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Η
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη με τους Έλληνες πρέσβεις
ανά τον κόσμο, παρουσία της ηγεσίας του
υπουργείου Εξωτερικών, άνοιξε ένα νέο

κεφάλαιο στην ελληνική διπλωματία και δρομολόγη-
σε ευρύτερες αλλαγές στη δομή του ΥΠΕΞ. Αλλαγές
που εν ευθέτω χρόνω θα τεθούν προς υλοποίηση,
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών και
της ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις που παρου-
σιάζονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Ήδη διαρροές από τη Βασιλίσσης Σοφίας δείχνουν
την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, που θα έχουν
στο επίκεντρο τους απόδημους, τους «πρεσβευτές»
του έθνους σε όλον τον πλανήτη, μέσα από την ευδό-
κιμη κοινωνική και επαγγελματική δράση τους, την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διπλωματών και

την ενίσχυση της έξωθεν εικόνας της ελληνικής δι-
πλωματίας. Το όλο εγχείρημα έχει τη στήριξη του Νί-
κου Δένδια, ο οποίος στο διάστημα που βρίσκεται
στη θέση του επικεφαλής του υπουργείου έχει διαπι-
στώσει τις ανάγκες αλλά και τις παθογένειές του. 

Η αλήθεια είναι πως το «φρεσκάρισμα» επιβάλλε-
ται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Το
υπουργείο Εξωτερικών είναι ο «καθρέφτης» του
έθνους-κράτους, βρίσκεται διαρκώς εν μέσω προ-
κλήσεων τόσο από φίλιες όσο και από… λιγότερο φι-
λικές χώρες και είναι απαραίτητο το προσωπικό του
να είναι και υψηλής εκπαίδευσης αλλά και διαρκώς
ενημερωμένο για τις διεθνείς εξελίξεις πολυεπίπε-
δα. Και αυτό πρέπει να γίνεται μέσω μιας δεξαμενής
θεματολογίας, επιχειρηματολογίας και ενδιαφέρον-
τος, που να έχουν πρόσβαση σε αυτήν όλα τα στελέχη

του διπλωματικού σώματος και η οποία να ενημερώ-
νεται και να επικαιροποιείται με ταχύτητα και με τη
λογική «από πάνω προς τα κάτω» και αντίστροφα. 

Οι δυνατότητες των «απέναντι» στο lobbying και
στην προώθηση των θέσεών τους μέσω αφειδούς
χρηματοδότησης είναι γνωστές. Μέσω αυτής της
οδού έχουν καταφέρει και έχουν «περάσει» ακραίες,
παράλογες και κυρίως επεκτατικές θέσεις σε βάρος
της χώρας μας ακόμα και σε διεθνείς οργανισμούς,
σε μεγάλα πανεπιστήμια, έγκυρα ΜΜΕ κ.λπ. Είναι
επιβεβλημένο να βρει η ελληνική διπλωματία απάν-
τηση σε όλα αυτά και να έχει συνέχεια αυτή η ενερ-
γητική εξωτερική πολιτική των τελευταίων χρόνων
σε βάθος, μέσα από την αλυσίδα που αγκαλιάζει τον
πλανήτη του ελληνικού διπλωματικού σώματος.
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Δεν… τάραξε ιδιαίτερα τα νερά στο Μέγαρο Μαξίμου η
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προκαλέσει μια κοινοβου-
λευτική διαδικασία μέσω της πρότασης δυσπιστίας εις βά-
ρος της κυβέρνησης, μετά τα όσα έγιναν στην κακοκαιρία
«Ελπίς». Ίσα ίσα, σύμφωνα με κυ-
βερνητικά στελέχη, που η συζήτηση
αποτελεί μια ευκαιρία επανασυσπεί-
ρωσης σε μάλλον ελεγχόμενο περι-
βάλλον για την ΚΟ της ΝΔ, ενώ, σύμ-
φωνα με την ανάγνωση του Μεγάρου
Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας ωθείται σε τέ-
τοιου είδους κινήσεις πόλωσης αισθανόμενος την απειλή
από τη δημοσκοπική άνοδο του ΚΙΝΑΛ. Όπως το έθεταν
κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για μια προσπάθεια διεξό-
δου του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισθάνεται την πολιτική πίεση
για τη δεύτερη θέση. «Μόνο διέξοδο δεν θα του δώσει αυ-
τή η διαδικασία», προσέθεταν κυβερνητικές πηγές. 

«Ο κ. Τσίπρας βλέποντας την πολιτική του απήχηση να
φθίνει και το πολιτικό μέλλον του χώρου του να είναι αμφί-
βολο, επιχειρεί μια κίνηση εντυπωσιασμού», ανέφερε
συγκεκριμένα σε δήλωσή του χθες το μεσημέρι ο κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου. Παράλληλα, όπως το έθετε έμπει-
ρος πολιτικός παρατηρητής, ο οποίος
είναι σε άμεση επικοινωνία με κύ-
κλους του Μαξίμου, η απόφαση του κ.
Τσίπρα είναι ίσως και ωφέλιμη για την
κυβέρνηση, με δεδομένο ότι για κά-

ποιες μέρες θα πάρει την προσοχή από τα υπαρκτά προ-
βλήματα στους δρόμους και στις γειτονιές του Λεκανοπε-
δίου και θα τα στρέψει στη Βουλή, σε μια διαδικασία που
ελάχιστοι παρακολουθούν, ιδίως το Σαββατοκύριακο. 

Παράλληλα, η εφ’ όλης της ύλης φύση της πρότασης
μομφής -μιας και η συζήτηση δεν περιορίζεται στα της κα-

κοκαιρίας- δίνει την ευκαιρία στο Μαξίμου να κάνει και μια
σύγκριση της πολιτείας και της διακυβέρνησης της ΝΔ με
αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί και ένα αντικειμενικό «βα-
ρίδι» στη συνείδηση του κόσμου για το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Όπως το έθεσε ο κ. Οικονόμου, «στη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που προβλέ-
πεται θα φανεί ανάγλυφα τι εκφράζει και τι υπηρετεί ο κα-
θένας» και «θα είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για μία
συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, μια συζήτηση που οι πολίτες
θα έχουν άλλη μία ευκαιρία να ακούσουν για την οικονομία,
για τη θωράκιση της χώρας, για την υγεία, για το Κράτος Δι-
καίου, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την ασφάλεια,
για τη διαχείριση κρίσεων και για πολλά ακόμα». 

Και, βεβαίως, όπως λένε από το Μαξίμου, θα φανεί ανά-
γλυφα ότι ο πήχης για την κυβέρνηση είναι ο ίδιος της ο
εαυτός και όχι τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ που κρίθηκαν,
και αυστηρά μάλιστα, το 2019. 

Μαξίμου: Ευκαιρία για σύγκριση με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης

Της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Φ
ωτιά στο κοινοβουλευτικό
σκηνικό βάζει η πρόταση
δυσπιστίας που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την κυ-

βερνητική διαχείριση της κακοκαιρίας.
Την ανακοίνωση της πρότασης έκανε
αιφνιδιαστικά χθες το πρωί ο Αλέξης Τσί-
πρας, παίρνοντας τον λόγο πριν ξεκινήσει
η συζήτηση του προγραμματισμένου νο-
μοσχεδίου στην Ολομέλεια για το ανα-
πτυξιακό και αφού πρώτα επιτέθηκε με
σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τους
χειρισμούς της σε μια ευρεία γκάμα θε-
μάτων, όπως η πανδημία, η ακρίβεια και
τα φαινόμενα διαφθοράς.

« Έθαψε ο χιονιάς τις ελπίδες ότι ο
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν
τη θέληση και τη δυνατότητα να διδά-
σκονται από τα λάθη τους». Ο κ. Τσίπρας
αναφέρθηκε και στην πανδημία: «Κάθε
ώρα που η κυβέρνηση παραμένει στην
εξουσία, τέσσερις με πέντε συμπολίτες
μας χάνουν τη ζωή τους. Χωρίς οι κατα-
πονημένοι άνθρωποι του συστήματος
υγείας να μπορούν να τους βοηθήσουν
όπως θα έπρεπε».

