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EDITORIAL

Το μπρα ντε φερ 
για τον μεγαλύτερο 

από τον τρίτο 

Καλό το δάσος,
αλλά να δει 

και τα... δέντρα

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Η χώρα χρειάζεται 
ένα νέο τουριστικό προϊόν
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«Άσ’ το γι’ αργότερα»:
Πώς να αντιμετωπίσετε
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Μ
ε το «καλημέρα» της κυβερνητικής περι-
πέτειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ενι-
σχυμένο σε αρμοδιότητες πρωθυπουργικό

γραφείο, οι υπουργοί και όλα τα στελέχη των υπουρ-
γείων τους έδειξαν την προσήλωσή τους στις προ-
εκλογικές δεσμεύσεις και έστρεψαν το κύριος βάρος
στο προς υλοποίηση έργο. Σε αυτή την κατεύθυνση
έγιναν σχεδόν άμεσα καίριες νομοθετικές αλλά και
διαδικαστικές παρεμβάσεις με γνώμονα την ανόρ-
θωση της χώρας, την ανοικοδόμηση της οικονομίας,
την επιτάχυνση της ψηφιακής διακυβέρνησης, τη
δημιουργία φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, την
κατάργηση των αγκυλώσεων στο Δημόσιο, την πρό-
οδο της συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα
και πολλά ακόμη.

Ήρθε ο κορονοϊός και υπήρξε αναπόδραστα αλλά
μερικώς «φρένο» στα κυβερνητικά σχέδια, γιατί έπρε-
πε να προβλεφθούν αστραπιαίες λύσεις για τα lock-
downs και τους τρόπους ενίσχυσης των πλητόμμενων
επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους σε αναστολή.
Ωστόσο και στις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας, με
αβέβαιη την έκβαση της μάχης με τον άγνωστο εχθρό,
η μεγάλη εικόνα παρέμενε σταθερή και καθαρή στον
ορίζοντα. Σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι θεώρησαν και
θεωρούν ότι αυτό έγινε και γίνεται σε βάρος της προ-
σοχής που χρειάζονταν/χρειάζονται η καθημερινή
ζωή, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το «καλάθι
της νοικοκυράς» και τα συναφή.

Ο πολίτης πολλές φορές μπορεί να παραβλέψει το
γεγονός ότι η χώρα ανακτά την εμπιστοσύνη των

αγορών, να αδιαφορήσει για την είσοδο κολοσσών
στο ΓΕΜΗ, να προσπεράσει τη θωράκιση της άμυνας
και να «σκαλώσει» στο ότι με το 20άρικο ψώνισε λι-
γότερα προϊόντα ή έβαλε ένα λίτρο λιγότερο βενζίνη.
Και έχει δίκιο, γιατί και ταλαιπωρημένος είναι από τη
μακρόχρονη περιπέτεια των μνημονίων και ανα-
σφάλεια νιώθει για το αύριο, γιατί διαπιστώνει την
αβεβαιότητα διεθνώς και «καίγεται» να δει ότι κά-
ποιος τα βλέπει όλα αυτά και είναι εκεί για να τον
στηρίξει.

Καλό το δάσος, αλλά καμιά φορά οι πολίτες θέλουν
να βλέπουν και το δέντρο στη γειτονιά ή στην αυλή
τους. Και εκεί πρέπει να στρέψει τις προσπάθειές του
το κυβερνητικό επιτελείο, στο πώς θα βελτιωθεί η κα-
θημερινότητα των Ελλήνων. 
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Άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηρίζουν από το Μέγαρο
Μαξίμου τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron
Analysis που πρόβαλε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Παρά τις προφανείς αντιξοότητες της τρέχουσας συγ-
κυρίας, με τις «δίδυμες» κρίσεις της πανδημίας και της
ακρίβειας, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για εντυ-
πωσιακή ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία

και καταγράφει άνοδο της τάξεως του 1,6% εν συγκρίσει
με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, ενώ
διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ της τάξε-
ως του 9,5%. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, δε, πως η
προοπτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης προδιαγράφεται τουλάχιστον προβληματική, αν
κρίνει κανείς από τη μικρή διαφορά, μόλις στο 4,6%, που
έχει από το Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το πλέον θετικό ωστόσο για το κυβερνών κόμμα
εύρημα δεν είναι άλλο από την εκτίμηση ψήφου, η
οποία εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία να αποσπά το
36% στις επικείμενες εκλογές της απλής αναλογι-
κής, ποσοστό που, εφ’ όσον επιβεβαιωθεί, σημαίνει
πως στην επαναληπτική κάλπη με τον νέο εκλογικό
νόμο της ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ φλερτάρει
έντονα με την αυτοδυναμία.

«Η
εποχή της εσωστρέφειας, η
εποχή της μιζέριας, έχει πα-
ρέλθει ανεπιστρεπτί. Η Ελ-
λάδα του 2022 δεν είναι η

Ελλάδα του 2012. Και είναι σε θέση και πρέ-
πει να διεκδικεί τον ρόλο που της αναλογεί
στο διεθνές στερέωμα». 

Με αυτήν τη φράση ο πρωθυπουργός
χθες έδωσε το στίγμα της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής σε ευρεία τηλεδιάσκεψη
που διήρκεσε περί τις τρεις ώρες στο
υπουργείο Εξωτερικών με τους πρέσβεις
της χώρας και τους επικεφαλής των Μόνι-
μων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο
εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας το χθεσινό
ρεπορτάζ της «Political». Στον διάλογο που
έγινε, παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άκουσε
την οπτική τους και για μια σειρά θεμάτων
στις αποστολές, όπου υπηρετούν, ενώ πρό-

θεση του κ. Μητσοτάκη είναι η επαφή που
ξεκίνησε χθες να καθιερωθεί πλέον σε ετή-
σια βάση στο ανώτατο επίπεδο. 

Διεθνείς εξελίξεις
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο

Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα
είναι μια ισχυρή και εξωστρεφής χώρα που
συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις, έχει
λόγο και άποψη σε κάθε πολυμερές φό-
ρουμ, είναι σε θέση να καινοτομεί, να δεί-
χνει τον δρόμο και να βρίσκεται μπροστά
από άλλες χώρες σε ευρωπαϊκές συζητή-
σεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή
για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid-19 αλλά και για την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών. Τόνισε, δε, ότι η ελληνική
εξωτερική πολιτική με γνώμονα το διεθνές
δίκαιο δεν περιορίζεται γεωγραφικά και
επεκτείνεται στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο,
τη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο,
ενδυναμώνει την υπερατλαντική συμμαχία
και συνομιλεί ταυτόχρονα με ειλικρίνεια με
πρωτεύουσες, όπως η Μόσχα και το Πεκίνο.
Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε «την

ετοιμότητα της Ελλάδας για διάλογο με βάση
τη διεθνή νομιμότητα», τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι η χώρα μας είναι εξίσου έτοιμη να
προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματά της, στόχο τον οποίο υπηρετούν
οι συμφωνίες της Ελλάδας με χώρες της πε-
ριοχής, όπως η Ιταλία και η Αίγυπτος, οι τρι-
μερείς συμπράξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο και η εμβάθυνση των σχέσεων με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική
Αραβία, καθώς και οι αμυντικές συμφωνίες
με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Ακόμη, ο κ. Μητσο-
τάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να
πρωταγωνιστήσει ξανά στα Βαλκάνια όντας
«η ατμομηχανή της ανάπτυξης, της σταθε-
ρότητας και της ευημερίας», ενώ στάθηκε
ιδιαίτερα και στον ρόλο της οικονομικής δι-
πλωματίας και της εξωστρέφειας των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. 

ΧΧωρίς την «O» για
καθαρό πολιτικό
ορίζοντα
Σε έναν ιδιότυπο αγώνα δρόμου
έχουν επιδοθεί Μέγαρο Μαξίμου και
υπουργείο Υγείας προκειμένου να
επιταχυνθεί το fade out της Όμικρον
και κατ’ επέκταση της πανδημίας εν
συνόλω, εφ’ όσον δεν καταγραφεί
κάποια νέα ανησυχητική εξέλιξη. Ο
εν λόγω στόχος δεν είναι αυτοτελής.
Συσχετίζεται, όπως είναι εύλογο, με
τον γενικότερο πολιτικό σχεδιασμό
και την… ορατότητα των επομένων
μηνών. Εξ ου και τις αμέσως επόμε-
νες μέρες η κυβερνητική επικοινω-
νιακή εκστρατεία υπέρ του εμβολια-
σμού βάζει στο μικροσκόπιό της τους
περί τις 800.000 ενήλικους συμπολί-
τες μας που ενώ δικαιούνται να κά-
νουν την αναμνηστική δόση, δεν το
έχουν πράξει ακόμη, καθώς οι ειδι-
κοί ομονοούν πως η γ’ δόση αποδει-
κνύεται εκ των ων ουκ άνευ για την
οριστική εκτόνωση του 5ου κύματος.
Με άλλα λόγια, καθαρό πολιτικό το-
πίο σε συνθήκες πανδημίας δεν μπο-
ρεί να υπάρξει. Και αυτό το γνωρίζει
καλά πρώτα από όλους ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, εξ ου και έδωσε, σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
από τις αρχές της εβδομάδας το σύν-
θημα μιας πιο συντηρητικής προσέγ-
γισης, μέσω της καθυστέρησης κατά
μία εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν,
της άρσης των περιοριστικών μέ-
τρων. Τυχόν πισωγύρισμα πέραν του
γεγονότος ότι θα προσθέσει πολιτική
πίεση στην κυβέρνηση, σε μια περίο-
δο κατά την οποία υφίσταται επικρί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, θα παρατείνει τις έκτακτες
υγειονομικές, άρα και πολιτικές
συνθήκες, στενεύοντας τα περιθώ-
ρια πολιτικών ελιγμών του Κυριάκου
Μητσοτάκη. 

Τρίωρη τηλεδιάσκεψη στο
υπουργείο Εξωτερικών προς
ενίσχυση της εξωστρέφειας
της χώρας 

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Φλερτάρει με την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία  

«Ντιρεκτίβα» Μητσοτάκη
στους Έλληνες πρέσβεις
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Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ρ
ελάνς με ευρύτερη πολιτική ση-
μασία αλλά και σημειολογία επι-
χειρεί η Νέα Δημοκρατία με
αφορμή τα πορίσματα της Εξε-

ταστικής Επιτροπής για χειραγώγηση της
κοινής γνώμης, που συστήθηκε κατόπιν
αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ για τη λίστα Πέτσα
και τις δημοσκοπήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
της Επιτροπής και αφού κατατέθηκαν και
τα 4 διαφορετικά πορίσματα των κομμά-
των, παρότι κοινοβουλευτικά η κίνηση
αναμενόταν από την αξιωματική αντιπολί-
τευση που είχε ζητήσει την Εξεταστική,
τελικά η ΝΔ πέρασε στην αντεπίθεση. Με
την υπογραφή του Κ. Μητσοτάκη και των
άλλων 156 βουλευτών της ΝΔ κατατέθηκε
στον Πρόεδρο της Βουλής αίτημα συζήτη-
σης του πορίσματος στην Ολομέλεια, που
κατόπιν συνεννόησης θα πραγματοποι-
ηθεί την επόμενη Παρασκευή!

Η πρωτοβουλία
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες

της «Political», η πρωτοβουλία ανήκει
στον στενό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου
και υλοποιήθηκε από τον γραμματέα της

ΚΟ του κόμματος Μπούγα σε συνεργασία
με τον πρόεδρο της Εξεταστικής Γιάννη
Κεφαλογιάννη. 

Η απόφαση για ρελάνς ελήφθη με το
σκεπτικό ότι οι εργασίες της Εξεταστικής,
όπως εξελίχθηκαν, γύρισαν μπούμερανγκ
για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν μπόρεσε να
στοιχειοθετηθεί κατηγορία περί πολιτικής
ανάμειξης στα κονδύλια που δόθηκαν στα
ΜΜΕ την περίοδο της πανδημίας, ενώ η
αξιωματική αντιπολίτευση βρέθηκε υπό-
λογη για δημοσκοπικές εταιρείες που

σχετίζονται με κάποια στελέχη της. Η ΝΔ
θεωρεί ότι από τη συζήτηση στην Ολομέ-
λεια θα υπάρξει δικαίωση και για κάποια
πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναπόφευκτα στο
μενού της αντιπαράθεσης θα βρεθούν και
οι πρόσφατες διώξεις της Δικαιοσύνης
κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων.
Ερωτηματικό παραμένει αν στη συζήτηση
θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός, καθώς
μέχρι τώρα από πλευράς κυβέρνησης ετί-
θετο το επιχείρημα ότι οι Εξεταστικές και

Προανακριτικές είναι υπόθεση αποκλει-
στικά της Βουλής. 

Με την υπογραφή Μητσοτάκη
και των άλλων 156 βουλευτών
της ΝΔ συζητείται στην
Ολομέλεια την επόμενη
Παρασκευή

Νέα μετωπική Άδωνι - Πολάκη στη Βουλή για τη θνητότητα της πανδημίας
Στα χαρακώματα για ακόμη μία φορά στη Βουλή Άδωνις Γε-

ωργιάδης και Παύλος Πολάκης, με αφορμή τους σκληρούς
δείκτες της πανδημίας και τη θνητότητα.

Τη σπίθα άναψε ο Σφακιανός πρώην υπουργός
υποστηρίζοντας ότι «αν ο ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από δύο
χρόνια πανδημίας είχε περισσότερους από 22 χι-
λιάδες νεκρούς συνολικά, θα μας είχατε κρεμάσει
στο Σύνταγμα», για να του απαντήσει ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να αφήνει τον
κ. Πολάκη να μιλά για τους νεκρούς, γιατί με τα αντιεμ-
βολιαστικά του κηρύγματα συνέβαλε στο μπλοκάρισμα της
διαδικασίας εμβολιασμού στη χώρα μας. «Δεν θα άφηνα τον
Πολάκη γιατί είναι ο άτυπος αρχηγός του αντιεμβολιαστικού κι-
νήματος, τώρα μιλάει για τα μονοκλωνικά και άφησε τη μητέρα
του ανεμβολίαστη από την τρίτη δόση», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην κόντρα παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι

δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι κυβερνά και επιρ-
ρίπτει ευθύνες για τις αποτυχίες της σε άλ-

λους. «Δεν υπάρχει καμία αποτυχία του
εμβολιαστικού προγράμματος στην
Ελλάδα. Η κυβέρνηση κατάφερε να
φτιάξει ένα από τα καλύτερα συστή-

ματα εμβολιασμού στην Ευρώπη», απάν-
τησε ο υπουργός Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας

ότι υπάρχει δυστυχώς ένας σκληρός πυρήνας ανθρώ-
πων που δεν δέχεται να εμβολιαστεί και αυτό δεν είναι ευθύνη
της κυβέρνησης. Σημείωσε εκ νέου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη
που αφήνει τον Πολάκη να μιλάει και διαχέοντας δηλητήριο για
τα εμβόλια «παίρνει κόσμο στον λαιμό του».

Ο δεύτερος γύρος της αντιπαράθεσης αφορούσε τη μητέ-
ρα του Παύλου Πολάκη, με τον πρώην υπουργό να κατηγορεί

την κυβέρνηση ότι, παρότι είχε υποκείμενο νόσημα,
δεν μπόρεσε να υποβληθεί σε PCR test, περιμέ-

νοντας πέντε ώρες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου
και τον κ. Γεωργιάδη να του απαντά ότι οι οδη-
γίες των γιατρών είναι στους άνω των 60 και σε
όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα να γίνεται

γρήγορα η τρίτη δόση.
«Μου έκανε εντύπωση που αφήσατε τη μητέρα σας

που ήταν ακριβώς στην κατηγορία αυτή για την οποία οι
γιατροί είπαν να εμβολιαστεί», είπε ο Α. Γεωργιάδης προτρέ-
ποντας τον πρώην υπουργό να «μην μπουν οι μητέρες στην πο-
λιτική αντιπαράθεση» και πως κακώς εκείνος εξέθεσε τη δική
της περίπτωση στα social media. 

Αιφνιδιασμός από
ΝΔ με το πόρισμα
της Εξεταστικής 
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Η
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα στο
Πολιτικό Συμβούλιο της Τε-
τάρτης για εκλογή προέδρου
του κόμματος αλλά και Κεντρι-

κής Επιτροπής από τη βάση ταρακούνησε
βαθιά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται
από την επομένη των εκλογών του 2019
σε δυσμενή κατάσταση. Από τη μια πλευ-
ρά οι προεδρικοί και οι κεντρογενείς
που... πανηγύρισαν και από την άλλη οι
παλιοί 53+, οι οποίοι πλέον εκφράζονται
-πιο διευρυμένα- από την τάση της Ομ-
πρέλας, που εξέφρασαν ανοιχτά τη δια-
φωνία τους καταψηφίζοντας και πλέον
μελετούν τις επόμενές τους κινήσεις μέ-
χρι το Συνέδριο.

Οι ίντριγκες, οι τάσεις, ο εσωκομματι-
κός πόλεμος των στελεχών, οι καταγγε-
λίες που φτάνουν στο οργανωτικό γρα-
φείο, η καταστρατήγηση του καταστατικού
από το ίδιο το οργανωτικό γραφείο και τα
συντροφικά μαχαιρώματα, σε συνάρτηση
με το γεγονός πως παρά τις έντονες κοι-
νωνικές οξύνσεις λόγω πανδημίας και οι-
κονομίας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «τσιμπά» δημο-
σκοπικά, ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τον
πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση να
καταθέσει μια τέτοια πρόταση, η οποία θα
πάει για ψήφιση στο συνέδριο της 31ης
Μαρτίου.

Η εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επι-
τροπής από τη βάση, καθώς και η βελτίω-
ση του καταστατικού είναι αίτημα των τε-
λευταίων ετών από ένα μεγάλο κομμάτι
του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε στις γραμμές της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς από το 2012 και
έπειτα. Είναι το κομμάτι εκείνο που υπο-
στηρίζει χωρίς αστερίσκους το άνοιγμα
του κόμματος στην κοινωνία, τη δημιουρ-
γία ενός πλατύ δημοκρατικού μετώπου
που θα γίνει το κοινωνικό και πολιτικό αν-
τίβαρο της Δεξιάς και θα λάβει εκ νέου τη
λαϊκή εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης
δεύτερης φοράς Αριστεράς.

Κάποιοι ήξεραν
Είναι ευρέως γνωστό ότι στην πλειονό-

τητα των μηχανισμών του ΣΥΡΙΖΑ βρί-
σκονται μέλη και στελέχη της Ομπρέλας.
Μετά τα περσινά γεγονότα, με τη σωρεία
διαγραφών νέων μελών από τον γραμμα-
τέα Τζανακόπουλο και το Οργανωτικό
Γραφείο -τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο
Τσίπρας φώναζε για νέες εγγραφές και
διεύρυνση- η απαίτηση για αύξηση της
συμμετοχής αλλά και της εσωκομματικής
δημοκρατίας, του ιδεολογικού πλουραλι-
σμού και της κοινωνικής «γείωσης» γι-

γαντώθηκε.  Στο προηγούμενο Πολιτικό
Συμβούλιο, όταν αποφασίστηκε η συνέ-
χεια της έκδοσης του καθημερινού φύλ-
λου της «Αυγής», πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που
βρίσκονται πολύ κοντά -σε προσωπικό
επίπεδο- στον πρόεδρο Τσίπρα δήλωσαν
στο «Political» πως «ο Τσίπρας είναι απο-
φασισμένος να τα αλλάξει όλα και θα τα
αλλάξει. Θα δεις πράγματα τις επόμενες
μέρες. Ξαφνικά θα πράξει».

Για τη βελτίωση του καταστατικού
υπήρχε ευρεία ενημέρωση, αφού συστά-

θηκε Επιτροπή με επικεφαλής τον Γιάννη
Δραγασάκη, σε συνεργασία με τη Δανάη
Κολτσίδα του Ινστιτούτου Πουλατζάς.

Για την πρόταση της εκλογής προέδρου
από τη βάση συζητούσαν καιρό, αλλά δεν
περίμεναν πως θα κατατεθεί από τον ίδιο
τον Τσίπρα τη δεδομένη στιγμή, μιας και η
πρόταση αυτή από τον ίδιο τον πρόεδρο
φέρει βαρύ μήνυμα μη ανοχής άλλων εχ-
θρικών εσωκομματικών κινήσεων που
ήδη έχουν στοιχίσει δημοσκοπικά στο
κόμμα. 

Ποιους ενόχλησε η πρόταση Τσίπρα 

Πανηγυρισμοί επικρατούν στην τάση των προεδρικών,
οι οποίοι ξεσπάθωσαν κατά της Ομπρέλας και στελε-
χών της στα social media. Η λέξη που εντοπίζεται στις
περισσότερες αναρτήσεις στελεχών, μελών και φίλων
του κόμματος είναι «επιτέλους». «Κάναμε πολλή υπο-
μονή από τότε που ήμασταν κυβέρνηση και ανεχτήκα-
με πολλά. Όταν ο Τσίπρας μιλά για διεύρυνση, θα πρέ-
πει να την υποστηρίξει στα αλήθεια, όχι να αφήνει τα
εμπόδια να αλωνίζουν. Τώρα θα ψηφίζει ο κόσμος του
ΣΥΡΙΖΑ και όχι οι ομαδούλες και οι φράξιες», αναφέ-
ρουν πηγές της Προοδευτικής Συμμαχίας.
Από την άλλη πλευρά, πηγές της Ομπρέλας τονίζουν
ότι «με αυτό τον τρόπο ο Τσίπρας καταργεί τη λενινι-
στική δομή εκλογής ΚΕ αλλά και του αρχηγού (γραμ-
ματέας στα κομμουνιστικά κόμματα, πρόεδρος στον

ΣΥΡΙΖΑ). Δηλαδή, με δύο κινήσεις εξαλείφει την αρι-
στερή ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μας επιβεβαιώνει που
τόσα χρόνια φωνάζουμε για τις πολιτικές του πρωτο-
βουλίες, που απέχουν παρασάγγας από τη στρατηγική
της Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα δεν θα εί-
ναι Αριστερά, θα είναι κάτι άλλο», υπογραμμίζουν οι
ίδιες πηγές.
Η διαφωνία της αριστερής τάσης του κόμματος εκ-
φράστηκε και στην ψηφοφορία της πρότασης Τσίπρα,
την οποία υπερψήφισαν 27 μέλη του Συμβουλίου και
καταψήφισαν 11, οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος
Βούτσης, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Θοδωρής
Δρίτσας, Δημήτρης Βίτσας, Τασία Χριστοδουλοπού-
λου, Ράνια Σβίγγου, Έφη Καλαμαρά, Πάνος Λάμπρου
και Κωνσταντίνος Βλαχάκης.

Προεδρικοί και οι
κεντρογενείς πανηγυρίζουν,
ενώ οι 53+ διαφωνούν 
και ετοιμάζουν τα όπλα τους
για το Συνέδριο 

Στα κάγκελα η Ομπρέλα και πόλεμος στα social media



Μ
ε τη δική του γενιά, των σα-
ραντάρηδων, θα δώσει τη
μάχη στο πολιτικό μετερίζι
της χώρας ο Νίκος Ανδρου-

λάκης, όπως δείχνουν οι επιλογές του στις
θέσεις-κλειδιά του κόμματος. Ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ άνοιξε χθες τα
χαρτιά του ανακοινώνοντας τα πρόσωπα
που θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρα-
τος της πολιτικής του. Ειδικότερα:

• ΕΕκπρόσωπος Τύπου, ο δικηγόρος και
μέχρι πρώην διευθυντής της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας Δημήτρης Μάντζος.
• Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, η δι-
κηγόρος και δημοτική σύμβουλος Αλίμου
Αναστασία Σιμητροπούλου.
• Επικεφαλής της Επιτροπής για την Αυτο-
οργάνωση του Κινήματος αναλαμβάνει ο
βουλευτής Χαλκιδικής και πληροφορικά-
ριος Απόστολος Πάνας.
• Διευθύντρια του γραφείου του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλ-

λαγής, η δικηγόρος Έλενα Αναστασίου.
• Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
ο Θεσσαλονικιός δικηγόρος Θανάσης
Γλαβίνας.
• Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού για το
ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής, η Μάρα
Κουκουδάκη με σπουδές στις Πολιτικές
Επιστήμες.
• Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελ-

τίων, ο μηχανολόγος και πρώην βουλευ-
τής Ιωαννίνων Ευάγγελος Αργύρης.

Είναι σαφές ότι με τις επιλογές αυτές η
νέα ηγεσία επιθυμεί να δώσει το στίγμα
της ανανέωσης και ταυτόχρονα να αλλάξει
την εικόνα του κόμματος με πρόσωπα
άφθαρτα αλλά με ρίζες στο κομματικό πε-
ριβάλλον. Ωστόσο στο ευαίσθητο κομμάτι
της στελέχωσης των ψηφοδελτίων προτι-
μήθηκε ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Βαγ-
γέλης Αργύρης, ένα στέλεχος που πέρα
από την πολιτική του εμπειρία γνωρίζει
πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία του
κόμματος και όπως έχει αποδειχτεί, μπο-
ρεί να φέρνει σε πέρας «δύσκολες απο-
στολές».

Σε μια πρώτη ανάγνωση, το μεγάλο
στοίχημα είναι η επιλογή του νεαρού βου-
λευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα που
επιφορτίστηκε με την ευθύνη της αυτοορ-
γάνωσης του Κινήματος, που αποτελεί
κομβικό σημείο στη στρατηγική για την
ανάκαμψη του κόμματος.

Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη
δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους τόσο
για την σαρωτική εκλογή της Εύας Καϊλή
στη θέση της αντιπροέδρου στο Ευρωκοι-
νοβούλιο όσο και για τη θετική έκβαση
που είχε η παρουσία του Νίκου Ανδρου-

λάκη στο Στρασβούργο. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ άδραξε την ευκαιρία να
πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με
Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ είχε
και ένα σύντομο τετ α τετ με τον Γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. 

