου περί μη σώρευσης περισσότερων της
μίας εθνικών συντάξεων, πέραν του ποσού
της πλήρους εθνικής σύνταξης. Κατέληξε,
δε, λέγοντας ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ
και για αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει περι-
κοπή στις υφιστάμενες συντάξεις.

Αδ. Γεωργιάδης: 
Στο «Εξοικονομώ» οι
σεισμόπληκτες περιοχές

Στην προαναγγελία ένταξης των σεισμό-
πληκτων περιοχών στο πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ» προέβη από το βήμα της Βουλής ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος
Αλλαγής Βασ. Κεγκέρογλου. Όπως είπε, η
κυβέρνηση θα βρει λύσεις εντός του ευρω-
παϊκού πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυ-
ση και βοήθεια των επιχειρήσεων που βρί-
σκονται στις σεισμόπληκτες περιοχές, επι-
σημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης εί-
ναι η ένταξη των σεισμόπληκτων περιοχών
στο ίδιο ευνοϊκό καθεστώς των αυξημένων
πόρων που προβλέπονται για τις απολιγνι-
τοποιημένες και τις πυρόπληκτες. Τέλος,
κάλεσε τις επιχειρήσεις που δεν έχουν
απορροφήσει ούτε ένα ευρώ να κάνουν αί-
τηση ένταξης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα
του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.
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Ποια είναι τα μέτρα στήριξης 
κόστους 80 εκατ. ευρώ σ
ε επιχειρήσεις και εργαζομένους,
που ανακοίνωσαν Χρήστος 
Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης 
και Κωστής Χατζηδάκης

Δίχτυ προστασίας για
εστίαση, διασκέδαση



Υ
ψηλότερα επίπεδα τιμών διεκ-
δικεί ο Γενικός Δείκτης στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο, ο οποίος

αναρριχήθηκε σε υψηλά 85 μηνών,
αθροίζοντας από την αρχή του χρόνου
κέρδη 6,99%, ενώ η συνολική κεφα-
λαιοποίηση του ΧΑ έχει ενισχυθεί κα-
τά 4,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα η συναλ-
λακτική δραστηριότητα παραμένει σε
ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ θετικό
σημάδι αποτελεί η ανάδειξη πρωτα-
γωνιστών, από όλο το εύρος του ταμ-
πλό. Πλέον το ζητούμενο είναι τι συμ-
περιφορά θα επιδείξει η εγχώρια αγο-
ρά, αν η Fitch δεν επιβεβαιώσει τους
συγκρατημένα αισιόδοξους και κατ’
επέκταση όλους αυτούς που έχουν
πάρει σημαντικά βραχυπρόθεσμα «στοιχήματα». Τεχνικά όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 950-949 μονά-
δων, το 1.000άρικο παραμένει στο στόχαστρο των αγοραστών. Σε άλλη περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις στις 934-930, 913, 904-
900, 895 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 873 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 865 μονάδες. Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης,
δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια μέχρι τις 2.366-2.390 μονάδες.

Ελληνικός Χρυσός: Δράσεις 
1,3 εκατ. στον Δήμο Αριστοτέλη 

Συνεπής στις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλ-
λευτικής Δραστηριότητας (Responsible Min-
ing), η Ελληνικός Χρυσός συνέχισε και το
2021 τις επενδύσεις της σε κοινωνικά και πε-
ριβαλλοντικά έργα στον Δήμο Αριστοτέλη,
υλοποιώντας περισσότερα από 20 έργα και
πάνω από 50 δράσεις κοινωνικής υπευθυνό-
τητας, συνολικής αξίας 1,3 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με την εταιρεία, ο διαχρονικός στόχος
του προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων
της Ελληνικός Χρυσός παραμένει η διαρκής
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η
μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και η δημιουργία προϋποθέσεων που
θα θέσουν τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη,
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

DBRS: Στη βαθμίδα Β με σταθερό
trend η Πειραιώς

Στην πρώτη δημόσια αξιολόγηση της Τράπε-
ζας Πειραιώς προέβη ο καναδικός οίκος αξιο-
λόγησης DBRS Morningstar, αξιολογώντας την
μακροπρόθεσμη πιστοληπτική της ικανότητα
στη βαθμίδα B και τη βραχυπρόθεσμη σε R-4. Η
αξιολόγηση μακροπρόθεσμων κρίσιμων υπο-
χρεώσεων της Τράπεζας τοποθετείται από τον
οίκο στη βαθμίδα ΒΒ (χαμηλό). Η τάση σε όλες
τις αξιολογήσεις είναι σταθερή. Η βαθμίδα B αν-
τικατοπτρίζει, σύμφωνα με την DBRS, το ισχυρό
εγχώριο franchise του ομίλου στη λιανική και
εταιρική τραπεζική και τη σημαντική πρόοδο
που έχει σημειώσει ο όμιλος στη μείωση του
επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPEs). Ωστόσο, η αξιολόγηση ενσωματώνει
επίσης το υψηλό -ακόμη- επίπεδο NPEs, το
οποίο παραμένει σημαντικό σε σύγκριση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη συγκρατημένη πιστω-
τική ζήτηση και τη μέτρια διαφοροποίηση δρα-
στηριότητας της Τράπεζας.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιτυχής ετήσια
επιτήρηση για το ISO 50001

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε με επιτυχία
την ετήσια επιτήρηση αναφορικά με το πρότυπο
ISO 50001:2011, η οποία διενεργήθηκε από τον
αναγνωρισμένο φορέα TÜV NORD και αφορά το
σύστημα που διατηρεί η εταιρεία σχετικά με την
ενεργειακή διαχείριση. Το συγκεκριμένο σύ-
στημα πιστοποιεί πως η επιχείρηση ενεργεί με
τρόπο βιώσιμο εξοικονομώντας πόρους και μέ-
σω αυτού του προτύπου συμβάλλει στην περι-
βαλλοντική και κλιματική προστασία, αλλά ταυ-
τόχρονα επωφελείται και η ίδια από την εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της ετή-
σιας επιτήρησης η Ευρωπαϊκή Πίστη πετυχαίνει
μεταξύ άλλων να είναι η πρώτη ασφαλιστική
εταιρεία που έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποί-
ηση, να διατηρεί την κατάλληλη ενεργειακή πο-
λιτική και να προσδιορίζει τις ανάγκες, εντοπί-
ζοντας ευκαιρίες βελτίωσης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανα-
κοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου κατασκευής και φόρ-
τωσης καλωδίων, κατ’ εκτέλεση της σύμβασης που της ανατέθηκε
από την Dominion Energy για τη μερική προμήθεια inter-array κα-
λωδίων για το έργο Coast Virginia Offshore Wind (CVOW). Σκοπός
αυτού του έργου είναι να παρέχει περίπου 2,6 GW καθαρής ενέρ-
γειας από θαλάσσια αιολικά πάρκα, αυξάνοντας την ποσότητα ηλε-
κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νοικοκυριά της πο-
λιτείας της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ. Το έργο θα έχει πολλά οικονομικά
και περιβαλλοντικά οφέλη για την περιοχή Hampton Roads, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί για ολόκληρη την πολιτεία της Βιρτζίνια μια
βιώσιμη αλλά και αναγκαία ευκαιρία να αποκτήσει καθαρή ενέρ-

γεια και να πετύχει τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους. Η Hellenic Cables ήταν υπεύθυνη για τον
σχεδιασμό, την προμήθεια και την αποθήκευση περίπου 50 χλμ. υποβρυχίων inter-array καλωδίων 66 kV με μόνωση
XLPE, τα οποία συνδέουν τις ανεμογεννήτριες με τον υπεράκτιο υποσταθμό.

Ο Ακόλουθος Άμυνας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, συνταγματάρχης
Ayman Alian, συνοδευόμενος από τον βοηθό Ακολούθου Άμυνας,
πλωτάρχη Mohamed Amir, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της
Intracom Defense (IDE), όπου τους υποδέχθηκαν ο διευθύνων
σύμβουλος Γεώργιος Τρουλλινός, με ανώτερα στελέχη της εται-
ρείας. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τις καινοτόμες τεχνολο-
γίες της IDE και στο πλαίσιο της άριστης σχέσης των δύο χωρών
συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με αμυντικές βιομηχα-
νίες της Αιγύπτου. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να πληροφορη-
θούν για τα προϊόντα και τις βιομηχανικές δυνατότητες της εται-
ρείας, καθώς και για τη διαχρονική επιτυχή πορεία των εξαγωγών
της τόσο προς κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες όσο και
προς τελικούς χρήστες υψηλών απαιτήσεων.

Επίσκεψη του Ακολούθου Άμυνας της Αιγύπτου στην Intracom Defense

Η Hellenic Cables προμηθεύει καλώδια σε έργο της Dominion Energy

ΧΑ: Ξύπνησαν οι αγοραστές - 
Η προσοχή στην ετυμηγορία της Fitch
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H
Motor Oil (Ελλάς) ΑΕ και η ΔΕΗ ανακοίνωσαν
την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης
(Memorandum of Understanding - MoU) για

τη διαμόρφωση του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω
κοινοπρακτικού σχήματος (Joint Venture), έργων
στον τομέα του πράσινου υδρογόνου. Η συμμετοχή
της Motor Oil στο κοινό μετοχικό σχήμα θα ανέλθει σε
51% και της ΔΕΔΔΗΕ +0,38% σε 49%. Η κοινοπραξία
πιστεύει ότι μπορεί να ηγηθεί της ανάπτυξης της οι-
κονομίας του υδρογόνου στην Ελλάδα, έχοντας πρό-
σβαση στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της ΔΕΗ εκμεταλ-
λευόμενη ταυτόχρονα τη δυναμικότητα και τεχνογνω-
σία της Motor Oil (Ελλάς) ΑΕ ως ενός εκ των μεγαλύ-
τερων ενεργειακών ομίλων στη χώρα. Η σκοπούμενη
κοινοπραξία έχει στόχο την ανάπτυξη έργων παραγω-
γής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου στη χώ-
ρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση
της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών
εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

Coca Cola HBC: Ολοκληρώθηκε 
η εξαγορά της CCBC Αιγύπτου

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την Coca Cola HBC
Holdings BV του 52,7% περίπου της Coca-Cola Bottling
Company of Egypt SAE από τη MAC Beverages Limited και
ορισμένα από τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, έναντι 304
εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Cοca Cοla HBC. Όπως επιση-
μαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ένα επιπλέον ποσό κέρ-
δους μπορεί να καταβληθεί με βάση τις οικονομικές επιδό-
σεις της CCBCE το 2021. Ο νυν εκτελεστικός πρόεδρος της
CCBCE, Abdul Galil Besher, θα παραμείνει ως μη εκτελεστι-
κός πρόεδρος της CCBCE. Η συναλλαγή με την MBL περι-
λαμβάνει επίσης την πιθανή απόκτηση από την CCH Hold-
ings, στην ίδια τιμή ανά μετοχή που θα καταβληθεί στην M-
BL, άλλου μεριδίου περίπου 2,8% από ορισμένους άλλους
μετόχους μειοψηφίας, κατόπιν συμφωνιών που θα συνα-
φθούν εν ευθέτω χρόνω. Επιπλέον, μετατρέψιμο δάνειο
που εκδόθηκε σε θυγατρική της The Coca-Cola από την C-
CBCE, μετατρέψιμο σε νέες μετοχές CCBCE, μεταβιβάστη-
κε στην CCH Holdings έναντι τιμήματος περίπου 22 εκατ.
δολαρίων σε μετρητά (το οποίο ισούται με το ανεξόφλητο
κεφάλαιο και τους μη καταβληθέντες τόκους).