«Διαρκές έγκλημα»
«Ο συνολικός αριθμός των νεκρών

προσεγγίζει τους 23.000 ανθρώπους. Η
χώρα μας είναι στη χειρότερη θέση στην
ΕΕ, και αυτό είναι ένα διαρκές έγκλημα
που καμία επικοινωνία δεν μπορεί να
κρύψει». Για να καταλήξει: « Έχουμε
υποχρέωση την απόγνωση και την οργή

της πλειοψηφίας να την κάνουμε δύναμη
πολιτικής αλλαγής και επειδή θεωρώ
καθήκον μου να θέσω μπροστά στον ελ-
ληνικό λαό και στο Κοινοβούλιο την πε-
ποίθησή μου, που πιστεύω ότι είναι πλέ-
ον και πεποίθηση της μεγάλης πλειοψη-
φίας της κοινωνίας, ότι αυτή η κυβέρνη-
ση πρέπει να φύγει, να φύγει το συντο-
μότερο δυνατόν. Όσο πιο γρήγορα τόσο
το καλύτερο πριν να είναι πολύ αργά για
την κοινωνία, για τη χώρα, για τη Δημο-
κρατία, για όλους μας».

Γεωργιάδης: «Απάντηση στα ψεύδη» 
Ο προεδρεύων Νικήτας Κακλαμά-

νης, ως εκπρόσωπος του προεδρείου,
ανακοίνωσε στο σώμα ότι η πρόταση
δυσπιστίας είναι σύμφωνη με τον κα-
νονισμό. Εκ μέρους της κυβέρνησης,
ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
αποδέχθηκε την πρόταση, που σημαί-
νει ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε να
μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας
σε πρόταση παροχής ψήφου εμπι-
στοσύνης προς την κυβέρνηση, τονί-
ζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει επί τριη-
μέρου απάντηση στα ψέματα και τις
υπερβολές του. 

Το παρασκήνιο 
της πρωτοβουλίας Τσίπρα 
που επιχειρεί να ανεβάσει 
το πολιτικό θερμόμετρο

Και ξαφνικά πρόταση δυσπιστίας



Με ψυχραιμία αλλά και επικριτική διάθεση υποδέχτηκαν
στη Χαριλάου Τρικούπη την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα
να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυ-
βέρνησης. Δεν αιφνιδιάστηκαν, όπως λένε, κα-
θώς η ένταση της κριτικής που ασκούσε τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
προϊδέαζε για τέτοιες κινήσεις. «Ο κ. Τσίπρας,
στην προσπάθειά του να βρει σωσίβιο για τον ίδιο,
ρίχνει σωσίβιο και στον κ. Μητσοτάκη», είναι το
λακωνικό σχόλιο κύκλων του κόμματος. Ωστόσο, παρά τα βι-
τριολικά σχόλια το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει τη πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν πάντως ότι η κίνηση αυτή του κ. Τσίπρα του

δίνει την ευκαιρία να αποσυμπιεστεί για λίγο τόσο από την
εσωκομματική εσωστρέφεια όσο και στο να πάρει μια βαθιά

ανάσα από το δημοσκοπικό
πρεσάρισμα που δέχονται ο
ίδιος και το κόμμα του.

Μάλιστα, ορισμένα έμπειρα
κομματικά στελέχη «διαβάζον-
τας» πίσω από τις γραμμές της
πρότασης μομφής διέκριναν

μεταξύ άλλων και την πρόθεση του κ. Τσίπρα να δείξει ένα
«πολιτικό κενό» στην κοινοβουλευτική λειτουργία του ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει τη δυνα-

τότητα να εκπροσωπεί το κόμμα στη Βουλή. Θεωρούν βέ-
βαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πολώσει το κλίμα και η ένταση θα κλι-
μακωθεί το βράδυ της Κυριακής, όταν ο κ. Τσίπρας θα επι-
διώξει να κλέψει την παράσταση σε μια πολιτική μονομαχία
για δύο. Δηλαδή, επιδιώκει να βγάλει εντελώς από το κάδρο
τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ανάσα του οποίου νιώθει το τε-
λευταίο διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, στο Κίνημα Αλλαγής
δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη προγραμμα-
τίζεται συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος, πιθανότατα την
Κυριακή, όπου ο κ. Ανδρουλάκης θα δώσει τον ρυθμό της
πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Μιχάλη Κατρίνη να παίρνει
τη σκυτάλη της αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια.

Α
ιφνιδίασε τους πάντες ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας με την πρόταση δυ-
σπιστίας εναντίον της κυβέρ-

νησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», αυτός ήταν και ο σκοπός του,
καθώς τις προθέσεις του γνώριζαν ελάχι-
στοι από τους στενούς συνεργάτες του -το
βράδυ της προηγούμενης μέρας- και ακό-
μη λιγότεροι από τα κομματικά στελέχη.

Και ο λόγος τόσο για την... εμπιστευτικό-
τητα όσο και για την ίδια την πρωτοβουλία
αφορά την ανάγκη εύρεσης διεξόδου από
τα εσωκομματικά προβλήματα και τη σύγ-
κρουση με την Ομπρέλα ενόψει του 3ου
Συνεδρίου τον προσεχή Μάρτιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την πρότασή
του για εκλογή προέδρου και Κεντρικής
Επιτροπής από τη βάση έχει βρεθεί αντι-
μέτωπος με εσωκομματικά πυρά. Οι 53+
με την ευρύτερη σύνθεση της Ομπρέλας
αντέδρασαν άμεσα, με τους Νίκο Φίλη,
Πάνο Σκουρλέτη, Νίκο Βούτση και Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο να εκφράζουν τη δια-
φωνία τους. Ωστόσο, η πρόσφατη ανάρ-
τηση του Πάνου Σκουρλέτη έβαλε φωτιά
στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δη-
μοσιοποιεί την αντίθεσή του στις προθέ-
σεις του προέδρου. Ο πρώην γραμματέας
του κόμματος, στενός συνεργάτης και
υπουργός του Αλέξη Τσίπρα βάλλει ευ-
θέως εναντίον του, σημειώνοντας πως η
πρότασή του «τροφοδοτεί ένα νέο κύμα
εσωστρέφειας».

«Νομίζω πως η αιφνιδιαστική πρόταση
(γιατί δεν κατατέθηκε στην Επιτροπή Κα-
ταστατικού τόσους μήνες;) για την απευ-

θείας εκλογή ΚΕ και προέδρου από το σύ-
νολο των μελών του κόμματος αποπροσα-
νατολίζει, είναι κατ’ επίφαση δημοκρατι-
κή, χωρίς να ενισχύει την ουσιαστική συμ-
μετοχή των μελών του κόμματος. Των με-
λών που δεν ρωτήθηκαν για την αλλαγή
του τίτλου του κόμματος και για την παύση
λειτουργίας των αιρετών οργάνων της ΚΕ
και της ΠΓ», για να συνεχίσει ότι αυτή την
οδό εκλογής ακολουθούν ήδη τα συστημι-
κά κόμματα της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, «κόμ-
ματα που δεν φημίζονται για την εσωτερι-
κή δημοκρατία τους». Για να καταλήξει:
«Θεωρώ απαράδεκτη την ενοχοποίηση
της κατάθεσης της όποιας άποψης γύρω

από όλα αυτά τα ζητήματα μπροστά στο
συνέδριο. Αυτό που συμβαίνει το τελευ-
ταίο διάστημα, η στοχοποίηση συντρόφων
επειδή συμμετέχουν στον δημόσιο διάλο-
γο, είναι έξω από το ήθος της Αριστεράς
και συνιστά διολίσθηση σε έναν απίστευτο
λαϊκισμό που δεν τιμά κανέναν». 

ΥΥπέρ και τα 
άλλα κόμματα

Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του
επισημαίνει ότι θα καταψηφί-
σει «την κυβέρνηση της ΝΔ,
όπως είχε κάνει και με όλες τις
προηγούμενες αντιλαϊκές κυ-
βερνήσεις, καταψηφίζοντας
στο “πρόσωπό” τους την πολιτι-
κή που θυσιάζει τη ζωή, την
υγεία, το εισόδημα, τα εργασια-
κά δικαιώματα, συνολικά τις
εργατικές - λαϊκές ανάγκες, για
να διασφαλίσει τα κέρδη των
λίγων, τις επιλογές του σημερι-
νού σάπιου κράτους και συστή-
ματος».