Με την επιστροφή του στην Αθήνα ο Νί-
κος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει σειρά
πρωτοβουλιών ενόψει και της επίκαιρης
επερώτησης που κατέθεσε το κόμμα του
με αντικείμενο την ακρίβεια και τις προτά-
σεις του Κινήματος για τη στήριξη νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποι-
ηθούν συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις
με ενώσεις και αρμόδιους φορείς όπως
ΣΕΒ, ΣΒΕ, Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας, ΓΣΕΒΕΕ, Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Αθηνών, Εμπορικός Σύλλογος
Αθηνών, φορείς λιανεμπορίου, ΓΣΕΕ,
Ενώσεις Καταναλωτών κ.ά.
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του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Χατζηδάκης: Υποκρισία ΣΥΡΙΖΑ με τις πενθήμερες άδειες ειδικού σκοπού
Στην πάγια νομοθεσία που έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυ-

βερνήσεις παρέπεμψε ο υπουργός Εργασίας, υπεραμυνόμενος
στη Βουλή της τροπολογίας για τις πενθήμερες άδειες ειδικού
σκοπού γονέων του ιδιωτικού τομέα των οποίων τα παιδιά νο-
σούν από κορονοϊό. «Όταν εφαρμόζατε εσείς μια ρύθμιση ήταν
καλή, όταν τη φέρνουμε εμείς είμαστε νεοφιλελεύθεροι», είπε ο
υπουργός απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας
τον ΣΥΡΙΖΑ για δημαγωγία και υποκρισία. 

Ο Κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για ρύθμιση που επιταχύνει τις
διαδικασίες και τις αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι η λογική
είναι ίδια με αυτή που ίσχυε μέχρι τώρα. Κατηγόρησε, δε, τον
ΣΥΡΙΖΑ για προχειρότητα, καθώς έφερε μια τροπολογία για
αποζημιώσεις στους γονείς αλλά δεν έφερε αντίστοιχη για τις
αποζημιώσεις στους γονείς όταν εκείνοι νοσούν. «Δεν είναι άν-
θρωποι όταν νοσούν οι ίδιοι;», αναρωτήθηκε ο υπουργός. Ανα-

φερόμενος στην τροπολογία, τόνισε ότι το πενθήμερο μπορεί να
παραταθεί με βάση τις γενικές διατάξεις και πως από τις 5 ημέ-
ρες άδειας προβλέπεται κατ’ αναλογία εφαρμογή διατάξεων, 3
μέρες θα πληρώνει ο εργοδότης, την 4η θα την καλύπτει το Δη-
μόσιο και απλώς προβλέπεται συμψηφισμός την τελευταία ημέ-
ρα με τη γενική άδεια εργαζομένου.

Μιλώντας για τη διάταξη που αφορά τον κατώτατο μισθό, ο
υπουργός Εργασίας προανήγγειλε ότι οι εργαζόμενοι θα δουν
τις αυξήσεις στις τσέπες τους σε μερικούς μήνες. Είπε επίσης
ότι η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού σε ετήσια βάση θα
κυμαίνεται από 305 ευρώ μέχρι 533 ευρώ. Αναφέρθηκε, τέλος,
στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν πτώση της ανεργίας στο
13,3%, εκτιμώντας μάλιστα ότι θα αποκλιμακωθεί περισσότερο,
όσο και αν αυτό στενοχωρεί την αντιπολίτευση για μικροκομμα-
τικούς λόγους.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Α.
Χαρίτση να τονίζει ότι εν μέσω πανδημίας «δεν βρισκόμαστε σε
πάγιες συνθήκες για να μιλάμε για πάγιες διατάξεις». Χαρακτή-
ρισε ντροπιαστική και τιμωρητική για τους γονείς την τροπολο-
γία, ζητώντας να γίνει δεκτή η νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για την οποία υποστήριξε ότι αποκαθιστά τη δυνατότητα
εργαζόμενων γονέων να παίρνουν αυτονόητη άδεια για να
φροντίζουν τα παιδιά τους. Η κόντρα για τις άδειες ειδικού σκο-
πού συνεχίστηκε και με τη ρύθμιση του Μ. Βορίδη, που αφορά
τους γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο. Όπως υπογράμμισε
και ο υπουργός Εσωτερικών, το νομοθετικό πλαίσιο για τις άδει-
ες γονέων που αρρωσταίνουν τα παιδιά τους είναι προγενέστε-
ρο και πως τώρα η κυβέρνηση «διορθώνει» το πλαίσιο για να αν-
τιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

ΚΙΝΑΛ: Η επέλαση των 40άρηδων

Τα πρόσωπα που επέλεξε 
ο Ανδρουλάκης 
για τις θέσεις-κλειδιά 
στον κομματικό μηχανισμό 

Δημήτρης Μάντζος

Αναστασία Σιμητροπούλου Απόστολος Πάνας Έλενα Αναστασίου Θανάσης Γλαβίνας Μάρα Κουκουδάκη Ευάγγελος Αργύρης



του Κώστα Παππά

Υ
περψηφίστηκε πριν από λίγες μέ-
ρες και υιοθετήθηκε με διαπαρα-
ταξιακή στήριξη η γνωμοδότηση
που συνέταξε ο ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης για τα νησιά
και την πολιτική συνοχής, δεδομένων των
αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν οι νησιωτικές και απομακρυσμένες πε-
ριοχές.

Τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης
αφορούν: την επαναφορά των κονδυλίων
στα προγράμματα POSEI για τις ιδιαίτερα
απομακρυσμένες περιοχές και των ειδικών
μέτρων για τη γεωργία που αποτελούν βασι-
κά εργαλεία στήριξης του γεωργικού τομέα,
τη στήριξη των προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης και τη μεταφορά γνώσης και και-
νοτομίας για μια ανθεκτική οικονομία με χα-
μηλές εκπομπές CO2 στους τομείς της γεωρ-
γίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, την
πρόσβαση και τη χρήση των συστημάτων
ποιότητας της ΕΕ από τους γεωργούς, τη
στήριξη που αξίζει στον αγροτουρισμό ως η
πιο βιώσιμη μορφή τουρισμού, τη λήψη στο-
χευμένων μέτρων και την παροχή τεχνικής
βοήθειας για την προστασία των περιορι-
σμένων φυσικών νησιωτικών πόρων και της
απαραίτητης, για μια βιώσιμη γεωργία, βιο-
ποικιλότητας, μέτρα προώθησης των νησιω-
τικών αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβα-
νομένης της επίλυσης ζητημάτων μεταφο-
ράς γεωργικών προϊόντων προς τις αγορές.

«Για το μέλλον»
«Η γνωμοδότηση αυτή αφορά στην Επι-

τροπή Αγροτικών Υποθέσεων, στην οποία εί-
μαι μέλος, για την αίτηση που προετοιμάζει
αυτήν τη στιγμή η Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης», σημειώνει στην «Political» ο κ.
Κόκκαλης. «Η δουλειά μας είναι να μιλή-
σουμε για το μέλλον της ανάπτυξης σε ό,τι
αφορά τα νησιά και την πολιτική συνοχής και
ειδικότερα το ζήτημα της αγροτικής παρα-
γωγής. Δουλεύοντας με τους συναδέλφους
από τις άλλες πολιτικές ομάδες, την προ-

ηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ψήφιση της
γνωμοδότησης της Επιτροπής με τεράστια
πλειοψηφία 42 από τους 48 και έξι αποχές»,
επισήμανε και πρόσθεσε: «Στηρίξαμε αρχι-
κά την επαναφορά των κονδυλίων για τα
προγράμματα σε απομακρυσμένες περιο-
χές και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά και τα ειδικά
μέτρα για τη γεωργία που έχουν στηρίξει σε
αυτό τον τομέα τα νησιά. Γνωμοδοτήσαμε
για τη συνέχιση της χρηματοδότησης από
την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά γενικότε-
ρα τονίσαμε ιδιαίτερα τη μεγάλη πίεση που
αναμένεται να δεχτούν τα νησιά από την κλι-
ματική αλλαγή, με πρώτο θύμα και πρώτο
τομέα που χρειάζεται να προστατεύσουμε
αυτόν της γεωργικής παραγωγής. Πραγμα-
τοποιήσαμε επίσης τη σύνδεση με τον αγρο-

τουρισμό και τον βιώσιμο τουρισμό που
έχουν πολλά νησιά. Είναι μια πολύ ισορρο-
πημένη γνωμοδότηση και αυτό φαίνεται και
από τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε από
το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε επί-
σης και για τη συζήτηση που διεξάγεται στην
ΕΕ για την κλιματική αλλαγή: «Γενικότερα
φλέγον ζήτημα είναι η ταχεία μετάβαση σε
μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Αυτή η με-
τάβαση πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία για
μια νέα οικονομία προσαρμοσμένη στις
απαιτήσεις των πολιτών της Ευρώπης. Αυτό
είναι προφανές στο σύνολο των επιτροπών,
οι οποίες επεκτείνουν και επεξεργάζονται
όλες τις νομικές αλλαγές, από τις αλλαγές
στη νέα ΚΑΠ μέχρι τις αλλαγές στις οποίες

προχωρά η επιτροπή οικονομικών για τους
χρηματοπιστωτικούς κανόνες. Είναι ολο-
σχερής η προσπάθεια προκειμένου να τε-
λειώσουμε αυτήν τη θητεία και να έχουμε
εγκαθιδρύσει αυτό τον διαφορετικό τρόπο
σκέψης και δράσης για το μέλλον».
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Στο +80,9% η αεροπορική κίνηση με 35,8 εκατομμύρια διακινηθέντες επιβάτες
Σημαντική αύξηση καταγράφεται στους διακι-

νηθέντες επιβάτες το 12μηνο του 2021 σε όλα τα
αεροδρόμια της χώρας. Τα στατιστικά στοιχεία
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποτυπώ-
νουν άνοδο 80,9% σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το 12μηνο Ια-
νουαρίου/Δεκεμβρίου του 2019, όπου δεν είχαν
τεθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων
λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το 44,2%.

Στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου
2021: Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων

επιβατών έφτασε τα 35,8 εκατομμύρια, παρουσιά-
ζοντας άνοδο 80,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020, όταν είχαν διακινηθεί 19,8 εκατομ-
μύρια επιβάτες. Αναφορικά με τον αριθμό πτήσεων
στα αεροδρόμια της χώρας, είχαμε επίσης θετικό
πρόσημο, καθώς ανήλθαν στις 384.248 από τις οποί-
ες 165.113 ήταν εσωτερικού και 219.135 ήταν εξωτε-
ρικού, παρουσιάζοντας άνοδο 51,5% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2020, όταν είχαν πραγματο-
ποιηθεί συνολικά 253.653 πτήσεις.

Ρ. Σαβ.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
μίλησε στην «Political» για την
υπερψήφιση της γνωμοδότησής
του σχετικά με τη γεωργία και
την επαναφορά των κονδυλίων
σε απομακρυσμένες περιοχές

Διαπαραταξιακή στήριξη
για ανάπτυξη των νησιών 

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Ο Κ Κ Α Λ Η Σ  

Ελληνικά αεροδρόμια

12μηνο ’20 (Ιαν./Δεκ.): 253.653 19.790.532
12μηνο ’21 (Ιαν./Δεκ.): 384.284 35.799.493
Μεταβολή: +51,5% +80,9%
Σύγκριση 2021 με το 2019: -27% -44,2%

Σημείωση: Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το 12μηνο (Ιαν./Δεκ.) του 2019 που 
οι πτήσεις ήταν 526.155, για το έτος 2021 υπάρχει πτώση -27% στην κίνηση αεροσκαφών. 
Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης, που ήταν 64.169.005 το 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο
12μηνο του 2021 υπάρχει πτώση 44,2%.

Σύνολο επιβατών
(εσωτ. και εξωτ.)

Σύνολο πτήσεων
(εσωτ. και εξωτ.) 



ΗΗ τρόικα ξαναχτυπάει για
τους πλειστηριασμούς
Τώρα βέβαια δεν τη λέμε τρόικα αλλά θε-
σμούς. Οι θεσμοί λοιπόν πιέζουν σφόδρα να
προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύσταση
του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
των ακινήτων που θα βγαίνουν σε πλειστηρια-
σμό. Η μεγάλη αντίδραση των θεσμών έγκει-
ται στο ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας μέ-
χρι τη σύσταση του Φορέα Ακινήτων, ο οποίος,
όπως είναι γνωστό, πήρε παράταση για τέλη
2022, αρχές 2023. Ο διαγωνισμός για τον εν
λόγω φορέα δεν έχει γίνει ακόμη και οι θε-
σμοί ζητούν επιμόνως να μην υπάρχει καμία
κάλυψη για τα ευάλωτα νοικοκυριά… Κοινώς,
μπέρδεμα μεγάλο. 

Ουρές για τους μικρούς
δορυφόρους

Ουρές και συνωστισμός έχουν αρχίσει να δημι-
ουργούνται, μαθαίνω, έξω από το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. Αφορμή βεβαίως είναι
η διαδικασία για το Εθνικό Πρόγραμμα Κατα-
σκευής Μικρών Δορυφόρων (ΕΠΜΔ), συνολι-
κού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η οποία
ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το έργο
για το Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών
Δορυφόρων θα υλοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος (ESA), ενώ η χρηματο-
δότηση του εγχειρήματος έχει ήδη εξασφαλι-
στεί. Εκτός από τις μεγάλες εταιρείες που, υπο-
τίθεται, έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για
την υψηλή τεχνολογία, μου λένε ότι στο έργο
προσπαθούν να εισχωρήσουν και διάφοροι αε-
ριτζήδες που ουδεμία σχέση έχουν με το αντι-
κείμενο. Κάποιοι αντί για NASA μυρίστηκαν…
MASA, αλλά βλέπω να πέφτουν σε τοίχο. 

Τα ανώνυμα κουπόνια

Εκτός από την τακτική χρηματοδότηση που θα
λάβουν, τα ελληνικά κόμματα το 2022 θα μπο-
ρέσουν, λέει, να δικαιολογήσουν κάποια χρή-
ματα μέσω ανώνυμων κουπονιών. Στη Νέα Δη-
μοκρατία αναλογεί ποσό 75.000 ευρώ από τη
διάθεση ανώνυμων κουπονιών. Στον ΣΥΡΙΖΑ
ομοίως 75.000 ευρώ, στο ΚΚΕ αναλογεί ποσό
60.254 ευρώ, στο Κίνημα Αλλαγής 59.793 ευ-
ρώ, στην Ελληνική Λύση 49.123 ευρώ, στο Μέ-
ΡΑ25 αναλογεί από τη διάθεση ανώνυμων κου-
πονιών ποσό 40.643 ευρώ, στο ΠΑΣΟΚ 19.931
ευρώ, στο Ποτάμι 5.000 ευρώ και στην Πλεύση
Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 5.000
ευρώ. Δεν βλέπω να φτάνουν ούτε για τσίχλες
τα συγκεκριμένα ποσά…

Μια μάχη για το όνομά του ή, καλύτερα, για
το παρατσούκλι του «Greek Freak» δίνει
αυτή την εβδομάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμ-
πο, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά της Leaf
Trading Cards για παραβίαση εμπορικού
σήματος. Πιο παλιά, το 2013, ο Αντετοκούνμ-
πο και η Leaf είχαν συνάψει συμφωνία, η
οποία, σύμφωνα με τον Έλληνα αθλητή, τερ-
ματίστηκε τον Μάιο του 2014 και έκτοτε δεν
ανανεώθηκε. Παρ’ όλα αυτά, η Leaf συνέχι-
ζε να πουλάει αντικείμενα με το σήμα
«Greek Freak», κάτι που οδήγησε τον Αντε-
τοκούνμπο να μπλέξει με τα δικαστήρια για
να βρει το δίκιο του… 

Η υπερκομματική
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ξανά
στο προσκήνιο

Ο «εθνικός
μελετητής» 
κ. Καινούργιος

Ρωτάμε τους κύριους υπουργούς: Με ποια
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» παίρνει ο κ. Χρήστος Καινούρ-
γιος τις περισσότερες τεχνικές βοήθειες από τα
υπουργεία για το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι είναι
αυτό που βρίσκουν στον κ. Καινούργιο και έχει
γίνει προνομιακός παίκτης; Στην ελληνική αγο-
ρά υπάρχουν τουλάχιστον δέκα καταξιωμένες
εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με ποια
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» λοιπόν επιλέγουν την εταιρεία
του Χρήστου Καινούργιου; 

Θυμάστε τι έλεγε ο Κώ-
στας Καραμανλής από το
βήμα της Βουλής όταν
αναφερόμενος στον χώ-
ρο της διαφήμισης είχε
αποκαλέσει τον Μάκη Σε-
ριάτο «εθνικό διαφημι-
στή»; Περάσαν 19 χρόνια
από τότε. Και φτάσαμε
στο 2022 για να έχουμε
τον υπερκομματικό κ. Χρήστο Καινούργιο στον
χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων και να τον
αποκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης
«εθνικό μελετητή»!Επτά γεωτρήσεις ετοιμάζει η ελ-

ληνική Energean. Όχι όμως
στην Ελλάδα αλλά στο Ισραήλ
και την Αίγυπτο. Στο Ισραήλ για

νέες ανακαλύψεις υδρογοναν-
θράκων και στην Αίγυπτο για την

ανάπτυξη κοιτασμάτων που ήδη υπάρχουν. 
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Γιατί τρέχει στα
δικαστήρια ο Γιάνναρος;

Το greek drama του Τόλη 
Αισθάνεται, λέει,

αιχμάλωτος πολέμου ο
Τόλης ο Βακάκης. Έτσι
περιέγραψε κατά τη
διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης των μετό-
χων της Jumbo την κα-
τάσταση στην οποία
βρίσκεται η εταιρεία
σήμερα. «Προσομοι-
άζουμε τους αιχμαλώ-
τους πολέμου που
βρέθηκαν στα στρατό-
πεδα συγκεντρώσεως. Αποσκελετωμένοι, αλλά
υγιέστατοι». Παναγιά Γιατρίσσα μου… Αν τα βγά-
ζει δύσκολα ο Τόλης, τι να πούμε και εμείς; Εννο-
ούσε, όπως έμαθα, ότι η Jumbo είναι «αιχμάλω-
τη» της υπερβολικής ανατίμησης του μεταφορι-
κού κόστους που, όπως ανέφερε ο κ. Βακάκης,
στην περίπτωσή τους έχει δεκαπλασιαστεί. Με δά-
κρυα στα μάτια αφουγκράζομαι το πρόβλημα του
Τόλη και σκέφτομαι να του δανείσω ό,τι έχω…
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Χρ. Καινούργιος 



Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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LOCKΗ ισχυρή στήριξη Μακρόν
σε Μητσοτάκη 
A

πό όλες τις εκδηλώσεις για την παραλαβή των πρώτων έξι Rafale εγώ κρατώ
την ανάρτηση που έκανε στο τέλος της μέρας ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν. Ισχυρό χαρτί στη διπλωματική σκακιέρα αποτελεί βεβαίως και

το γεγονός ότι ο Μακρόν με την ανάρτησή του στα social media απευθύνθηκε σε «πρώ-
το ενικό» στον Έλληνα πρωθυπουργό και υπερτόνισε τη στρατηγική της κοινής άμυνας
στην Ευρώπη. «Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Κυριάκο, για αυτή την εμπιστοσύνη προς τη
Γαλλία και τη ναυαρχίδα της αεροναυπηγικής (βιομηχανίας) της, προς την Ευρώπη της
κοινής άμυνας την οποία αρχίζουμε να οικοδομούμε», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος με
νόημα. Και πρώτος ενικός και αναφορά στον Έλληνα πρωθυπουργό με το μικρό του
όνομα. Σημειώνω επίσης ότι πρώτη φορά Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε χωρίς φοβι-
κά σύνδρομα. «Για την απόκτηση των Rafale δεν έχουμε ανάγκη την άδεια κανενός. Δεν
θα κουραστώ να επαναλαμβάνω πως με την ίδια αποφασιστικότητα που κλείνουμε την
πόρτα σε κάθε απειλή, κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα διαλόγου», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.Μια φράση που κλείνει μέσα της όλο το νόημα της εθνικής στρατηγικής.
Και επειδή στην πολιτική τίποτα δεν είναι τυχαίο, τώρα εξηγείται για ποιο λόγο στο Μα-
ξίμου κράτησαν χαμηλούς τόνους με την ιδιωτική επίσκεψη στη χώρα μας της υποψή-
φιας του κεντροδεξιού γαλλικού κόμματος για την προεδρία. Η Βαλερί Πεκρές συνέ-
φαγε με τον πρωθυπουργό, ωστόσο πέραν τούτου ουδέν, καθότι ο Μακρόν μέχρι σήμε-
ρα έχει αποδειχτεί πραγματικός φίλος της Ελλάδας.

Ο Δημητριάδης, η Καϊλή και το πολιτικό fair play 
Κι όμως, δεν είναι όλοι ίδιοι στην πολιτική. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις ανθρώπων που
ασχολούνται με την πολιτική και μπορούν, για παράδειγμα, να χειροκροτήσουν και προερχόμενους
από άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Το γράφω αυτό για τον διευθυντή του γραφείου του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είχε τη γενναιότητα να συγχαρεί την Εύα Καϊλή για την
εκλογή της σε μια εκ των θέσεων της αντιπροεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς η Εύα
Καϊλή έχει συμπάθειες και εκτός του στενού κομματικού φάσματος του ΚΙΝΑΛ. Η εκλογή της στη
θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου έφερε έναν καλό γύρο συγχαρητηρίων και όχι μόνο
από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν το συγχαρητήριο tweet του Γρηγόρη Δημητριάδη
για την ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, στο οποίο έκανε λόγο για «μια νέα γυναίκα και πολύ καλή φίλη που
πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά δρώμενα».
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Μύθοι και
πραγματικότητα 
για την ανοσία 
της αγέλης 
Το αλαλούμ με τις δηλώσεις των γιατρών
συνεχίζεται και μπερδεύει ακόμη περισ-
σότερο τους πολίτες. Μόλις χθες ο καθη-
γητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκί-
νης αποκάλυψε σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη ότι δεν υπάρχει ανοσία της αγέ-
λης! Η θεωρία της ανοσίας της αγέλης
ήταν μια ελπίδα που αναπτύχθηκε στα
πρώτα στάδια της πανδημίας, αλλά «δεν
είναι κάτι εφικτό ούτε διαρκείας», είπε ο
κ. Μαγιορκίνης και εξήγησε ότι κάποιος
που έχει νοσήσει με κορονοϊό μπορεί να
μολυνθεί εκ νέου έπειτα από τρεις τέσ-
σερις μήνες, όπως προκύπτει από τα χα-
ρακτηριστικά της νόσου, αλλά και λόγω
της υψηλής μεταδοτικότητας, ειδικά με
την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον.

Όλη η πιάτσα αναρωτιέται γιατί
ο Τσίπρας ζητάει τώρα εκλογή
από τη βάση και όχι από τους
συνέδρους. Κάποιοι μάλιστα
λέγουν ότι επειδή είναι αμφίβο-
λο αν θα υπάρχει δεύτερος υπο-
ψήφιος, ίσως η όλη διαδικασία
να εξελιχθεί σε φιάσκο. Πολύς
ντόρος για το τίποτα δηλαδή…
«Αχ, τόσα χρόνια δεν έχετε μά-
θει τίποτα για τον Αλέξη», μου
ψιθύρισε μια ψυχή του μαοϊ-
σμού, φίλος από τα παλιά… «Αν
η εκλογή είναι από τη βάση, η
αμφισβήτησή του μετά τις εθνι-
κές εκλογές θα είναι απείρως
πιο δύσκολη». Να το γράψω πιο
λαϊκά; «Εμένα με εξέλεξε η βά-
ση και όχι ο κομματικός σωλή-
νας», θα λέει ο Αλέξης της καρ-
διάς μας ακόμη και έπειτα από
μια ενδεχόμενη συντριβή.

Το «καρφί»
Κούλογλου για
Πολάκη και Τσίπρα

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της διαγραφής
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πο-
λάκη παίρνει ο Στέλιος Κούλογλου, κα-
θώς, όπως υπογραμμί-
ζει, κάνει ζημιά στο
κόμμα. «Εδώ και πολύ
καιρό ο Παύλος Πολά-
κης κάνει ζημιά στον
ΣΥΡΙΖΑ και θα έπρεπε
να είχαν ληφθεί τα κα-
τάλληλα μέτρα, όχι αναγκαστικά από
τον Τσίπρα τον ίδιον, αλλά από τα αρ-
μόδια όργανα», είπε συγκεκριμένα. Τι
εννοεί ο σύντροφος Στέλιος; Ότι δεν
λειτουργούν τα όργανα του κόμματος;



Ο πρώην περιφερειάρχης 
και τα «χρυσά αντίδωρα»

Η φράση μεταξύ τυρού και αχλαδίου έχει
μεγάλο νόημα τελικά. Χθες το βράδυ έγινε
μια ενδιαφέρουσα συνάντηση σε ατμοσφαι-
ρική ταβέρνα στην περιοχή των Λεγραινών
μεταξύ μεγάλου εκδότη και πρώην τραπεζί-
τη, στην οποία ανάμεσα στους ψαρομεζέδες
(αχλάδι δεν έφαγαν, σας διαβεβαιώ) διέτρε-
ξαν όλη την επιχειρηματική ιστορία της νεό-
τερης Ελλάδας. Τα περιστατικά που εξομο-
λογήθηκε ο τραπεζίτης ήταν πολλά και αρ-
κετά εξ αυτών συγκλονιστικά. Σήμερα θα
σας αποκαλύψω ένα εξ αυτών, το οποίο
αφορά πρώην περιφερειάρχη. Ο εν λόγω
λοιπόν, αντί να διαθέτει τα παχυλά κονδύλια
της περιφέρειας, ως όφειλε εκ της θεσμικής
του θέσης, σε δήμους για κρίσιμες υποδο-
μές και έργα, τα άφηνε «πακτωμένα» σε
συγκεκριμένη τράπεζα. Γιατί; Μα διότι σε
ανταπόδοση η τράπεζα του είχε παραχωρή-
σει χρυσή πιστωτική -οικογενειακή, παρα-
καλώ- κάρτα απεριόριστων αγορών και διά-
φορα άλλα «αντίδωρα», μηνιαία εξτραδάκια
κ.λπ. κ.λπ. 