Επένδυση από την EOS Capital Partners
στην Αρχειοθήκη ΑΕ

H εταιρεία EOS Capital Partners ΑΕΔΟΕΕ, αποκλει-
στικός διαχειριστής του EOS Hellenic Renaissance
Fund (Fund) με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη,
ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκτη επένδυση του Fund
στην εταιρεία Αρχειοθήκη ΑΕ, η οποία αποτελεί την κο-
ρυφαία εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα της ψηφιοποί-
ησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες δια-
χείρισης και φύλαξης ηλεκτρονικού και φυσικού αρχεί-
ου. Η επένδυση αυτή ύψους 6 εκατ. ευρώ πραγματοποι-
ήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αγοράς
υφιστάμενων μετοχών και πλέον το Fund κατέχει μει-
οψηφική συμμετοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
για τα νέα γραφεία της ΕΥΔΑΠ 
στο Γαλάτσι

Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την υποβολή ιδεών
με στόχο την ανέγερση νέου σύγχρονου κτιριακού
συγκροτήματος που θα στεγάσει τις διοικητικές υπη-
ρεσίες της εταιρείας ανακοινώνει εντός των προσε-
χών ημερών η ΕΥΔΑΠ. Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο
διαγωνισμός αποσκοπεί στην εξεύρεση καινοτόμων
λύσεων και πρωτοποριακών ιδεών, που θα συμβά-
λουν στην ολιστική αισθητική, λειτουργική και περι-
βαλλοντική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών της
εταιρείας, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του
λειτουργικού της κόστους και την ενίσχυση της απο-
τελεσματικότητας των υπηρεσιών της. Σήμερα, οι
υπηρεσίες της εταιρείας στεγάζονται σε διαφορετικά
σημεία στην περιοχή των Αθηνών, σε ενοικιαζόμενα
και ιδιόκτητα κτίρια. Η μετεγκατάστασή τους στο νέο
κτιριακό συγκρότημα αποσκοπεί πρώτα και κύρια
στην αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος, στο
οποίο και θα πληρούνται οι αυστηρότερες προδιαγρα-
φές υγείας και ασφάλειας, προσβασιμότητας ΑμεΑ
και εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Fourlis: Από 18/1 στο ταμπλό 
οι μετοχές από την ΑΜΚ 

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμά-
τευση στο ΧΑ των 39.943 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών της Fourlis, που προέκυψαν από την πρό-
σφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά
39.943,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική
αξία των νέων μετοχών (ήτοι 39.943 μετοχές Χ 1,00
ευρώ) και κατά ποσό 88.777,33 ευρώ υπέρ το άρτιο. Η
εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιω-
μάτων του Β’ Προγράμματος διαθέσεως μετοχών (s-
tock option plan) από οκτώ στελέχη, σε τιμή διάθεσης
μετοχής 3,2226 ευρώ.

Trastor: Απέκτησε ακίνητο 
στον Παράδεισο Αμαρουσίου

H Trastor AEEAΠ ανακοίνωσε ότι στις 13 Ιανουαρί-
ου 2022 πλειοδότησε για την απόκτηση οικοπέδου
εμβαδού 1.023,14 τμ επί του οποίου έχει ανεγερθεί
κτίριο γραφείων, ολικής επιφανείας 2.165,86 τ.μ., το
οποίο βρίσκεται στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττι-
κής επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου. Το ποσό
της πλειοδοσίας για την απόκτηση του ακινήτου
ανήλθε σε 2.351.000 ευρώ. Εντός του προσεχούς δια-
στήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικα-
στικές ενέργειες για την απόκτηση του ανωτέρω ακι-
νήτου. O κ. Τάσος Καζίνος, CEO της Trastor AEEAΠ,
δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για ακόμα
μια επιτυχημένη απόκτηση ακινήτου στον Παράδεισο
Αμαρουσίου. Η νέα μας επένδυση είναι όμορη με άλ-
λη ιδιοκτησία μας. Οι εν λόγω ιδιοκτησίες θα ενοποι-
ηθούν δημιουργώντας ένα νέο ενιαίο ακίνητο ιδιαίτε-
ρης προβολής και προσβασιμότητας. Επιπλέον, η
επένδυση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση της εται-
ρείας μας στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων».
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MoU υπέγραψαν Motor Oil
και ΔΕΗ για το πράσινο
υδρογόνο

Έρχεται στην Ελλάδα 
η W Hotels Worldwide 

Την είσοδο των W Hotels Worldwide στην Ελλάδα, με τη
λειτουργία του πρώτου W στην Costa Navarino, ανακοίνω-
σαν η Marriott International Inc και η ΤΕΜΕΣ ΑΕ. Το νέο ξε-
νοδοχείο W Costa Navarino, όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2022 και
θα αποτελέσει τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W
Escapes στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία, την Ελβετία και την
Πορτογαλία. Το W Costa Navarino θα βρίσκεται στο Navari-
no Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navari-
no στη Μεσσηνία, σε μια παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμ-
μάτων. Θα διαθέτει 246 δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές
από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στον κόλπο του
Ναβαρίνου και το Ιόνιο πέλαγος.



Α
υτό μπορεί να επιτευχθεί με μεί-
ωση της εξάρτησης της ΕΕ από
τις εισαγωγές ενέργειας, με την
ενίσχυση των εγχώριων Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικο-
νόμησης ενέργειας και τη μετάβαση σε
ένα πράσινο ενεργειακό σύστημα, τονίζει
ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, επικεφα-
λής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη που ακολουθεί με τον επι-
κεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο
Τσουτσοπλίδη, έγινε πριν από τον θάνατο
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος στην τελευ-
ταία του ομιλία, στη Σύνοδο Κορυφής της
ΕΕ, είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις πολι-
τικές της ΕΕ «για την κοινή άμυνα, τη δια-
χείριση των εξωτερικών συνόρων, τον κα-
τώτατο μισθό και την ενεργειακή φτώ-
χεια».

Αναλυτικά, οι θέσεις του Κωνσταντίνου
Τσουτσοπλίδη, για την απανθρακοποίηση,
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής και της πανδημίας στα βήματα για μια
πράσινη οικονομία:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέ-
ρει ακόμα να βρει μια φόρμουλα για
κοινή –ή έστω κατά ομάδες κρατών–,
προμήθεια φυσικού αερίου, με αποτέ-
λεσμα την αύξηση των τιμών ενέργειας,
που υφίστανται κυρίως τα ασθενέστερα
κοινωνικά στρώματα, Τελικώς η ενερ-
γειακή φτώχεια, αντί να μειώνεται, αυ-
ξάνεται. Βλέπετε φως στον ορίζοντα ή
θα τραβήξει σε μάκρος αυτή η κατάστα-
ση, καθώς η ΕΕ «αδυνατεί» να αντιδρά-
σει συνολικά;
Η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια

αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ευ-
ρωπαϊκής οικονομίας. Η ΕΕ έχει από χρό-
νια εντοπίσει το πρόβλημα και προτείνει
την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινής πολι-
τικής σε αυτόν τον τομέα. Η πρόοδος προς
αυτή την κατεύθυνση όμως εξαρτάται από
τη συμφωνία των χωρών-μελών. Η οριστι-
κή επίλυση του προβλήματος όμως θα
προκύψει από την αλλαγή του ενεργει-
ακού μείγματος, καθώς και από βήματα

για τη μείωση της ζήτησης σε ενέργεια. Η
διαδικασία αυτή δεν ξεκίνησε σήμερα. Η
μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία και η
προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδο-
σης στην ΕΕ αποτελούν μέρος της Πράσι-
νης Συμφωνίας που βρίσκεται υπό υλο-
ποίηση εδώ και δύο χρόνια. Ταυτόχρονα,
πριν από λίγο καιρό, η Επιτροπή παρουσία-
σε μία σειρά νέων μέτρων για την ανεξαρ-
τητοποίηση της Ένωσης από το φυσικό αέ-
ριο έως το 2049 και τη στροφή στα αποκα-
λούμενα «αέρια χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών», μεταξύ των οποίων είναι το
βιοαέριο, το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Η
απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής αγο-
ράς αερίου θα εξασφαλίσει την ενεργει-
ακή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες.