«Ναι» στην πρόταση μομφής
και από την Ελληνική Λύση, με
τον Κυριάκο Βελόπουλο να δη-
λώνει πως «θα υπερψηφίσουμε
την πρόταση μομφής, όχι για να
επαναφέρουμε τον καταστροφι-
κό ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλ-
λά για να ζητήσουμε από τον ελ-
ληνικό λαό να μας δώσει μία τε-
τραετία. Ήρθε η ώρα για τη
“σιωπηλή πλειοψηφία” να εγερ-
θεί και να δώσει τη λύση για τη
σωτηρία της πατρίδας».

Ούτε το ΜέΡΑ25 θα δώσει ψή-
φο εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση, με τον γραμματέα του
κόμματος Γιάνη Βαρουφάκη να
υποστηρίζει: «Εμείς θα είμαστε
στη Βουλή μέχρι την Κυριακή,
θα καταθέσουμε βεβαίως την
ψήφο μομφής απέναντι στην
Μητσοτάκης ΑΕ, αλλά η ψήφος
της μομφής μας θα απευθύνεται
τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο
και στα άλλα μνημονιακά κόμ-
ματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Φίλης, Σκουρλέτης, 
Βούτσης και Τσακαλώτος
διαφώνησαν ανοιχτά
βάζοντας φωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο ΚΙΝΑΛ υπερψηφίζουν την πρόταση, αλλά βλέπουν και την παγίδα 

Σωσίβιο... εσωτερικού 
η κίνηση του Τσίπρα
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Σ
ε έναν άτυπο αγώνα δρόμου έχει
επιδοθεί ήδη το Μέγαρο Μαξίμου,
που γνωρίζει πως η επιχείρηση ου-
σιαστικής βελτίωσης στις δομές και

τη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας δεν
μπορεί να περιμένει ενόψει και της νέας αντι-
πυρικής περιόδου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη εντοπί-
σει τα «τυφλά» σημεία του νεοπαγούς
υπουργείου και σύμφωνα με τακτικούς του
συνομιλητές, έχει ήδη «κλειδώσει» τις απαι-
τούμενες αλλαγές με στόχο να μην επαναλη-
φθεί το κομφούζιο που διαπιστώθηκε ανά-
μεσα στους εμπλεκομένους την περασμένη
Δευτέρα. Εξάλλου, το μήνυμα από το Μέγαρο
Μαξίμου ήταν χθες ξεκάθαρο: δεν θα γίνει
ανεκτή ανάλογη εικόνα στο μέλλον, κάτι που
δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα, αλλά υποδη-
λώνει και ότι το παρόν μοντέλο λειτουργίας
άγγιξε τα όριά του.

Ο ρόλος του Ντόκου
Επ’ αυτού η χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥ-

ΣΕΑ απεδείχθη καταλυτική. Στο περιθώριο
των τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Political» εντολή
στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο
Ντόκο να συστήσει και να περιγράψει επ’
ακριβώς τη λειτουργία μιας επιτροπής διαχεί-
ρισης κρίσεων με αποστολή να επεμβαίνει
άμεσα σε εξαιρετικά επείγουσες καταστά-
σεις. Σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές εντο-
λές, η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής, στην

οποία θα έχουν εκ των πραγμάτων καθοριστι-
κό ρόλο οι Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι μετα-
βαλλόμενη κατά περίσταση, απολύτως εξαρ-
τώμενη από τη φύση του φαινομένου. Η νέα
δομή θα τελεί υπό τον υπουργό Πολιτικής
Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, ωστόσο, κυ-
βερνητικά στελέχη δεν κρύβουν το γεγονός
πως η δημιουργία της έρχεται να υπερκαλύ-
ψει και το έλλειμμα ηγεσίας που διαπιστώθη-
κε κατά την πρόσφατη κρίση.

Το «εγχειρίδιο»
Επιπλέον, συνεργάτες του πρωθυπουργού

προϊδεάζουν ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί
το manual της Πολιτικής Προστασίας, ήτοι η

λεπτομερής περιγραφή του μοτίβου λειτουρ-
γίας της σύμφωνα με κάθε πιθανό ή απίθανο
σενάριο. Πρόκειται, όπως λέγεται, για έναν…
μπούσουλα, από την επικαιροποίηση των 
checklist, δηλαδή ποιοι συμμετέχουν ανάλο-
γα με την κατάσταση σε κάθε σύσκεψη, έως
ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενός
ακραίου φαινομένου, είτε πρόκειται για πλημ-
μύρες, πυρκαγιές, σεισμούς ή για κάτι άλλο.

Ήδη από χθες ο πρωθυπουργός είχε επιση-
μάνει, κατά την παρέμβασή του στη συνεδρία-
ση του Υπουργικού Συμβουλίου, την έλλειψη
συντονισμού ανάμεσα στους συναρμόδιους
φορείς ως μία από τις σοβαρότερες αιτίες των

προβλημάτων που ταλαιπώρησαν χιλιάδες
πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται εκ των ων
ουκ άνευ η ενεργοποίηση του ενιαίου κέν-
τρου συντονισμού στο σύγχρονο κτίριο της
Πολιτικής Προστασίας. 

«Κλείδωσαν» 
οι απαιτούμενες αλλαγές 
στη νέα Πολιτική Προστασία
με στόχο να μην 
επαναληφθεί το κομφούζιο

Δομή… αμέσου 
δράσεως με εμπλοκή
του Στρατού

Η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ελληνικής καταγω-
γής πρόεδρο και CEO της JPMorgan Chase Τζέιμι Ντάιμον δεν
είναι καινούργια, ενώ οι δύο άνδρες διατηρούν και απευθείας
δίαυλο επικοινωνίας. Η πρώτη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη
και Ντάιμον είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη,
στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αφήνει στο μεγαλοστέλεχος
της JP άριστες εντυπώσεις. Έκτοτε κράτησαν και προσωπική
επαφή, η οποία διευκολύνει την ενεργοποίηση της επενδυτικής
τράπεζας στη χώρα μας. 

Η συνάντηση των δύο στο Μαξίμου έλαβε χώρα δύο μέρες
μετά την ανακοίνωση ότι η JPMorgan, ένας από τους μεγαλύτε-
ρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, επενδύει
για την απόκτηση περίπου του 49% της διαδικτυακής τράπεζας
Viva Wallet. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ο Τζέιμι
Ντάιμον ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι η JPMorgan προτί-
θεται να επεκτείνει το γραφείο της στην Ελλάδα, να επενδύσει

περαιτέρω στη Viva Wallet και να προσελκύσει υψηλού επιπέ-
δου προσωπικό στη χώρα. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυ-
ση που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ξανά στον χάρτη των Αμερικα-
νών, όχι μόνο για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για αμιγώς οι-
κονομικούς και επενδυτικούς, με έμφαση και πεδία αιχμής
όπως η τεχνολογία, τα data centers κ.ο.κ. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
πως η απόφαση της JPMorgan αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης
προς τη χώρα και την οικονομία» και παράλληλα «επιβεβαιώνει
τη νέα κουλτούρα των startups που έχει εμφανιστεί στην Ελλά-
δα». «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η χώρα έχει γυρίσει
σελίδα και πως η Ελλάδα του 2022 έχει ελάχιστες ομοιότητες με
την Ελλάδα της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Αναμένουμε
τα τελικά στοιχεία για την ανάπτυξη για το 2021 και νομίζω ότι θα
είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις μας στον
προϋπολογισμό. Και δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν είχα-
με θετική έκπληξη όσον αφορά την ανάπτυξη το 2022», είπε ο κ.
Μητσοτάκης.  Μάλιστα, κατά τις πληροφορίες της «Political», τις
επόμενες μέρες έρχεται ένα ακόμα σημαντικό επενδυτικό deal,
με είσοδο και άλλης μεγάλης αμερικανικής εταιρείας στην ελ-
ληνική αγορά, αν και η συμφωνία κρατείται ακόμα ως επτα-
σφράγιστο μυστικό.