Τα γαλλικά του Βαγγέλη
Ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό τετ α τετ μα-

θαίνω ότι είχαν στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν
και ο επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με αφορμή την ομιλία
του Γάλλου προέδρου στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Με
φόντο για την ελληνογαλλική
συμφωνία για τα Rafale, η
συζήτηση, όπως καταλα-
βαίνετε, έγινε σε πολύ θερ-
μό κλίμα. Και αν έχετε απο-
ρία σε ποια γλώσσα τα είπαν
οι δύο άνδρες, όπως είναι γνω-
στό από τα παλιά, ο Μεϊμαράκης μιλάει άπται-
στα γαλλικά (όλων των ειδών)... 
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Οριστικό το διαζύγιο 
του Μπογδάνου με τη ΝΔ
Τώρα που τα διαζύγια βγαίνουν σχεδόν αυτόματα, είναι
βέβαιο ότι και το πολιτικό διαζύγιο του Κωνσταντίνου
Μπογδάνου με τη ΝΔ θα βγει με συνοπτικές διαδικασίες
την κατάλληλη ώρα. Οι γνωρίζοντες επιμένουν ότι δεν

υπάρχει πλέον καμία ψυχική ή άλλη επαφή
του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή με το

κόμμα που τον ανέδειξε και εξέλεξε
βουλευτή στην Α’ Αθήνας. Ο δημοσιο-
γράφος το γνωρίζει και ήδη «χτίζει»
τη μετακίνησή του προς τα δεξιά της

ΝΔ, εκεί άλλωστε που εξαρχής ανή-
κουν οι απόψεις του. 

Οι θυρίδες του 
Άκη προκαλούν αϋπνίες

Κάποιοι έχουν χάσει ήδη τον ύπνο τους από την ώρα που
κυκλοφόρησε ότι βρέθηκαν και άλλες θυρίδες του εκλι-
πόντος Άκη Τσοχατζόπουλου. Το πολιτικό - επιχειρηματι-
κό παρασκήνιο επιμένει ότι μεταξύ αυτών είναι και η

πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑ-
ΣΟΚ αλλά και ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώ. Αν

ισχύει μάλιστα αυτό που διατείνεται
ο δικηγόρος της οικογένειας, ότι
δεν είχαν άλλες θυρίδες στην κα-
τοχή τους ούτε ο Άκης ούτε η Βίκυ,

τότε πραγματικά η υπόθεση θα
αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον...

Ο Ανδρουλάκης «τρώει» 
τον Χριστοδουλάκη

Ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστο-
δουλάκης έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να
πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική. Μάλιστα,
έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με κομματικά στε-
λέχη στην περιοχή. Χθες όμως σε κλειστή σύ-

σκεψη που πραγματοποιήθηκε
υπό τον πρόεδρο Νίκο απο-

φασίστηκε να κατέλθει ως
υποψήφιος στην ίδια περι-
φέρεια ο κ. Ανδρουλάκης.
Οπότε στοιχηματίζω ότι τα

εκλογικά όνειρα του γραμ-
ματέα πάνε περίπατο... 

Το colpo grosso του Αλέξη 
για να ελέγξει τον ΣΥΡΙΖΑ
Σ

ε νέα φάση εσωστρέφειας
αλλά και εκκαθάρισης των
παλαιοκομματικών μπαίνει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι ο

κ. Τσίπρας, επηρεασμένος από στε-
νούς συνεργάτες του, επιχειρεί να
αστικοποιήσει το κόμμα. 

«Να το βγάλει από τη μέγγενη και
τον απόλυτο έλεγχο της σκληρής
αριστερής πτέρυγας», λένε κάποιοι
από αυτούς. Δεν έκρυβαν λοιπόν την
ικανοποίησή τους για την εξέλιξη,
κυρίως γιατί πιστεύουν ότι η ψηφο-
φορία από τη βάση για την ανάδειξη
των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
θα θέσει στη γωνία του κόμματος
όλους τους παλιούς. Από τα 250 μέ-
λη που θα έχει η Κεντρική Επιτροπή
ο κ. Τσίπρας, όπως λένε συνεργάτες
του, πιστεύει ότι θα ελέγχει τουλάχι-
στον τα 200.

Την αισιοδοξία τους αντλούν κυ-
ρίως από το τέχνασμα του κ. Τσίπρα

να βάλει ποσόστωση στην ανάδειξη
των γυναικών. Με την προχθεσινή
απόφαση το 50% των μελών της
Κεντρικής Επιτροπής θα είναι γυ-
ναίκες. Με δεδομένη, δε, την απρο-
θυμία γυναικών να μπουν σε μια
διαδικασία που θα τις φέρνει στην
πρώτη γραμμή του κόμματος, θεω-
ρούν ότι ο κ. Τσίπρας με ευκολία θα
μπορεί να εκλέξει τα δικά του πρό-
σωπα, μιας και όποια προτείνει, ελ-
λείψει αντιπάλων, θα εκλέγεται. Η
πιο ακραία αντίδραση που άκουσα
από πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
και νυν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και συ-
νεργάτη του κ. Τσίπρα ήταν αποκα-
λυπτική των προθέσεων του αρχη-
γού του: «Επιτέλους, τα κουμμού-
νια χάνουν το κόμμα!». Αν υπολογί-
σει κανείς ότι πολλοί από τους νυν
βουλευτές δεν θα είναι καν υποψή-
φιοι γιατί θα έχουν συμπληρώσει
τρίτη θητεία, καταλαβαίνετε...

Μεγάλη ενόχληση μαθαίνω ότι υπάρ-
χει στα ενδότερα για τις δηλώσεις κά-
ποιων λοιμωξιολόγων, οι οποίοι μέρα
νύχτα εκφράζουν στα τηλεπαράθυρα
φόβους και προβληματισμούς για τη
λειτουργία των σχολείων. Ιδιαίτερα μά-
λιστα μετά τα τελευταία στοιχεία που
δείχνουν κατακόρυφη αύξηση τόσο
των κρουσμάτων -1 στα 4 κρούσματα
αφορά παιδιά και εφήβους- όσο και
των εισαγωγών στα νοσοκομεία, οι φω-

νές αυτές έχουν ενταθεί. Όμως, οι πη-
γές μου επιμένουν ότι δεν υπάρχει κα-
μία περίπτωση να επιστρέψουμε σε κα-
θεστώς τηλεκπαίδευσης, καθώς, εκτός
από δυσλειτουργικό, έχει και πολλές
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.
«Κυριάκος και Νίκη είναι απολύτως
συντονισμένοι στο θέμα αυτό», μου λέ-
νε και επαναλαμβάνουν ότι το εργαλείο
του αυξημένου testing είναι η μόνη σο-
βαρή διαχείριση.

Ο απόλυτος συντονισμός Κυριάκου και Νίκης
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της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Δημήτρη
Μπιάγκη

Βουλευτής
Κέρκυρας, 
υπεύθυνος 
Τουρισμού 

& Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής

Πολιτικής του 
Κινήματος Αλλαγής

«Άσ’ το γι’ αργότερα»:
Πώς να αντιμετωπίσετε την αναβλητικότητα

Η
αναβλητικότητα βλάπτει σοβαρά την ευ-
τυχία μας. Οδηγεί σε άγχος, ενοχές,
ακόμα και σε προβλήματα υγείας. Κι

όμως, στοιβάζουμε βρόμικα πιάτα στον νερο-
χύτη, αποφεύγουμε τις σκληρές συζητήσεις,
παραλείπουμε προπονήσεις, αφήνουμε ραντε-
βού με γιατρούς και καθυστερούμε να αναλά-
βουμε δράση για στόχους που θέλουμε πολύ. 

Γιατί αναβάλλουμε; Η έρευνα επισημαίνει αί-
τια από τη γενετική μέχρι την αποστροφή των
εργασιών, έως τη συναισθηματική αποφυγή (ει-
δικά όταν οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε
συνδέονται με συναισθήματα φόβου ή κρίσης). 

Κάθε κατάσταση αναβλητικότητας είναι δια-
φορετική και οι αιτίες είναι πιθανώς πολυεπί-
πεδες. 

Επιπλέον, τείνουν να ενώνονται μεταξύ τους:
Όσο περισσότερο αφήνουμε κάτι για αργότερα,
τόσο χειρότερα αισθανόμαστε για αυτό και τόσο
περισσότερο το αναβάλλουμε.

Ποια είναι λοιπόν η λύση; 
• Αυτομελέτη

Για να βρείτε τη σωστή λύση αναβλητικότητας
για κάθε άτομο και κάθε μοναδική κατάσταση,
το πιο ουσιαστικό πρώτο βήμα είναι η αυτομε-
λέτη. 

Αντί να καυτηριάζεστε για το πόσο καιρό έχετε
αναβάλει κάτι, περιεργαστείτε την επιμονή του εγ-
κεφάλου σας να καθυστερεί.

Αναρωτηθείτε:
• Τι συναισθήματα μου γεννά αυτή η πράξη;
• Πώς περιμένω να νιώσω στην αρχή, στη μέση και
στο τέλος της εργασίας;
• Τι είναι αυτό που δίνει νόημα σε αυτήν την εργασία;
• Υπάρχουν συνέπειες;

Αυτοσυμπόνια
Η επόμενη στρατηγική που υποστηρίζεται από

την έρευνα για να σταματήσει η αναβολή είναι μια
αντιδιαισθητική στρατηγική. Παρόλο που φαίνεται
ότι αυτά τα μαστιγώματα ενοχής και ντροπής που
δίνουμε στον εαυτό μας όταν χρονοτριβούμε θα
μας ωθούσαν στη δράση, αποδεικνύεται ότι μας
ωθούν μόνο σε έναν φαύλο κύκλο αναβλητικότη-
τας. Όσο χειρότερη είναι η σχέση μας με μια εργα-
σία, τόσο περισσότερο ο εγκέφαλός μας θέλει να

την αποφύγει. Η επιδιόρθωση; Συγχωρήστε τον
εαυτό σας.

Ντοπαμίνη
Ενώ οι στρατηγικές #1 και #2 μπορεί να είναι

επαρκείς για πολλές καταστάσεις, μερικές φορές
αυτή η εργασία είναι ακόμα πολύ τρομακτική για
να την εμβαθύνετε. Οι εργασίες που είναι δυσάρε-
στες, περίπλοκες ή δύσκολες εξαντλούν την ντο-
παμίνη μας -τον   νευροδιαβιβαστή που είναι υπεύ-
θυνος για τα κίνητρα.

Οι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε να μπει
η ντοπαμίνη πριν ξεκινήσουμε, αλλά το μυστικό
για να ζήσετε μια ζωή χωρίς αναβλητικότητα είναι
να το κάνετε αντίστροφα. Ενεργοποιήστε τη δική
σας απελευθέρωση ντοπαμίνης και θα έχετε τα
καύσιμα που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε.

Η
κρίση της πανδημίας με τις διαρκώς με-
ταβαλλόμενες «δομικές», «υγειονομι-
κές», «κοινωνικές» και «οικονομικές»

συνθήκες διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα,
η οποία απαιτεί ταχύτητα, ισχυρά πολιτικά ανα-
κλαστικά, άμεση δράση, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η οικονομική επιβίωση της χώρας και να
αποφευχθεί η διατάραξη του κοινωνικού ιστού. 

Η στήριξη του τουρισμού -της λεγόμενης βα-
ριάς βιομηχανίας της χώρας μας- επιβάλλεται να
είναι στην κορυφή της ατζέντας και αυτό πρακτικά
σημαίνει τουρισμός με αργότερους ρυθμούς, με
«αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα», με απεμ-
πλοκή από «παλιές», «παρωχημένες» νοοτροπίες
και λογικές που στηρίζονται αποκλειστικά και μό-
νο σε «εμπορικά» πρότυπα και με ταυτόχρονη υιο-
θέτηση κανόνων, προτύπων και συμπεριφορών
που θα βασίζονται κυρίως στις διαρκώς μεταβαλ-
λόμενες ανάγκες των επισκεπτών.

Η βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού δεν
επιτυγχάνεται ούτε με τον ισοσκελισμό εσόδων-

εξόδων, ούτε με τον υπολογισμό των εισοδημα-
τικών κερδών ανά ταξιδιώτη. Αν θέλουμε να πε-
τύχουμε πραγματικά ένα βιώσιμο τουριστικό
προϊόν, πρέπει να ξεφύγουμε από τα αρνητικά
που μας έχει επιφέρει ο μαζικός τουρισμός.
Συγκεκριμένα, πρέπει να βρούμε τρόπους να
ξεγλιστρήσουμε από τα μοντέλα που μέχρι σή-
μερα χρησιμοποιούμε και τα οποία βασίζονται
σε αυξημένη ζήτηση στους high season μήνες
και φτωχή πληρότητα στις περιόδους off season
με χαμηλή τιμολόγηση. 

Το φαινόμενο του «υπερτουρισμού» στη high
season, με υψηλά και διαρκώς αυξανόμενα
νούμερα της ζήτησης και μάλιστα εντελώς δυ-
σανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές όχι μόνο
σε κρεβάτια αλλά και σε υποδομές όπως αποχε-
τεύσεις, οδικό δίκτυο, απορρίμματα κ.λπ., έχει
αποτύχει. Και όχι μόνο έχει αποτύχει, αλλά δυ-
στυχώς έχει επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλ-
λον και έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ισορ-
ροπία του οικοσυστήματος.

Είναι υψίστης πολιτικής προτεραιότητας να
υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ των υπουργείων
Τουρισμού και Υγείας για τη διαμόρφωση μιας
υγειονομικής πολιτικής ασφαλείας που θα προ-
βλέπει, θα προνοεί και θα αποτρέπει τους όποιους
υγειονομικούς κινδύνους και θα εξασφαλίζει στον
μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια και την εμπι-
στοσύνη στους πελάτες-τουρίστες.

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι «ποιοτικές διακο-
πές» που θα επικεντρώνονται πρωτίστως στην
υγεία και στην ασφάλεια, στην ευεξία και στη
χαλάρωση του σώματος, του πνεύματος, αλλά
και στο πλέξιμο των τοπικών κοινωνιών και προ-
ϊόντων και του πολιτιστικού αφηγήματος της κά-
θε περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρουμε αυθεν-
τικότητα, ποιότητα και σταθερότητα στο και-
νούργιο προϊόν που πλέον θα επιλέγεται από λι-
γότερους πελάτες αλλά το οποίο θα επιφέρει οι-
κονομικά οφέλη και θα σέβεται ταυτόχρονα το
περιβάλλον και τον τόπο μας.

Η χώρα χρειάζεται ένα νέο τουριστικό προϊόν
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Ν
α κλείσει την «πόρτα» στη δι-
είσδυση που επιχειρεί η Τουρ-
κία στα Δυτικά Βαλκάνια και να
φρενάρει την «επίθεση» φιλίας

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες
της Ανατολικής Μεσογείου επιθυμεί η Αθή-
να, που περνά στην «αντεπίθεση» με έναν
μίνι διπλωματικό μαραθώνιο.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χθες με
την Κοσοβάρα ομόλογό του Ντόνικα Γκερ-
βάλα Σβαρτς και έστειλε αυστηρό μήνυμα,
επισημαίνοντας τον κίνδυνο που επιφυ-
λάσσει για τις χώρες της περιοχής η επι-
στροφή στο οθωμανικό παρελθόν τους.
«Άποψή μας είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια
πρέπει να ατενίζουν προς το μέλλον. Όχι
προς το παρελθόν», σημείωσε ο κ. Δέν-
διας και διεμήνυσε ότι «δεν αποτελεί επι-
λογή η επιστροφή στο οθωμανικό παρελ-
θόν του 19ου αιώνα, μεταμφιεσμένο με τον
μανδύα του νεοοθωμανισμού». Με τη σει-
ρά της, η υπουργός Εξωτερικών του Κοσό-
βου υποστήριξε ότι «η χώρα μας είναι ανε-
ξάρτητη και έχει συναίσθηση του εαυτού
της. Έχει γίνει πρότυπο δημοκρατίας για
το κράτος δικαίου και τις ευρωπαϊκές
αξίες», τονίζοντας μάλιστα ότι «δεν αποτε-
λεί επαρχία, δεν εντάσσεται σε κανένα άλ-
λο ευρύτερο σχέδιο πέραν της ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ».

Ο «μαραθώνιος» συνεχίζεται σήμερα
με την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην
Κροατία, ενώ την επόμενη Παρασκευή ο
υπουργός Εξωτερικών θα συνοδεύσει τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σερβία. Η βαλ-
κανική χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο του
ελληνικού ενδιαφέροντος όχι μόνο για
τους ισχυρούς πολιτιστικούς και θρη-
σκευτικούς δεσμούς που μοιράζεται με
την Ελλάδα, αλλά και λόγω της πρόσφατης
επίσκεψης του Σέρβου προέδρου Αλε-
ξάνταρ Βούτσιτς στην Άγκυρα και της συ-
νάντησης που είχε με τον Ερντογάν. Στο
ελληνικό επιτελείο έχει σημάνει συνα-
γερμός από την αναθέρμανση των σχέσε-
ων της Άγκυρας με το Βελιγράδι και στό-
χος της Αθήνας είναι να μπει ένα ανάχωμα
στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας.

Τα Rafale τρόμαξαν την Άγκυρα
Πριν ακόμη κρυώσουν οι μηχανές των

έξι υπερσύγχρονων Rafale που προσγει-
ώθηκαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης, η Άγκυ-
ρα μέσω του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
φρόντισε να δείξει τον εκνευρισμό της για

την υπεροχή που αποκτά η Ελλάδα στον
αέρα. Ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να
διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να αντι-
κρούσει την εσωτερική κριτική προτάσ-
σοντας ως απάντηση τα UAV. «Είναι έτοιμα
τα οπλισμένα Μη Επανδρωμένα Αερο-
σκάφη μας. Με τη βοήθεια του Θεού κατα-
σκευάζουμε και τα αεροπλάνα μας», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Τα Rafale προκάλεσαν «βέρτιγκο» και
στον τουρκικό Τύπο, με τις εφημερίδες
και τα τηλεοπτικά δίκτυα να αφιερώνουν
εκτενή ρεπορτάζ στην τελετή υποδοχής
των μαχητικών που πραγματοποιήθηκε
στην Τανάγρα, παρουσία του Έλληνα
πρωθυπουργού. «Η Ελλάδα αγόρασε τα
αεροσκάφη λόγω της έντασης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο», υποστήριξε το κανάλι
Haber Global, ενώ η «Cumhuriyet» τα
έβαλε με το Παρίσι λέγοντας ότι «η Γαλλία
στηρίζει την Ελλάδα στρατιωτικά όπως και
σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την
Τουρκία». Την αγωνία της Άγκυρας φανε-

ρώνει και το πρωτοσέλιδο της «Sabah»,
με τίτλο «Η χαρά της Ελλάδας για αερο-
σκάφη από δεύτερο χέρι».

Η απάντηση της Αθήνας ήρθε μέσω
του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη
Οικονόμου, ο οποίος χαρακτήρισε την
αγορά των Rafale «γεωστρατηγική εξέ-
λιξη μεγίστης σημασίας», καθώς τα νέα
μαχητικά «καθιστούν την αεροπορία
μας μία από τις πιο ισχυρές στην Ευρώ-
πη και τη Μεσόγειο».

Προκλήσεις Τσαβούσογλου
Στο νέο του παραλήρημα, ο Τούρκος

υπουργός Εξωτερικών δεν δίστασε να
εξαπολύσει απειλές σε βάρος της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, τις οποίες κα-
τηγόρησε για υπόθαλψη τρομοκρατι-
κών οργανώσεων. Μετά τη συνάντησή
του με την Εσθονή ομόλογό του, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
η Αθήνα και η Λευκωσία επιτρέπουν
σε γκιουλενιστές και μέλη του ΡΚΚ να

διατηρούν παρουσία στα εδάφη τους
και έκανε λόγο για «βαρύ τίμημα». «Η
Ελλάδα παίζει με τη φωτιά με τη φιλο-
ξενία τους. Θέλω να τους πω το εξής:
τους επιτρέπουν να έχουν αντιπροσω-
πείες εκεί. Για αυτό, αν γίνει κάποια
επίθεση προς το μέρος μας, θα πλη-
ρώσουν βαρύ τίμημα».

Ο Τούρκος υπουργός μίλησε και για
«παραβιάσεις» της τουρκικής υφαλο-
κρηπίδας από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, αναφερόμενος στις έρευνες που
πραγματοποιεί στην κυπριακή ΑΟΖ το
«Nautical Geo». 

«Μπλόκο» στη διείσδυση 
Ερντογάν στα Βαλκάνια

Ο μαραθώνιος επαφών 
Δένδια σε Κροατία, Σερβία
και η συνάντηση με 
την Κοσοβάρα ομόλογό του

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Μ
ονόδρομο για την Αθήνα απο-
τελεί η εμβάθυνση της στρατη-
γικής συνεργασίας με το Τελ
Αβίβ, το οποίο μαζί με το Παρί-

σι αναδεικνύεται σε έναν από τους σταθερό-
τερους συμμάχους της Ελλάδας στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να ανα-
κοπεί η επίθεση «γοητείας» που επιχειρεί η
Άγκυρα μετά το «ναυάγιο» του EastMed.

Στο Ισραήλ, προκειμένου να επαναβεβαι-
ώσει την κοινή αντίληψη των δύο πλευρών
απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει η
περιοχή αλλά και για να εντοπίσει νέους το-
μείς αμυντικής συνεργασίας, βρίσκεται ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος, ο οποίος έχει σειρά επαφών με
αξιωματούχους της χώρας. Στο «μικροσκό-
πιο» της Αθήνας, όμως, βρίσκονται και οι
εξοπλισμοί, αφού η ισραηλινή φαρέτρα δια-
θέτει όπλα που μπορούν να «απογειώσουν»
τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων. 

«Αντίδοτο» για τα τουρκικά drones
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα έχει

βάλει στο «μάτι» ένα νέο, καινοτόμο ισραη-
λινό όπλο που αποτελεί «εφιάλτη» για την
Άγκυρα. Η αμυντική βιομηχανία της χώρας
παρουσίασε πρόσφατα ένα σύστημα προ-
σβολής Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
με χρήση λέιζερ, πραγματοποιώντας βολή

αέρος-αέρος. Το όπλο δεν χρησιμοποιεί
βλήματα αλλά ακτίνες φωτός και στις δοκι-
μές που πραγματοποίησε το ισραηλινό
υπουργείο Άμυνας κατάφερε την κατάρρι-
ψη «εχθρικού» drone σε απόσταση άνω του
ενός χιλιομέτρου. Δεν αποτελεί μυστικό ότι
το ελληνικό Επιτελείο επιθυμεί διακαώς την
αποδέσμευση του συστήματος, ώστε να αν-
τιμετωπίσει τα τουρκικά UAV. Η ανάγκη αυτή
φάνηκε πιο καθαρά από ποτέ τις τελευταίες
ημέρες με το μπαράζ υπερπτήσεων ενός
τουρκικού UAV τύπου ANKA πάνω από την
Κανδελιούσσα της Νισύρου.

Spike NLOS και SPICE
Η αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών της

Βουλής έχει ήδη εγκρίνει την προμήθεια του
«υπερόπλου» Spike NLOS για τον Στρατό
Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό και των
συλλογών SPICE για την Πολεμική Αεροπο-
ρία, με τα δύο προγράμματα να βρίσκονται
πλέον σε διαδικασία συμβασιοποίησης. Τα
κατευθυνόμενα βλήματα Spike NLOS θα
αυξήσουν δραματικά την αποτρεπτική ισχύ

της χώρας, δημιουρ-
γώντας ένα «αδιαπέρα-
στο» πλέγμα στα χερσαία
και θαλάσσια σύνορα. Πρόκειται
για ένα οπλικό σύστημα που μπορεί να πλή-
ξει στόχους σε απόσταση 35 χιλιομέτρων με
τρομακτική ακρίβεια και δυνατότητα καθο-
δήγησης μέχρι την εμπλοκή του στόχου. Τα
«φονικά» Spike θα εγκατασταθούν σε πρώ-
τη φάση σε εποχούμενα τμήματα του Στρα-
τού Ξηράς και στη συνέχεια σε επιθετικά
ελικόπτερα Apache, ενώ έχει αποφασιστεί
και η τοποθέτησή τους σε σκάφη των Ειδι-
κών Επιχειρήσεων τύπου MARK V αλλά και
στις κανονιοφόρους του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Εξίσου «φαρμακερές» θα γίνουν και οι
βόμβες των μαχητικών αεροσκαφών μετά
την εγκατάσταση των συλλογών SPICE, οι
οποίες μετατρέπουν τις βόμβες ελεύθερης
πτώσης σε κατευθυνόμενα, μέσω δορυφό-
ρου, όπλα.

Στο προσκήνιο η Καλαμάτα
Η ισραηλινή εταιρεία ELBIT έχει αναλάβει

την κατασκευή του Διεθνούς Κέντρου Αερο-
πορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, που
θα δώσει την απαραίτητη «ανάσα» στην Πο-
λεμική Αεροπορία, η οποία κινδύνευε να
μείνει χωρίς εκπαιδευτικό τζετ αεροσκάφος
μετά το τέλος του έτους. Το θέμα για το οποίο
ασκήθηκε έντονη κριτική από την αντιπολί-

τευση, χωρίς όμως κάποια ουσιαστική πρό-
ταση που να απαντά στις κατεπείγουσες
ανάγκες της ΠΑ, αναμένεται να συζητηθεί
επί ισραηλινού εδάφους ενώ το ερχόμενο
φθινόπωρο θα προσγειωθούν τα νέα αερο-
πλάνα Μ-346 που φέρνει η ELBIT για τους
Έλληνες και ξένους Ικάρους που θα εκπαι-
δεύονται στην Καλαμάτα.

Στην ατζέντα της ελληνικής πλευράς βρί-
σκεται ακόμη η επέκταση της μίσθωσης των
ισραηλινών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
τύπου HERON που αποτελούν τα «μάτια» των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της
χώρας, η υποστήριξη των ελικοπτέρων A-
pache της Αεροπορίας Στρατού και η συντή-
ρηση των C-130, τουλάχιστον όσων βρίσκον-
ται εκτός ΕΑΒ, ώστε να δοθεί επιτέλους λύση
στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
στόλος των μεταγωγικών αεροσκαφών. Ελλά-
δα και Ισραήλ συζητούν και για την κατασκευή
του «εθνικού τυφεκίου», έργο που αναμένε-
ται να αναλάβουν τα ΕΑΣ στο Αίγιο.