Η πανδημία εντείνει το φαινόμενο, για

το οποίο οι περισσότερες χώρες της ΕΕ
εξακολουθούν να μην προσδιορίζουν ή
να μην ποσοτικοποιούν τους ευπαθείς
καταναλωτές ενέργειας και συγχρόνως
δεν διαθέτουν επαρκή στοχευμένα μέ-
τρα για την ενεργειακή φτώχεια. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για το θέμα αυ-
τό. Έχουμε κάποια εξέλιξη;
Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα

διαχρονικό, πολύπλευρο θέμα που απαιτεί
πολυπαραγοντικές λύσεις. Το τελευταίο
διάστημα, η εκτίναξη των τιμών της ενέρ-
γειας έχει εντείνει την ανησυχία πως εκα-
τομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα έχουν
τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους
τον χειμώνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eu-
rostat, η ενεργειακή φτώχεια αγγίζει 31
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Τα πο-
σοστά τείνουν να διαφέρουν από χώρα σε

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Κάθε κράτος-μέλος έχει πρόσβαση σε ένα ταμείο ύψους 10,8
δισεκατομμυρίων ευρώ από πρόσθετα έσοδα του συστήματος
εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τα οποία συγκεντρώθηκαν 
στην αρχή του 2021. Παρ’ όλα αυτά, η οριστική επίλυση 
του ενεργειακού ζητήματος απαιτεί μακροπρόθεσμα μέτρα»
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«Η απεξάρτηση
της ΕΕ 

είναι κλειδί 
για ένα 

καλύτερο 
μέλλον» 



χώρα, ωστόσο κοινό παρονομαστή αποτε-
λεί η χειροτέρευση της κατάστασης από
την κρίση του Covid-19, η οποία έχει δημι-
ουργήσει ακόμη περισσότερες δυσκολίες
για πολλά νοικοκυριά. 

Ήδη, τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει
μέτρα για να μετριάσουν τις επιπτώσεις
των τιμών της ενέργειας, με τις λύσεις να
περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και εφά-
παξ πληρωμές σε ομάδες χαμηλού εισο-
δήματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Οκτώβριο
μια σειρά «εργαλείων», τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να
αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για τα
νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις,
που δεν βλάπτουν την εσωτερική αγορά
ενέργειας της Ένωσης ή την πράσινη μετά-
βαση. Συγχρόνως, κάθε κράτος-μέλος
έχει πρόσβαση σε ένα ταμείο ύψους 10,8
δισεκατομμυρίων ευρώ από πρόσθετα
έσοδα του συστήματος εμπορίας εκπομ-
πών της ΕΕ, τα οποία συγκεντρώθηκαν
στην αρχή του 2021. Παρ’ όλα αυτά, η ορι-
στική επίλυση του ζητήματος απαιτεί μα-
κροπρόθεσμα μέτρα. Η μείωση της εξάρ-
τησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας
με την ενίσχυση των εγχώριων Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και η μετάβαση σε ένα πράσι-
νο ενεργειακό σύστημα αποτελούν το
«κλειδί» για ένα καλύτερο μέλλον.

Το δικαίωμα για καθαρή και προσιτή
ενέργεια, σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, το
οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των 17
στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, φαίνεται
ότι είναι ακόμα στα χαρτιά… 
Ας ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που

βρίσκονται ενώπιόν μας σήμερα. Ο τομέ-
ας της ενέργειας ευθύνεται για το 75% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, η
εξάρτηση των κρατών-μελών από τις ει-
σαγωγές και η υπερβολική κατανάλωση
ενέργειας από τα κτίρια, τις μεταφορές,
τις βιομηχανίες και άλλους τομείς αυξά-
νουν το κόστος της για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ενερ-
γειακή μετάβαση είναι καίριας σημασίας
για την εξασφάλιση προσιτής και καθαρής
ενέργειας σε όλα τα κράτη-μέλη. Η μεί-
ωση του κόστους της πράσινης μετάβα-
σης, και κατ’ επέκταση των λογαριασμών
των νοικοκυριών, αποτελεί προτεραιότητα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της λήψης μέ-
τρων στην κατεύθυνση της εξοικονόμη-
σης ενέργειας. 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν κα-
λέσει την ΕΕ να θεσπίσει νομικά πλαί-
σια, που θα παρέχουν στα κράτη-μέλη
και στις τοπικές και τις περιφερειακές
Αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για την
εξασφάλιση προσιτής ενέργειας σε
όλους. Έχουν γίνει βήματα προς την κα-
τεύθυνση αυτή;
Η καθαρή, οικονομικά προσιτή και

ασφαλής ενέργεια συνιστά πυλώνα της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για
την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων των
κρατών-μελών για την ενέργεια και το κλί-
μα, πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων
στην ΕΕ και αναπτυξιακές στρατηγικές για
τις ΑΠΕ. Στην κατεύθυνση της εξασφάλι-
σης προσιτής ενέργειας για όλους και της
αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η
Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια «εργαλει-
οθήκη» με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρό-
θεσμα μέτρα. Μεταξύ των βραχυπρόθε-
σμων μέτρων βρίσκονται ενέργειες όπως η
επείγουσα εισοδηματική στήριξη των νοι-
κοκυριών, οι κρατικές ενισχύσεις στις επι-
χειρήσεις, οι στοχευμένες μειώσεις φό-
ρων και η αποθήκευση ενέργειας. Τα με-
σοπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνουν την
επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, την
ανάπτυξη δυναμικότερης αποθήκευσης
ενέργειας και την ενίσχυση του ρόλου των
καταναλωτών στην αγορά ενέργειας, με τη
δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή. 

Υπάρχουν στοιχεία για τις ενεργειακές
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

στους πληθυσμούς της ΕΕ;
Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρι-

κά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν
σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύ-
στημα. Μεταξύ των πιο σημαντικών αλλα-
γών, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η
μείωση της διαθεσιμότητας του νερού και
τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι αλλαγές
αυτές θα επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα
πρωτογενών πηγών ενέργειας –ιδίως

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας–, καθώς
και τον μετασχηματισμό, τη μεταφορά, τη
διανομή, την αποθήκευση ενέργειας αλλά
και τη ζήτηση ενέργειας. Ορισμένες από
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
μπορεί να είναι και επωφελείς, όπως, για
παράδειγμα, η μείωση της ενεργειακής
ζήτησης για θέρμανση, όμως οι περισσό-
τερες παραμένουν αρνητικές, τόσο για τον
ενεργειακό τομέα όσο και για την κοινωνία
συνολικά. Σύμφωνα με τις μελέτες που
έχουν πραγματοποιηθεί, η κλιματική αλλα-
γή θα φέρει μειωμένη διαθεσιμότητα νε-
ρού ψύξης για θερμικούς σταθμούς ηλε-
κτροπαραγωγής και για παραγωγή υδροη-
λεκτρικής ενέργειας, περισσότερους κίν-
δυνους από ακραία καιρικά φαινόμενα για
τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ καθώς
και σταδιακή άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας. 

Φυσικά, οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και ο τρόπος αντιμετώπισής τους
διαφέρει μεταξύ των ευρωπαϊκών περι-
φερειών. Η Βόρεια Ευρώπη θα βιώσει τό-
σο ευεργετικές όσο και αρνητικές επιπτώ-
σεις στο ενεργειακό της σύστημα, ενώ οι
περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης αντιμε-
τωπίζουν συντριπτικά δυσμενείς επιπτώ-
σεις λόγω της αύξησης των θερμοκρα-
σιών. Αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος
που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί για τη χώρα μας την ελπιδοφόρα
απάντηση σε μία μεγάλη απειλή που αντι-
μετωπίζουμε.
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Όραμα ελπίδας
«Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο όραμα», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι στην ομιλία του στη Σύνο-
δο Κορυφής της ΕΕ (16/12/2021) – ένα όραμα, όπως είχε πει, που
θα παρέχει καινοτομία, προστασία και ελπίδα: Η Ευρώπη έχει σημει-
ώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς διαφο-
ρετικούς τομείς πολιτικής, όπως είναι η
πράσινη συμφωνία και η ψηφιακή μετάβα-
ση. Η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει,
ωστόσο, επιτρέψει στην ΕΕ να κάνει τις προ-
όδους που θα έπρεπε. Χρειάζεται λοιπόν
ένα όραμα που θα μας ενώσει όλους, ένα
σχέδιο που θα αντικατοπτρίζει την Ένωση,
τις αξίες μας και τον πολιτισμό μας, ένα σχέ-
διο του οποίου η αξία θα είναι έκδηλη σε
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και που θα
αποτελέσει σημείο αναφοράς. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε αυτό το
όραμα πραγματικότητα, ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της
θέση και να τηρήσει τις υποσχέσεις της, προς το συμφέρον όλων των
Ευρωπαίων.
Ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Νταβίντ Σασόλι γεννήθηκε στη Φλωρεν-
τία το 1956. Άφησε την τελευταία του πνοή την 11η Ιανουαρίου στο
ογκολογικό κέντρο θεραπείας του Αβιάνο, στην Ιταλία, όπου νοση-
λευόταν από τα τέλη του Δεκεμβρίου, όπως έκανε γνωστό μέσω Twit-
ter ο Ρομπέρτο Κουίλο, ο εκπρόσωπος του εκλιπόντος.
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Τ
ο ντέρμπι των «αιωνίων» του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου ανάμεσα στον
Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό
είναι το must watch της 18ης αγω-

νιστικής του πρωταθλήματος της Super
League 1, για πολλούς λόγους. Για ιστορι-
κούς, φυσικά, καθότι το πρασινοκόκκινο
μείγμα πάντα εξίταρε τους οπαδούς, αλλά
επί των ημερών μας για αμιγώς ρεαλιστι-
κούς, καθότι μπορεί να κρίνει την πορεία
των δυο στην επίτευξη των στόχων τους. Για
έξοδο στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, για
πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Η διαφορά
τους είναι στους 16 βαθμούς, αλλά το βάρος
της φανέλας εξισορροπεί τα πάντα, όταν μι-
λάμε για ντέρμπι «αιωνίων». Κομπλέ θα
παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Μπουχαλάκης εί-
ναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού για
τον Ολυμπιακό.

Ο τρίτος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ θα υπο-

δεχτεί στην Τούμπα τον ΟΦΗ, ο οποίος εί-
ναι φτιαγμένος από ανθεκτικά υλικά τη
φετινή σεζόν και κοιτάζει ευθέως προς
την Ευρώπη. Η ΑΕΚ θα έχει εύκολο από-
γευμα με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, εν-
δεχομένως και ο Άρης (ξεκίνησε με μείον
έξι βαθμούς τιμωρίας) με τον Απόλλωνα
στη Ριζούπολη. Όλα αυτά, υπό την αίρεση
ότι έστω και την τελευταία στιγμή δεν θα
χτυπηθεί η αγωνιστική από την πανδημία.
Δέκα ματς έχουν αναβληθεί εξαιτίας της
μέχρι τώρα.