Γιώργος Ευγενίδης

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα οι επενδύσεις από την JPMorgan 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Τ
ην αγωνία της Άγκυρας για την
επόμενη ημέρα στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο φανε-
ρώνει η πρώτη αντίδραση του

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την άφιξη των
Rafale στην Τανάγρα. 

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας
των Ενόπλων Δυνάμεων και η προσθήκη
μέσων όπως τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη
αλλά και οι φρεγάτες Belharra, που από το
2025 θα αποτελούν την αιχμή του δόρατος
του Πολεμικού Ναυτικού, προκαλούν δι-
καιολογημένο πανικό στην Τουρκία, καθώς
ανατρέπουν τις στρατιωτικές ισορροπίες
ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Μετά το σοκ που προκάλεσαν στην Άγ-
κυρα οι εικόνες με τα ελληνικά εθνόσημα
στα φτερά των Rafale και οι αναλύσεις στα
γειτονικά μέσα ενημέρωσης για την ακτίνα
δράσης τους και την ισχύ των όπλων τους,
το τουρκικό Επιτελείο αποφάσισε να αλλά-
ξει στρατηγική και από την προσπάθεια
αποδόμησης του ελληνικού οπλοστασίου,
ξεκίνησε εκστρατεία ανύψωσης ηθικού.
Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, απαν-
τώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για
τα μαχητικά αεροσκάφη και τα πλοία που
αγοράζει η Ελλάδα από τη Γαλλία. «Η
Τουρκία ισχυροποιείται και αναπτύσσεται
με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το πα-
ρελθόν. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχυ-
θούμε, διότι στην περιοχή μας υπάρχουν
κάποιοι που κάνουν τους δικούς τους σχε-
διασμούς, κυρίως η Ελλάδα, η οποία αγο-
ράζει διάφορα πράγματα από τη Γαλλία»,
είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθε-
σε: «Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια να
έχουμε τη δική μας αυτοδυναμία». 

Θωράκιση
Η νευρικότητα του Ερντογάν δεν αποτε-

λεί έκπληξη, αφού η ελληνική κυβέρνηση
έχει αποφασίσει όχι μόνο να καλύψει τα
κενά και τις ελλείψεις που δημιουργήθη-
καν στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δεκαετία της
κρίσης, αλλά να εγγυηθεί την αποτρεπτική
ισχύ της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες
μέσα από την προμήθεια εξοπλισμών που
εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις προτεραι-
ότητες που έθεσε η στρατιωτική ηγεσία. Τα
Rafale σε συνδυασμό με τα F-16 VIPER θω-
ρακίζουν τους ουρανούς του Αιγαίου και
της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ οι φρεγά-
τες Belharra και οι νέες κορβέτες του Πο-
λεμικού Ναυτικού χτίζουν ένα αδιαπέρα-
στο τείχος αποτροπής στις ελληνικές θά-

λασσες. Η Άγκυρα έχει καταλάβει ότι,
εκτός από ποιοτικά, σύντομα θα υστερεί και
ποσοτικά απέναντι στην Ελλάδα, και επι-
διώκει να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Παρά τις μεγαλοστομίες και τις επι-
διώξεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η
δεινή κατάσταση του τουρκικού οπλο-
στασίου δεν είναι εύκολο να βελτιωθεί.
Το εμπάργκο των Δυτικών σε νέους
εξοπλισμούς έχει στερήσει, προς το πα-
ρόν, τη δυνατότητα αγοράς αεροσκα-
φών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την
Ευρώπη. Το αίτημα της Άγκυρας για την
αγορά 40 νέων F-16 και την αναβάθμιση
ακόμη 80, αν και δεν έχει απαντηθεί
επίσημα από τον Λευκό Οίκο, δεν φαί-
νεται να προχωρά. Ακόμη και με αυτά τα
μαχητικά όμως, η τουρκική Αεροπορία
ενισχύεται, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν προσεγγίζει τεχνολογικά την ελλη-
νική. Την ίδια ώρα, το «όνειρο» της
Τουρκίας για αεροσκάφος 5ης γενιάς
έχει σβήσει και με τη βούλα μετά την
αποπομπή της από το πρόγραμμα των F-
35 με απόφαση του αμερικανικού Κογ-

κρέσου, ενώ η προμήθεια αντί-
στοιχης τεχνολογίας μαχητικού

από τη Ρωσία ή την Κίνα θα
σήμαινε σχεδόν αυτόματα
την έξοδο της Τουρκίας
από το ΝΑΤΟ και την ορι-
στική ρήξη με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. 

Το βάρος στο TFX
Άρα, όταν ο Ερντογάν μιλάει

για ενίσχυση της Τουρκίας, στο μυα-
λό του έχει το εγχώριο μαχητικό TFX που
βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυ-
ξης χωρίς να έχει λυθεί το ζήτημα του
κινητήρα, τη συμφωνία με την Ισπανία
για μια δυνητική παραγγελία νέων πολε-
μικών πλοίων,  τα γερμανικής κατα-
σκευής υποβρύχια τύπου 214, στα οποία
όμως ενσωματώνονται τουρκικά ηλε-
κτρονικά συστήματα με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για τον χρόνο ένταξής τους σε
υπηρεσία, και φυσικά τα Μη Επανδρω-
μένα Αεροσκάφη, που αν και έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στο Ναγκόρνο-Κα-
ραμπάχ και τη Συρία, δεν είναι σίγουρο
ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν απέναντι
σε οργανωμένες Ένοπλες Δυνάμεις. 
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Η Άγκυρα έχει καταλάβει 
ότι, εκτός από ποιοτικά, 
σύντομα θα υστερεί και 
ποσοτικά και επιδιώκει 
να καλύψει το χαμένο έδαφος

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Εκνευρισμός
Ερντογάν για 
τα υπερόπλα
της Ελλάδας



Ραντεβού στα δικαστήρια 
Ραντεβού στα δικαστήρια έδωσε ο βου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης
Μαρκόπουλος στον εκπρόσωπο Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, Νάσο Ηλιόπουλο, ύστε-
ρα από μια επεισοδιακή
κοινή παρουσία στο Ac-
tion24, στην εκπομπή του
Γιώργου Κουβαρά. Σε μια
στιγμή που η ένταση χτύ-
πησε «κόκκινο», ο Νάσος
Ηλιόπουλος αποκάλεσε
τον Δημήτρη Μαρκόπου-
λο «πληρωμένο τυμβω-
ρύχο». Τώρα, ο εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ καλείται
από τον γαλάζιο βουλευτή να
αποδείξει από πού «πληρώνεται». Δεν ήξε-
ρε ο κ. Ηλιόπουλος; Δεν ρώταγε; 

Γιατί ανησυχεί 
έντονα το ΥΠΕΞ 

Μαθαίνω ότι στο υπουργείο Εξωτερι-
κών επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τους
περίπου 90.000 Έλληνες που κατοικούν
στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης
της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θέλει να επι-
σκεφτεί την περιοχή, να συμ-
παρασταθεί στους ομογε-
νείς μας που ζουν εκεί,
αλλά και να τιμήσει
όλους τους Έλληνες που
έχασαν τη ζωή τους στις
βίαιες συγκρούσεις που
έλαβαν χώρα στην περιοχή το 2014. Από
τότε μέχρι σήμερα, το ελληνικό προξενείο
στη Μαριούπολη ουσιαστικά υπολειτουρ-
γεί. Ο κ. Δένδιας θα ήθελε να ταξιδέψει ει
δυνατόν και το Σαββατοκύριακο. Μετά την
πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, η
επίσκεψη αναβάλλεται. 
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Θα κατέλθει υποψήφιος;
Οι παρατηρητικοί της πολιτικής διαπι-
στώνουν ότι το τελευταίο διάστημα ο
σύζυγος της εκλιπούσας πρόωρα προ-
έδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά,
Ανδρέας Τσούνης, έχει πυκνώσει ασυ-

νήθιστα πολύ τις παρεμ-
βάσεις του στα σόσιαλ

μίντια. 
Ήδη, στο παρασκή-
νιο, κυκλοφορούν
σενάρια για ενδεχό-
μενη εκλογική του

κάθοδο. Θα δείξει…

Οι «μετοχές» του Θάνου Πλεύρη 
Ανεβασμένες, μαθαίνω, είναι οι «μετοχές» του

υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη μετά το περιπετει-
ώδες πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Ίσως, μά-
λιστα, να είναι από τους λίγους εμπλεκόμενους εν ευ-
ρεία εννοία υπουργούς που το τέλος των προβλημά-
των τον βρίσκει ακόμα πιο σταθερό στην καρέκλα του.