Μήνυμα συνεργασίας
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε

χθες με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπένι
Γκαντζ, με τις εξελίξεις στην Ανατολική

Μεσόγειο να κυριαρχούν στην ατζέντα
των δύο υπουργών. «Η Ελλάδα και το
Ισραήλ έχουν σφυρηλατήσει μια
στρατηγική συνεργασία βασισμένη

σε ισχυρούς δεσμούς φιλίας και στο
κοινό μας όραμα, καθώς στοχεύουμε

στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στα-
θερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. «Η
κοινή μας στρατιωτική εκπαίδευση και ο
στρατηγικός μας διάλογος εμβαθύνουν τους
επαγγελματικούς και προσωπικούς μας δε-
σμούς. Αυτές οι σχέσεις είναι ένα εχέγγυο
και δεσμεύομαι στην περαιτέρω εμβάθυνση
και επέκταση της συνεργασίας μας σε κάθε
σενάριο και κάθε περιφερειακή εξέλιξη»,
υπογράμμισε ο κ. Γκαντζ.

Η στρατιωτική συνεργασία ενισχύεται και
με τη Γαλλία, με τον αρχηγό των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας να φτάνει αύριο στην
Αθήνα έπειτα από πρόσκληση του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.
Στο τραπέζι θα πέσουν οι κοινές ασκήσεις
και συνεκπαιδεύσεις Αθήνας - Παρισιού στο
πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που υπέ-
γραψαν οι δύο χώρες.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Οι σημαντικές συναντήσεις 
του Νίκου Παναγιωτόπουλου
ανοίγουν νέους δρόμους
αμυντικής συνεργασίας

Στο Τελ Αβίβ
για το υπερόπλο 
των Ισραηλινών
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Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης 

Τ
ην τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή της
θα δώσει ενώπιον της ανακρίτριας η
24χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε
θύμα βιασμού σε σουίτα πολυτελούς

ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι η νεαρή θα καταθέσει -
παρουσία ψυχολόγου- κατάλογο με μηνύμα-
τα που αντάλλαξε με τους εμπλεκόμενους μέ-
χρι να πάει στο αστυνομικό τμήμα.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς η
νεαρή κλήθηκε παράλληλα να καταθέσει και
στην αστυνομία, ενδεχομένως για την υπόθε-
ση των καταγγελιών σε βάρος του συνηγόρου
του κατηγορούμενου, ότι της επιτέθηκε φρα-
στικά μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, οι καταγγελίες για δράση κυ-
κλώματος και συμμετοχή προσώπων που
συνδέονται μεταξύ τους διαδέχονται η μία την
άλλη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη στο
γραφείο του δικηγόρου της 24χρονης έχουν
φτάσει συγκεκριμένα στοιχεία και πρόκειται
να παραδώσει σχετικό φάκελο στη Δικαιοσύ-
νη για να περιληφθούν στη δικογραφία της
έρευνας που σχετίζεται με τους διοργανωτές
των πάρτι και αν πίσω από αυτούς κρύβονται
κυκλώματα μαστροπείας.

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται πως η αστυνο-
μία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και λίγο μετά
την καταγγελία της 24χρονης ότι έπεσε θύμα
βιασμού συνέλαβε νεαρό (Κωνσταντίνος Πε-
ρογιαννάκης) στο όνομα του οποίου είχε κλει-
στεί η σουίτα όπου έγινε το πάρτι. Ο νεαρός
οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα κατηγο-

ρούμενος για παραβίαση των μέτρων του κο-
ρονοϊού και αφέθηκε ελεύθερος με προφορι-
κή εντολή του εισαγγελέα για να οριστεί δικά-
σιμος.

Στον κυκεώνα των εξελίξεων ο προϊστάμε-
νος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών παρήγγειλε
κατεπείγουσα έρευνα για τη διαρροή της δι-
κογραφίας που δημοσιοποιήθηκε σε αρκετά
μέσα ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της έρευνας,
θα κληθούν να εξεταστούν πρόσωπα που εί-
χαν πρόσβαση στη δικογραφία για να εξηγή-
σουν πώς διέρρευσε.

Ερεύνα για τη διαρροή
Τη δική τους εκδοχή στην υπόθεση του βια-

σμού της 24χρονης Γεωργίας παρουσιάζουν
στις καταθέσεις τους οι τρεις άνδρες που εμ-
πλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για τον
27χρονο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος συνελή-
φθη και αφέθηκε ελεύθερος με όρους, και
τον αδελφό του, Ευαγόρα. Τα δύο αδέλφια εί-
ναι μέλη της ευρύτερης επιχειρηματικής οι-
κογένειας Κυπρίων Δαυίδ - Λεβέντη. Εμπλε-
κόμενος στην υπόθεση είναι επίσης ο Κώστας
Περογιαννάκης, γιος εφοπλιστή από τον Πει-
ραιά. 

«Είχα τη συναίνεσή της»
Ο 27χρονος Βασίλης Λεβέντης αναφέρει

πως την πήρε τηλέφωνο (τη Γεωργία) για να τη
βάλει ξανά στο δωμάτιο όπου γινόταν το πάρτι
και ότι τον αριθμό της του τον είχε δώσει ο άν-
θρωπος που την κάλεσε. 

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά τη

διάρκεια της βραδιάς ανέπτυξαν μια «ευχάρι-
στη» αλλά και «ερωτική διάθεση» και η
24χρονη τού πρότεινε «να πάνε στο δωμάτιο
να κοιμηθούν μαζί».

«Πήγαμε μαζί στο 602, ξαπλώσαμε στο
κρεβάτι, αρχίσαμε να φιλιόμαστε και έχοντας
την απόλυτη συναίνεσή της σε όλα τα στάδια
της ερωτικής μας συνεύρεσης, η οποία περι-
λάμβανε προκαταρκτικές πράξεις, στοματικό
έρωτα και διείσδυση με ολοκλήρωση».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε έπειτα πως μετά «την
ολοκλήρωση της ερωτικής πράξης η Γεωργία
μού ζήτησε να κοιμηθεί στο δωμάτιό μου,
πράγμα που εγώ δέχτηκα. Κατέβηκα στη ρε-
σεψιόν να φάω με φίλους. Αφού φάγαμε, εγώ
επειδή δεν ήθελα να ενοχλήσω την κοπέλα,
πήγα στο 402 για να κοιμηθώ, ενώ ο αδελφός
μου στο 401, το οποίο ήταν κενό».

Στην κατάθεση του Μάνου Παπαδόπουλου
ο Κωνσταντίνος Περογιαννάκης φέρεται ως ο
διοργανωτής του πάρτι στην προεδρική σουί-
τα. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε πως, αν και
ήταν στο όνομά του η κράτηση, την πλήρωσε
μαζί με τους φίλους του. Σχετικά με την κα-
ταγγελία για βιασμό, ανέφερε: «Η κοπέλα
ανέβηκε και τη συναντήσαμε στον διάδρομο
του τέταρτου ορόφου, όπου φαινόταν εμφα-
νώς ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Μας χαιρέ-

τησε λέγοντας «χρόνια πολλά» και εν συνε-
χεία εισήλθε μαζί με τον φίλο μου Βασίλη εν-
τός του δωματίου όπου λαμβάνει χώρα το
πάρτι και εγώ έφυγα αλλού».

Ο αδελφός του Βασίλη Λεβέντη, ο 24χρο-
νος Ευαγόρας Λεβέντης, στην κατάθεσή του
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «περί ώρα 3.00
παρατήρησα μια κοπέλα που αργότερα συνο-
μιλούσε με τον αδελφό μου Λεβέντη Βασί-
λειο. Λίγο αργότερα έλειπαν και οι δύο, χωρίς
όμως να ξέρω αν έφυγαν μαζί. Έπειτα από
περίπου μισή ώρα επέστρεψε ο αδελφός μου
Βασίλης μόνος του στο δωμάτιο και περί ώρα
6.00 βρεθήκαμε όλοι μαζί στη ρεσεψιόν κι
εκεί μας ενημέρωσαν ότι με την κοπέλα ήρ-
θαν σε ερωτική επαφή και ότι κοιμάται στο
δωμάτιο του (602). Αμέσως μετά πήγαμε για
ύπνο και ο Βασίλης κοιμήθηκε μόνος του στο
δωμάτιο μου (402) και περί ώρα 14.30 μας
ενημέρωσαν ότι αδελφός μου κατηγορείται
για βιασμό της κοπέλας».

Νέα στοιχεία για κυκλώματα
μαστροπείας - Τέταρτη 
κατάθεση δίνει η 24χρονη 
για την υπόθεση βιασμού 

Πρόεδρος ιατροδικαστών: «Ασυνήθιστο να στέλνονται δείγματα στο εξωτερικό»
Στο θέμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς

και της ιατροδικαστικής εξέτασης της 24χρονης Γε-
ωργίας Μπίκα, η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της
στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μιλώντας στην «Poli-
tical» o πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής
Εταιρείας Γρηγόρης Λέων. O ιατροδικαστής, αναφε-
ρόμενος στο θέμα της αποστολής των τοξικολογικών
εξετάσεων της 24χρονης στο εξωτερικό, δήλωσε:
«Δεν είναι κάτι σύνηθες να στέλνονται δείγματα εξετάσεων σε
άλλη χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε 4 εργαστήρια τοξικολογίας
που ανήκουν σε πανεπιστημιακές σχολές. Τα οποία έχουν ένα

πολύ καλό επίπεδο. Αν ένα εργαστήριο θέλει να
κάνει κάτι πολύ εξειδικευμένο και δεν παρέχεται
αυτή η δυνατότητα από άλλο εργαστήριο στην Ελ-
λάδα, μόνο τότε στέλνει το δείγμα σε κάποια άλλη
χώρα».

Ο κ. Λέων περιγράφοντας την εξέταση που ακο-
λουθεί τόνισε: «Κανονικά το θύμα πηγαίνει σε ια-
τροδικαστή άμεσα. Ο ιατροδικαστής καλείται να

κάνει την κλινική εξέταση και να λάβει όλα τα απαραίτητα
δείγματα, δηλαδή δείγματα για γενετικές αναλύσεις, όπως
και δειγματοληψία ούρων ή αίματος για τις τοξικολογικές

εξετάσεις». Ο ιατροδικαστής, σχολιάζοντας το γεγονός της
εξέτασης της 24χρονης στο τρίτο εικοσιτετράωρο από τη στιγ-
μή του βιασμού της, δήλωσε: «Όσο πιο κοντά είμαστε στο πε-
ριστατικό τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να χάσουμε
στοιχεία. Αν η δειγματοληψία αίματος ή ούρων γίνει το πρώτο
24ωρο, είμαστε πολύ καλύτερα από το να γίνει στο τρίτο εικο-
σιτετράωρο. Το αν θα ληφθεί ως δείγμα αίμα ή ούρα, είναι κάτι
που κρίνει ο ιατροδικαστής. Συνήθως τα ούρα είναι αυτά που
μας δείχνουν τους μεταβολίτες και έχουν μεγαλύτερη δυνα-
τότητα ανίχνευσης σε σχέση με το αίμα».

Κώστας Παππάς

«Κλειδί» τα μηνύματα
που αντάλλαξε με
τους εμπλεκόμενους
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Μάχη αποζημιώσεων στη δίκη 
για το τροχαίο του Παντελίδη 

Η ώρα των αποζημιώσεων για το τροχαίο όπου βρήκε τρα-
γικό θάνατο ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης πλησιάζει,
καθώς χθες συζητήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου οι αγωγές που έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενες
πλευρές. Η οικογένεια του άτυχου τραγουδιστή ζητεί αποζη-
μίωση ύψους 600.000 ευρώ, καθώς στρέφεται τόσο κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας όσο και κατά της Φρόσως Κυριάκου,
καθώς θεωρεί ότι ήταν η οδηγός του αυτοκινήτου, αν και η
Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί διαφορετικά. Το θέμα επανέφε-
ρε στο δικαστήριο ο ιατροδικαστής Αν. Θεοδωρίδης, ο οποί-
ος, υπό το βλέμμα του αδελφού τού άτυχου τραγουδιστή, κα-
τέθεσε ότι ο Παντελίδης δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει κα-
θώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ο πατέρας της Φρόσως Κυριάκου απάντησε πως η κόρη
του δεν καθόταν στη θέση του οδηγού και εξήγησε πως το κορίτσι, που διεκδικεί αποζημίωση περίπου
100.000 ευρώ, κατέρρευσε ψυχολογικά όταν ξέσπασε η υπόθεση. Αντίστοιχα, η μητέρα της Μίνας Αρναού-
τη, που νοσηλεύτηκε 144 ημέρες σοβαρά τραυματισμένη, αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που ακόμη
και σήμερα αντιμετωπίζει η κόρη της. «Δεν μπορεί να δεχθεί τον εαυτό της όπως είναι. Έχει κρίσεις πανικού
και φοβία», ανέφερε η μητέρα της νεαρής κοπέλας που διεκδικεί αποζημίωση 1.100.000 ευρώ.

Συνεχίζεται το θρίλερ με 
τον θάνατο της φωτογράφου

Δεν κλείνει ακόμα ο φάκελος για τον θάνατο της 38χρονης
φωτογράφου (σ.σ. και μητέρας δύο ανήλικων παιδιών) από τη
Ρουμανία, που βρέθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή στην Κε-
ραμωτή Καβάλας, παρότι η ιατροδικαστική εξέταση τον αποδίδει
σε πνιγμό. 

Οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να εξετάσουν κάθε πτυχή της πε-
ρίεργης υπόθεσης, καθώς η γυναίκα δεν φέρεται να είχε δώσει
την αίσθηση ότι θα προχωρούσε σε αυτοχειρία, ούτε έχει λογική
να πήγε  για μπάνιο με το θερμόμετρο κοντά στους μηδέν βαθμούς
Κελσίου και να πνίγηκε. 

Η αδερφή της 38χρονης ζητά να διερευνηθεί τι συνέβη το διή-
μερο 10-11 Ιανουαρίου, ενώ κατάθεση έχουν ήδη δώσει ο ταξιτζής
που τη μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα και ο υπεύθυ-
νος του ξενοδοχείου, στο οποίο όμως έμεινε για λίγα μόλις λεπτά.
Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να διερευνηθεί είναι εάν και πότε
ήρθε σε επαφή με τον φίλο της στη Θάσο, που -όπως είχε αναφέ-
ρει- σκόπευε να επισκεφτεί.

Κ. Παπ.

«Δεν θα βρουν πού σε έθαψα»
της Σοφίας Σπίγγου

Ψ
υχολογικά προβλήματα φέρεται
να επικαλέστηκε κατά τη διάρ-
κεια της απολογίας του ο νταής
της Αργυρούπολης, επιχειρών-

τας να εξηγήσει τους λόγους που τον οδή-
γησαν στον ξυλοδαρμό μέχρι αναισθησίας
της 40χρονης συντρόφου του.

Ο 46χρονος, κατηγορούμενος για από-
πειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε ενώ-
πιον της Δικαιοσύνης και αμέσως μετά την
απολογία του, με ομόφωνη γνώμη ανακρί-
τριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακι-
στέος. Στο απολογητικό του υπόμνημα φέ-
ρεται να προέβαλε τον ισχυρισμό ότι τη μοι-
ραία ημέρα ήταν εκτός ελέγχου και δεν ήξε-
ρε τι έκανε, ενώ για να ενισχύσει τον ισχυρι-
σμό του επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλή-
ματα και ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής
πραγματογνωμοσύνης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν βί-
αιος και με άλλες συντρόφους του. Πληρο-
φορίες αναφέρουν πως πριν από περίπου
25 χρόνια είχε επιχειρήσει να στραγγαλίσει
την τότε σύζυγό του. Το 2015 είχε επιτεθεί
στη νέα σύζυγό του, την οποία, μάλιστα, μα-
χαίρωσε.

Κρέμασε τον σκύλο του
Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο

πλευρό του 46χρονου περιέγραψε και μια
γυναίκα που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με
τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα υπο-

στήριξε, μία από τις φορές που την ξυλοκό-
πησε, του επιτέθηκε το σκυλί που είχαν. Τό-
τε, ο 46χρονος κρέμασε το ζώο από την
πέργκολα του μπαλκονιού, αφού προηγου-
μένως του έβγαλε τα δόντια. «Με ρώτησε
“γιατί τα μάτια σου είναι μαύρα;”. Του απάν-
τησα “δεν έχουν τίποτα τα μάτια μου”. Τότε
εκείνος μου έριξε δύο χαστούκια, με έπιασε
από τον λαιμό και με οδήγησε στο δωμάτιο
που βρισκόταν ο 5χρονος γιος μας, έκλεισε
την πόρτα και πήγε να φέρει και τη μικρή.

Εγώ κατάλαβα τι θα ακολουθούσε και προ-
σπάθησα να κρατήσω την πόρτα κλειστή.
Έσπασε τα πόμολα και μπήκε μέσα, με ξα-
ναέπιασε από τον λαιμό φωνάζοντας “δεν
θα σου κάνω τη χάρη να σε σημαδέψω, αλί-
μονό σου μόνο μη σε πετύχω μόνη σου. Δεν
θα βρουν πού σ’ έχω θάψει”», ανέφερε η
γυναίκα.

Στο σπίτι της Αργυρούπολης, η 40χρονη
έζησε τη φρίκη όταν δέχτηκε την άγρια επί-
θεση από τον κατηγορούμενο, ο οποίος μό-

λις την είδε αιμόφυρτη στο πάτωμα ειδο-
ποίησε συγγενικό του πρόσωπο και την εγ-
κατέλειψε. Ακόμη και η κόρη του τον «επι-
κήρυξε» δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία
του και ζητώντας να «σαπίσει στη φυλακή».
«Τη χτύπησα αλλά δεν ήθελα να τη στείλω
και στο νοσοκομείο. Τσακωθήκαμε και η
κατάσταση ξέφυγε. Δεν περίμενα τα χτυ-
πήματά μου να της κάνουν τέτοια ζημιά.
Όταν την είδα αιμόφυρτη στο πάτωμα, φο-
βήθηκα και έφυγα», φέρεται να είπε στους
αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της
απολογίας του δέχτηκε «βροχή» ερωτήσε-
ων προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γε-
γονότα της μοιραίας ημέρας. Ωστόσο, τα ευ-
ρήματα του ιατροδικαστή αποτελούν αδιά-
ψευστο μάρτυρα της βαναυσότητας με την
οποία ο 46χρονος, εκπαιδευμένος στις πο-
λεμικές τέχνες, ξυλοκόπησε τη σύντροφό
του με τα χέρια του ενώ εμφανίζεται να τη
χτύπησε στο πάτωμα και τον τοίχο. 

Μαρτυρία-σοκ από 
προηγούμενη σύζυγο 
του νταή της Αργυρούπολης,
ο οποίος δήλωσε πως έχει 
ψυχολογικά προβλήματα
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Σ
την… κατάψυξη θα βρίσκεται για τα
επόμενα 24ωρα η Ελλάδα, με την
«Ελπίδα» να φέρνει πολικές θερμο-
κρασίες και σφοδρές χιονοπτώσεις

ακόμη και στην Αττική, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις των μετεωρολόγων. Ο κρατικός μηχα-
νισμός (Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική,
ΕΛΑΣ και Τοπική Αυτοδιοίκηση) έχει τεθεί σε
κατάσταση συναγερμού για την αντιμετώπιση
των ακραίων καιρικών φαινομένων που ανα-
μένεται να πλήξουν τη χώρα. 

Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται και ο
στρατός προκειμένου να συνδράμει τον κρα-
τικό μηχανισμό έπειτα από έκτακτη σύσκεψη
που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς με τη συμμετοχή
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου.

Σε επιφυλακή τέθηκαν τα προβλεπόμενα
του σχεδίου «Ξενοκράτης» και τα τμήματα και
μέσα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας. Επιπλέον, από το Σάββατο όλα τα
τμήματα «Δευκαλίων» θα βρίσκονται σε ετοι-
μότητα επέμβασης και άμεσης απόκρισης στο
μισό του προβλεπόμενου χρόνου, ενώ σε επι-
φυλακή για άμεση απογείωση θα τεθούν τα
εναέρια μέσα για την ανάληψη Αποστολών
Επιτήρησης και, αν απαιτηθεί, Έρευνας και
Διάσωσης. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πολι-
τική Προστασία προκειμένου να παρέχει κάθε
δυνατή βοήθεια για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την
κακοκαιρία.

Ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα ακούσα-
με τον όρο «πολικός αεροχείμαρρος», ένα κύ-

μα ψύχους το οποίο θα κατέβει από τη Σκαν-
διναβία προς τη νότια Ευρώπη και θα προκα-
λέσει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
Τα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή
τους ακόμη και σε θαλάσσιες περιοχές, όπως
τα νησιά του Αιγαίου, ενώ το φαινόμενο θα
ενισχυθεί περισσότερο τη Δευτέρα, με κυ-
ρίαρχο χαρακτηριστικό τις θερμοκρασίες
ακόμη και πολύ κάτω από το μηδέν. Σύμφωνα
με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων που εξέδωσε την Πέμπτη 20/1 η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), δια-
δοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να
προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα «Ελπί-
δα» στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. 

Το Σάββατο το πρώτο κύμα

Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρεά-
σει από το Σάββατο 22/1 και το δεύτερο, που
θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα 24/1. Τα
κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμη-
λές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις
ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας
και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα

νησιά του Αιγαίου, και οι βόρειοι άνεμοι εντά-
σεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά. Αναλυτι-
κά, από αύριο, Σάββατο, αναμένεται βαθμιαία
πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τε-
τάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές
και οι μέγιστες τιμές τους δεν θα ξεπεράσουν
τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο
παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεν-
τρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.

Αύριο, Σάββατο, θα επηρεαστούν με χιονο-
πτώσεις ακόμα και πεδινές περιοχές αρχικά
της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία
της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και
της Εύβοιας. Προς το βράδυ χιονοπτώσεις θα
ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους
στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα του θα είναι
πυκνές.  Την Κυριακή 23/1 αναμένεται ύφεση
των φαινομένων στα ηπειρωτικά, ενώ στην
Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνεχιστούν
κατά διαστήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις. 

Τη Δευτέρα 24/1 οι χιονοπτώσεις θα εντα-
θούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο
κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια,

στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική
Στερεά και βαθμιαία στην ανατολική Πελο-
πόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την
Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα
χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδο-
νία και τη Θράκη. Στο πλαίσιο αυτό, σε κατά-
σταση συναγερμού έχει τεθεί ο κρατικός
μηχανισμός, με την Πολιτική Προστασία να
έχει το γενικό πρόσταγμα, συντονίζοντας
τις ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος,
της ΕΛΑΣ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της επικείμενης επέλασης του χιονιά
και του σχηματισμού παγετού, έχουν συγ-
κεντρωθεί τόνοι αλατιού, ενώ ακόμη και την
τελευταία στιγμή καθαρίζονται φρεάτια που
ενδεχομένως έχουν φράξει από σκουπίδια
και φερτά υλικά.

Επί ποδός ο κρατικός
μηχανισμός για την
κακοκαιρία που φέρνει 
ψύχος και χιονοπτώσεις 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κύκλωμα αναβολικών με πελάτες
αθλητές σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Τέλος στη δράση κυκλώματος διακίνησης αναβολικών σκευασμάτων έδωσε η Οικο-
νομική Αστυνομία, προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις και κατάσχοντας περισσότερα
από 135.000 σκευάσματα συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Πρόκειται για εγ-
κληματική ομάδα διεθνικού χαρακτήρα, η οποία διακινούσε αναβολικά και παράνομα
φαρμακευτικά σκευάσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
τουλάχιστον τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μεταξύ των πελατών της οργάνωσης περι-
λαμβάνονται 27 αθλητές διάφορων αθλημάτων, 10 γυμναστές-προπονητές, 10 ιδιοκτή-
τες γυμναστηρίων - χώρων άθλησης, ιδιοκτήτης καταστήματος πώλησης συμπληρω-
μάτων διατροφής και ιδιοκτήτης φαρμακείου. Για την αστυνομική επιχείρηση χρει-
άστηκε η συνδρομή της Europol, ενώ η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έρευνες και συλλήψεις
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Ιωάννινα και Δράμα. Σημειώνεται ότι τα έσοδα
από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνούν τις 600.000 ευρώ, ενώ
στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται οι σημειώσεις του κυκλώματος.

Κ. Παπ.

Κουβαλούσαν ένα… οπλοστάσιο 
και παρίσταναν τους αστυνομικούς

Στο «μικροσκόπιο» της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής βρίσκεται η δραστη-
ριότητα ενός 36χρονου και ενός 70χρονου που συνελήφθησαν από την Άμεση Δράση να
επιβαίνουν σε ένα φορτηγάκι - μίνι οπλοστάσιο στο Χαϊδάρι. 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί
όπλων, ωστόσο, η έρευνα για τα συγκεκριμένα άτομα επί της ουσίας μόλις ξεκίνησε. Αυτό,
καθώς στο όχημα που επέβαιναν, εκτός από τα όπλα (σ.σ. 2 καραμπίνες, πιστόλι κρότου, 4
μαχαίρια κ.ά.), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστικοποιημένες ταυτότητες με τη φωτο-
γραφία του 36χρονου με στολή της ΕΛΑΣ, χιτώνιο και παντελόνι αστυνομικής στολής, πορ-
τοφόλι με μεταλλικό σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκούλα τύπου full face. Επίσης,
στο εσωτερικό του οχήματος υπήρχε εγκατεστημένος αστυνομικός φάρος έτοιμος προς
χρήση, συσκευή σειρήνας μεγαφωνικής, με ηχητικά σήματα όμοια με αυτά που χρησιμο-
ποιούν τα περιπολικά οχήματα της ΕΛΑΣ, καθώς και μπλε φώτα στο εμπρόσθιο μέρος που
προσομοιάζουν με αυτά που φέρουν οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Κ. Παπ.

Έρχεται… πολική «Ελπίδα» 



Μ
ε το βλέμμα στους σκληρούς δεί-
κτες της πανδημίας και κυρίως
στους θανάτους οι ειδικοί στη
χθεσινή ενημέρωση μίλησαν για

σταθερή αποκλιμάκωση των νέων κρουσμά-
των και μια σταθεροποίηση στις νέες νοσηλεί-
ες, παρότι οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό στη
χώρα είναι περίπου 5.000. 