Το πρόγραμμα: Σήμερα (Σάββατο): Αστέ-
ρας Τρ. - Βόλος (17.15 Nova), Λαμία - Ιωνι-
κός (17.15 Cosmote TV), Απόλλων Σμ. -
Άρης (19.30 Cosmote TV), ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
(19.30 Nova). Αύριο (Κυριακή): ΑΕΚ - Πα-
ναιτωλικός (17.15 Cosmote TV), Παναθη-
ναϊκός - Ολυμπιακός (19.30 Cosmote TV),
ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος (19.30 Nova).

Ολυμπιακός (16) 42

ΑΕΚ (16) 33

ΠΑΟΚ (16) 31

Παναθηναϊκός (16) 26

ΠΑΣ Γιάννινα (17) 26

ΟΦΗ (17) 25

Άρης (16) 21

Αστέρας Τρ. (16) 20

Βόλος (15) 18

Παναιτωλικός (16) 15

Ιωνικός (16) 14

Λαμία (16) 11

Ατρόμητος (15) 9

Απόλλων Σμ. (14) 8

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
17n Αγωνιστική

Προς απέλαση
ο Τζόκοβιτς
Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας
Άλεξ Χοκ ακύρωσε για δεύτερη φορά τη βίζα
του Σέρβου τενίστα Νο1 στον κόσμο Νόβακ
Τζόκοβιτς, που σημαίνει άμεση απέλαση, κι
αυτός προσέφυγε και πάλι στα δικαστήρια, για
να μπορέσει να πάρει μέρος στο Australian
Open, που αρχίζει μεθαύριο, Δευτέρα. Την
πρώτη φορά είχε δικαιωθεί.
«Έκανα σήμερα χρήση της εξουσίας μου σύμ-
φωνα με τον μεταναστευτικό νόμο για να ακυ-
ρώσω τη βίζα του κυρίου Τζόκοβιτς για λόγους
υγείας και σωστής τάξης, στο πλαίσιο του δη-
μόσιου συμφέροντος», η δήλωση του Χοκ. Ο
Τζόκοβιτς πλήρωσε την παραδοχή του ότι τον
περασμένο μήνα έσπασε την καραντίνα, αν και
γνώριζε ότι ήταν θετικός στην Covid-19, αλλά
και ότι ψευδώς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ταξι-
δέψει για 14 ημέρες πριν πάει στην Αυστραλία.

Ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού 
στη Λεωφόρο, στους 16 βαθμούς  η διαφορά τους
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Ο
λυμπιακός - Παναθηναϊκός
θα παίξουν αύριο βράδυ στη
Λεωφόρο. Δηλαδή, ο ΟΣΦΠ
(«Όμιλος Σκουπιδιαραίων

Φουκαράδων Πειναλέων») αντιμετωπί-
ζει τον ΠΑΟ («Παλαιοί Αλήται Ομονοί-
ας»)… Ο τοίχος (και) στο ποδόσφαιρο
έχει τη δική του ιστορία. Αυτά τα συνθή-
ματα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθη-
ναϊκό ήταν σε τοίχους γραμμένα τη δε-
καετία του ’60, πλημμυρισμένα από
αγνότητα, χιούμορ και παρεΐστικη διά-
θεση διαφυγής από τη φτώχεια, την ανέ-
χεια, τη μετανάστευση, τον ξεριζωμό. 

Αν, δε, ανατρέξουμε ακόμα πιο πίσω,
στα παλιατζίδικα της ιστορίας και μετα-
φερθούμε νοερά στην «πράσινη» Αθή-
να και τα σοκάκια της Πλάκας του Με-
σοπολέμου, οι διάφοροι «Δροσίνηδες»
διακτινίζονταν να προλάβουν όλα τα
παράθυρα ανοικτά για μια καντάδα
«ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» με
τους μελοποιημένους στοίχους του Γε-
ωργίου Δροσίνη. Ή κανένα τραγούδι
του Αττίκ «Τα νιάτα που πήγαν χαμένα». 

Την ίδια στιγμή, στον «Κόκκινο» Πε-
ραία, οι μάγκες με το ένα μανίκι φορεμέ-
νο στο σακάκι τους, ετραγουδούσανε με
βαριά, μάγκικη φωνή, «κάτω στα Λεμονά-
δικα, γίνηκε φασαρία και τονε σουγιαδιά-
σανε». Νταηλίκι και ατιμία πληρώνονταν
με δίκοπη λάμα και, βέβαια, η «φούμα»
στα τεκετζίδικα. Υπήρχε μια διαφορά στα
ακούσματα. Οι ρεμπέτες είχαν καταφύγιο
τον Πειραιά. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο
Παγιουμτζής, ο Μπάτης.

Συνθήματα
Στα γήπεδα το πλέον κοροϊδευτικό

σύνθημα των οπαδών του Παναθηναϊ-
κού για τον Ολυμπιακό ήταν: «ΟΣΦΠ:
Όμιλος Σκουπιδιαραίων Φουκαρά-
δων Πειναλέων». Και απαντούσαν οι
Ολυμπιακοί: «ΠΑΟ: Παλαιοί Αλήται
Ομονοίας». Αγνά πράγματα. Όπως εί-
χε αγνότητα αυτό που έγινε το 1965,
όταν οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν
βάλει… ψαροκασέλες, τις οποίες εί-
χαν κλέψει από τα ψαροκάικα του
Πειραιά, δίπλα στον πάγκο του Ολυμ-
πιακού. Κάπως έτσι προέκυψε και το
«γαύρος». Και πώς προέκυψε το «βά-
ζελος»; Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
χλεύαζαν τους Παναθηναϊκούς, κα-
θότι ως παιδιά της «υψηλής κοινω-
νίας» χρησιμοποιούσαν μπριγιαντίνη
στα μαλλιά. Τι μπριγιαντίνη, τι βαζελί-
νη, σκέφτηκαν οι γαύροι και τους
κόλλησαν το προσωνύμιο. 

Άντε και μια εικονική «ταφή», αλλά πάν-
τα στα πλαίσια του ωραίου, της πλάκας, της
καζούρας. «Ολιμπίκ δε κουρελέ», χλεύα-
ζαν στην κερκίδα οι βάζελοι για τους γαύ-
ρους. Κι αυτοί απαντούσαν «σκίσαμε και
τον Πελέ», για τη μεγάλη νίκη 2-1 του
Ολυμπιακού επί της Σάντος του Πελέ. 

Οι φίλαθλοι έγιναν οπαδοί
Ωστόσο, οι κοινωνικές δομές άλλα-

ξαν, άλλαξαν μαζί τους και οι άνθρωποι,
οι φίλαθλοι έγιναν οπαδοί που συγκρο-
τήθηκαν σε «στρατούς», άλλαξε η μεν-
ταλιτέ, άλλαξε και η ιστορία του… τοί-

χου κι έγινε… υστερία. «Καλός βάζελος
είναι ο νεκρός βάζελος». «Θάνατος
στους γαύρους». Πλέον, είναι εύκολο
και να το λες και να το κάνεις, διότι το
απλό «μίσος» προήχθη σε θανατικό…
Στη μεγάλη νίκη 8-2 του Παναθηναϊκού
επί του Ολυμπιακού στην Περιβόλα,
όπως λεγόταν τότε η Λεωφόρος, οι
«πράσινοι» είχαν φτιάξει και ένα… φέ-
ρετρο για να πικάρουν τους γαύρους.
Καμία σχέση με το φέρετρο που πριν
από μερικά χρόνια μετέφερε τον οπαδό
του Παναθηναϊκού Μιχάλη Φιλόπουλο,
μετά το μακελειό στην οδό Λαυρίου…
Να θυμηθούμε τι είπε ο «πατέρας της
realpolitik», Αμερικανός Χένρι Κίσινγ-
κερ, πρώην υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ: «Αν θέλει ένας διπλωμάτης να κα-
ταλάβει τη νοοτροπία και την κατάσταση
μιας χώρας, πρέπει να παρακολουθεί το
ποδόσφαιρό της». Τα είπε όλα…

Ταξική αντιπαλότητα
Η ουσία της αντιπαλότητας ήταν ταξι-

κή, ότι και καλά ο Παναθηναϊκός από
ιδρύσεώς του εκπροσωπούσε την
«ανωτέρα τάξη» των Αθηνών κι ο Ολυμ-
πιακός την εργατική τάξη στον Πειραιά.
Αυτό είναι μερικώς… σωστό. Διότι στις
αρχές του περασμένου αιώνα, όταν
ιδρύθηκαν τα δυο σωματεία (ο ΠΑΟ το
1908, ο Ολυμπιακός το 1925), και τα δυο
την εργατική τάξη εκπροσωπούσαν. Οι
Αθηναίοι εργάτες στις κλωστοϋφαν-
τουργίες στον Κολωνό και στο Πιλοποι-
είον Πουλοπούλου στο Θησείο (ακόμα

στέκει ζωντανό το κτίριο) φτιάχνοντας
καπέλα και οι Περαιώτες στο λιμάνι,
στις μαούνες έψαχναν για το μεροκά-
ματο στη μουντζούρα. Καμία διαφορά.
Ταξική διαφορά, μάλιστα, δεν υπήρχε
ούτε στους ιδρυτές των δυο ιστορικών
συλλόγων. Τόσο ο Γεώργιος Καλαφάτης
του Παναθηναϊκού όσο και οι Νότης
Καμπέρος και Μιχάλης Μανούσκος του
Ολυμπιακού δεν ήταν της εργατικής αλ-
λά της άρχουσας τάξης στην Αθήνα και
τον Πειραιά αντίστοιχα. Στο πέρασμα
των χρόνων, ωστόσο, οι ρόλοι ισοπεδώ-
θηκαν. Οι δυο «αιώνιοι» αντίπαλοι εκ-
φράζουν τα ίδια πράγματα. Και αν θέ-
λουμε να το αναλύσουμε σε ένα δεύτε-
ρο επίπεδο, αν στην Ελλάδα υπάρχει
αστική τάξη (οι εφοπλιστές -μόνο- θα
μπορούσαν να είναι), αυτή έχει την έδρα
της στον Πειραιά, αλλά κανένας τους
δεν μένει στον Πειραιά, παρά στα βό-
ρεια προάστια της πόλης των Αθηνών…

«Ολυμπίκ δε κουρελέ»…
«Σκίσαμε και τον Πελέ»

Πώς ο «Όμιλος 
Σκουπιδιαραίων 
Φουκαράδων Πειναλέων»
(ΟΣΦΠ) και οι «Παλαιοί 
Αλήται Ομονοίας»
(ΠΑΟ) μεταλλάχθηκαν 
σε θανατικό και τι λέει 
ο… Χένρι Κίσινγκερ!
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Από το καλοκαίρι όλα τα νέα αυτοκίνητα θα περιέχουν συσκευές καταγραφής των δε-
δομένων οδήγησης. Η συσκευή αυτή θα μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες στην
εξιχνίαση ατυχημάτων, καθώς με καταγεγραμμένα τα απαραίτητα δεδομένα η ανάλυσή
τους θα δίνει πιο σαφή εικόνα για την υπαιτιότητα των εμπλεκομένων οδηγών σε συνάρ-
τηση με τις συνθήκες. Μέχρι σήμερα το μαύρο κουτί αποτελούσε αποκλειστικότητα των
αεροπλάνων.