Και αυτό, γιατί ο κ. Πλεύρης κατόρ-
θωσε να παραμείνουν προσβάσι-

μα αλλά και σε λειτουργία όλα
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στην
Αττική, ενώ η λειτουργία του

ΕΚΑΒ υπήρξε υποδειγματική.
Το σωστό να λέγεται…

«Πάγος» στις σχέσεις 
Μαξίμου - Πατούλη 

«Χιονοκουρτίνα» χωρίζει το κυβερνητικό στρατό-
πεδο και τον γαλάζιο περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και τα
προβλήματα που δημιούργησε. Βεβαίως, ο χρόνος
μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι

μακρύς. Αφήστε που θα έχουν προ-
ηγηθεί και οι εθνικές εκλογές,

οπότε τίποτα δεν μπορεί από τώ-
ρα να κριθεί ως μη αναστρέψιμο.
Ίδωμεν. Άλλωστε, στην πολιτική
ποτέ μη λες ποτέ, και το έχουμε

δει πολλάκις στο παρελθόν! 

Tο γαλάζιο «War Room» 
Ο

ι μυημένοι έψαξαν αμέσως
μόλις άκουσαν τον πρωθυ-
πουργό να τονίζει ότι «σε
συνθήκες κρίσεων τα κέν-

τρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των
δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να
αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από
κοινού» τι ακριβώς εννοεί ο κ. Μητσοτά-
κης. Εννοείται ότι την ίδια αναζήτηση
έκανα κι εγώ. Σας ενημερώνω, λοιπόν,
για τα κάτωθι: Αυτό που είχε στο πίσω

μέρος του μυαλού του ο κ. Μητσοτάκης
είναι το αγγλιστί αποκαλούμενο «War
Room» (δωμάτιο πολέμου). Και το αμέ-
σως επόμενο ερώτημα είναι ποιοι θα
μπαίνουν σε αυτό, και κυρίως ποιος θα
κάθεται στην κεφαλή του τραπεζιού.
Μου λένε, λοιπόν, ότι ο πρωθυπουργός
προσανατολίζεται να αναθέσει αυτή την
κρίσιμη αποστολή σε ένα νέο πρόσωπο,
που θα διαθέτει δύο βασικά χαρακτηρι-
στικά: εμπειρία και χιλιόμετρα στον αυ-

τοδιοικητικό στίβο.  Σύμφωνα με τις πη-
γές μου, αν δεν είχε προηγηθεί η κατά-
θεση της πρότασης μομφής από τον
Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να γνωρίζαμε και
επισήμως το όνομα του υπερσυντονιστή
και μέχρι το Σαββατοκύριακο. Και για να
σας προλάβω. Η ανακοίνωση του ονό-
ματός του, όποτε και αν γίνει, δεν σχετί-
ζεται στο ελάχιστο με τις φήμες περί μι-
κρού ή μεγαλύτερου ανασχηματισμού
της κυβέρνησης.

Οικονομικές συναλλαγές για να εντοπίσουν pin και κωδικούς τραπεζών από διατραπεζικές συναλλαγές αναζητού-
σαν, σύμφωνα με υψηλόβαθμες κοινοβουλευτικές πηγές, οι χάκερ που εισέβαλαν στο email της Βουλής την προ-
ηγούμενη Πέμπτη το μεσημέρι. Συνολικά 2.000 emails βουλευτών, υπαλλήλων και δημοσιογράφων δέχθηκαν επίθε-
ση και πρόλαβαν να χακαριστούν τα 60, οι χρήστες των οποίων ειδοποιήθηκαν και επισήμως. Σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, ο άγνωστος χρήστης που προσπάθησε να υποκλέψει στοιχεία εντοπίστηκε κάπου στη Βουλγαρία και πρόκει-
ται για έναν αλγόριθμο που ρίχνει χιλιάδες passwords το λεπτό, προκειμένου να ξεκλειδώσει τα emails.



ΓΓιατί «τρέμουν» τα κανάλια; 
Αναταραχή μεγάλη βλέπω στα επιτελεία των

τηλεοπτικών καναλιών. Η επίσημη ανακοίνω-

ση για την έλευση της Disney+ στην Ελλάδα

φέτος το καλοκαίρι θα επηρεάσει προφανώς

τη διαφημιστική πίτα τόσο για τα ελεύθερα

όσο και για τα συνδρομητικά κανάλια. Και από

την άλλη, ας μην παραβλέπουμε το γεγονός

ότι τα ελεύθερα κανάλια βλέπουν το ποσοστό

τους να μειώνεται ολοένα και περισσότερο,

μιας και πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν

πλέον συνδρομητικές υπηρεσίες. Δείτε λίγο

τις μετρήσεις της Nielsen και θα καταλάβε-

τε… Τα συνδρομητικά και οι streaming υπη-

ρεσίες ξεπερνούν ακόμη και το 30%.

Δυσφορία στο Πεντάγωνο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Πεντάγωνο η
ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει
ενοχληθεί σφόδρα για το πώς κύλησαν τα πράγ-
ματα τη μέρα του «κακού χαμού». Ο εκνευρι-
σμός αρχίζει από το πρωί, όταν, σύμφωνα με
πληροφορίες από το Άμυνας, είχαν δηλώσει την
πρόθεση συμβολής στην επίλυση των προβλη-
μάτων. Απάντηση δεν πήραν για πολλές ώρες και
φτάσαμε στις 18.30 (!) για να ζητηθεί η συνδρομή
των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν είχαν κλείσει όλοι
οι δρόμοι! Και η συνέχεια όμως είναι ανάλογη,
καθώς υπάρχει μεγάλη ενόχληση για τον τρόπο
που χρησιμοποιήθηκαν οι δυνάμεις του ελληνι-
κού στρατού. Η εικόνα των στρατιωτών με τα
φτυάρια να καθαρίζουν ένα ένα τα αυτοκίνητα
δεν άρεσε στο Πεντάγωνο. Οι φαντάροι καλώς
έκαναν και έσπευσαν όταν τους ζητήθηκε να
σώσουν ζωές, να μοιράσουν κουβέρτες και τρό-
φιμα στους εγκλωβισμένους, να απελευθερώ-
σουν από το χιόνι άτομα ευάλωτα και παιδιά. Αλ-
λά μέχρις εκεί. Δεν μπορεί να κάνουν τη δουλειά
της Αττικής Οδού ή άλλων υπουργείων, ιδίως
κατόπιν εορτής. 

Ποιοι πήγαν καλά 
στην κακοκαιρία
Οι περισσότεροι δήμαρχοι στην Αττική τα έκα-
ναν μούσκεμα, για να μην πω κάτι πιο βαρύ.
Υπήρξαν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις. Το-
πικοί άρχοντες που
κατάφεραν εγκαί-
ρως να δράσουν
και να κρατήσουν
ανοιχτούς τους βα-
σικούς δρόμους
στις περιοχές ευ-
θύνης τους. Για πα-
ράδειγμα, ακούω
θετικά σχόλια για
το Περιστέρι, τον
Δήμο Ελληνικού -
Αργυρούπολης και
την Καλλιθέα. Θα μου πείτε, τίποτα δεν είναι
τυχαίο. Ο Ανδρέας Παχατουρίδης είναι παλιά
καραβάνα και οι άλλοι δύο, Κωνσταντάτος και
Κάρναβος αντίστοιχα, ξέρουν καλά τις περιο-
χές τους και έδρασαν ταχέως... 