Το 93,4% των θανάτων αφορά άτομα που εί-
τε ήταν ανεμβολίαστα είτε δεν είχαν κάνει την
αναμνηστική δόση. Επίσης το 80% των θανά-
των σε άτομα κάτω των 60 ετών ήταν ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, όπως τόνι-
σε η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου. Κι
ενώ η επιδημία παρουσιάζει ύφεση, έχουμε
αύξηση του ιού στα λύματα της Κρήτης και νέα
κρούσματα στη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Η
διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα
35 έτη, ενώ το 40% των νέων κρουσμάτων εί-
ναι ηλικίας 35-64. 

Το 63% των απλών κλινών πανελλαδικά εί-
ναι καλυμμένο όπως και το 88% των ΜΕΘ. Οι
περιοχές που παρουσιάζουν αύξηση στις νο-
σηλείες είναι η Κοζάνη, η Αρκαδία, η Άρτα, η
Ημαθία, η Λάρισα, η Καρδίτσα και η Αχαΐα.
Στη χώρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 170.000
ενεργά κρούσματα. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κρήτη και Θεσσαλία το 80-90% των νέων
κρουσμάτων προέρχοντε από την Όμικρον.
Όμως στη χώρα μας εξακολουθεί να κυκλο-
φορεί και η Δέλτα που σχετίζεται με βαρύτερη
νόσο. Στη Δέλτα οφείλεται το 50% των νέων ει-
σαγωγών στη χώρα μας, όπως και το 60% των
νέων εισαγωγών στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός
από τη μείωση του συνολικού αριθμού των
κρουσμάτων, παρατηρείται και μείωση του
αριθμού των παιδιών που βγαίνουν θετικά. Ο
δείκτης θετικότητας έπεσε στο 5,7% από 9%

την προηγούμενη βδομάδα. Χθες σημειώθη-
καν 18.869 νέα κρούσματα και 81 θάνατοι.
Στους 688 είναι οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ,
οι 558 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Τα κρού-
σματα στην Αττική είναι 7.139 και 1.704 στη
Θεσσαλονίκη.

«Να κερδίσουμε το Πάσχα»
Ο καθηγητής-ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος

Παυλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως
«τα δύσκολα δεν είναι πίσω μας» και το
«τσουνάμι» της μετάλλαξης Όμικρον θα πε-
ράσει αρκετά γρήγορα αλλά θα αφήσει στη
θέση του ένα χαμηλότερο κύμα και ενδέχεται
να σημειωθεί κορύφωση θανάτων τον Απρί-
λιο. Ο ίδιος ανέφερε πως οι αλήθειες είναι δυ-
σάρεστες, οπότε η επιδημία δεν θα φύγει από

μόνη της. Με συλλογική προσπάθεια πρέπει
«να κερδίσουμε το Πάσχα».

Μόλις το 2% των νοσηλευομένων ασθενών
στη χώρα είναι παιδιά. Αυτή τη στιγμή στα παι-
διατρικά νοσοκομεία της Αττικής νοσηλεύον-
ται 30 παιδιά και η διοίκηση βλέπει σταδιακή
μείωση εισαγωγών. Αυτή η μείωση έγινε αι-
σθητή και στην τελευταία εφημερία του Αττι-
κόν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγινε ει-
σαγωγή 39 ασθενών με Covid όταν στην προ-
ηγούμενη ήταν 68. Υψηλόβαθμα στελέχη του
ΕΚΑΒ βλέπουν τις τελευταίες μέρες μείωση
εισαγωγών Covid πανελλαδικά και πολλά εξι-
τήρια. Η διαφορά εισαγωγών και εξιτηρίων εί-
ναι κάτω από 80. Στο φως της δημοσιότητας
ήρθαν φωτογραφίες και πλάνα από ράντζα σε
διαδρόμους του Αττικόν. Αυτή τη στιγμή στο

συγκεκριμένο νοσοκομείο στο οποίο έχει γί-
νει σημαντική δουλειά σε όλα τα κύματα της
πανδημίας, οι απλές κλίνες Covid είναι 175, οι
ΜΕΘ Covid 23 και αναπτύσσονται άλλες δέκα
κλίνες. Η δικαιολογημένη αγωνία των συγγε-
νών στις εφημερίες έχει εξήγηση. 

Πλέον τα νοσοκομεία δεν είναι μονοθεματι-
κά και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εξυ-
πηρετηθούν και non Covid και Covid περιστα-
τικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου καταβάλλει
προσπάθειες να μπαίνουν σε κρεβάτι όσοι νο-
σηλεύονται σε ράντζο μέσα στις επόμενες 6
ώρες από την έλευσή τους στα επείγοντα.
Πάντως ο διευθυντής της ΜΕΘ του Αττικόν
Ηρακλής Τσαγκάρης είπε στο δελτίο του Star
πως «στους 11 διασωληνωμένους στο νοσο-
κομείο, οι 4 είναι με Όμικρον». 
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Άνοιξε η πλατφόρμα για 4η δόση  
Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για την 4η δόση του εμβολίου για τους
ανοσοκατεσταλμένους. Όπως έχει ήδη πει η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών, ομότιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου, η τέταρτη δόση του
εμβολίου θα μπορεί να χορηγείται 3 μήνες μετά την τρίτη και αφορά και
παιδιά άνω των 12 ετών, που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Οι ειδικοί
εκτιμούν πως η 4η δόση του εμβολίου θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία
σε όσους είναι ανοσοκατεσταλμένοι και κινδυνεύουν περισσότερο να
νοσήσουν βαριά και να νοσηλευτούν. 

Ο καθηγητής-ερευνητής 
στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης
υποστηρίζει πως «τα δύσκολα
δεν είναι πίσω μας»

Έφυγε από τη ζωή βρέφος 52 ημερών που νοσούσε με
κορονοϊό και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με πληροφορίες,
πρόκειται για κοριτσάκι το οποίο εισήχθη με κορονοϊό στο
νοσοκομείο μόλις την ένατη ημέρα από τη γέννησή του.
Αρχικά νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με
αποτέλεσμα να χρειασθεί η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ

νεογνών του «Ιπποκράτειου», όπου και παρέμεινε περί-
που για 30 ημέρες, χωρίς δυστυχώς να καταφέρει να κρα-
τηθεί στη ζωή.

Το 52 ημερών βρέφος που κατέληξε από Covid προερ-
χόταν από ανεμβολίαστο περιβάλλον, τόνισε η Μίνα Γκάγ-
κα, προσθέτοντας: «Όταν υπάρχουν 20.000 κρούσματα
την ημέρα και ασθενείς στις ΜΕΘ, τότε είναι λογικό ότι θα
υπάρχουν και θάνατοι».

Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον 14χρονο που νοσηλεύε-
ται με Όμικρον στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη. Ο έφη-
βος παρουσίασε μυοκαρδίτιδα και μπήκε στη μονάδα
για προληπτικούς λόγους και σήμερα ίσως γυρίσει σε
απλό δωμάτιο. Η κυρία Παπαευαγγέλου τόνισε πως δεν
παρουσιάζει σημαντική αναπνευστική ανεπάρκεια και
επειδή ήταν εμβολιασμένος θα ξεπεράσει πιο ήπια το
πρόβλημα.

Κορύφωση θανάτων τον Απρίλιο

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Τραγωδία με βρέφος 52 ημερών που «έφυγε» από κορονοϊό 
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Εν αναμονή των αποφάσεων του υπουργείου Παι-
δείας σχετικά με το αν θα ισχύσει φέτος το διπλό μη-
χανογραφικό βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι. Εφό-
σον επιλεγεί να αναβληθεί, για τη φετινή χρονιά, το
μηχανογραφικό β’ φάσης, θα ισχύσει το περσινό σύ-
στημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που
άφησε μεγάλο αριθμό εισακτέων εκτός πανεπιστη-
μίων. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 περίπου 25.000 υπο-
ψήφιοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο ΑΕΙ και περισσότε-
ρα από 150 πανεπιστημιακά τμήματα δεν κατάφεραν
να γεμίσουν τα αμφιθέατρά τους. Οι παθογένειες αυ-
τές επρόκειτο να αντιμετωπιστούν σε έναν βαθμό με

το διπλό μηχανογραφικό, σε συνδυασμό με τις διορ-
θωτικές κινήσεις στις οποίες προχώρησαν τα πανεπι-
στήμια στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.  Ωστόσο, και
η εφαρμογή του μηχανογραφικού β’ φάσης έχει
μειονεκτήματα, με σημαντικότερο το ενδεχόμενο
υποψήφιοι με λιγότερα μόρια να εισαχθούν σε βαθ-
μολογικά υψηλότερες σχολές από συνυποψήφιούς
τους που πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις στις πανελ-
λαδικές. Και αυτό γιατί κάποιος που θα αποκλειστεί
από το 10% των επιλογών του στο μηχανογραφικό α’
φάσης, μπορεί να εισαχθεί στις μεσαίας κλίμακας
σχολές, στη δεύτερη φάση, με λιγότερα μόρια. 

Σε αναμμένα κάρβουνα για το διπλό μηχανογραφικό

Tης Ρούλας Σαβούρδου 

Η
εφαρμογή του μέτρου του δα-
κτυλίου, ο οποίος τέθηκε σε
ισχύ τον περασμένο Οκτώ-
βριο, περιόρισε σημαντικά

την κινητικότητα των οχημάτων στο οδικό
δίκτυο εντός των ορίων λειτουργίας του.
«Η εφαρμογή του δακτυλίου έχει μειώσει
την κυκλοφορία με ιδιωτικό όχημα στο
κέντρο της Αθήνας (εσωτερικά του δακτυ-
λίου) και έχει αυξήσει τις μετακινήσεις
που γίνονται με Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς σε σχέση με το σενάριο ότι η πόλη θα
λειτουργούσε χωρίς δακτύλιο», δηλώνει
στην «Political» ο γενικός γραμματέας του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Θανάσης Τσιάνος.

Αναφορικά με την κίνηση των ΙΧ στους
δρόμους της Αθήνας τον μήνα Δεκέμβριο,
αλλά και στις αρχές του τρέχοντος, κατα-
γράφεται αύξηση 17% στη μέση ταχύτητα
των οχημάτων, 20% μείωση των καθυ-
στερήσεων και 1,5% αύξηση των ει-
σερχομένων σε αυτόν οχημάτων.

Παρ’ όλα αυτά έντονη κυκλο-
φοριακή συμφόρηση εξακολου-
θεί να καταγράφεται κυρίως στα
σημεία περιμετρικά του δακτυλίου. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα παρα-
τηρούνται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη
Χαμοστέρνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην
Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη λεωφόρο
Αθηνών, με επιδείνωση κυρίως στο ρεύμα
προς Ασπρόπυργο μετά το Δαφνί και στην
έξοδο προς τον Κηφισό, καθώς και στην Κη-
φισού σε όλο το μήκος της.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από το Κέν-
τρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περι-
φέρειας Αττικής για τη μείωση των χρονο-
αποστάσεων στους βασικούς οδικούς
άξονες εντός των ορίων λειτουργίας του
δακτυλίου, όπως φαίνεται και στον πίνακα.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το
οποίο θα οδηγήσει στη σταδιακή αποσυμ-

φόρηση της πρωτεύουσας και
προωθεί το υπουργείο Μεταφορών

και Υποδομών, τιτλοφορείται «Ανάσα για
την Αθήνα» και περιλαμβάνει τρία βασικά
στάδια. Το πρώτο στάδιο του προγράμμα-
τος τέθηκε σε ισχύ με τον «Καθαρό Δα-
κτύλιο», ενώ το υπουργείο πραγματοποιεί
μελέτη για να επαναπροσδιοριστούν τα
γεωγραφικά όριά του. Το δεύτερο αφορά
την αναπροσαρμογή του ωραρίου τροφο-
δοσίας των καταστημάτων στο κέντρο της
Αθήνας, καθώς επηρεάζεται σημαντικά το
επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης
της πρωτεύουσας. Το τρίτο μακροπρόθε-
σμο αλλά σημαντικό μέτρο του προγράμ-
ματος αφορά την αποδοχή μιας πρότασης

του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων για τη δημιουργία ενός παρατηρητη-
ρίου, το οποίο θα συλλέγει όλα τα δεδομέ-
να αλλά και θα στοχεύει με παρεμβάσεις
όπου χρειάζεται. «Η συνεχής αύξηση των
μετακινήσεων που αναμένουμε (σε πε-
ρίοδο κανονικότητας) επιβάλλει τη λήψη
περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας,
τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων και πα-
ρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο για αύξηση
της χωρητικότητάς του όπου χρειάζεται
και είναι εφικτό, καθώς και την προώθηση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», σημει-
ώνει ο κ. Τσιάνος.

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα Ενι-
αίο Παρατηρητήριο Μεταφορών στην Ατ-

τική, ένας θεσμοθετημένος ενιαίος φορέ-
ας, ο οποίος θα λύσει μακροπρόθεσμα
αρκετά προβλήματα, καθώς στο ζήτημα
του κυκλοφοριακού «εμφράγματος» της
πρωτεύουσας εμπλέκονται δήμοι, η περι-
φέρεια και δύο υπουργεία, κι έτσι θα επι-
τευχθεί απόλυτη συνεννόηση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ανάσα για το κέντρο αλλά
«έμφραγμα» περιμετρικά 

Πού αυξήθηκε η ταχύτητα 
των οχημάτων και σε ποιες 
περιοχές της Αθήνας 
σημειώνονται μποτιλιαρίσματα

Ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου
Συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος 

Πειραιώς (προς Ομόνοια): ........................... 8’ ...... έναντι 12,5’
Πειραιώς (προς Πειραιά): ........................... 12’........ έναντι 15’
Αγ. Κωνσταντίνου: ......................................8,8’.......... έναντι 9’
Λ. Αμαλίας: ...............................................17,5’ .......έναντι 26’
Σταδίου: ......................................................26’ ........ έναντι 28’
Λ. Συγγρού (προς Γλυφάδα): ...................... 4,8’ ......... έναντι 5’
Λ. Συγγρού (προς κέντρο): .........................12’ .....έναντι 17,5’ 
Βασ. Σοφίας (προς κέντρο): ........................ 14’.........έναντι 16’
Βασ. Σοφίας (προς Κηφισιά): ....................18,5’ .... έναντι 22,5’
Βασ. Κωνσταντίνου (προς Βασ. Σοφίας):... 14,5’ ...έναντι 15,5’
Βασ. Κωνσταντίνου (προς Αρδηττού):......... 15’ ........έναντι 16’
Λ. Βουλιαγμένης (προς κέντρο): ................7,8’ ........έναντι 15’
Αρδηττού (προς Βασ. Σοφίας): ..................17,5’ .......έναντι 24’
Καλλιρόης (προς κέντρο): ......................... 17,5’ ...έναντι 27,5’

Ο δακτύλιος μείωσε 
τις χρονοαποστάσεις
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Η
πανδημία τα τελευταία δύο χρόνια
αναστάτωσε και τη ζωή των μονα-
χών στον Άθωνα. Ωστόσο οι εμβο-
λιασμοί και ο συστηματικός έλεγ-

χος στις πύλες εισόδου αποδίδουν τις τελευ-
ταίες εβδομάδες περισσότερο και ο αριθμός
των κρουσμάτων, που ήταν αυξημένος τους
προηγούμενους μήνες, μειώθηκε.

Η «Political» επικοινώνησε με τον διευ-
θυντή του Κέντρου Υγείας του Αγίου Όρους
Κωνσταντίνο Δακουσλή, ο οποίος εκτίμησε
ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εμβολιαστεί
πάνω από το 35-40% των μοναχών: «Οι εμβο-
λιασμοί εδώ στο Άγιον Όρος προχωράνε.
Πριν από λίγες μέρες έγιναν σε μοναχούς
ακόμα 65 εμβολιασμοί, από τους οποίους οι
38 ήταν η πρώτη δόση. Δεν γνωρίζω τα ακρι-
βή ποσοστά όσων μοναχών έχουν ήδη εμβο-
λιαστεί, αλλά περίπου το 35% με 40% των μο-
ναχών έχει εμβολιαστεί». 

Τι πιστεύουν
Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας του Άθω-

να, εξηγώντας τις απόψεις που εκφράζονται
από τους μοναχούς για το θέμα, δήλωσε:
«Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων πάνω σε αυ-
τό το θέμα. Άλλοι πιστεύουν ότι τα εμβόλια
βοηθάνε, άλλοι θεωρούν ότι τα εμβόλια μπο-
ρούν να φέρουν μεγάλες παρενέργειες,
έχουν μια λανθασμένη άποψη».

Αναφερόμενος στα κρούσματα των τελευ-
ταίων ημερών, ο κ. Δακουσλής τόνισε: «Ως
προς τα κρούσματα των τελευταίων ημερών,
είχαμε στη Μονή Φιλοθέου 5 κρούσματα και
απεβίωσε ο π. Λουκάς και είναι διασωληνω-
μένος ένας π. Κοσμάς, και χθες ένας ακόμα
μοναχός, ο π. Πέτρος, 80 ετών και παραπάνω,
είναι στο μοναστήρι και εκεί είναι ακόμα δύο
τρία άτομα τα οποία νοσούν, αλλά ελαφρά,
γιατί είναι και νέοι άνθρωποι αυτοί, χωρίς
υποκείμενα νοσήματα». 

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας συμπλή-
ρωσε: «Άλλα κρούσματα αυτή τη στιγμή δεν
έχουμε. Εκτός από όσους σας είπα ότι νόση-
σαν σοβαρά, δεν έχουμε τις τελευταίες ημέ-
ρες επιπλέον κρούσματα».

Οι έλεγχοι
Ο κ. Δακουσλής αναφέρθηκε ακόμα στους

ελέγχους που γίνονται στις πύλες εισόδου
του Άθωνα για την αποτροπή νέων κρουσμά-
των, καθώς και στη μειωμένη επισκεψιμότη-
τα που είναι φυσικό να παρατηρείται στον
Άθωνα όλους αυτούς τους μήνες εξαιτίας του
φόβου που δημιουργεί η πανδημία σε οποι-
αδήποτε μετακίνηση. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Δακουσλής δήλωσε:
«Όποιος και να μπει στο Άγιον Όρος όλο αυτό
το διάστημα ελέγχεται για Covid. Οπότε, όσοι
προσκυνητές βρίσκονται θετικοί, δεν τους
επιτρέπεται η είσοδος και με αυτό τον τρόπο
μπορούμε να ελέγχουμε και να μειώνουμε
τον αριθμό των κρουσμάτων. Τους τελευταί-

ους αυτούς μήνες της πανδημίας υπάρχει
ένας περιορισμός και στις επισκέψεις. Ο
αριθμός των επισκεπτών σε καμία περίπτωση
δεν είναι όπως στο παρελθόν. Φοβούνται οι
άνθρωποι να μετακινηθούν. Ο έλεγχος όμως
στις πύλες εισόδου, στην Ουρανούπολη, στην
Ιερισσό, υπάρχει, ώστε να μειώσουμε τη δια-
σπορά». 

Μιλάει στην «Political» 
ο διευθυντής του Κέντρου 
Υγείας του Άθωνα, εξηγώντας
τις απόψεις που εκφράζονται 
για το θέμα

Εμβολιασμένο
μόνο το 35-40% 

των μοναχών

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Α Γ Ι Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ  

Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Ελλάδα
Έπειτα από επτά ολόκληρα χρόνια στον θρόνο της
Μητρόπολης Ανδριανουπόλεως, ο σεβ. μητρο-
πολίτης και εκπρόσωπος του Γραφείου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα κ. Αμφι-
λόχιος υπέβαλε την παραίτησή του στον κ. Βαρθο-
λομαίο για λόγους υγείας, η οποία έγινε αποδεκτή.
Μετά την εξέλιξη αυτή, πολλοί ήταν εκείνοι που χρέωσαν στον κ. Αμφι-
λόχιο τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα του Κτήματος Προμπονά, το
οποίο αποτελεί «μήλον της έριδος» στις σχέσεις Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και Εκκλησίας της Ελλάδος. Άλλοι απλώς αναφέρουν ότι ο
κ. Βαρθολομαίος περίμενε περισσότερα από την εκπροσώπηση του
γραφείου του Πατριαρχείου στην Αθήνα.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Φανάρι για το θέμα αναφέρεται: «Η
ΑΘ Παναγιότης ο Πατριάρχης δέχθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου
2022, τον σεβ. μητροπολίτη Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο, ο οποίος
του υπέβαλε για λόγους υγείας την παραίτησή του από τη θέση του διευ-
θυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Αθήνα. Ο Πατριάρχης αποδέχθηκε την παραίτηση και ευχαρίστη-
σε τον σεβασμιώτατο για τις επί επταετία και πλέον υπηρεσίες του στην
εν λόγω θέση».



Χανιά

Πανευρωπαϊκά βραβεία καινοτομίας
για το Κοινωνικό Πλυντήριο
Το πρώτο στην
Ελλάδα Κοινω-
νικό Πλυντήριο
έχει ιδρύσει ο
Δήμος Χανίων,
από τον Μάρτιο
του 2021, ως δο-
μή ολιστικής
φροντίδας υγιει-
νής. Το Κοινωνι-
κό Πλυντήριο
παρέχει εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες του στις ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες, αστέγους, Ρομά και ωφελούμενους των κοινω-
νικών προγραμμάτων (ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Παντοπωλείο) και
σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει των κριτηρίων της
Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω δημοτική δομή προσφέρει
λουτρά για ατομική υγιεινή, πλυντήρια και στεγνωτήρια για την
καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων τους, δημοτική ιματιο-
θήκη για δωρεάν προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και λευ-
κών ειδών. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με τη
συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, μέσω του
προγράμματος Reframe. Το Κοινωνικό Πλυντήριο ανέδειξε τον
Δήμο Χανίων πρώτο δήμο στα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέ-
ροντάς του «Βραβείο Καινοτομίας», σε εκδήλωση που έγινε στις
18 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο.

Κρήτη - Κτηματολόγιο

Σε έξι δήμους παρατείνεται 
η προθεσμία δηλώσεων

Μέχρι την 7η Μαρτίου 2022 (για τους κάτοικους εσωτερικού)
παρατείνεται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους
Χανίων, Αποκορώνου, Σφακίων, Καντάνου-Σελίνου, Πλατανιά
και Κισσάμου της ΠΕ Χανίων. Σημειώνεται ότι η υποβολή δηλώ-
σεων για τους έξι δήμους της ΠΕ Χανίων άρχισε στις 18/10/2021
και λήγει στις 7/3/2022 για τους κατοίκους της ημεδαπής και
στις 18/4/2022 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνι-
κό Δημόσιο. 

Προσλήψεις ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού έχει ανάγκη το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, προ-
κειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που προκαλούν η πανδη-
μία, καθώς και η υπεραύξηση του πληθυσμού κατά την τουριστική

περίοδο. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε ειδική σύσκεψη υπό
την οικεία περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου με την
αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνο-
χής, τον διοικητή του νοσοκομείου και εκπροσώπους των συνδι-
καλιστικών οργάνων των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο.
Αποφασίστηκε να γίνει ειδική παράσταση στον υπουργό Υγείας,

προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα γενικής στελέχωσης του
ΓΝΚ. Στην ειδική σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ενί-

σχυσης και αναβάθμισης της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΓΝΚ.

Παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης οφει-
λών προς τον Δήμο Ρόδου (και τα νομικά πρό-
σωπα) σε έως και 100 δόσεις μέχρι την 28η Φε-
βρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νέου πολυνομοσχεδίου. Η ρύθμιση αφορά
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν βε-
βαιωθεί από 15/2/2020 μέχρι 30/11/2021, όπως
επίσης οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απω-
λειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως
30/11/2021, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη
προς την αρμόδια για την είσπραξη ταμειακή
υπηρεσία ή στα κατά τόπους εισπρακτικά ση-
μεία των δημοτικών κοινοτήτων. Η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση των
χρεών γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη έως και
τις 28 Φεβρουαρίου 2022 το αργότερο. «Η νέα
ρύθμιση θα διευκολύνει τόσο τις επιχειρήσεις
όσο και τα νοικοκυριά να προγραμματίσουν την
εξόφληση των οφειλών τους και να απαλλα-
γούν από τις προσαυξήσεις», δήλωσε ο αντιδή-
μαρχος Οικονομικών Κωνσταντίνος Ταρασλιάς.

!Ρόδος

Παράταση ρύθμισης
οφειλών έως 
28 Φεβρουαρίου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τήλος

Πρόταση για τη δημόσια
υγεία στα μικρά νησιά

Τη δική της πρόταση για τη δημόσια υγεία στα μικρά
νησιά καταθέτει η δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά-
Αλειφέρη, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του
Δικτύου ΕΔΔΥΠΠΥ και περιφερειάρχη Αττικής Γιώρ-
γου Πατούλη. Η δήμαρχος Τήλου προτείνει:
• Το μηνιαίο επίδομα του υπουργείου να το λαμβάνουν

και οι ειδικευμένοι ιατροί όπως οι αγροτικοί.
• Να μην ισχύει το πλαφόν εφημέρευσης όπως σήμε-

ρα, αλλά στα άγονα και μικρά νησιά να μπορούν οι ει-
δικευμένοι ιατροί να βάζουν ενεργείς εφημερίες
όλες τις ημέρες που εφημερεύουν.

• Να χορηγούνται όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν 5
ρεπό εφημερίας τον μήνα.

• Κάθε χρόνο η ΔΥΠΕ να καλύπτει το κόστος για τη συμ-
μετοχή σε ένα τουλάχιστον συνέδριο συναφές με
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

• Το υπουργείο να υποχρεώνει και να καλύπτει το κό-
στος συμμετοχής στον ιατρό τουλάχιστον μία φορά
να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης
στην Επείγουσα Ιατρική του ΕΚΑΒ.

ΚΕΠ

Σαράντα ώρες απογευματινών
υπερωριών στους
εργαζόμενους

Σε σαράντα ώρες καθορίζεται, λόγω έκτακτων αναγ-
κών που προκύπτουν από την πανδημία, η υπερωριακή
απασχόληση των εργαζομένων στα ΚΕΠ ανά βδομάδα.
Συγκεκριμένα προβλέπεται: «Με απόφαση του οικείου
δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1 Ια-
νουαρίου 2022 έως 31 Μαΐου 2022, ο προβλεπόμενος
από το άρθρο 20 του νόμου 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός
ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ καθορίζεται σε 40 ώρες μηνιαίως για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων
που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας,
έναντι του κορονοϊού Covid-19». 
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Ιόνια Νησιά

Ευρεία σύσκεψη για την υποστελέχωση 
του νοσοκομείου Κέρκυρας



Τ
η βασική κατεύθυνση του υπουργείου
Εσωτερικών αναφορικά με τις αλλαγές
που προωθούνται στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
έθεσε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφε-
ρειών ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης. Όπως σημείωσε, ανοίγει πλέον ο διάλο-
γος σε θεσμικό επίπεδο γύρω από το θέμα της
περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και της
αξιολόγησης των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων
και κατά πόσο αυτές ασκούνται με ικανοποιητι-
κό τρόπο ως προς τους στόχους που τίθενται.