Ειδικότερα από τις 6 Ιουλίου 2022 όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα αναγκα-
στούν να τοποθετούν νέα μοντέλα με ένα σύστημα που παρακολουθεί τα τεχνικά δεδο-

μένα. Τα δεδομένα που καταγράφονται θα περιλαμβάνουν «την ταχύτητα του οχήματος,
το φρενάρισμα, τη γωνία του τιμονιού, την κλίση του στον δρόμο και αν λειτουργούσαν τα
διάφορα συστήματα ασφαλείας του οχήματος, ξεκινώντας από τις ζώνες ασφαλείας».

«Το νέο σύστημα θα συμπέσει με την εισαγωγή των συστημάτων Intelligent Speed As-
sistance (ISA), τα οποία θα προειδοποιούν τους οδηγούς όταν παραβιάζουν το όριο ταχύ-
τητας», αναφέρει το Reclaim the Net.

«Ωστόσο, τα συστήματα ISA δεν πρέπει να εμποδίζουν τον οδηγό να παραβεί πραγμα-
τικά το όριο ταχύτητας».
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Πότε έρχεται το μαύρο κουτί και στα αυτοκίνητα!

Δοκιμάζουμε το Nissan 
Juke 1.0 DIG-T με 114 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

H
Nissan πριν από πολλά χρόνια, μετά την πα-
ρουσίαση του Qashqai, που έφερε τα πάνω
κάτω στην κατηγορία των SUV, κατάφερε να
ανατρέψει και πάλι τα δεδομένα με την πα-

ρουσίαση ενός μικρότερου SUV, που έφερε τον λογότυ-
πο Juke.

Άλλωστε, το Nissan Juke ανέκαθεν αποτελούσε ένα
μοντέλο που φαντάζει ιδανικό στα φορολογικά δεδομέ-
να της Ελλάδας, καθώς καταφέρνει πέραν της μοναδι-
κής του σχεδίασης να προσδίδει εξαιρετικά χαμηλό κό-
στος χρήσης, υψηλή μεταπωλητική αξία, αξιοπιστία και,
βέβαια, όλα τα παραπάνω διατίθενται σε μια δελεαστική
τιμή, η οποία κυμαίνεται από 18.700 ευρώ.

Όσον αφορά τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, με τον νέο
τρόπο υπολογισμού WLTP κυμαίνονται σε 86,4 ευρώ
εξαιτίας των χαμηλών εκπομπών CO2.

Ξεχωριστό
Η νέα γενιά του Nissan Juke διατήρησε και εξέλιξε το

εντυπωσιακό προφίλ του, παραμένοντας έτσι ένα ξεχω-
ριστό και δυναμικό μοντέλο για την κατηγορία οχημά-
των όπου ανήκει.

Ο έντονος συνδυασμός των ακμών με τις καμπύλες
επιφάνειες και τις μικρές γυάλινες επιφάνειες λόγω
coupe σχεδιαστικής λογικής και το μυώδες εμπρόσθιο
μέρος με τα χαρακτηριστικά LED φανάρια δημιουργούν
ένα μοναδικό σύνολο που σίγουρα δεν συναντά κανείς
σε άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο.

Το πίσω μέρος του Nissan Juke 1.0 μοιάζει συμβατι-
κό διατηρώντας ισορροπίες και βέβαια δίνει έναν σοβα-
ρότερο τόνο στο αμάξωμα.

Το εσωτερικό του νέου Juke αντιπροσωπεύει ένα
ακόμη βήμα προς τα εμπρός. Το μακρύτερο μεταξόνιο
μεταφράζεται σε αισθητά περισσότερο χώρο για τα γό-

νατα πίσω και σε ένα σαφώς μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ.
Όσον αφορά τα όργανα και τη διάταξή τους, θα λέγα-

με ότι η καμπίνα θυμίζει το Micra, με τις αναλογικές και
ψηφιακές ενδείξεις να είναι ξεκάθαρες, τα χειριστήρια
να είναι εύκολα στη λειτουργία τους, ενώ η εργονομία
δεν επιδέχεται κριτικής, καθώς φαντάζουν όλα τόσο
απλά ώστε να μη χρειάζεται ο οδηγός να καταφύγει στο
manual. Στο μέσον του ταμπλό έχει τοποθετηθεί μια
ψηφιακή οθόνη για τον χειρισμό των πολυμέσων που
εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές της.

Ο χώρος αποσκευών είναι τώρα 422 λίτρα, τοποθε-
τώντας το Nissan Juke 1.0 DIG-T κοντά στην κορυφή της
κατηγορίας, ενώ σε σχέση με το παρελθόν η πίσω πόρτα
έχει γίνει φαρδύτερη, επιτρέποντας τη φόρτωση μεγα-
λύτερων αποσκευών.

Το Nissan Juke αποτελεί ένα από τα μοντέλα της Nis-
san στα οποία ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η ήπια υβρι-
δική τεχνολογία, αλλά, όπως φαίνεται, ο υπερτροφοδο-
τούμενος τρικύλινδρος χιλιάρης βενζινοκινητήρας τα
καταφέρνει αρκετά καλά, καθώς προσδίδει οικονομία
αλλά και αξιοπρεπείς επιδόσεις.

Το Nissan Juke 1.0 DIG-T χρησιμοποιεί τον βενζινο-
κινητήρα των 999 εκ. 1.0 IG-T, που αποδίδει μέγιστη ισχύ
114 στις 5.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 200Nm στις 3.000
σ.α.λ., επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,7”
χάρη στο μικρό βάρος των 1.187 κιλών.

Στην πράξη, ο κινητήρας σε καμία περίπτωση δεν βά-
ζει φωτιά στον δρόμο, αλλά κινεί με αξιοπρέπεια και οι-
κονομία το δημοφιλές μικρό SUV.

Η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους μπροστι-
νούς τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κι-
βωτίου που διαθέτει σωστή κλιμάκωση και αίσθηση και
βέβαια είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισμός προς την
οικονομία. Άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι η χαμηλή τι-

μή της μέσης κατανάλωσης του Nissan Juke της δοκι-
μής μας, η οποία κυμάνθηκε σε περίπου 5,2 λίτρα για
κάθε 100 χιλιόμετρα.

Απόλυτη ικανοποίηση
Το Nissan Juke με τους 114 ίππους αποτελεί ένα μο-

ναδικό SUV που αναμένεται να ικανοποιήσει απολύτως
ακόμη και πολύ απαιτητικούς οδηγούς τουλάχιστον σε
οδηγικό επίπεδο. Η σφικτή ρύθμιση της ανάρτησης, η
στιβαρότητά του αλλά και η ικανότητά του να αποσβένει
τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος δημιουργούν τις
ιδανικές συνθήκες τόσο για τον οδηγό όσο και για τους
επιβάτες στην καμπίνα.

Στον αυτοκινητόδρομο το Nissan Juke 1.0 DIG-T νιώ-
θει άνετα, παραμένοντας ευθύβολο και σταθερό, ενώ οι
κλίσεις στις παρατεταμένες στροφές είναι ελάχιστες
παρά το μεγάλο ύψος του αμαξώματος.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το
Juke με το κορυφαίο πλαίσιο προσδίδει τα μέγιστα,
ωστόσο εμφανίζει κάποια έλλειψη δύναμης, αλλά η κα-
λορυθμισμένη ανάρτηση σε συνδυασμό με το εξαιρετι-
κό τιμόνι αλλάζει τα δεδομένα.

Εκτός δρόμου το Nissan Juke αποτελεί ένα SUV χω-
ρίς τετρακίνηση, οπότε οι δυνατότητες του αυτοκινήτου
είναι περιορισμένες για off road περιπέτειες…

Όμως, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (17 εκα-
τοστά) είναι υπεραρκετή για κίνηση σε χωματόδρομους
ή αναβάσεις στα… πεζοδρόμια.

Μέσα στην πόλη η υψηλή θέση οδήγησης τύπου SUV
δίνει άλλον «αέρα» στον οδηγό του, ο οποίος έχει στη
διάθεσή του μια πραγματικά πολύ καλή ορατότητα μέσα
στην κίνηση. Η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας κάνει
τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για
έναν άπειρο οδηγό.



Τ
ο σίριαλ «Emily in Paris», που επιτί-
θεται ως το next «gossip girl» και
κατακτά τον κυβερνοχώρο του Net-
flix, έχει σχεδιαστή του τον εμπνευ-

σμένο Έλληνα δημιουργό. «Θεωρώ μια από
τις εξαιρετικές συνεργασίες μου τη συνάντη-
ση αυτή με την πρωταγωνίστρια ενός από τα
πιο επιτυχημένα σίριαλ της παγκόσμιας τη-
λεόρασης». Από τη Μήλο στην Αθήνα, ντύνει
τις κομψότερες και δημοφιλέστερες Ελληνί-
δες σταρ.