Αναρωτιούνται αρκετοί «γιατί ο πρόεδρος
Αλέξης επέλεξε σε αυτό το timing να κατα-
θέσει πρόταση δυσπιστίας, η οποία θα λει-
τουργήσει μπούμερανγκ για τον ίδιο και το
κόμμα του;». Τα πράγματα είναι απλά. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας επιχειρεί
να εκμεταλλευτεί το γε-
γονός πως ο Νίκος Αν-
δρουλάκης αδυνατεί να
παραστεί στις συνε-
δριάσεις, δεδομένου
ότι δεν είναι εκλεγμέ-
νος βουλευτής και, ως
εκ τούτου, θα εκπροσω-
πηθεί από τον Μιχάλη
Κατρίνη, το πρόσωπο που επέλεξε η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ ως επικεφα-
λής. Και επειδή στις δημοσκοπήσεις το ΚΙ-
ΝΑΛ δείχνει ότι σε ένα σύντομο διάστημα θα
καβαλήσει στη δεύτερη θέση, ο πρόεδρος
Αλέξης τελεί υπό το κράτος του πανικού. Θα
επιχειρήσει λοιπόν, απουσία του Ανδρουλά-
κη, να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος του συ-
νόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης και
παράλληλα με φόντο τα προβλήματα της κα-
κοκαιρίας να υποστηρίξει το αφήγημα περί
κυβέρνησης που αδυνατεί να δώσει λύσεις
και να διαχειριστεί καταστάσεις.

Δύο εκ διαμέτρου
αντίθετες
αποστρατείες

Ε
νδιαφέρον παρασκήνιο έκρυβε η χθεσινή
συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο πλαίσιο των
τακτικών κρίσεων για την ηγεσία των

Ενόπλων Δυνάμεων. Δύο αποστρατείες, μολο-
νότι αυτεπάγγελτες, εξέπεμψαν εκ διαμέτρου
αντίθετα μηνύματα. Στον μέχρι χθες αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχο
Γεώργιο Μπλιούμη, πιστώνεται ότι επί των ημε-
ρών του συμφωνήθηκε η αγορά των υπερσύγ-
χρονων γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύ-
που Rafale. Μάλι-
στα, κυβερνητικό
στέλεχος μου έλεγε
πως προς τιμήν του
και συγκεκριμένα
για να «παραλάβει»
ο ίδιος τα πρώτα έξι
Rafale στην τελετή
άφιξής τους, που
διοργανώθηκε την
προηγούμενη εβδο-
μάδα στην Τανάγρα, οι τακτικές κρίσεις καθυ-
στέρησαν για λίγες εβδομάδες. Στον αντίποδα, η
αποστρατεία τού μέχρι χθες αρχηγού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου
Κολοκούρη, είχε γίνει κατ’ ουσίαν αισθητή μή-
νες πριν, συγκεκριμένα μετά τις πενιχρές επιδό-
σεις του στις καταστροφικές πυρκαγιές του πε-
ρασμένου Αυγούστου. Ο νέος αρχηγός, αντι-
στράτηγος Αλέξιος Ράπανος, απολύτως επιχει-
ρησιακός, όπως τον χαρακτηρίζουν όσοι τον
γνωρίζουν καλά, προετοιμάζεται εδώ και αρκε-
τό καιρό για τη δύσκολη αποστολή της νέας αντι-
πυρικής περιόδου που έχει μπροστά του. 

Η ιστορία εκδικείται τελικά.
Ανάμεσα στους εγκλωβισμέ-
νους οδηγούς της Αττικής οδού
ήταν και ο δημιουργός του συγ-

κεκριμένου έργου, ο άλλοτε
ισχυρός άνδρας της Άκτωρ Δημή-

τρης Κούτρας. Ο γνωστός εργολάβος που επί 25
χρόνια υπήρξε ηγέτης της Άκτωρ και της Αττικής
οδού βρέθηκε επί 15 ώρες εγκλωβισμένος στο ίδιο
του το δημιούργημα. Σουρεαλιστικές καταστάσεις.
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Το παρασκήνιο 
της απόφασης Τσίπρα 

Το μεγάλο δώρο 
του Αλέξη στον Κυριάκο

Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας δίνει το καλύτερο
δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την περίοδο.
Δεν είναι μόνο ότι η ΝΔ διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία
στη Βουλή και θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη της,
αλλά με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί και μια ισχυ-
ρή συσπείρωση στο εσωτερικό της «γαλάζιας» πα-
ράταξης και θα ξεχαστούν όλα τα ζητήματα εσωτε-
ρικής δυσφορίας που υπάρχουν. Στο Μαξίμου πρέ-
πει να ανοίγουν σαμπάνιες...

Χ
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...
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Η καριέρα του Κολοκούρη
τελείωσε στο Μάτι 
Γ

ια να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η αποστρατεία του Στέφανου Κολοκούρη
από το Πυροσβεστικό Σώμα εμένα δεν με εξέπληξε καθόλου. Η καριέρα του είχε
τελειώσει πολύ νωρίτερα και ας πουλούσε το προφίλ του υπερκομματικού. Η 23η

Ιουλίου 2018 ήταν η μέρα που στιγμάτισε την υπηρεσιακή πορεία του αρχηγού της Πυρο-
σβεστικής Στέφανου Κολοκούρη, ο οποίος αποστρατεύτηκε με απόφαση του ΚΥΣΕΑ που
συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη μέρα
της τραγωδίας στο Μάτι ο κ. Κολοκούρης ήταν διοικητής της ΕΜΑΚ, ίσως της πιο σημαντι-
κής υπηρεσίας για τη διάσωση ανθρώπων που απειλείται η ζωή τους. Θυμίζω τι έγραφε ο
αρμόδιος ανακριτής που χειρίστηκε την υπόθεση, ο οποίος αναφερόμενος στον κ. Κολο-
κούρη σημείωνε: «Αν και του δόθηκε σχετικά εντολή περί ώρα 17.00, δεν πήγε ποτέ στο
Νταού Πεντέλης. Αντίθετα, παρέμεινε με όλες τις δυνάμεις του στην παραλία της Κινέτας,
όπου δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές, αφού η εκκένωση στην πε-
ριοχή είχε ήδη ολοκληρωθεί. Με το να μείνει στην Κινέτα, ο Κολοκούρης κατέστησε ανε-
νεργά τόσο το έμψυχο υλικό όσο και το διασωστικό εξοπλισμό της ΕΜΑΚ».

Οι χιονιάδες επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν... ειδυλλιακοί
Τι θυμήθηκε η φίλη μου η Σοφία η Βούλτεψη; Θυμήθηκε την κακοκαιρία
«Αριάδνη» το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Στις 9 Ιανουαρίου 2017 είχε ενσκήψει η
«Αριάδνη». Σε εκείνη την κακοκαιρία συνέβησαν τα ακόλουθα: τέσσερις
αμαξοστοιχίες κόλλησαν στα χιόνια και οι επιβάτες έμειναν 11 ώρες
αποκλεισμένοι μέσα στα παγωμένα τρένα. Οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν επί 12 ώρες
στην Πατρών - Κορίνθου. Η Κύμη και οι Σποράδες έμειναν έξι μέρες χωρίς ρεύμα
και νερό. Οι Σποράδες έμειναν 8 μέρες αποκλεισμένες. Στη Μόρια και στο
Ελληνικό οι σκηνές των προσφύγων θάφτηκαν κάτω από το χιόνι. Όπως λοιπόν
αναφέρει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η εφημερίδα «Αυγή» την
επόμενη μέρα φιλοξενούσε το θέμα με τον εξής ειδυλλιακό και φολκλορικό τίτλο:
«Ο χιονιάς έντυσε στα λευκά ακόμη και την Αττική».
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Η Abacus, 
ο Κωνσταντινίδης
και ο ΣΥΡΙΖΑ
Τα παιδιά της Κουμουνδούρου είναι σε
αποδρομή. Τώρα βάλλουν κατά της τηλεό-
ρασης του Alpha και κατά της εταιρείας
που έκανε τη δημοσκόπηση, της Abacus
Research. Δήθεν κάνουν ότι δεν ξέρουν
ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι τακτικό
μέλος της ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών
Δημοσκόπησης και Ερευνών Αγοράς).
Επίσης, κάνουν δήθεν ότι δεν ξέρουν ποι-
ος είναι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο πολι-
τικός αναλυτής που παρουσίασε τη δημο-
σκόπηση, τον οποίο αποκαλούν «Ποταμί-
σιο», επειδή στις προηγούμενες εκλογές
κατέβηκε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής
με το Ποτάμι.
Προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μνήμη αλά
καρτ. Ξεχνούν ότι ο καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας κ. Κωνσταντινίδης
ήταν στο παρελθόν διευθυντής Ερευνών
της Prorata, η οποία διενεργούσε δημο-
σκοπήσεις κατά κύριο λόγο στα μέσα ενη-
μέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ήταν καλός δη-
μοσκόπος και τώρα είναι κακός;