Παράλληλα ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι επί
του παρόντος η κυβέρνηση δεν προτίθεται να
μεταφέρει την πρωτοβάθμια υγεία και την εκ-
παίδευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απα-
ρίθμησε την πληθώρα αρμοδιοτήτων των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων, διευκρινίζοντας ότι
η μεταφορά ορισμένων εξ αυτών προσκρούει

στο Σύνταγμα, ενώ για άλλες θα μπορούσε να
γίνει διάλογος.

Ο κ. Βορίδης απαντώντας στους ισχυρισμούς
του ΣΥΡΙΖΑ περί «ασφυκτικού πλαισίου επο-
πτείας» υπενθύμισε ότι η άσκηση εποπτείας
του κράτους επί των ΟΤΑ απορρέει εκ του Συν-
τάγματος και αναρωτήθηκε: «Δεν θα ασκούμε
έλεγχο των οικονομικών των ΟΤΑ; Και αν πτω-
χεύσει ένας δήμος, τι θα γίνει; Θέλετε να εισα-
γάγουμε μηχανισμό πτωχεύσεως των ΟΤΑ;
Ποιος θα παρέχει υπηρεσίες στους δημότες
όταν θα έχει καταρρεύσει ο προϋπολογισμός;». 

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη συγκρότησης
ενός μηχανισμού ο οποίος θα συζητά τις αρ-
μοδιότητες που ανακύπτουν από τα ψηφι-
σθέντα νομοσχέδια, θα εκτιμά την αναγκαιό-
τητά τους και θα αποφασίζει το επίπεδο στο
οποίο θα απονέμονται, προαναγγέλλοντας τη
δημιουργία του στο αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.

Στήριξη από την Τράπεζα 
Στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Φυλής

Χρήστος Παππούς με τον διοικητή της Τραπέζης
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα παρουσίασε ανα-
λυτικά και αποτυπωμένο σε χάρτη τον συνολικό
αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Φυλής. Τα κυ-
ρίαρχα σημεία είναι η ανάπλαση της Χωματερής
και η μετατροπή της σε πάρκο πρασίνου και Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ενεργειακή και
υδρολογική αυτοτέλεια της πόλης, η δημιουργία
της Φοιτητούπολης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, η ανάδειξη του ορεινού όγκου της Δυτι-
κής Πάρνηθας και η δημιουργία του Μega Logis-
tics και Επιχειρηματικού Πάρκου. Ο Στουρνάρας
επισήμανε πως θα είναι στο πλευρό του δημάρ-
χου σε οτιδήποτε θα μπορούσε να στηρίξει το έρ-
γο του.

Αυτοψία στο έργο 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το με-
γάλο έργο ασφαλτικών παρεμβάσε-
ων που πραγματοποιεί η Δημοτική
Αρχή της Αθήνας με προϋπολογισμό
που φτάνει τα 42 εκατ. ευρώ. Περί-
που 1.200 δρόμοι και παράδρομοι
ασφαλτοστρώνονται σταδιακά και
μετά την ολοκλήρωση του έργου γύ-
ρω στα 450 χιλιόμετρα από τα περί-
που 1.000 χιλιόμετρα του συνολικού
οδικού δικτύου της Αθήνας θα
έχουν επιτέλους κανονικούς δρό-
μους. Σε μια από τις πολλές αυτο-
ψίες στα σημεία όπου δουλεύουν τα
συνεργεία, ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης βρέθηκε στα Κάτω
Πατήσια και όπως επισήμανε: «Σε
όλες τις γειτονιές της Αθήνας, σε μι-
κρούς και μεγάλους δρόμους, γίνε-
ται έργο. Έχουμε 690 ασφαλτοστρώ-
σεις ήδη και συνεχίζουμε κάθε μέ-
ρα, με σχέδιο και στρατηγική, να ξε-
περάσουμε τις 1.200, δηλαδή το μι-
σό οδικό δίκτυο».

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
αντιπολίτευση ψάχνεται αν
μπορεί να ακυρώσει τις δη-
μαιρεσίες, επειδή δεν επι-
τράπηκε να ψηφίσουν όσοι
συμμετείχαν μέσω τηλεδιά-
σκεψης; Η άμεση αντίδραση
ήταν να καταγγείλουν τον δή-
μαρχο για «φαρσοκωμωδία»,
αλλά αφού διαπίστωσαν ότι σε
άλλους δήμους έγιναν υβρι-
δικές ψηφοφορίες, ψάχνουν
να το προχωρήσουν περισσό-
τερο, για να αναδείξουν τον
«αντιδημοκρατικό κατήφο-
ρο» της διοίκησης… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Άδεια ειδικού
σκοπού 
Με τροπολογία του υπουργείου
Εσωτερικών ρυθμίστηκαν διευκο-
λύνσεις σε υπαλλήλους του Δημο-
σίου και των ΟΤΑ που είναι γονείς
τέκνων νοσούντων με Covid-19. Η
άδεια που χορηγείται είναι διάρ-
κειας έως πέντε εργάσιμων ημε-
ρών, εκ των οποίων έως τρεις ημέ-
ρες καταγράφονται ως δικαιολο-
γημένη απουσία και οι άλλες δύο
ημέρες αποτελούν κανονική
άδεια. Εάν το παιδί συνεχίζει να
νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου
χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού,
αλλά έχει τη δυνατότητα ο γονιός
να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με
μειωμένο ωράριο έως 25% χωρίς
ανάλογη μείωση των αποδοχών
του, καθώς τις ώρες αυτές θα τις
αναπληρώσει αργότερα με υπερω-
ρίες. Για τη χορήγηση της άδειας
αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνω-
στικού ελέγχου.

Το πρώτο «zero
plastic» βουνό   

Οι δήμοι γύρω από το βουνό του
Υμηττού συμμετέχουν ενεργά στην
πρωτοβουλία του ΣΠΑΥ, σε συνεργα-
σία με την Περιπατητική Ομάδα
Υμηττού και την Πανελλήνια Ένωση
Ορεινής Ποδηλασίας, με στόχο να
καταστήσουν τον Υμηττό το πρώτο
βουνό της Ελλάδας που θα απαλλα-
γεί από τα πλαστικά απορρίμματα.
Στη σχετική συνάντηση συμφωνήθη-
κε σειρά κοινών δράσεων, καταγρά-
φηκαν μονοπάτια και διαδρομές που
θα καθαριστούν το προσεχές διάστη-
μα, καθώς και οι
προετοιμασίες
για την αντιπυρι-
κή περίοδο που
έρχεται σε λί-
γους μήνες. Η
πρώτη δράση
έγινε χθες, Πέμ-
πτη, με καθαρι-
σμούς της οδού
Δημήτρη Καραμολέγκου, του δρό-
μου που περνάει από τον Βλητικό
Σταθμό, του τμήματος της οδού Κα-
τεχάκη στο ύψος των δύο εισόδων
της Καισαριανής και του δρόμου στο
βουνό, από τη Μονή Αστερίου έως τις
κεραίες στην κορυφή του Υμηττού.
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MAKHΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
«Όχι στους ΟΤΑ παιδεία 
και πρωτοβάθμια υγεία»



Α
παγόρευση προσέγγισης της συμμαθήτριάς του ακόμη
και στα social media επέβαλαν ανακρίτρια και εισαγγε-
λέας στον 16χρονο μαθητή που συνελήφθη για βιασμό

ύστερα από καταγγελία 17χρονης. Ο ανήλικος αρνήθηκε τις κα-
τηγορίες και υποστήριξε πως όλα έγιναν ύστερα από κοινή
απόφαση και των δύο. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια
Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύθερος με τον περιορισμό στην
προσέγγιση μέχρι και των προφίλ της 17χρονης στο Διαδίκτυο.

Η καταγγελία έγινε μια μέρα μετά το περιστατικό και, σύμ-
φωνα με τη 17χρονη, ο συμμαθητής της το τελευταίο διάστημα

την παρενοχλούσε, ώσπου την απομόνωσε σε ένα εγκαταλειμ-
μένο κτίριο, όπου καταγγέλθηκε ότι τη βίασε, λίγα μέτρα μακριά
από το σχολείο όπου φοιτούν και οι δύο στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Αντίθετα, ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι είχαν σχέσεις
και πως δεν προχώρησαν σε πράξεις συνουσίας, ωστόσο όμως
και αυτό που έγινε ήταν με τη συναίνεση της κοπέλας, σύμφωνα
με τον ισχυρισμό του στην απολογία. Αφού συνελήφθη, οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα που άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του
για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση
και τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή. 

Δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητή-
ρια για την εκλογή της ως αντιπροέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Θεσσαλονικιά Εύα
Καϊλή. «Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Για
πρώτη φορά από το 2014 το Κίνημα θα έχει αντι-
πρόεδρο. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκον-
τα», ευχήθηκε μεταξύ άλλων στα social media ο
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.
Ωστόσο, αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το

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

Οι αναρτήσεις που φούντωσαν τα σενάρια της απόστασης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πήραν φωτιά 
τα μπλοκάκια 
της δημοτικής
αστυνομίας 

Φωτιά πήραν τα μπλοκάκια των
δημοτικών αστυνομικών της Θεσ-
σαλονίκης μέσα στο 2021. Ειδικό-
τερα, βεβαιώθηκαν 200.500 τρο-
χονομικές παραβάσεις σε οδη-
γούς που πάρκαραν παράνομα σε
κεντρικούς δρόμους της πόλης,
ενώ αφαιρέθηκαν 1.377 πινακίδες
για παράνομο παρκάρισμα ανεγ-
κέφαλων σε ράμπες ατόμων με ει-
δικές ανάγκες ή σε άλλες θέσεις
στάθμευσης που προορίζονται για
ΑμεΑ.

Στηρίζει ιδιοκτήτες
και εργαζόμενους
των παιδότοπων

Την ικανοποίησή του για τα νέα μέ-
τρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότη-
τα παιδότοπων και escape rooms
εξέφρασε μέσα από ανακοίνωσή του
ο Δημήτρης Κούβελας. Μάλιστα, ο
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης είχε φέρει στη Βουλή το αίτημα
για αναστολή εργασίας των εργαζο-
μένων τους, μέτρο που ίσχυε το προ-
ηγούμενο διάστημα, κατόπιν επικοι-
νωνίας που είχε με τους υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πράσινη 
η επένδυση 
στη Μαρίνα
Καλαμαριάς 
Η εξέλιξη της επένδυσης στη Μα-
ρίνα Καλαμαριάς βρέθηκε στο επί-
κεντρο της συνάντησης του υφυ-
πουργού Εσωτερικών, αρμόδιου
για θέματα Μακεδονίας - Θράκης
Σταύρου Καλαφάτη με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περι-
ουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) Γρηγόρη Δη-
μητριάδη. «Στόχος είναι η επένδυ-
ση στη Μαρίνα Καλαμαριάς να έχει
πράσινο, φιλοπεριβαλλοντικό χα-
ρακτήρα, χωρίς να απολέσει την
επενδυτική της διάσταση, αλλά
ταυτόχρονα να είναι προσαρμο-
σμένη στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας. Μπαίνουμε στην τελι-
κή ευθεία», τόνισε ο υφυπουργός
στις δηλώσεις του.

Μπλόκο και στα social media της 17χρονης
για τον μαθητή που συνελήφθη για βιασμό 

Ποιος «γαλάζιος» βουλευτής
σκέφτεται το δημαρχιλίκι

Εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης μαθαίνουμε πως ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τον
δήμο. Βέβαια, από τη μία τίθεται το θέμα των εθνικών
εκλογών και πότε αυτές θα γίνουν και από την άλλη
αναμένουμε να δούμε τι άποψη έχει επί τούτου και το
Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι
μεγάλο το διάστημα μέχρι τη διεξαγωγή των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών.

Αλήθεια, τι γίνεται 
στο ΜέΡΑ25 Θεσσαλονίκης;

Για bullying του γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25
προς το πρόσωπό της έκανε λόγο σε συνέντευξή της
στο Vergina TV η ανεξάρτητη βουλευτίνα Κωνσταν-
τίνα Αδάμου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις με-
θοδεύσεις που χρησιμοποιούν οι στενοί συνεργάτες
του Γιάνη Βαρουφάκη προς τους βουλευτές του
κόμματος. Οι φήμες πάντως λένε ότι επίκεινται και
άλλες φουρτούνες από στελέχη του κόμματος, που
πιθανότατα θα προβληματίσουν εκ νέου για το μέλ-
λον ενός κόμματος, που είναι στο όριο του 3%.

Καταδίκη της επίθεσης 
στο δημαρχείο Θερμαϊκού 
από την ΠΕΔΚΜ 

Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας στα φαινόμενα βίας και απει-
λών κατά αιρετών και θεσμών, όπως η εμπρηστική επί-
θεση που εκδηλώθηκε στο δημαρχείο Θερμαϊκού και
η απειλητική επιστολή που έστειλαν προ μηνός οι επο-
νομαζόμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» στο
δημαρχείο Κιλκίς.

Με το δεξί μπήκε στο 2022 
ο Δήμος Κασσάνδρας

Ο Δήμος Κασσάνδρας κέρδισε το φετινό... ηλε-
κτρονικό φλουρί της ΠΕΔΚΜ. «Να τηρήσουμε τα
έθιμα έστω και διαδικτυακά», είπε ο πρόεδρος της
ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, αφού η πανδημία δεν επιτρέπει τέτοιου
είδους εκδηλώσεις. Ο Δήμος Κασσάνδρας θα λάβει
μάλιστα και το ποσό των 5.000 ευρώ. 
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Ο πρώην Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ γνώριζε
για τους παιδόφιλους ιερείς που κακοποι-
ούσαν παιδιά όταν ήταν αρχιεπίσκοπος του
Μονάχου, από το 1977 έως το 1981, σύμφω-
να με έρευνα που διενεργήθηκε στην Αρ-
χιεπισκοπή και η οποία ολοκληρώθηκε
χθες, καταρρίπτοντας τις επί μακρόν δια-
ψεύσεις του 94χρονου Ποντίφικα.

«Τον είχαν ενημερώσει για τα γεγονότα»,
δήλωσε ο δικηγόρος Μάρτιν Πους, μέλος
της επιτροπής που ανακοίνωσε τα ευρήμα-

τα. «Πιστεύουμε ότι ο πρώην Πάπας μπορεί
να κατηγορηθεί για παραβάσεις σε τέσσε-
ρις περιπτώσεις», ανέφερε ο Πους.

«Δύο από αυτές αφορούσαν περιπτώσεις
σεξουαλικών κακοποιήσεων από ιερείς
στη διάρκεια της θητείας του και τιμωρή-
θηκαν από το κράτος. Και στις δύο περι-
πτώσεις οι θύτες δεν καθαιρέθηκαν».

«Ενώ ήταν αρχιεπίσκοπος, υπήρξαν πε-
ριστατικά κακοποίησης, τα οποία γνώριζε
και αγνόησε», τόνισε ο Πους, αναφερόμε-

νος στον Βενέδικτο ως Καρδινάλιο Γιόζεφ
Ράτζινγκερ, δηλαδή με το όνομα και τον τίτ-
λο που έφερε εκείνη την εποχή. «Σε αυτές
τις περιπτώσεις οι ιερείς συνέχισαν τη δου-
λειά τους ατιμώρητοι. Η Εκκλησία δεν έκα-
νε τίποτα».

Ο ίδιος πάντως ο πρώην Πάπας επιμένει
να αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ έδωσε
στη δημοσιότητα και μια δήλωση 82 σελί-
δων, με την οποία απαντά στις τελευταίες
κατηγορίες. 

«Ε
κτιμώ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν
θα εισβάλει στην Ουκρανία».
Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν
ήταν το πρώτο… χτύπημα. Το

δεύτερο είναι η «άδεια» του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ για την ανάπτυξη αμερικανικών πυ-
ραύλων στην περιοχή. Μόλις λίγες ώρες
αφού ο Τζο Μπάιντεν προανήγγειλε την ει-
σβολή της Ρωσίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
έδωσε άδεια στη Λιθουανία, στη Λετονία
και την Εσθονία να στείλουν αμερικανικής
κατασκευής πυραύλους και άλλο στρατιω-
τικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. 

Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν το πράσι-
νο φως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προτού
μεταφέρουν οποιονδήποτε στρατιωτικό
εξοπλισμό έχουν λάβει από τις ΗΠΑ προς
τρίτες χώρες. Εκπρόσωπος του αμερικανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε
ότι η κυβέρνηση ενέκρινε τη μεταφορά
αμερικανικής κατασκευής όπλων από την
Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη
Βρετανία προς την Ουκρανία, αλλά δεν
έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Η διάψευση των Ρώσων
Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει

επανειλημμένα ότι η Μόσχα σχεδιάζει να
εισβάλει στη γειτονική της χώρα, αλλά το
Κρεμλίνο έχει συγκεντρώσει δεκάδες χι-
λιάδες στρατεύματα στα σύνορα με την Ου-
κρανία. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
την αποδέσμευση 200 εκατ. δολαρίων επι-
πλέον βοήθειας ασφαλείας στην Ουκρανία.
Η Ουάσιγκτον είχε παράσχει στρατιωτική
βοήθεια ύψους 450 εκατ. δολαρίων στο
Κίεβο πριν από τις μετακινήσεις ρωσικών
στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία
στα τέλη του περασμένου έτους.

Για πρώτη φορά, ο Τζο Μπάιντεν προ-
έβλεψε επισήμως ότι ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβά-
λει στην Ουκρανία, προειδοποιώντας πα-
ράλληλα ότι μία ευρείας κλίμακας εισβολή
θα πυροδοτούσε μία μαζική απάντηση που
θα κόστιζε ακριβά στη Ρωσία και στην οι-
κονομία της.

Ο Μπάιντεν
«Εκτιμώ ότι θα εισβάλει», δήλωσε ο

Μπάιντεν, αναφερόμενος στο σενάριο αυ-
τό, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρό-
σθεσε ότι πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος
δεν θα ήθελε έναν «πόλεμο μεγάλης κλίμα-
κας» και προειδοποίησε για «βαριές» απώ-
λειες στο πεδίο της μάχης και πρωτοφανείς
«σκληρές» κυρώσεις κατά της ρωσικής οι-
κονομίας, εν μέσω της ανησυχίας στη Δύση
ότι μία επίθεση στην Ουκρανία θα μπορού-
σε να ξεκινήσει σε μερικές ημέρες ή εβδο-

μάδες. Ο Μπάιντεν και οι επιτελείς του
έχουν ήδη ετοιμάσει ένα πακέτο οικονομι-
κών κυρώσεων που θα επιβάλουν στη Μό-
σχα σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρα-
νία. Η Ρωσία έχει αξιώσει από το NATO να
της παράσχει νομικά δεσμευτικές εγγυή-
σεις ότι θα τερματίσει την επέκτασή του
προς ανατολάς, κάτι που απορρίπτεται.

Σε μια τελευταία ίσως διπλωματική προ-
σπάθεια για αποκλιμάκωση, ο υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα
έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του
Σεργκέι Λαβρόφ σήμερα στη Γενεύη.

««Για όνομα 
του Θεού, 
παραιτήσου», 
κύριε Τζόνσον
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο
Μπόρις Τζόνσον μετά τον σάλο με τα
αλλεπάλληλα κορονοπάρτι στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ εν μέσω αυστηρού
lockdown. Βουλευτές του κόμματός
του ετοιμάζονται να καταθέσουν
πρόταση μομφής, την ώρα που οι πε-
ρισσότεροι Βρετανοί έχουν γυρίσει
την πλάτη στον πρωθυπουργό τους.
Έξι στους δέκα πολίτες έχουν αρνη-
τική άποψη για τον Τζόνσον, ενώ οι
Τόρις είναι 13 μονάδες πίσω από τους
Εργατικούς της αντιπολίτευσης. 
Σχέδιο ανατροπής από μια ομάδα
βουλευτών του Συντηρητικού Κόμ-
ματος «βλέπει» ο βρετανικός Τύπος,
που έκανε πρωτοσέλιδο τη φράση
«Για όνομα του Θεού, παραιτήσου!»,
που είπε στον Μπόρις Τζόνσον ο
Ντέιβ Ντέιβις, κορυφαίο στέλεχος
των Συντηρητικών και πρώην δια-
πραγματευτής για το Brexit. Αν και ο
ίδιος ο Τζόνσον δηλώνει ότι δεν πα-
ραιτείται, η υπουργός Εξωτερικών
Λιζ Τρας και ο υπουργός Οικονομι-
κών Ρίσι Σούνακ φέρεται να έχουν
ξεκινήσει «εσωτερική καμπάνια» με
στόχο να αναλάβουν την ηγεσία. 

Οι χώρες της Βαλτικής πήραν
την άδεια για να μετακινήσουν
στρατιωτικό εξοπλισμό υπό την
απειλή ρωσικής επίθεσης

Ο Πάπας Βενέδικτος «συνένοχος» σε υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με Γερμανούς
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Οι Αμερικανοί στέλνουν 
πυραύλους στην Ουκρανία



Π
ρεμιέρα τον Φεβρουάριο θα
κάνει η νέα φορολοταρία που
θα μοιράζει κάθε μήνα από
1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556

φορολογούμενους, ενώ τα Χριστούγεννα
12 τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίζουν
100.000 ευρώ ο καθένας.

Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν απο-
τελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμία
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του ανα-
πληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδω-
ρου Σκυλακάκη και του υφυπουργού Από-
στολου Βεσυρόπουλου, κάθε μήνα η φο-
ρολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πλη-
ρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:
ένας θα κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε θα
κερδίζουν 20.000 ευρώ, 50 θα κερδίζουν
5.000 ευρώ και 500 θα κερδίζουν από
1.000 ευρώ. Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε
χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώ-
νονται 12 τυχεροί λαχνοί που θα κερδίζουν
100.000 ευρώ έκαστος και τυχεροί λαχνοί
που θα κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων
το πλήθος θα προσδιορίζεται από το συνο-
λικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε
αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες
κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από
τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως
τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος
έτους. 

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γί-
νεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνει έναν
λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο
μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ. Σε πε-
ρίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται
με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού
μέσου πληρωμής μέσα στον μήνα αναφο-
ράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνι-
αίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι
λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή
τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό
καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και
απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβλη-
θείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και
μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος κερδίζουν διπλάσι-
ους λαχνούς για κάθε ευρώ που κατανα-
λώνουν, όσοι έχουν εισόδημα πάνω από

60.000 ευρώ τον χρόνο παίρνουν έναν λα-
χνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση, ενώ οι
λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνον-
ται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέ-
κνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από
την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος
των γονέων.

Πώς θα δίνονται
Τα χρηματικά έπαθλα θα πιστώνονται

στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δη-
λώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για
τον σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ,
στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία»
και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται
ως δικαιούχος.

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν
έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών,
δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επο-

μένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της
κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν
στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό στον οποίο
επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπα-
θλο. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση
αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του
λογαριασμού πληρωμών.

Θα μοιράζει έως 50.000 ευρώ

Κάθε μήνα θα κληρώνει για 
556 τυχερούς λαχνούς - Πώς
θα πληρώνονται τα έπαθλα

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τέλη κυκλοφορίας: Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η πληρωμή - Δεν θα δοθεί παράταση
Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 λήγει η προθεσμία για την κα-

ταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη
θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, με το υπουργείο
Οικονομικών να τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Τα
τέλη κυκλοφορίας έχουν ανέβει από τις 20 Νοεμβρίου στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Μέσα από την πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες
οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να:
� Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά

τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να
πρέπει να επισκεφθούν την αρμόδια ΔΟΥ

�Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας
και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

� Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώ-
σουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.
Η μοναδική αλλαγή που υπάρχει φέτος είναι ότι η πλη-

ρωμή των τελών κυκλοφορίας 2022 θα γίνει με διαφορετι-
κό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέ-

πει να μπουν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμο-
ποιώντας τους κωδικούς του Taxis και να επιλέξουν την
ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων». Στη συνέχεια θα
εμφανίζεται η επιλογή για την εμφάνιση του ειδοποιητηρί-
ου, το οποίο φέτος θα έχει και κωδικό QR (QR code), με το
οποίο θα μπορεί να γίνεται απευθείας πληρωμή, μέσω
web banking. Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών
υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφο-
ρίας σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
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Ε
πικουρική σύνταξη με ένα…
κλικ και σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα θα λαμβά-
νουν οι δικαιούχοι, καθώς

από χθες τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ για την ηλε-
κτρονική αίτηση. 

Με το νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο
σύστημα, καταργείται η υποχρέωση των
ασφαλισμένων να επισκέπτονται δύο,
τρεις ή και τέσσερις φορές τα υποκατα-
στήματα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών. Σύμ-
φωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο
ασφαλισμένος υποβάλλει ηλεκτρονικά
το αίτημα για λήψη της κύριας σύνταξης
και μπορεί την ίδια ημέρα να υποβάλει
και ηλεκτρονικό αίτημα για τη λήψη της
επικουρικής. Η ψηφιοποίηση της διαδι-
κασίας εξαλείφει την ταλαιπωρία για
τους ασφαλισμένους και παράλληλα
επιταχύνει σημαντικά την έκδοση των
επικουρικών συντάξεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά χιλιά-
δες ασφαλισμένους, ενώ πρέπει να ση-
μειωθεί ότι κατά το προηγούμενο έτος
το σύνολο των αιτημάτων για την έκδο-
ση επικουρικών συντάξεων λόγω γήρα-
τος που κατατέθηκαν στα υποκαταστή-
ματα ξεπέρασαν τις 70.000.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική
υπηρεσία «Αίτηση επικουρικής σύνταξης
λόγω γήρατος» o χρήστης εισέρχεται είτε
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr
είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-
ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και ακο-
λουθεί τη διαδρομή:

Η διαδρομή
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>
Συνταξιούχοι =>
ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
συνταξιοδότησης
(https://www.efka.gov.gr/el/
syntaxioychoi/aitisi). 