Η αποθέωση από τη Χρονοπούλου
Μια ακόμη πρωταγωνίστρια, η οποία τον

αποθέωσε εμφανιζόμενη την εκπομπή της
Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα, είναι
η Μαίρη Χρονοπούλου. Αυθεντικά και υπερ-
βατικά εμπνευσμένος, δηλώνει τη χαρά να
τον αντιγράφουν. Αφού έχει τον πλήρη αυτο-
έλεγχο στην πορεία και στην εξέλιξη της
ζωής του. Η ειλικρινής αντίληψη ότι ως κο-
ρυφαίος θα έπρεπε να προβλέπει την εξέλι-
ξη της μόδας έπειτα από έξι μήνες και να δη-
μιουργεί πρωτοπορίες αποτελεί για τον ίδιο
την έκτη του αίσθηση. Δηλώνει περήφανος
που είναι Έλληνας. Ένας σύγχρονος οραμα-
τιστής που θέλει να δει τα ρούχα του να περ-
πατούν στο κόκκινο χαλί.

Η διάκριση στην Αμερική
Διακρίνεται στα Golden Globes έπειτα από

σαράντα χρόνια επιτυχημένης καριέρας. Η
διάκρισή του στην Αμερική ήταν η επιβρά-
βευση που αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν ικανοί σχεδιαστές που μπορούν
να μεγαλουργήσουν. «Χαίρομαι γιατί μετά τα
Golden Globes το ρούχο μου με το παντελόνι
δημιούργησε τάση. Από έναν Έλληνα», δη-
λώνει υπερήφανος.

Νοσταλγός του παρελθόντος, εξομολογεί-
ται ότι δεν κάνει τίποτα περισσότερο από αυ-
τό που έκανε και η Amy Winehouse. Δημι-
ουργώντας τάση μόδας με φίνες μουσελίνες,
οργάντζα και ταφτά, αυστηρές κλασικές
γραμμές με δαχτυλιδένιες μέσες και ντεσέν
υφασμάτων από μετάξι να χύνονται στο πά-
τωμα, ο Βασίλης Ζούλιας είναι μοναδικός.

Σε γραμμές, χρώματα, πατρόν! Δημιουρ-
γός και υποστηρικτής της υψηλής ραπτικής
haute couture, διαθέτει τη βαρύτητα της
υπογραφής του πρώτου.

Προτιμά τις κακόγουστες γυναίκες
Απολαμβάνει τον θαυμασμό των υποστη-

ρικτών του, όταν ακούει ότι υπάρχουν γυναί-
κες που ζητούν σε καταστήματα «ένα φόρε-
μα στιλ Ζούλια». Δεν διστάζει να αποκαλύψει

ότι μια πλούσια γυναίκα δεν είναι απαραίτητα
καλοντυμένη. «Προτιμώ πάντως μία καθαρά
κακόγουστη γυναίκα, γιατί είναι πιο διασκε-
δαστική, παρά μία που προσπαθεί. Προτιμώ
το original. Από κάποια στιγμή και μετά όμως
το κακόγουστο γίνεται ενδιαφέρον, οπότε
καταλήγω λέγοντας ότι δεν υπάρχει κακό-
γουστο». Νεαρός ακόμη, στα ταξίδια του στο
Παρίσι κατακτούσε -μόνο με την παρουσία
του- τα ντεφιλέ μόδας. «Και όταν δεν είχα
πρόσκληση, με έβλεπαν έξω, στην ουρά, φο-
ρούσα τα καπέλα μου και μου έλεγαν “εσείς
με το καπέλο, περάστε”».

Δηλώνει ευτυχισμένος
Ο σημαντικός Έλληνας σχεδιαστής μιλά

για τις σκληρές βιωματικές του εμπειρίες με
ναρκωτικά και αλκοόλ. «Είμαι περίπου 29
χρόνια σε αποχή από ναρκωτικά και αλκοόλ.
Και θέλω να μιλάω για αυτό. Γιατί πιστεύω ότι
μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Όταν ξα-
νασκέφτομαι την απόπειρα αυτοκτονίας,
πράγματι δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό
που έκανα. Το έκανα γιατί φοβόμουν να ζή-
σω». Με ένα μεγάλο άλμα στο 2022 δηλώνει
απολύτως ευτυχισμένος, χωρίς μεγάλες
κουβέντες, αφού έτσι είναι η ζωή του. Εμ-
πνευσμένη, ονειροπόλα και γεμάτη έρωτα.
Σήμερα ο Βασίλης Ζούλιας έχει όσα χρειάζε-
ται για να είναι ευτυχισμένος. Και πάνω απ’
όλα, αδιαμφισβήτητα επιτυχημένος! 

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis

Ο Βασίλης Ζούλιας ντύνει 
την «Έμιλι στο Παρίσι»!
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Από την έναρξη της 29ης Athens Xclusive Designers Week

Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» 
Λίλι Κόλινς με το φόρεμα 
του Βασίλη Ζούλια

Η Λίλι Κόλινς με ένα ακόμη φόρεμα
του Έλληνα σχεδιαστή

Ένα εντυπωσιακό τζάκετ by... Vasilis Zoulias
από την  πρωταγωνίστρια

Η πρωταγωνίστρια 
του πασίγνωστου 
σίριαλ του Netflix 
φορά δημιουργίες 
του επιτυχημένου 
Έλληνα 
σχεδιαστή
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Γ
οργόνες και μάγκες» της εγχώριας
showbiz τρέχουν χειμωνιάτικα στις
παραλίες! Με σύνθημα το «Δεν κά-
νει κρύο στην Ελλάδα», cold-blood-

ed διάσημοι βουτάνε στην παγωμένη θάλασσα με
τόλμη και γοητεία, ποζάροντας στο Instagram με μα-
γιό, σαγιονάρα και χαμόγελα ευεξίας!

Το λέει η περδικούλα του Γιώργου Βελισσάρη! Ο
δημοτικός τραγουδιστής, παρά τις πολικές θερμο-
κρασίες, κολύμπησε το μεσημέρι της Πέμπτης στα
κρύα νερά των νοτίων προαστίων, αφήνοντας έκπλη-
κτους τους χιλιάδες followers του. «Δεν χανόταν σή-
μερα!», έγραψε με ενθουσιασμό στον λογαριασμό
του.

Η Μαρία Ανδρούτσου μηδένισε το κοντέρ και ξεκί-
νησε να μετράει μπάνια από την πρώτη ημέρα του νέ-
ου έτους. Η δημοφιλής ηθοποιός απολαμβάνει μο-
ναχικές απλωτές στις θάλασσες της Θεσσαλονίκης,
ποζάροντας με εντυπωσιακά ολόσωμα μαγιό που
αναδεικνύουν τη σιλουέτα της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πάει χιόνια, πάει παρα-
λία! Με μότο το «Θάλασσα κι αλμυρό νερό να σε ξε-
χάσω δεν μπορώ», πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις,
ο εκκεντρικός τραγουδιστής κάνει το μπάνιο του κά-
θε μεσημέρι και έπειτα ξαπλώνει στην αμμουδιά για
ηλιοθεραπεία.

Με τους γιους του μοιράζεται ο Γιώργος Λιάγκας
την αγάπη του για τις χειμερινές βουτιές. Ο Γιάννης
και ο Δημήτρης μυήθηκαν από τον διάσημο μπαμπά
τους στο τολμηρό σπορ δίνοντας τακτικά ραντεβού
στο στέκι τους, τη Βουλιαγμένη.

Ο Γιάννης Στάνκογλου ξεκίνησε δειλά δειλά -κατά
τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας- τη θαλασσοθε-
ραπεία στις παραλίες της Αττικής και πλέον έχει γίνει
fan. Ούτε η πρώτη κακοκαιρία «Λέανδρος» δεν τον
κράτησε έξω από το νερό!

«Τα χριστουγεννιάτικα μπάνια είναι τα καλύτερα»,
ισχυρίστηκε ο… λεοντόκαρδος Σάκης Ρουβάς! Ο
ποπ σταρ δημοσίευσε βίντεο να τσαλαβουτά σαν μι-
κρό παιδί, δοκιμάζοντας τις αντοχές του. 

Με μια γενναία βουτιά στον Άλιμο υποδέχτηκε το
2022 ο Σπύρος Μπιμπίλας. «Μπορεί να είμαστε con-
tre lumiere αλλά βγήκαμε φωτό καλλιτεχνική, χει-
μερινή με ήλιο υπέροχο! Έτσι μένουμε δυνατοί και
υγιείς!» έγραψε στη λεζάντα ο πρόεδρος του ΣΕΗ
ποζάροντας με χαμόγελο. Ανήμερα την Πρωτοχρονιά
η Μαρία Νικόλτσιου φόρεσε το μαύρο μπικίνι της και
απτόητη έπεσε στα παγωμένα νερά, στο Πόρτο Ρά-
φτη. Η τολμηρή newscaster του Alpha απόλαυσε τον
ήλιο και τη θάλασσα για να ξορκίσει το κακό, όπως
ενημέρωσε τους followers της στο Instagram.

Ένας μικρός κόλπος στο Λαγονήσι, ανάμεσα στα
βράχια, είναι ο υδάτινος παράδεισος του ηθοποιού
Γιώργου Σταμούλη. Επέλεξε το σημείο για τα βαθιά
του νερά και την απουσία λουόμενων, δίνοντας κα-
θημερινά το «παρών».

Ένα από τα μυστικά της Αννίτας Ναθαναήλ για τέ-
λεια σιλουέτα, είναι το πολύωρο κολύμπι, χειμώνα-
καλοκαίρι. «Και έπειτα έχω τη θάλασσα. Έχω τον βυ-
θό αλλά έχω και τον ήλιο. Έχω την οικογένειά μου
και τους καλούς μου φίλους», αποκάλυψε στο Insta-
gram.

Έξω πέφτουν μύτες και οι
celebrities κάνουν μακροβούτια!



Συγκινητική αποκάλυψη

Στη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων θα προχω-
ρήσει τον επόμενο μήνα η Κατερίνα Καινούργιου.
Η πρωινή οικοδέσποινα του Alpha, σε μια συγκι-
νητική εξομολόγηση, παραδέχτηκε πως, ενώ
στην καριέρα της τα πάει καλά, στα προσωπικά
της τα έχει κάνει χάλια: «Το σκέφτομαι πολύ σο-
βαρά, έχω κάνει πολλά ραντεβού. Έκανα εξετά-
σεις και έχω χαμηλή γονιμότητα. Μιλάμε για την
κατάψυξη ωαρίων για γυναίκες που έχουν περά-
σει το 35ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν κά-
ποιον σύντροφο, δεν έχουν τεκνοποιήσει».