Δυστυχώς, για τη διοίκηση της
Αττικής Οδού ΑΕ ο καθηγητής
Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυ-
σικών Καταστροφών Ευθύμιος
Λέκκας υπογράμμισε κάτι πολύ
σοβαρό: ότι ο πολυδιαφημισμέ-
νος κλειστός δρόμος ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών, που θεωρεί-
ται υπόδειγμα τα τελευταία 17
χρόνια, επί της ουσίας (και με
βάση όλα τα περιστατικά σε σο-
βαρά φαινόμενα κακοκαιρίας,
από έντονες βροχοπτώσεις και
καταιγίδες μέχρι τη «Μήδεια»
και την «Ελπίδα») είναι «ο πιο
επικίνδυνος δρόμος της χώρας»
και μια «παγίδα δίχως διεξόδους
διαφυγής» σε περιπτώσεις κιν-
δύνου για οδηγούς και επιβάτες.

O χιονιάς και το ψάρι
των 3.000 ευρώ! 

Τελικά δεν συμβαίνουν μόνο
στην Ελλάδα περιστατικά ακραίας
πολιτικής πόλωσης. Ο φιλοκυβερ-
νητικός Τύπος στην Τουρκία κατη-
γορεί τον Εκρέμ Ιμάμογλου ότι
έτρωγε πανάκριβα ψάρια την ώρα
της σφοδρής χιονοθύελλας στην
Κωνσταντινούπολη. «Αντί να ρίχνει
αλάτι στους δρόμους, έριχνε αλάτι
στο ψάρι». 

Μάλιστα, υπάρχουν και σχετικές
φωτογραφίες από το δείπνο σε
ψαροταβέρνα -με τον πρέσβη του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρ-
κία- την ίδια ώρα που η πόλη είχε
«παραλύσει» λόγω της έντονης
χιονόπτωσης. Πόσο πήγαν τα ψα-
ράκια του Ιμάμογλου; 3.000 ευρώ,
παρακαλώ…

Ελλείψεις σε σουπερμάρκετ
Οι ελλείψεις προϊόντων στα ράφια των σου-

περμάρκετ είναι μια πραγματικότητα. Αρκετά
βασικά προϊόντα φρέσκων κυρίως τροφίμων και
ποτών, όπως ψωμί και γάλα, είναι μεταξύ εκεί-
νων που η παράλυση του οδικού δικτύου τα κρά-
τησε στις αποθήκες. Κύκλοι της αγοράς εκτι-
μούν πως θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να
εξομαλυνθεί η κατάσταση. Άλλωστε, έχει πέσει
και η παραγωγή λόγω της αδυναμίας των εργα-
ζομένων να φτάσουν στα εργοστάσια. 
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τoυ
Ηλία Γ. 
Βλαχογιάννη

Πρώην νομάρχης 
και βουλευτής 
Τρικάλων 
με τη ΝΔ

του
Θανάση 

Διαμαντόπουλου

Λιγότερες δηλώσεις, περισσότερη υπευθυνότητα

Τρικομματισμός και λειτουργία του πολιτεύματος

Η
τελευταία κακοκαιρία στη νότια και νησιω-
τική χώρα, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της
Αττικής, ανέδειξε για μία ακόμη φορά την

παθογένεια της ελληνικής δημόσιας και αυτοδιοι-
κητικής διοίκησης.

Παρά τη θαρραλέα απόφαση του πρωθυπουρ-
γού να ιδρύσει και να στελεχώσει νέο υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής,
στο οποίο μετέφερε την αποκλειστική αρμοδιότη-
τα συντονισμού των συναρμοδίων κρατικών και
αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, αλλά και ιδιωτικών
φορέων, τα προβλήματα δεν έλειψαν, ασυνεννοη-
σίες παρουσιάστηκαν και εκατοντάδες πολίτες τα-
λαιπωρήθηκαν αφάνταστα.

Η δημόσια έκφραση λύπης και συγγνώμης του

πρωθυπουργού προς τους πολίτες αποτελεί μια
γενναία πράξη υπευθυνότητας και ταυτόχρονα
στέλνει μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες ότι φαινό-
μενα αποποίησης ευθυνών, ολιγωρίας και προσω-
πικών πολιτικών ΔΕΝ πρόκειται να γίνουν ανεκτά.

Ταυτόχρονα έχουμε την αντιπολίτευση, ιδιαίτε-
ρα την αξιωματική, να βρίσκει ευκαιρία να ασκή-
σει έντονη ισοπεδωτική κριτική, ξεχνώντας τις δι-
κές της «ημέρες» με τα αθώα θύματα των πλημμυ-
ρών της Μάνδρας και των πυρκαγιών στο Μάτι,
όταν η λέξη «συγγνώμη» δεν ακούστηκε ποτέ και
από κανέναν υψηλά τότε ιστάμενο -πόσω μάλλον
τον τότε πρωθυπουργό-, που όλοι μας διαβεβαί-
ωναν ότι τα έκαναν όλα τέλεια!

Προφανώς και στην προκειμένη περίπτωση δεν

έγιναν όλα τέλεια, με το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύ-
νης να πέφτει στους ιδιώτες παραχωρησιούχους
και την περιφερειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με την τροποποίηση από την παρούσα κυβέρ-
νηση του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις πα-
ραχώρησης και τη δυνατότητα καταλογισμού ευ-
θυνών στους παραχωρησιούχους, δόθηκε η δυνα-
τότητα επιβολής κυρώσεων κατά των ιδιωτικών
φορέων (Αττικής Οδού, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λπ.), κάτι που
κατά γράμμα θα εφαρμοστεί.

Την ώρα που πολίτες δοκιμάζονται, απαιτείται
περισσότερη υπευθυνότητα από όλους και λι-
γότερες δηλώσεις… Πρώτα επουλώνουμε τις
πληγές και μετά αναζητούμε τις ευθύνες εκεί
όπου υπάρχουν…

Ο
χαρισματικός δάσκαλός μου Μωρίς Ντυ-
βερζέ συνήθιζε να επαναλαμβάνει πως για
την πραγματική λειτουργία -και τη λειτουρ-

γικότητα- του δημοκρατικού πολιτεύματος μεγα-
λύτερη σημασία έχουν οι ρυθμίσεις του εκλογικού
νόμου από τις συνταγματικές διατάξεις (που κα-
θορίζουν τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τους ρό-
λους και τις σχέσεις των βασικών θεσμών και ορ-
γάνων της πολιτείας).

Η σημερινή πολιτική πραγματικότητα της χώ-
ρας μας αποδεικνύει πόσο δίκαιο είχε. Πιο συγ-
κεκριμένα…

Τα ελληνικά εκλογικά συστήματα με τα οποία διε-
ξήχθησαν οι πολλές τελευταίες εκλογές στον τόπο
μας και με τα οποία προβλέπεται να διεξαχθούν και οι
προσεχείς -μετά την «αναλογική παρένθεση» που
επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ- έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστι-
κά, που εν πολλοίς συνιστούν κοινά ελαττώματα.