Όσο για τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται, το υπουργείο Εργασίας διαβε-
βαιώνει ότι στην πλειονότητά τους θα
αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας
με το Μητρώο Πολιτών και άλλους φο-
ρείς του δημόσιου τομέα. Εφόσον απαι-
τηθεί, η αρμόδια υπηρεσιακή δομή θα
επικοινωνεί κατά περίπτωση με τον αι-
τούντα για τις τυχόν ελλείψεις που δια-
πιστώνονται. Μέσα στο επόμενο χρονι-

κό διάστημα πρόκειται να ψηφιοποι-
ηθεί πλήρως και το σύνολο των αιτήσε-
ων για επικουρικές συντάξεις ξεκινών-
τας η υποβολή αίτησης για μεταβίβαση
επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα
και η λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω
αναπηρίας για ασφαλισμένους του
ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, με ταχύτα-
τους ρυθμούς προχωρά η ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών και των διαδικασιών του
ΕΦΚΑ, ενώ κατά την προηγούμενη χρο-
νιά τέθηκαν σε λειτουργία 17 ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογι-
σμικά που διευκολύνουν τόσο την κα-
θημερινότητα των εργαζομένων όσο και
των υπαλλήλων του Οργανισμού. Κάθε
μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1,3
εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές
μέσα από τις 52 ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες που είναι προσβάσιμες από την
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και την ενιαία
δικτυακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΤτΕ: Στο 60% του 2019 
οι τουριστικές εισπράξεις
Η υψηλότερη του αναμενομένου τουρι-
στική κίνηση οδήγησε σε αυξημένες του-
ριστικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν στο 60% των αντίστοιχων του 2019
και πολύ υψηλότερα σε σχέση με την πα-
ραδοχή του προϋπολογισμού. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος,
στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου,
οι τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθη-
καν στα 10,5 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογί-
ζεται η κρουαζιέρα, σημειώνοντας αύξη-
ση κατά 308,2% σε σχέση με το 2020. Ταυ-
τόχρονα, λόγω της αύξησης των επενδύ-
σεων κατά 15% και των εξαγωγών αγαθών
κατά 58,7%, το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά
1,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 8,9
δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τον Νο-
έμβριο παρουσιάστηκε αύξηση στο έλ-
λειμμα του ισοζυγίου κατά 1,3 δισ. ευρώ,
καθώς άρχισαν να αποτυπώνονται οι
υπερβολικά αυξημένες τιμές στις εισα-
γωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έκρηξη τζίρου 
στη βιομηχανία
Η αυξημένη ζήτηση ελληνικών προϊόντων
από το εξωτερικό συνέβαλε για ακόμη
έναν μήνα στην έκρηξη του τζίρου της
βιομηχανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον περα-
σμένο Νοέμβριο ο δείκτης σημείωσε αύ-
ξηση 39,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020, έναντι μείωσης 2,2% σε
σχέση με τον Νοέμβριο του 2019. Εξαιρε-
τικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τον
περασμένο Νοέμβριο ο τζίρος της βιομη-
χανίας αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με
τον Οκτώβριο. Κατά το διάστημα Δεκεμ-
βρίου 2020-Νοεμβρίου 2021, ο τζίρος ση-
μείωσε αύξηση 22,9%, έναντι μείωσης
10,9% έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω του δεύ-
τερου lockdown που εφαρμόστηκε στο
τέλος του 2020.
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Τέλος οι επισκέψεις και
η ταλαιπωρία στον ΕΦΚΑ - Από
χθες σε λειτουργία η ιστοσελίδα
- Πώς γίνεται η διαδικασία

Ψηφιακά η αίτηση
για την επικουρική 



Οι τελευταίες συνεδριάσεις στην εγ-
χώρια χρηματιστηριακή αγορά έχουν
δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στις
τάξεις των αναλυτών, περισσότερο σε
αυτούς που περίμεναν άμεση κίνηση
του Γενικού Δείκτη προς υψηλότερα
επίπεδα, ανεξάρτητα του κλίματος που
θα επικρατούσε στις διεθνείς αγορές.
Τεχνικά οι ελπίδες για τετραψήφια
νούμερα του Γενικού Δείκτη θα ελαχι-
στοποιηθούν με επιστροφή και κλείσι-
μο χαμηλότερα των 900 - 895 μονά-
δων, με ενδιάμεση στήριξη στις 927 -
923 μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση
οι επόμενες στηρίξεις τίθενται στις
888, 877 - 876 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών) και 865 μονάδες. Όσο ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 μο-

νάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να
έχουν στο στόχαστρό τους τις 2.366 -
2.371 και 2.390 μονάδες. Σε αντίθετη
περίπτωση οι επόμενες στηρίξεις ορί-

ζονται στις 2.231, 2.150, 2.101 και 2.072
μονάδες. Για τον τραπεζικό δείκτη οι
πρώτες στηρίξεις τίθενται στις 636 και
621 μονάδες.

Jumbo: Τον Σεπτέμβριο 
η είσοδος στο Ισραήλ 

Από το φθινόπωρο του 2022 θα ξεκινήσει
η υλοποίηση της συμφωνίας franchise που
έχει συνάψει ο Όμιλος Jumbo με την εται-
ρεία λιανικής Fox-Wizel και αφορά στην
ενεργοποίηση του εμπορικού σήματος της
ελληνικής επιχείρησης καταναλωτικών
αγαθών στο Ισραήλ, όπως ανέφερε συγκε-
κριμένα ο πρόεδρος της Jumbo Απόστολος
Βακάκης, στο περιθώριο της έκτακτης γενι-
κής συνέλευσης των μετόχων. «Στο Ισραήλ
η συμφωνία έχει τη μορφή του franchise,
επομένως δεν έχουμε κάποια επενδυτική
δραστηριότητα εκεί. Έχουμε εκχωρήσει το
franchise και αν όλα εξελιχθούν με βάση τα
λεχθέντα του συνεργάτη μας, μετά τον Σε-
πτέμβριο του 2022 θα έχουμε ενεργοποι-
ήσει το πρώτο κατάστημα στο Ισραήλ».

Η Epsilon Net, 
το ελληνικό fund και η μετοχή

Πτώση πάνω από 15% καταγράφει από τις
αρχές του έτους η μετοχή της Epsilon Net.
Όπως ακούγεται στην αγορά, η πίεση που
έχει δεχτεί ο συγκεκριμένος τίτλος οφείλε-
ται σε μεγάλο βαθμό στις μαζικές ρευστο-
ποιήσεις από εγχώριο χαρτοφυλάκιο που
είχε «χτίσει θέση» στην Epsilon Net σε χα-
μηλότερα επίπεδα τιμών και έσπευσε να
αποκομίσει κέρδη. Ωστόσο, οι αναλυτές θε-
ωρούν πως οι προοπτικές της εισηγμένης
είναι θετικές και αναμένεται σημαντική ενί-
σχυση της κερδοφορίας φέτος. Σημειώνε-
ται πως στο περσινό εννεάμηνο ο κύκλος
εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,56 εκατ.
ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2021 εκτιμάται
πως θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ.

Το FIA WRC αποκλειστικά 
στην Cosmote TV έως το 2025

Ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια
Cosmote Sport θα «τρέχει» μέχρι το 2025
το FIA World Rally Championship (WRC),
καθώς η Cosmote TV ανανέωσε για τρία
ακόμη χρόνια τα δικαιώματα μετάδοσης
της σπουδαίας διοργάνωσης μηχανοκίνη-
του αθλητισμού. Επιπλέον, στην τηλεοπτική
στέγη της Cosmote TV θα φιλοξενείται
αποκλειστικά έως το 2025 και όλη η δράση
από τα FIA World Rallycross Champi-
onship (World RX) και FIA European Rally
Championship (ERC). Στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας, οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν
αποκλειστικά στα κανάλια Cosmote Sport
περισσότερες από 200 ώρες live προγράμ-
ματος ανά αγωνιστική περίοδο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Attica Group ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του
από 26/7/2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της
εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού
(record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η περίο-
δο εκτοκισμού είναι η Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022. Διευκρινίζε-
ται ότι από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 (ex coupon date), οι
ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 5ου το-
κομεριδίου. Το μεικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 5η
Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.041.111,11 ευ-
ρώ, ήτοι ποσό 17,377778 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει
υπολογιστεί με επιτόκιο 3,4% ετησίως (προ φόρων) και αντι-
στοιχεί σε 175.000 ομολογίες που τελούν υπό διαπραγμάτευση
στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η κατα-
βολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομο-
λογιών (εφεξής οι «ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω
της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ATHEXCSD) την
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Ο Όμιλος Ηρακλής, πιστός στη δέσμευσή του να συνεισφέρει άμεσα και ουσιαστικά στις
πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλει στην αειφόρο ανάκαμψη της Βό-
ρειας Εύβοιας, που επλήγη από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ενισχύοντας
την παραγωγική δραστηριότητα περισσότερων από 300 τοπικών μελισσοκόμων. Η πρωτο-
βουλία αυτή εντάσσεται στο πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας
άθλος ακόμα» και συγκεκριμένα στους τομείς προτεραιότητας για την προστασία της φύσης
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Συνεται-
ρισμό Ιστιαίας «Η Κυψέλη», ο Όμιλος Ηρακλής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τροφή για πε-
ρίπου 500 εκατομμύρια μέλισσες για τους επόμενους έξι μήνες. Η πρώτη παράδοση μελισ-
σοτροφής, που καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες για την περίοδο του χειμώνα, πραγ-
ματοποιήθηκε σε εκδήλωση, παρουσία του βουλευτή της ΝΔ Θ. Ζεμπίλη, εκπροσώπων των
Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Αγίας Άννας - Λίμνης - Μαντουδίου, καθώς και εκπροσώπων
των τοπικών αρχών και μελισσοκόμων της περιοχής, στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού.

Ο Ηρακλής ενισχύει κλάδο μελισσοκομίας της Βόρειας Εύβοιας

Attica Group: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού
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Tο χρηματιστήριο, οι δεύτερες 
σκέψεις και το διεθνές κλίμα



Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερτα-
μείου Στέφανος Γιουρέλης και η Chief Technology Offi-
cer του Υπερταμείου Αφροδίτη Σεβαστή παρουσίασαν
την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου το O2 Hub, ένα νέο πρωτοπο-
ριακό Open Data & Open API Hub των θυγατρικών και
συμμετοχών του οργανισμού (data.hcap.gr).

Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για
ένα καθοριστικής σημασίας βήμα του Υπερταμείου στην
πορεία της ψηφιακής μετάβασης, που παρέχει πρόσβα-
ση σε επιλεγμένα σύνολα ανοιχτών δεδομένων των θυ-
γατρικών του σε θεματικές όπως η ύδρευση και αποχέ-
τευση, οι μεταφορές και τα ταχυδρομεία, η διανομή τρο-
φίμων αλλά και σε άλλους τομείς που συμπεριλαμβά-
νονται στις δραστηριότητές του.

Με αυτή την ενέργεια αξιοποιείται ένα πολύ σημαντικό
περιουσιακό κομμάτι του Υπερταμείου, όπως είναι τα
ανοικτά δεδομένα των θυγατρικών του, για να παραχθεί
αξία τόσο προς όφελος της κοινωνίας όσο και προς όφε-
λος της οικονομίας αλλά και του περιβάλλοντος. Σύμφω-
να με τη μελέτη για τον οικονομικό αντίκτυπο των ανοι-
χτών δεδομένων που εξέδωσε το 2020 το European Data
Portal, η εξοικονόμηση χρόνου στις μετακινήσεις, η πιο
έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών, η αύξηση στις θέσεις
εργασίας, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η εξοικονό-
μηση ενέργειας είναι κάποια από αυτά τα σημαντικά
οφέλη, σε ένα περιβάλλον όπου η τάση μεγέθους της
αγοράς ανοιχτών δεδομένων στην Ευρώπη δείχνει να εί-
ναι περισσότερα από 200 δισ. ευρώ έως το 2025.

Πρόγραμμα απασχόλησης
επιστημόνων από ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος
«IPTO talent», με το οποίο προσφέρει ευκαιρίες απασχόλη-
σης σε νέες και νέους επιστήμονες, στηρίζοντας την προ-
σπάθεια ανάσχεσης του brain drain, δηλαδή της «εκροής»
ανθρώπινου δυναμικού νεαρής ηλικίας και υψηλών προ-
σόντων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης τα-
λέντων του ΑΔΜΗΕ απευθύνεται σε διπλωματούχους ηλε-
κτρολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανολόγους
μηχανικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής, με ελάχιστη
(έως δύο έτη) ή καθόλου εργασιακή εμπειρία, και τους δίνει
τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους στα-
διοδρομία από το υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον εργα-
σίας του ΑΔΜΗΕ. Οι δέκα καταλληλότεροι υποψήφιοι θα εν-
ταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό του ΑΔΜΗΕ με έμμισθη
σχέση πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός χρόνου και θα
εργαστούν σε ισάριθμα νέα projects του Διαχειριστή.

ΟΛΘ: Κερδίζει πόντους από την κρουαζιέρα
Σε ανοδική τροχιά βρίσκονται ο τομέας κρουαζιέρας και

οι αφίξεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία για το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης συγκριτικά μεταξύ του 2021 και
του 2019 (δεδομένου ότι το 2020 ήταν ουσιαστικά χρονιά
επανεκκίνησης του κλάδου κρουαζιέρας) «δείχνουν» ότι
στη Θεσσαλονίκη υπερδιπλασιάστηκαν οι επιβάτες
(+142%). Το λιμάνι από την 26η θέση στον αριθμό επιβατών
το 2019 βρέθηκε στη 14η το 2021, ενώ με βάση τον αριθμό
αφίξεων από την 36η το 2019 βρέθηκε στη 18η θέση το
2021. Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σχεδόν τριπλασιάστη-
καν από 6 το 2019 σε 17 το 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στη λίστα Industry 
Top Rated Companies της
Sustainalytics η Mytilineos

Στη λίστα των Industry Top Rated Companies
του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG
Sustainalytics περιλαμβάνεται η Mytilineos ως
αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα
κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το
2021. Σύμφωνα με τη Sustainalytics, που αποτελεί
έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολό-
γησης ESG στον κόσμο, οι Industry Top Rated
Companies είναι αυτές που παρουσίασαν κατά το
2021 «ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δρα-
στηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται». Η
Mytilineos καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο
114 εταιρειών στην κατηγορία «Industrial Con-
glomerates». Η Sustainalytics αξιολογεί τις εται-
ρείες με βάση την ικανότητά τους να διαχειρίζον-
ται τους ESG κινδύνους.

ΕΥΔΑΠ: Το νερό πήγε στην Αίγινα 

Παραδόθηκε και τυπικά την Τετάρτη στη Δημο-
τική Αρχή της Αίγινας το έργο του υποθαλάσσιου
αγωγού ύδρευσης μήκους 14,4 χιλιομέτρων που
συνδέει το νησί, μέσω της Σαλαμίνας, με τον κεν-
τρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζοντας ημερη-
σίως 21.500 κμ νερού στο νησί της Αίγινας. Το έρ-
γο, το οποίο κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση
ύψους 23 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική
2104-2020), παρέλαβε από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη ο δήμαρχος Γ. Ζορμπάς, πα-
ρουσία της αντιπεριφερειάρχου Νήσων Β. Θεο-
δωρακοπούλου - Μπόγρη, πρώην δημάρχων και
αντιδημάρχων, στη διάρκεια λιτής τελετής στο πα-
λαιό δημαρχείο Αίγινας. Μετά την πράξη παράδο-
σης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο Λεόντι Κυψέλης, όπου βρίσκεται η δεξαμενή
όπου πραγματοποιούνται η παροχετευτικότητα
του νερού και η διανομή στο δίκτυο του νησιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL BUSINESS27

Open Data & Open API
Hub έστησε το Υπερταμείο

Άνω των εκτιμήσεων 
τα κέρδη της Morgan Stanley

Έσοδα που κινήθηκαν κάτω από τις προβλέψεις της
αγοράς αλλά και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις
ανακοίνωσε η Morgan Stanley για το δ’ τρίμηνο του
2021, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα της αμε-
ρικανικής τράπεζας. Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσο-
δα διαμορφώθηκαν σε 14,52 δισ. δολάρια έναντι 13,6
δισ. δολαρίων στο δ’ τρίμηνο του 2020 και ενώ οι ανα-
λυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet
ανέμεναν έσοδα στα 14,56 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά
μετοχή της τράπεζας ανήλθαν σε 2,01 δολάρια έναντι
1,81 δολαρίων ανά μετοχή στο αντίστοιχο περσινό διά-
στημα, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στο 1,94 δολά-
ριο ανά μετοχή.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Παρέμβαση ΔΟΕ 
για τη δήλωση 
Πιλίδη περί 
«στημένων»

Ο παλαιστής θα πρέπει
να αποδείξει όσαείπε

για έναν τελικό 
ευρωπαϊκού 

πρωταθλήματος, 
αλλιώς κινδυνεύει 

με βαριά τιμωρία

Τ
ην άμεση αντίδραση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (ΔΟΕ) προκάλεσαν τα λεγόμενα του παλαιστή Γιώρ-
γου Πιλίδη στο τηλεριάλιτι «Surviror» ότι του ζητήθηκε
να «στήσει» έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος,

όταν ρωτήθηκε σχετικά. Διετάχθη άμεση διερεύνηση των όσων
είπε ο 21χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής και πλέον ο Πιλίδης,
που βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποδείξει αυτά που
είπε, αλλιώς κινδυνεύει με βαριά τιμωρία. Ήδη και η παγκό-
σμια συνομοσπονδία πάλης, όπως και η ευρωπαϊκή, αλλά και
η ελληνική, έχουν δρομολογήσει την έρευνα και ζητούν
άμεσες εξηγήσεις. Ενήμερος, φυσικά, είναι και υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. 
Τι είπε ο Πιλίδης στον παρουσιαστή Λιανό του εν λόγω
τηλεριάλιτι; «Γιώργο, οι λέξεις στημένο παιχνίδι για
εμένα είναι πολύ βαριές. Γιώργο, ναι, μου έχει ζη-
τηθεί και μάλιστα σε τελικό ευρωπαϊκού. Δεν
υπήρχε περίπτωση, δεν υπάρχει στο μυαλό μου
αυτό, το διαγράφω τελείως, είναι ανούσιο».
Προφανώς από αφέλεια ή ό,τι άλλο, αφού δεν
μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.
Θα νόμιζε, προφανώς, ο νεαρός ποντιακής κα-
ταγωγής ότι τα λόγια είναι τόσο εύκολα, όσο
εύκολα ρίχνει τους αντιπάλους του στο κανα-
βάτσο. Δεν είναι. Κάποιος έπρεπε να τον προ-
στατέψει, ωστόσο… Ο Πιλίδης είναι ένα παιδί
χωρισμένων γονιών, ήρθαν στην Ελλάδα από το
Καζακστάν, μένουν στον Ασπρόπυργο με ό,τι κι αν
σημαίνουν όλα αυτά για την ανάπτυξη της κρίσης
του, της αυτορρύθμισής του και για το αθώο περιεχό-
μενο του μυαλού και της ψυχής του.
Ο Γιώργος (Γιωρίκας) Πιλίδης μίλησε για έναν τελικό
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο μόνος τελικός ευρωπαϊ-
κού που πήρε μέρος και τον κέρδισε κιόλας ήταν αυτός
κόντρα στον Ρώσο Ορζάκ τον Ιούλιο του 2017 στο Σεράγεβο.
Αυτό είναι το παιχνίδι που του ζήτησαν να «στήσει»; Και με
ποιο αντάλλαγμα; Ήταν μήπως στοιχηματικοί λόγοι; Ποιος τον
πλησίασε; Ποιος ήταν αρχηγός της ελληνικής αποστολής στο
Σεράγεβο το 2017; Γιατί δεν κατήγγειλαν αμέσως το γεγονός;
Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο Γιώργος
Πιλίδης μόλις γυρίσει στην Ελλάδα. Αν πείσει με τις απαντή-
σεις του, έχει καλώς. Αν όχι, ενδεχομένως να τιμωρηθεί με
αποκλεισμό για δυο χρόνια από κάθε διοργάνωση και να χαθεί
ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην ελευθέρα πάλη. Διότι με τις
διακρίσεις που έχει ο Πιλίδης σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγματι
μπορούμε να μιλάμε για φαινόμενο.



Δ
ικαστήριο της Ρώμης καταδίκασε σε κά-
θειρξη εννέα ετών τον διεθνή Βραζιλιά-
νο ποδοσφαιριστή Ρομπίνιο για βιασμό.

Ο βιασμός της κοπέλας έγινε στο Μιλάνο το
2013, όταν ο Ρομπίνιο ήταν παίκτης της Μίλαν. Η
απόφαση άργησε, αλλά βγήκε. Είναι και άμεσα
εκτελεστή, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι ο Ρομ-
πίνιο θα φυλακιστεί, γιατί βρίσκεται στη Βραζι-
λία, παίζει στη Σάντος πια. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το ιταλικό Σύνταγμα απαγορεύει την έκδοση
Βραζιλιάνων και η συνθήκη δικαστικής συνερ-
γασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Βραζιλίας
και Ιταλίας, που υπογράφηκε το 1989 και εξακο-
λουθεί να ισχύει, δεν προβλέπει την εφαρμογή
στην επικράτεια της Βραζιλίας ποινής που επι-
βλήθηκε από το ιταλικό δικαστικό σύστημα.
Ακατανόητο, αλλά υπαρκτό. Άλλωστε η Βραζιλία
είναι «παράδεισος» για κάθε άνθρωπο που έχει
καταδικαστεί ερήμην ή είναι κατηγορούμενος
για βαριά αδικήματα. Ο Ρομπίνιο θα συλληφθεί
μόνο αν εξέλθει από τη χώρα και, φυσικά, δεν
πρόκειται να το κάνει.

Κάθειρξη εννέα ετών για βιασμό στον Ρομπίνιο Με 5 εκατ. ευρώ 
πουλήθηκε ο Σφιντέρσκι

Είναι οριστικό. Ο διεθνής Πολωνός σέντερ φορ
Κάρολ Σφιντέρσκι πήρε μεταγραφή για το αμερι-
κανικό πρωτάθλημα MLS και την ομάδα του Σάρ-
λοτ. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ ακριβώς την ίδια ημέ-
ρα που ήρθε, 19 Ιανουαρίου (2019). Στο ματς Κυ-
πέλλου με την ΑΕΚ 0-0 αποχαιρέτησε τους
πρώην, πλέον, συμπαίκτες του. Η μεταγραφή του
στοίχισε 5 εκατ. ευρώ. 

Ο Γιάννης 33 πόντους,
126-114 νίκη οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και πάλι κέφια
και οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη νίκη 126-114
επί των Γκρίζλις που εντυπωσιάζουν τελευταία. Η
στατιστική του: 33 πόντοι, 15 ριμπάουντ και 7
ασίστ. Οι πρωταθλητές είχαν μόλις δυο νίκες
στους οκτώ τελευταίους αγώνες τους. Μετά την
επικράτησή τους επί των Γκρίζλις έχουν συντελε-
στή 28-19 σε νίκες-ήττες. 

Ισοπαλία το ντέρμπι, 
ήττα ο Ολυμπιακός

Στους πρώτους αγώνες της φάσης των
«8» του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ -
ΑΕΚ 0-0 στην Τούμπα, Παναιτωλικός -

Ολυμπιακός 2-1 με ανατροπή στο Αγρί-
νιο και Παναθηναϊκός - Αναγέννηση Καρ-

δίτσας 4-0. Το ματς στο Αγρίνιο διακόπηκε
για μερικά λεπτά, όταν λιποθύμησε θεατής

κι έτρεξαν και τον έσωσαν τα ιατρικά επιτελεία
και των δύο ομάδων.

Προπονητής από το… 
τρίτο ράφι για την Εθνική

Ο Γερμανός Κόστα Ρούναϊτς είναι το νέο όνομα
που προτάθηκε στην ΕΠΟ για τη θέση του ομο-
σπονδιακού προπονητή. Η υπόθεση του Ιταλού Ντε
Μπιάζι δεν προχώρησε, γιατί οι Αζέροι ζήτησαν
χρήματα για να τον αποδεσμεύσουν, μιας και το
συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι. Ο Ρούναϊτς
είναι προπονητής από το… τρίτο ράφι της Ευρώπης
και εργάζεται στην πολωνική Πογκόν. Άγνωστος
στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό, αλλά είναι φτηνός…

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν καλός, υπέφερε, αλλά κατάφερε
να νικήσει 3-1 σετ τον 21χρονο Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπάες και
να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Australian Open. Η μονομαχία
διήρκεσε 3 ώρες και 22 λεπτά και τα σετ ήταν 7-6(1), 6-7(1), 6-3,
6-4. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή θα είναι ο νι-
κητής ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιιμιτρόφ και τον Μπενουά Περ.

Πρόταση στον
Αθανασιάδη

Πρόταση 2,5 εκατ. ευρώ δέχθηκε η ΑΕΚ από αγγλική ομάδα, το όνομα της οποίας δεν έγινε γνωστό, για
την παραχώρηση του διεθνούς γκολκίπερ Γιώργου Αθανασιάδη, που αγωνίζεται δανεικός στη
μολδαβική Σερίφ Τίρασπολ και εντυπωσίασε με την απόδοσή του στους ομίλους του φετινού
Champions League. Οι Μολδαβοί ζήτησαν μεσιτεία και η υπόθεση κόλλησε. Ο δανεισμός του
Αθανασιάδη τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι. Πιθανόν να γυρίσει στην ΑΕΚ.

SPORTS
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Δυσκολεύτηκε ο Τσιτσιπάς, 
3-1 τον Μπάες
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Έξι μήνες πέρασαν από τον θάνα-
το του Τόλη Βοσκόπουλου και η κό-
ρη του Μαρία έγραψε συγκινημένη
στο Instagram: «Έξι μήνες που δεν
είσαι εδώ, αλλά είσαι κάθε μέρα
εδώ».