Αγάπη μόνο!

Με ένα αποθεωτικό tweet, ο Νίκος Κοκλώ-
νης απάντησε στο «καρφί» της Ελένης Δήμου,
η οποία παραπονέθηκε πως στο «J2US» την
έβαφε μόνο μία μακιγιέζ, ενώ συμπαίκτες της
είχαν περισσότερες από τρεις! «Είσαι από αυ-
τές που τους αξίζουν του παραμυθιού οι θη-
σαυροί - και δεν εννοώ το οικονομικό. Πάντα
πίστευα πως είσαι καλλιτεχνάρα. Σ’ αγαπώ κι
ας με στενοχώρησες. Κι αν από τις είκοσι μα-
κιγιέζ σ’ έβαφε η μία, δεν επηρέασε τη λάμψη
σου», έγραψε ο παρουσιαστής.

Δημόσια έκκληση μέσω Insta-
gram έκανε ο Γιώργος Καπουτζί-
δης για τη γάτα του Ντίνα, η οποία
εξαφανίσθηκε από το σπίτι του
στην Αίγινα. Ευτυχώς, την επόμε-
νη ημέρα, η άσωτη ψιψίνα επέ-
στρεψε σαν κυρία: «Γύρισε την
ώρα που ξεστόλιζα το δέντρο.
Μπήκε μέσα, πεντακάθαρη, δεν
χαιρέτησε κανένα από τα άλλα
γατιά, έφαγε κονσέρβα και τώρα
έκατσε στην αγαπημένη της θέ-
ση!», ανακοίνωσε ο ηθοποιός.

Ξαναγύρισε 
η Ντίνα

Κάνε το καλό!

Η
Μάρα Δαρμουσλή μάς σύστησε τον γιόκα της! Η γλυκιά μα-
μά και σύζυγος του σεφ Βασίλη Τσατσάκη δημοσίευσε μια
τρυφερή φωτογραφία από τη στιγμή του τοκετού, καλωσο-

ρίζοντας τον υγιέστατο μπέμπη στη ζωή τους. «Σε περιμέναμε και-
ρό. Μέσα σ’ αυτές τις τρελές μέρες που ζούμε, με κορονοϊό και
“Διομήδη”! Να σε κρατάω με μάσκα, νύχτα μέρα, και μόνο όταν
ανοίγεις διάπλατα τα μάτια σου και μοιάζεις να με ψάχνεις για να
συμπληρώσεις το παζλ μυρωδιάς και ήχου, τότε και μόνο τότε σε
αντικρίζω με κομμένη την ανάσα. Πρώτη φορά σε όλα σου κι εγώ
μαζί σου. Κι έχω μια αγωνία. Όχι πώς θα χάσω τα κιλά, ούτε πότε θα
ξαναβρώ τη φόρμα μου, αλλά πώς θα γνωριστούμε καλύτερα και
γρηγορότερα και πώς θα εδραιώσουμε τη μακροχρόνια σχέση μας
και τον θηλασμό μας», έγραψε στη λεζάντα.

Με κορονοϊό ο… κουρέας
Σε καραντίνα από χθες ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο
πρωταγωνιστής της θεατρικής παράστασης «Ο κουρέας της
Σεβίλλης» διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό και το
ανακοίνωσε μέσω Instagram: «Έπεσε και το κάστρο της
Σεβίλλης στο Ακροπόλ! Από κεκτημένη ταχύτητα ως θετικός
άνθρωπος, θετικός και στην Covid, θετικός όμως κι ως
διάθεση. Θα περάσει κι αυτό και θα επανέλθουμε ακμαίοι και
πιο δυνατοί».

Η πρώτη καλή πράξη της νέας χρονιάς για τον
τραγουδιστή Ηλία Μπόγδανο. Ο πρώην «Sur-
vivor» παρέδωσε ρούχα σε οικογένειες προ-
σφύγων σε περιοχή της Θήβας και συγκινημέ-
νος πόζαρε αγκαλιά με δύο παιδάκια. «Τα ρού-
χα που όλοι μαζί συγκεντρώσαμε έφτασαν στη
δομή φιλοξενίας προσφύγων της Ριτσώνας.
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που αντα-
ποκριθήκατε τόσο έντονα στην ενέργεια αυτή»,
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό.
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η πρώτη αγκαλιά



Α
ναρωτιόμαστε συχνά αν η πανδημία ευ-
νόησε τις σχέσεις ή τις έφερε σε ρήξη.
Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες σε νέα
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη χώ-

ρα μας δήλωσαν απόλυτα πιστοί και μονογαμικοί
αυτή την περίοδο και ανέφεραν σαν αιτία τον φόβο
μετάδοσης του νέου κορονοϊού. Στην έρευνα του
Ανδρολογικού Ινστιτούτου αποτυπώνεται μια ση-
μαντική μεταστροφή στην ερωτική συμπεριφορά,
καθώς οι προηγούμενες έδειχναν ότι η απιστία
ανέβαινε στα ύψη, ιδιαίτερα μετά τα lockdowns. Η
έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο των διαδικτυα-
κών ερωτηματολογίων σε αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα 2.000 ενηλίκων από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλι-
κίας 18-54 ετών. 

Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου δρ
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός-ουρο-
λόγος, ανδρολόγος, εξηγεί: «Στη νέα μας έρευνα εν
μέσω αυστηρών μέτρων, απειλής θανάτου στις εν-
τατικές, αύξησης της μεταδοτικότητας και νέων με-
ταλλάξεων, θελήσαμε να αποτυπώσουμε τις αλλα-
γές στην ερωτική ζωή των πολιτών με την κυρίαρχη
ερευνητική υπόθεση πως ο φόβος που έγινε μια
καθημερινή σκέψη στη ζωή στον πλανήτη μπορεί
να επηρεάζει την ερωτική ζωή σε όλες τις εκδηλώ-
σεις της.

Είναι νομοτελειακό δεδομένο ιστορικά, πολιτι-
στικά και κοινωνικά πως ο άνθρωπος όσο ανάγκη
έχει την πίστη σε μια θεότητα (για αυτό και οι θρη-
σκείες επιβιώνουν με τα μεταφυσικά δόγματα χι-

λιάδες χρόνια), άλλο τόσο έχει ανάγκη την απιστία
που είναι φυσική ανθρώπινη ιδιότητα. 

Οι κοινωνίες γνωρίζοντας την άπιστη φύση του
ανθρώπου έφτιαξαν θεσμούς και ιδεολογικοποί-

ησαν την τιμωρία για τους άπιστους αλλόθρη-
σκους, αλλά και τους ερωτικά ανήσυχους πολίτες
της παγκόσμιας θρησκείας που υπηρετεί τον γά-
μο ως μια απόλυτη ηθική αρχή για τη σωτηρία της
ψυχής αλλά και της κοινωνικής επιβίωσης, χωρίς
τις συγκρούσεις που συνήθως ακολουθούν την
ερωτική απιστία σε όλα τα πλάτη και μήκη του
πλανήτη.

Η παγκόσμια στατιστική υποστηρίζει πως ερωτι-
κή, συζυγική και συντροφική πίστη τηρείται μόνο
στο 5% των ζευγαριών που είναι αυστηρά μονογα-
μικά. 

Με δεδομένη την πολιτισμική κυριαρχία της ιδέ-
ας πως οι άνθρωποι πρέπει να είναι πιστοί για να
επιβιώσουν ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομι-
κά, αφού μόνο έτσι θα ζουν αρμονικά και θα προ-
οδεύουν παράγοντας πλούτο και ευτυχία, σε αντί-
θεση με τις “άπιστες” συμπεριφορές που δημιουρ-
γούν συγκρούσεις, χωρισμούς και πολέμους».
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kpapakosto@yahoo.gr

Σύμφωνα με νέα έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας,
οκτώ στους δέκα Έλληνες 
δήλωσαν απόλυτα πιστοί

Γύρισαν στην 
οικογενειακή εστία…
Ο δρ Χρήστος Φλιάτουρας, επιστημονικός
διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου,
αναφέρει πως οι Έλληνες εραστές γύρισαν
στην πίστη της σχέσης και της οικογένειας
από τον φόβο του αγνώστου και του ιού.
«Όλες οι προηγούμενες έρευνες (“Εμβο-
λιασμός: Προνόμια και στον Έρωτα”, Οκτώ-
βριος 2020) έδειξαν πως τα ανήθικα ήθη
ήταν ψηλά -πολύ ψηλά- μέχρι προ μηνών,
ενώ στην περίοδο αυτή οι συμπολίτες μας
γύρισαν στην οικογενειακή εστία και στην
Ιθάκη, όπως ο Οδυσσέας, πιστοί στον οικο-
γενειακό θεσμό και άπιστοι στην απιστία
που εξασκούσαν όλη την περίοδο της παν-
δημίας. Άρα ο φόβος φυλάει τα έρμα και όχι
η αρετή που αντικατέστησε την αμαρτία, που
είναι επίσης διαλεκτικά μια φυσική σχέση
του καλού με το κακό που κρύβει και θα
κρύβει πάντα η ανθρώπινη φύση», είπε χα-
ρακτηριστικά.

Η Covid «εξαφάνισε» την… απιστία!

Δρ Χρήστος Φλιάτουρας, 
επιστημονικός διευθυντής του
Ανδρολογικού Ινστιτούτου

Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός-ουρολόγος, 
ανδρολόγος και πρόεδρος 
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η επικοινωνία σήμερα
δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά γενικότερα
δεν είστε σε φόρμα να συζητήσετε και να
βρείτε λύσεις σε θέματα που πλέον σας
έχουν κουράσει. Μπορεί να έχετε διάσπαση
της προσοχής σας, για αυτό φροντίστε να εί-
στε νηφάλιοι όταν οδηγείτε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα, η προσοχή σας πέφτει σε οικονομι-
κά ζητήματα, αλλά και σε υποχρεώσεις που
σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά. Φροντίστε
να είστε αμέτοχοι σε προκλήσεις που σκοπό
έχουν να σας ταράξουν και να αλλάξουν τα
σχέδιά σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους αναστατωμένους αυτής της πε-
ριόδου, τα πράγματα είναι αρκετά έντονα. Οι
εκνευρισμοί με τους άλλους δεν θα λείψουν,
αλλά και μια επαγγελματική παραφωνία εί-
ναι στο «μενού» αυτής της μέρας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι ψυχολογικές μεταπτώσεις και η ανασφά-
λεια μπορεί να είναι κυρίαρχες τη μέρα αυτή.
Βάλτε μια σειρά σε κάποιες από τις υποχρε-
ώσεις σας. Ακόμη και αν νομίζετε ότι όλα εί-
ναι υπό έλεγχο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρ-
χουν κάποια πράγματα που αγνοούσατε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες υπάρχουν αρκετές
υποθέσεις που δεν σας αφήνουν να ηρεμή-
σετε. Ίσως μάλιστα να πρέπει να αντιμετω-
πίσετε κάποια νομικά τερτίπια ή συμφωνίες
που παρουσιάστηκαν σε ακατάλληλη χρονι-
κή στιγμή και σας βρήκαν απροετοίμαστους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια κούραση και μια ταλαιπωρία την έχετε,
κυρίως με τις επαγγελματικές σας δραστη-
ριότητες, αλλά και τα οικογενειακά σας θέ-
ματα, που αυτή την περίοδο σας έχουν προ-
βληματίσει. Συμβουλή μου είναι να κρατάτε
κατά τη διάρκεια της μέρας λίγο προσωπικό
χρόνο, για να κάνετε κάτι που ευχαριστεί μό-
νο εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, αυτή η μέρα
είναι αρκετά έντονη και κουραστική. Πολλά
θέματα τρέχουν μπροστά σας και εσείς αδυ-
νατείτε να προλάβετε το καθετί στην ώρα
του. Γενικότερα, ήρθε η στιγμή να επανεξε-
τάσετε τη συναισθηματική σας ζωή, γιατί κά-
τι δεν είναι όπως ακριβώς το περιμένατε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Πολύς θυμός είναι συσσωρευμένος μέσα
σας και σίγουρα θα πρέπει να βρείτε τρόπο
εκτόνωσης, όχι όμως πάνω στους άλλους.
Είναι η στιγμή που όλα σας πιέζουν. Ακόμη
και αν έχετε βάλει τάξη στην καθημερινότητά
σας, κάτι καινούργιο θα παρουσιάζεται. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Άλλη μια μέρα εντάσεων και κακών χειρι-
σμών θα δεχτείτε κυρίως εσείς του τρίτου
δεκαημέρου. Νιώθετε ότι οι άλλοι δεν σας
καταλαβαίνουν ή, ακόμη πιο απλά, ότι δεν
θέλουν να σας καταλάβουν, γιατί σκέφτον-
ται τη δική τους και μόνο πλευρά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Φυσικά και βρίσκεστε πρωταγωνιστές
αυτής της περιόδου, με ό,τι μπορεί να ση-
μαίνει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτές τις
μέρες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε μια
αλήθεια, μια κατάσταση, που θα σας φτά-
σει στα όριά σας, σωματικά και συναι-
σθηματικά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πλέον έχετε κατανοήσει ότι η περίοδος αυ-
τή είναι αρκετά απαιτητική για εσάς. Έχετε
να σκεφτείτε θέματα που αφορούν τα
επαγγελματικά σας, την υγεία σας, την οι-
κογένειά σας, τα οικονομικά σας και μέσα
σε όλα αυτά την ασυνεννοησία με τους άλ-
λους, που σας δημιουργεί ακόμη μεγαλύ-
τερο άγχος. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια πιεστική μέρα θα έχετε σήμερα, γιατί
ακόμη και αν αντιμετωπίζετε με ευκολία τις
καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας, δεν
θα είναι συνεργάσιμο το περιβάλλον σας και
γενικότερα τα πρόσωπα που βρίσκονται στον
οικογενειακό σας περίγυρο. 
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HΣελήνη συνεχίζει να βρίσκεται και σήμερα
στο ζώδιο των Διδύμων, όπου έρχεται σε
αντίθεση με τον Άρη και τετράγωνο με τον
Ποσειδώνα. Η δράση ή ενέργεια και η

αντιμετώπιση των καταστάσεων είναι πολύ δύσκολα
διαχειρίσιμες μόνο από τη δική μας βούληση.
Υπάρχουν καταστάσεις που μας περιορίζουν
(πανδημία κ.ά.) βάζοντας ακόμη και την
επικοινωνία μας σε περιορισμό. Συνδυαστικά με τις
δύσκολες πλανητικές όψεις της περιόδου αυτής, η
συγκεκριμένη μέρα έχει ένα πρόσθετο δύσκολο
φορτίο. 



Δ
εν εξέπληξε κανέναν ο «αψύς Κρη-
τικός» Παύλος Πολάκης, όπως τον
έχει αποκαλέσει ο πρωθυπουργός,
με τα όσα νέα είπε για τις προθέσεις

του ΣΥΡΙΖΑ, εάν και όποτε έλθει ξανά στην εξου-
σία, ούτε βέβαια με τα άλματα λογικής και τα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το έτερο
στέλεχος του κόμματός του Στέλιος Παππάς.

Απλώς επιβεβαίωσαν ότι στο στόχαστρο του
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται οι θεσμοί. Και μάλιστα, πριν
από όλους εκείνος που τους δυσκολεύει περισ-
σότερο, ο θεσμός της Δικαιοσύνης.

Γιατί άραγε;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.
Σε εκδήλωση που έγινε στην Καισαριανή, την

οποία είχε διοργανώσει ο Στέλιος Παππάς (πα-
τέρας του Νίκου Παππά), ο πατέρας του πρώην
υπουργού, κατά τη συνήθη τακτική πολλών στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε ορισμένα λογικά
άλματα, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αυ-
θαίρετους συνειρμούς, όπως ότι η περίπτωση
των κατηγορουμένων δημοσιογράφων για την
υπόθεση της Novartis προσιδιάζει με την ερευ-
νητική δημοσιογραφία της υπόθεσης Λαμπρά-
κη, όπου -όπως υποστήριξε- στο τέλος οι ένοχοι
Κοτζαμάνηδες έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης
από τη χούντα όταν όρισε πρωθυπουργό τον
πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταν-
τίνο Κόλλια. 

Δηλαδή επί της ουσίας, ο πατέρας του Νίκου
Παππά με τα άλματα… «λογικής» που έκανε και

μέσα στην… πολιτική του κάψα, προχώρησε σε
δύο ανεπίτρεπτα συμπεράσματα: Πρώτον, αμφι-
σβήτησε τη Δικαιοσύνη και, δεύτερον, ταύτισε
τον χουντικό Κόλλια με τον σημερινό εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου κ. Βασίλη Πλιώτα.

Την «πάσα» Παππά ανέλαβε να την προχωρή-
σει πάρα πέρα ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μέ-
σα στην πληθωρικότητα του λόγου του ήταν και
πολλαπλώς αποκαλυπτικός.

Εκείνο, όμως, που ήταν αποκαλυπτικό των
πολιτικών προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η δήλω-
ση Πολάκη ότι το κόμμα του όταν ξαναγίνει κυ-
βέρνηση θα προσλάβει δικαστές, προκειμένου
να ανανεώσει το δικαστικό σώμα και να οδηγή-
σει σε εθελουσία έξοδο όλους τους λειτουργούς
της Δικαιοσύνης που είναι πάνω από 55 ετών!

Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε να πει «κοίτα
ποιος μιλάει» και να θυμηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
εκείνος που έδωσε μάχη ως κυβέρνηση να αυ-
ξήσει το όριο ηλικίας των δικαστών με στόχο να
παραμείνει στη θέση της η εκλεκτή του κ. Τσί-
πρα, Βασιλική Θάνου, και το όλο θέμα να λήξει
εκεί.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για μια επαναλαμβα-
νόμενη απειλή που προέρχεται για μία ακόμη
φορά από τα χείλη ενός στενού συνεργάτη του
πρώην πρωθυπουργού και νυν αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε τα πράγματα
αποκτούν άλλη διάσταση. 

Μια διάσταση που δεν μπορεί να λήξει στο τυ-
πικό «εντάξει μωρέ, ο Πολάκης τα λέει». Θυμί-

ζουμε ότι ο Πολάκης ποτέ δεν έλαβε οιαδήποτε
δημόσια επίπληξη για όσα κατ’ επανάληψη λέει.
Επισημαίνουμε ότι αυτά που λέει είναι απειλές
σε βάρος ενός εκ των τριών θεσμών μιας δημο-
κρατίας, της Δικαιοσύνης. Και τονίζουμε ότι η
θεωρία πως «τη δεύτερη φορά θα είμαστε αλ-
λιώς», και του «ελέγχου των αρμών της εξου-
σίας», είναι μια θεωρία που κάθε λίγο και λιγάκι
επανέρχεται ως απειλή από διάφορα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται
για συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κα-
θώς κάποιοι φαίνεται ότι αναπολούν τις ευκαι-
ρίες που έχασαν να ελέγξουν πλήρως το κράτος
στα τεσσεράμισι χρόνια που κυβέρνησαν τη χώ-
ρα με τον ακροδεξιό εταίρο τους.

Η απουσία οιασδήποτε αντίδρασης -και πάλι-
από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
επιβεβαιώνει ότι το θέμα είναι υπαρκτό και ότι,
ίσως, ο μεγαλύτερος εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είναι η
δημοκρατία και οι θεσμοί της. 

Με όλα τα παραπάνω, αποκτά ιδιαίτερη ουσία
το ερώτημα που διατύπωσε ο πρωθυπουργός
στην προχθεσινή, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή
του στον Νίκο Χατζηνικολάου (ΑΝΤ1): «Προσω-
πικά, δεν παρεμβαίνω στη Δικαιοσύνη, διότι μου
απαγορεύεται θεσμικά. Το ερώτημα είναι γιατί
παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί, δηλαδή, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί χειραγω-
γούνται από την κυβέρνηση; Aν το πιστεύει, να
βγει να το πει!».

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ούτε και τώρα θα τραβήξει 
ο Τσίπρας το αυτί του Πολάκη;
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Στο στόχαστρο
του ΣΥΡΙΖΑ
βρίσκονται
οι θεσμοί και
μάλιστα πριν 
από όλους
εκείνος που τους
δυσκολεύει
περισσότερο, 
ο θεσμός της
Δικαιοσύνης