• Αποχώρησε από το «Sur-
vivor» ο Βαλάντης. Σε ένδει-
ξη αγανάκτησης, πέταξε την
κόκκινη μπαντάνα στη φω-
τιά.

•  Η παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης
Ασημίνα Χατζηανδρέου είναι η σύν-
τροφος του Χρήστου Δάντη.

• Ένα αρκουδάκι από ροζ και
λευκά τριαντάφυλλα ήταν το
δώρο του Γρηγόρη Αρναού-
τογλου στη σύντροφό του
Νάνσυ Αντωνίου για τη γιορ-
τή της.

•  Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του
Γιώργου Κιμούλη, αρνήθηκε ευγενι-
κά να σχολιάσει την εμπλοκή του
πατέρα της στο #MeToo.

• Βόλτα στα χιόνια για την
Αγγελική Ηλιάδη με τους γι-
ους της.

•  Σε απόγνωση η Κατερίνα Και-
νούργιου με τα μηνύματα διαδικτυα-
κών haters. Της εύχονται να πεθάνει
και να μην κάνει παιδιά.

• Το μεγάλο στοίχημα της
Χριστίνας Μπόμπα για το
2022 είναι να χάσει όλα τα κι-
λά της εγκυμοσύνης.

•  Χάκερ έσπασε τους κωδικούς
στον λογαριασμό της Δέσποινας
Ολυμπίου στο Instagram. Την εκβία-
ζε ζητώντας χρήματα. Η τραγουδί-
στρια κατάφερε και τον ανέκτησε.

• Ενθουσιασμένος ο Πυγμα-
λίωνας Δαδακαρίδης για την
πρώτη θεατρική συνάντησή
του με τον Γιάννη Μπέζο στο
έργο «Αινιγματικές παραλ-
λαγές».

Κ
αλλιτέχνης και ο πρω-
τότοκος γιος του Γιάν-
νη Πάριου και της Σο-
φίας Αλιμπέρτη. Ο Μι-

χαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, που
ασχολείται επαγγελματικά με τη
φωτογραφία, παρουσιάζει την
πρώτη του ατομική έκθεση σε γκα-
λερί της Γλυφάδας, εντυπωσιάζον-
τας με τα απίθανα, γεμάτα έμπνευ-
ση καρέ, με αντικείμενο το γυναι-
κείο σώμα στο απέραντο γαλάζιο.

Μετά τον 24χρονο Νικόλα Βαρ-
θακούρη, γνωστό ως Good Job Nicky, που κάνει καριέ-
ρα στο τραγούδι με αγγλόφωνο στίχο, ήρθε η στιγμή για
τον μεγάλο αδελφό του να βγει κι επισήμως μπροστά
στα φώτα της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας την έκθε-
ση «Πλην πυρός». Ο 27χρονος δημιουργός, με σπουδές
σκηνοθεσίας, αποτύπωσε με τον φακό του το «ωραίο
φύλο» με ποιητικό τρόπο, αλλά και την αέναη κίνηση
της θάλασσας, υμνώντας τα δύο, από τα τρία, μεγαλύτε-
ρα στοιχεία (πυρ, γυνή και θάλασσα) της φύσης. 

«Άρχισα να φωτογραφίζω φίλες μου, και μου άρεσαν
πολύ η εκφραστικότητα και η συνύπαρξη της γυναίκας
με τη θάλασσα. Και οι δύο απαιτούν τον απόλυτο σεβα-
σμό μας. Έκανα κάποιες φωτογραφίσεις για περιοδικά,
για βιντεοκλίπ, αλλά και τα μενού στα εστιατόρια, φω-
τογράφιζα μαγαζιά και ξενοδοχεία, γάμους, βαπτί-
σεις… μέχρι και δίσκο του πατέρα μου έχω κάνει! […]
Ως παιδί οικογένειας καλλιτεχνών, μάλλον δεν γινόταν
να γλιτώσω. Κάπου έπρεπε κι εγώ να έχω κλίση. Φωνή
δεν έχω, υποκριτικές ικανότητες θα μπορούσες να πεις

ότι έχω, αλλά όχι σε βαθμό που να το κάνω
ως δουλειά», ανέφερε σε συνέντευξή του.

Η Πάρος, το νησί του διάσημου πατέρα
του, έμελλε να γίνει ο πρωταρχικός καμ-
βάς του Μιχαήλ Άγγελου. Η μαγεία του
βυθού, οι δαντελωτές ακτές, οι μεσογει-
ακές πινελιές και τα παιχνιδίσματα του
ήλιου με το μοναδικό μπλε, ήταν οι πρώ-
τες art ερασιτεχνικές εικόνες που αιχμα-
λώτισε με τον φακό του, όταν η φωτογρα-
φία ήταν ακόμα απλώς χόμπι του.

Ο Γιάννης Πάριος και η Σοφία Αλιμπέρ-
τη έχουν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι

για την καλλιτεχνική πορεία των αγοριών τους. Οι δυο
τους, αν και έχουν πάρει διαζύγιο εδώ και αρκετά χρό-
νια, παραμένουν καλοί φίλοι και συχνά ανεβάζουν ευ-
τυχισμένα ενσταντανέ αγκαλιά με τους γιους τους.

Η πρώην ηθοποιός που εγκατέλειψε πριν από μια δε-
καετία την Αθήνα και διαμένει μόνιμα στην Πάρο, δια-
τηρεί σήμερα ένα μίνιμαλ καφέ στην περιοχή Νάουσα,
ενώ ο Μιχαήλ Άγγελος, ακολουθώντας τα επιχειρημα-
τικά της βήματα, είναι ιδιοκτήτης ενός εντυπωσιακού
resort στην Παροικιά με θέα τις βραχονησίδες Πόρτες.

Ο πρωτότοκος γιος των Πάριου - Αλιμπέρτη
επιχειρηματίας-φωτογράφος, παρουσιάζει
την πρώτη του ατομική έκθεση 
σε γκαλερί της Γλυφάδας

Τα κλικ 
του Μιχαήλ 
Άγγελου



Στον έβδομο ουρανό

Μαμά στο δεύτερο παιδάκι της η Πέννυ Μπαλ-
τατζή! Η ερμηνεύτρια, έπειτα από απανωτές απο-
βολές στο παρελθόν για τις οποίες μίλησε δημό-
σια, είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα και το ανα-
κοίνωσε στο Instagram: «Και κάπως έτσι ξεκίνη-
σε ένα ακόμη ταξίδι. Μία ζωή ακόμη μέσα στο
σπίτι μας, περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά και
όλη μας την αγάπη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κί-
νητρο που μπορούσα να έχω. Αυτή η νέα ψυχού-
λα, ο Κάρολός μας και συ, Χρήστο μου!».

Νόσησε την Πρωτοχρονιά

Για πρώτη φορά η Ιωάννα Μαλέσκου απο-
κάλυψε πως νόσησε με Covid-19 και μάλιστα
τις ημέρες των εορτών, γεγονός που την κρά-
τησε μακριά από την οικογένειά της. «Εγώ πέ-
ρασα πέρσι μόνη μου τον κορονοϊό την Πρω-
τοχρονιά και θυμάμαι τον πόνο μου και τη μο-
ναξιά την οποία αισθανόμουν και έλεγα “όχι
όλα καλά”. Δεν ήθελα να είμαι στο σπίτι. Όλοι
μας όμως έπρεπε να ήμασταν στο σπίτι», ανέ-
φερε στον αέρα του «Love it» αιφνιδιάζοντας
τους συνεργάτες της.

Τον σταυρό της κάνει η Ζωή Κρο-
νάκη. Η παρουσιάστρια της εκ-
πομπής «Μαμά-δες» τη γλίτωσε
φτηνά, αφού κατάφερε και βγή-
κε σώα μετά τη σφοδρή σύγ-
κρουση του οχήματός της με άλ-
λο αμάξι, ανακοινώνοντας: «Από
τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί
να σου συμβεί το οτιδήποτε. Για
μένα ήταν ένα δυνατό τρακάρι-
σμα στην εθνική οδό. Ευτυχώς
φορούσα ζώνη που σίγουρα με
προστάτευσε». 

Άγιο είχε!

Δάνεισε τη φωνή του

M
ε το βαρύ πυροβολικό του λαϊκού πενταγράμμου, Πί-
τσα Παπαδοπούλου, Λάκη Χαλκιά, Δημήτρη Κοντο-
γιάννη και Δήμητρα Σταθοπούλου, η εκπομπή της

ΕΡΤ2 «Αυλή των Χρωμάτων» ετοίμασε ένα απίθανο πρόγραμ-
μα αφιερωμένο στα τραγούδια της ξενιτιάς, που θα προβληθεί
το βράδυ του Σάββατου 22 Ιανουαρίου. Οι παρουσιαστές Αθη-
νά Καμπάκογλου και Χρήστος Νικολόπουλος υποδέχτηκαν,
επίσης, στο πλατό τον σεφ Γιάννη Γκελντή και την ηθοποιό Φω-
τεινή Τσακίρη, παιδιά μεταναστών που ξετύλιξαν αναμνήσεις
από τα εφηβικά τους χρόνια στη Γερμανία όπου και μεγάλω-
σαν. Ο σημαντικός μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος
περιέγραψε με νοσταλγία μοναδικές καταστάσεις που βίωσε
στις περιοδείες του στην Αμερική με τον Στέλιο Καζαντζίδη
καθώς κι άλλες εμφανίσεις με σπουδαίους ερμηνευτές στην
ομογένεια της Ευρώπης από τα πρώτα χρόνια του ’60.

Λεοντόκαρδη!
Αψηφώντας τις πολικές θερμοκρασίες και τον ήλιο με δόντια,
η Έλενα Χριστοπούλου φόρεσε ένα υπέροχο μαύρο ολόσωμο
μαγιό και πήρε πρωί πρωί το μπάνιο της! Η κριτής του
«Ελλάδα έχεις ταλέντο», λίγα 24ωρα πριν από την επέλαση
του χιονιά, βούτηξε στα παγωμένα νερά εξωτερικής πισίνας
και έπειτα πόζαρε με χάρη στο Instagram, αποκαλύπτοντας
στους followers της το μυστικό για καλλίγραμμη εμφάνιση.

Ο Άρης Σερβετάλης, γνωστός για τη μεγάλη του
πίστη, ηχογράφησε σε bookvoice «Τις περιπέ-
τειες ενός προσκυνητού» αναρτώντας την πιο
δυνατή παράγραφο: «Αδιαλείπτως προσεύχε-
σθε. Οι λέξεις αυτές εμπήκαν και κατέλαβαν
κυριολεκτικά το μυαλό μου, άρχισα δε να σκέ-
πτομαι σοβαρά πώς είναι δυνατόν να προσεύ-
χεται κανείς χωρίς να σταματά, αφού ο κάθε άν-
θρωπος πρέπει να κάνει και κάποια άλλη δου-
λειά για να ζήσει;».
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Αφιέρωμα στην ξενιτιά



Η
σχολική χρονιά μετά τις γιορτές μάς
βρήκε στην κορύφωση του τέταρτου
κύματος της πανδημίας με το στέλε-
χος Όμικρον να κυριαρχεί. Οι παιδία-

τροι βλέπουν συχνά μια διαφορετική προσέγγιση
στο θέμα διαχείρισης της πανδημίας από τους
γονείς που έχουν παιδιά στο προνήπιο και το νή-
πιο, σε σχέση με τους γονείς που έχουν μεγαλύ-
τερα παιδιά. 

«Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι δεν έχουν ολο-
κληρώσει ή δεν κατάφεραν να προγραμματίσουν
τον εμβολιασμό των παιδιών για τις ηλικίες που
προβλέπεται, ίσως γιατί δεν κατάφεραν να βρουν
ραντεβού. Από την άλλη, κάποιοι γονείς θα ήθελαν
ίσως να είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα μετά την
ασφαλή επάνοδο των παιδιών στο σχολείο», ανα-
φέρει η έμπειρη παιδίατρος Άννα Παρδάλη και μας
εξηγεί τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που προδί-
δουν την Όμικρον. 

«Η μετάλλαξη αυτή προβάλλει σαν μια συνηθι-
σμένη ίωση του ανώτερου αναπνευστικού με πυρε-
τό, πονόλαιμο, βραχνάδα, συνάχι, μπούκωμα, βήχα,
πόνο στους μυς και τις αρθρώσεις και λιγότερο συ-
χνά επηρεασμό ή και απώλεια της γεύσης και της
όσφρησης. Επίσης, όχι πολύ σπάνια, εμφανίζεται
στο σώμα των παιδιών διάφορων μορφών εξανθή-
ματα. 

Η εργαστηριακή δυσκολία για την από ρουτίνας
ταυτοποίηση του στελέχους από το οποίο έχουν
προσβληθεί όλοι όσοι νοσούν με Covid, δεν μας

δίνει ακόμη τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με σι-
γουριά τα ακριβή ποσοστά της σοβαρής νόσησης,
αλλά και των επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών της μακράς νόσησης (Long Covid), δη-
λαδή των συμπτωμάτων που επιμένουν και μετά
τη νόσηση», τονίζει η γιατρός και μας υπενθυμίζει
ότι στις σπάνιες αλλά σοβαρές επιπλοκές της νό-
σου για τα παιδιά περιλαμβάνονται αυτές από το

καρδιαγγειακό (μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες),
αναπνευστικό (βρογχίτιδα, πνευμονία), συστημα-
τικές εκδηλώσεις (πολυσυστηματικό φλεγμονώ-
δες σύνδρομο των παιδιών) και απώτερες χρονικά
επιπλοκές (Long Covid) όπως η απώλεια όσφρη-
σης και γεύσης για μεγάλο διάστημα, χρόνια μυϊ-
κή αδυναμία, νευρολογικές, ψυχονοητικές και
γνωσιακές επιπτώσεις. 

Η υπερμεταδοτικότητα της νόσου απαιτεί μάσκες
ενισχυμένης προστατευτικότητας όπως η διπλή
χειρουργική μάσκα ή ακόμη καλυτέρα η KN95 ή
N95 ή ffp2 που θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής παρουσίας. 

Ξεκάθαρα μέχρι να συμπληρωθούν και να αποσα-
φηνιστούν τα δεδομένα αυτής της παραλλαγής ως
προς την επιθετικότητα προς τους ηλικιωμένους και
τις ευπαθείς ομάδες, οι αποστάσεις προς τους παπ-
πούδες πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ακόμα και
στα εμβολιασμένα παιδιά δεν θα πρέπει να δημι-
ουργηθεί η εντύπωση ότι μπορούν άφοβα να συνα-
ναστραφούν με μικρούς και ενήλικες χωρίς μάσκα.
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Διαφορετική είναι η προσέγγιση 
για όσα πηγαίνουν στο προνήπιο και 
το νήπιο σε σχέση με τα μεγαλύτερα

Συμπληρώματα για τόνωση
του  ανοσοποιητικού
Η άμυνα του οργανισμού είναι κάτι που χτί-
ζεται και διατηρείται σε μακροχρόνια βάση
και εξαρτάται από τα δομικά χαρακτηριστικά
του καθενός μας, τη διατροφή, την υγιεινή
ζωή που περιλαμβάνει απαραίτητα την
άσκηση, τη διατήρηση σωστού βάρους (η
υπερβαρότητα είναι ο πιο υψηλού ρίσκου
επιβαρυντικός παράγοντας στη νόσηση από
κορονοϊό) και βέβαια τον ικανοποιητικό
ύπνο. Σε περιπτώσεις που ένα παιδί χαρα-
κτηρίζεται από πολύ φτωχή ποιοτικά δια-
τροφή, κάποια συγκεκριμένη έλλειψη βιτα-
μίνης (π.χ. βιταμίνη D) ή χρόνια νοσήματα
που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρε-
πτικών συστατικών από τις τροφές, τότε κα-
τά περίπτωση χορηγούνται κατάλληλα συμ-
πληρώματα διατροφής από τον γιατρό του. 

«Ο»: Οδηγίες σε γονείς 
με παιδιά στο σχολείο Άννα Παρδάλη, παιδίατρος 



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)
Σήμερα μια επαγγελματική πρόταση, ή
συζήτηση, θα έρθει την πιο κατάλληλη
στιγμή για να σας ανανεώσει. Η προ-
σωπική σας ζωή θέλει αρκετή προ-
σπάθεια για να τη βάλετε σε σειρά,
ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου εί-
ναι ένδειξη μιας καλής μέρας, κυρίως
για εσάς που έχετε γεννηθεί το πρώτο
δεκαήμερο. Επίσης, εσείς του δεύτε-
ρου δεκαημέρου θα νιώσετε τον παρά-
γοντα τύχη μέσα από τα οικονομικά
σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι Δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου θα
απολαύσετε σήμερα την εύνοια που θα
σας παρέχει η οικογένειά σας, ενώ ένα
οικονομικό θέμα που έχει καθυστερή-
σει, θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Όμορφες συζητήσεις, με πρόσωπα από
το παρελθόν, θα φροντίσουν σήμερα
την ψυχολογία σας, ενώ θα μπορέσετε
να ανανεώσετε ένα συμβόλαιο ή μια
υπόθεση που εκκρεμεί.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες, οικονομικές
υποθέσεις θα έχουν σήμερα την τιμητι-
κή τους, ενώ μια επαγγελματική υπό-
θεση, που είχε καθυστερήσει, μπαίνει
σε σειρά και σας ανεβάζει την ψυχολο-
γία.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για τους Παρθένους του πρώτου κυ-
ρίως δεκαημέρου θα υπάρξει ένα νέο
ευνοϊκό ξεκίνημα, ενώ εσείς του δεύ-
τερου δεκαημέρου θα μπορέσετε να
απολαύσετε τη συντροφιά αγαπημέ-
νων σας προσώπων. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αν και οι μέρες σας αυτές δεν ήταν και
οι καλύτερες, σήμερα μέσα από μια πιο
βαθιά συνειδητοποίηση των αναγκών
σας θα μπορέσετε να είστε πιο ξεκάθα-
ροι πρώτα με τον εαυτό σας και μετά με
τους άλλους. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς είναι η μέρα
που μπορείτε να γλυκάνετε και να ηρε-
μήσετε γύρω σας τις καταστάσεις. Μια
αγαπημένη παρουσία από το παρελθόν
μάλλον θα σας βοηθήσει να μετριάσετε
την κακή σας διάθεση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες θα υπάρξουν οι-
κονομικές υποθέσεις, που βρίσκονται
σε αναμονή και θα ολοκληρωθούν το
επόμενο διάστημα. Σήμερα ίσως να
υπάρξει μια ώθηση σε αυτό το θέμα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια πολύ καλή μέρα για εσάς των
τριών πρώτων πενθημέρων, όπου θα
έχετε συναισθηματικές εξελίξεις και
ξαφνικά γεγονότα που θα σας βγάλουν
από μια δύσκολη κατάσταση. Ίσως, βέ-
βαια, να απομακρύνετε από κοντά σας
μια δύσκολη κατάσταση, με πρόσωπο
που του λείπει η ειλικρίνεια.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Ήλιος συνεχίζει το ταξίδι του στο
δικό σας ζώδιο, όπου φωτίζει τις
κρυφές πτυχές καταστάσεων και
προσώπων. Είστε σε μια περίοδο
που η αλήθεια δεν θα αργήσει να φα-
νερωθεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, το πρώτο πενθή-
μερο είναι εκείνο που έχει τη μεγαλύ-
τερη εύνοια αυτή την περίοδο, με γνω-
ριμίες και ανεβασμένη την ψυχολογία
σας. Πολλοί από σας θα έχετε χαρού-
μενα γεγονότα που αφορούν το σπίτι
και την οικογένειά σας γενικότερα.
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H Σελήνη περνά στο ζώδιο της Παρθένου, οπότε και οι
ενέργειες αλλάζουν, γινόμαστε πιο προσεκτικοί στα
συναισθήματά μας, αλλά η θετική της όψη, με την
Αφροδίτη, τον Ουρανό και τον Δία, δείχνει αισιοδοξία,

ευκαιρίες και καλή οικονομική εξέλιξη, σε ένα γενικευμένο πλάνο.
Σε προσωπικό επίπεδο, τα ζώδια της Γης, του πρώτου και δευτέρου
δεκαημέρου, θα είναι εκείνα που θα έχουν μια καλή εξέλιξη στη
ζωή τους. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι οι δύο ανάδρομοι
προσωπικοί πλανήτες αυτή την περίοδο, Ερμής και Αφροδίτη, μας
δημιουργούν μια οπισθοδρόμηση στη ζωή μας, που αφορά πρόσωπα
και καταστάσεις. Επανέρχονται από το παρελθόν, για να κλείσουν
οριστικά ένα θέμα, ή να ξανασκεφτούμε σαν δεύτερη ευκαιρία μια
κατάσταση. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Ο
σοι διατηρούσαν έστω μικρές αμφι-
βολίες ότι η δυναμική εκλογή τού Νί-
κου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ επηρέασε βαθιά και πολυεπί-

πεδα τον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα απαλλάχθηκαν μετά
την αιφνιδιαστική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα
για απευθείας εκλογή τού νέου αρχηγού από τα
μέλη του κόμματος.

Μπορεί το κόμμα του να έχει απολέσει ση-
μαντικό κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών
που του εμπιστεύτηκε κάποτε τις τύχες της χώ-
ρας, αλλά είναι προφανές ότι ο αρχηγός του
έχει απόλυτη αίσθηση των κινδύνων με τους
οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι ο ίδιος και το
κόμμα του, μετά τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ, με
σημαντικότερο έναν και μόνον έναν: να ανα-
δειχθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στον μεγαλύτερο
από τους δύο μικρότερους παίκτες, με ό,τι αυτό
θα σημάνει για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κ.
Τσίπρα.

Εξίσου προφανές είναι ότι η προσπάθεια με-
ρικής «αστικοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνι-
στά ανταγωνιστική κίνηση προς τη ΝΔ του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, διότι είναι σαν να οραματί-
ζεται ο βουνίσιος να βραβευτεί ως ο καλύτερος
καπεταναίος! 

Ως εκ τούτου, η ρελάνς Τσίπρα, όπως τη χα-
ρακτήρισαν αρκετοί από τους προεδρικούς -
κόντρα στην εσωτερική αντιπολίτευση που τον
σπρώχνει σταθερά προς το 3% από το οποίο ξε-
κίνησε-, έχει δύο διαδοχικούς στόχους:

• Να στήσει κάλπες σε όλη την επικράτεια τον

Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο, κινητοποιών-
τας με αυτόν τον τρόπο τα στελέχη και τους ψη-
φοφόρους του πανελλαδικά, και μέσω αυτών

• Να ανανεώσει την προσωπική του σχέση με
τους πολίτες που τον εξέλεξαν κάποτε πρωθυ-
πουργό και να αποτυπωθεί αυτή η σχέση στις
δημοσκοπήσεις που διαμορφώνουν το πολιτι-
κό κλίμα. 

Ένας τρίτος αλλά όχι αμελητέος στόχος πίσω
από το όλο εγχείρημα είναι το ξεκαθάρισμα των
εσωκομματικών λογαριασμών, οι οποίοι εσχάτως
μοιάζουν με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος, για να μην πω του φυσικού αερίου.

Βεβαίως, τόσο ο ίδιος όσο και οι στενοί του
συνεργάτες φαντάζομαι ότι έχουν πλήρη επί-
γνωση του χαμένου χρόνου. Και στην πολιτική,
όπως και στη ζωή, το timing είναι καθοριστικός
παράγοντας των εξελίξεων.

Ακόμα και χωρίς γνώση των εσωτερικών
ισορροπιών, η λογική θα στοιχημάτιζε ότι αυτή
τη μάχη ο κ. Τσίπρας θα την κερδίσει. Θα επι-
κρατήσει έναντι των εσωκομματικών του αντι-
πάλων, για έναν απλό λόγο: Διότι, τουλάχιστον
μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν διαφαίνεται δυναμι-
κή τέτοια που να τον αμφισβητήσει, ούτε κά-
ποιο πρόσωπο που σεναριακά θα λάμβανε μέ-
ρος στην εσωκομματική κούρσα και θα τον
εξοβέλιζε.

Άλλωστε, τα μέλη που θα εκλέξουν τον αρχη-
γό, το Πολιτικό Συμβούλιο και την Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος, θα είναι στην ουσία
νεόκοποι φίλοι που έγιναν μέλη και, άρα,

απαλλαγμένοι από τις αγκυλώσεις, τις φαντα-
σιώσεις, τις ιστορικές καταβολές, τις εμμονές,
την ιδεολογική καθαρότητα των «συντρόφων»
του 3%. 

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν όλα αυτά αφο-
ρούν την κοινωνία, τουλάχιστον στον βαθμό
που οραματίζεται η Κουμουνδούρου. Με άλλα
λόγια, πόσα θα είναι τα πρόθυμα νέα μέλη που
θα προσέλθουν στις εσωκομματικές κάλπες
και, κυρίως, κατά πόσον θα θεωρήσουν ως κί-
νητρο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές την
παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

Το σίγουρο είναι ότι θα παρακολουθήσουν με
μεγάλο ενδιαφέρον -ανάλογο της αντίστοιχης
στο ΚΙΝΑΛ- και οι νέοι και παλαιοί φίλοι της
Χαριλάου Τρικούπη. Και για έναν επιπρόσθετο
λόγο: Διότι στην πραγματικότητα θα είναι μια
πρόβα εκλογών, πριν από τις εθνικές εκλογές,
όποτε κι αυτές γίνουν τελικά. 

Κι ας γνωρίζουν και τα δύο επιτελεία -σίγου-
ρα αυτό στο ΚΙΝΑΛ που έχει ήδη την εμπειρία-
ότι οι αριθμοί ενίοτε μπορεί να είναι και πλα-
σματικοί της πραγματικής επιρροής ενός κόμ-
ματος.

Ούτως ή άλλως, στον πραγματικό στίβο με-
τριέται το ειδικό βάρος ενός εκάστου. Και αργά
ή γρήγορα θα μετρηθεί… 

ΥΓ.: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, ανακοί-
νωσε χθες την ομάδα που τον πλαισιώνει
και είναι παντελώς νέα. Ηλικιακά και όχι
μόνο…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το μπρα ντε φερ για τον 
μεγαλύτερο από τον τρίτο 

O Τσίπρας έχει
απόλυτη αίσθηση

των κινδύνων 
με τους οποίους

βρίσκονται
αντιμέτωποι

ο ίδιος και το
κόμμα του, 

μετά τις εξελίξεις
στο ΚΙΝΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL #ELLI34