Ειδικότερα… Αν και κακώς αποκαλούνται με τον
ούτως ή άλλως αδόκιμο όρο «ενισχυμένη αναλογική»,
είναι μεικτά συστήματα. Με την πλειονότητα των βου-
λευτών να κατανέμονται αναλογικά, αλλά έναν πολύ
μεγάλο αριθμό τους να παρέχονται, σε εθνική βάση,
πλειοψηφικά στο σχετικώς πλειοψηφούν κόμμα. Αυ-
τό παράγει τις εξής δυσλειτουργίες:

Πρώτον -και το λιγότερο σημαντικό-, παράγουν τε-
ράστιες στρεβλώσεις αντιπροσώπευσης σε ολιγοε-
δρικές περιφέρειες, κυρίως τετραεδρικές και πενταε-
δρικές… 

Δεύτερον, προκαλούν φοβερό φανατισμό και
ακραία πόλωση, αφού ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ διαφορά υπέρ του
ενός ή του άλλου κόμματος σημαίνει τεράστια αλλαγή
στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Πχ με το
κόμμα Α να παίρνει 40,000001% των ψήφων και το
κόμμα Β 40%, το πρώτο θα πάρει πάνω κάτω, ανάλογα
και με τα εκτός βουλής κόμματα, περί τις 160 έδρες
και το δεύτερο το πολύ 108. Με μετακίνηση απειροε-
λάχιστων ψήφων από το ένα στο άλλο κόμμα, θεωρη-
τικώς και με μίας ψήφου, αντιστρέφονται ολοσχερώς

οι προκύπτοντες κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Αν
δε, όπως έχει επισημανθεί, ρόλος του εκλογικού συ-
στήματος είναι όχι μόνο να καθιστά τη διακυβέρνηση
δυνατή για την πλειοψηφία, αλλά και ανεκτή για τη
μειοψηφία, εν προκειμένω το δεύτερο προφανώς δεν
συμβαίνει. 

Τέλος δε, τρίτον, μη συνεκτιμώντας τον βαθμό προ-
ήγησης του πρώτου κόμματος ως παράγοντα που επη-
ρεάζει την παραγωγή αυτοδυναμίας, στρεβλώνουν ή
νοθεύουν, κατά ήκιστα δημοκρατικό τρόπο, τη λαϊκή
βούληση: Όταν ο λαός δίνει στο πρώτο κόμμα 39,5%
και στο δεύτερο κάτω από 25%, ζητάει μονοκομματική
κυβέρνηση του πρώτου κόμματος. (Αυτό άλλωστε
μπορεί να προκύψει ακόμη και με ένα τυπικά αναλο-
γικό σύστημα: η ισπανική αναλογική -του υψηλότερου
μέσου όρου- με ακριβώς τέτοια ποσοστά έδωσε το
1989 μονοκομματική πλειοψηφία στο κόμμα του Φε-
λίπε Γκονζάλεθ.) Αντιθέτως όταν ο λαός δίνει στο
πρώτο κόμμα 40,1% και στο δεύτερο 40%, αξιώνει συγ-
κυβέρνηση: είτε των δύο μεγάλων είτε ενός μικρού
κόμματος με το -εκ των μεγάλων- ιδεολογικά ή προ-
γραμματικά συγγενέστερο προς αυτό…

Ας έρθουμε τώρα στη σημερινή ελληνική πολιτική
πραγματικότητα. Οι επερχόμενες εκλογές -πλην με-
γάλου απροόπτου- θα διεξαχθούν με ολοσχερώς ανα-
λογικό σύστημα, ενώ στις αμέσως επόμενες θα επα-
νέλθουμε στο μεικτό, με το ισχυρό πλειοψηφικό
bonus. 

Τι μπορεί, λοιπόν, να συμβεί μετά τις πρώτες εκλο-
γές (στο ενδεχόμενο -εξαιρετικά πιθανό με βάση τα
σημερινά δεδομένα- που θα προέκυπταν οι εξής πά-
νω κάτω κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί: ΝΔ 112 βου-
λευτές, ΣΥΡΙΖΑ 70, ΚΙΝΑΛ 58, Βελόπουλος γύρω
στους 12); 

Ο Τσίπρας, για να επιβιώσει, θα μπορούσε να προ-
σφέρει την πρωθυπουργία μιας συμμαχικής κυβέρ-
νησης στον Ανδρουλάκη! Ταυτόχρονα θα ασκείτο πίε-
ση στα κόμματα της Αριστεράς να κάνουν αποχή κατά
την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ώστε να μη διευκολύ-

νουν την επάνοδο στους κυβερνητικούς θώκους του
κόμματος της «αντίδρασης». (Θυμίζω πως το Σύνταγ-
μα προβλέπει πως μια κυβέρνηση μπορεί να υπερψη-
φιστεί και με απόλυτη πλειοψηφία των ΠΑΡΟΝΤΩΝ
βουλευτών.) Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τη συνο-
χή, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία αλλά και την απο-
τελεσματικότητα μιας τέτοιας κυβέρνησης μειοψη-
φίας, εξαρτώμενης για την προώθηση του νομοθετι-
κού της έργου και την ψήφιση του προϋπολογισμού
της από τις πιο απίθανες αντισυστημικές δυνάμεις.

Αν πάλι δεν προκύψει μια τέτοια εύτρωτη κυβέρνη-
ση -ή αν αποδειχθεί εξαιρετικά βραχύβια- και πορευ-
τούμε προς νέα λαϊκή ετυμηγορία με το εκλογικό σύ-
στημα της ΝΔ… Η παραγωγή στη συνέχεια βιώσιμου
κυβερνητικού συστήματος πάλι δεν είναι δεδομένη…
Όχι μόνο γιατί μειώθηκε κάπως το πλειοψηφικό
bonus σε σχέση με τον νόμο Παυλόπουλου (αν το
πρώτο κόμμα δεν φτάσει στο 40%): εκεί που θα αρκού-
σε ένα 38%, τώρα μπορεί να μην αρκεί. Αλλά και γιατί
τέτοιου είδους μεικτά συστήματα λειτουργούν μόνο
σε συνθήκες δικομματισμού, έστω με μια λογική «ο
πρώτος τα παίρνει όλα», όπως στο μπάσκετ όπου μισό
καλάθι κάνει την απόλυτη διαφορά. Σε οιονεί τρικομ-
ματικές συνθήκες, όμως, τέτοιας λογικής συστήματα
ενδέχεται να αποδειχθούν συνταγή ακυβερνησίας. 

Οπότε ερχόμαστε στις γενικές αρχές: Είναι έγκλη-
μα οι εκλογικοί νόμοι να παράγουν ακυβερνησία. Εί-
ναι λάθος να προσπαθούν να προσφέρουν κυβερνη-
σιμότητα, προβάλλοντας στο μέλλον τους πολιτικούς
συσχετισμούς που υπάρχουν κατά τη στιγμή της ψή-
φισής τους. Και είναι μυωπικό και αντιδημοκρατικό
στα κριτήρια παραγωγής -ή όχι- μονοκομματικής
κυβέρνησης να μη συνεκτιμούν, όπως έκαναν οι
πρώτοι εκλογικοί νόμοι της Μεταπολίτευσης, τη δια-
φορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, αλλά
μόνο το ποσοστό του πρώτου. Τώρα οι κυβερνώντες
μπορούν να επανέλθουν σε ό,τι οι ίδιοι ψήφισαν; Δύ-
σκολο, ασφαλώς. Εξευτελιστικό, ενδεχομένως. Σω-
τήριο, πιθανόν.



Τ
ην παράταση της θητείας των
αρχηγών του Γενικού Επιτελεί-
ου Στρατού, αντιστράτηγου Χα-
ράλαμπου Λαλούση, και του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρ-
χου Στυλιανού Πετράκη, για ένα ακόμη
έτος αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβού-
λιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συ-
νεδρίασε το πρωί της Πέμπτης υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ακόμη την αυτε-
πάγγελτη αποστρατεία του αρχηγού Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτεράρ-
χου Γεωργίου Μπλιούμη, ο οποίος εξάντ-
λησε τη θητεία του, και την προαγωγή του
στον βαθμό του πτεράρχου εν αποστρα-
τεία με την παράλληλη απονομή του τίτλου
του επίτιμου αρχηγού ΓΕΑ. Το «τιμόνι» της
Αεροπορίας αναλαμβάνει σύμφωνα με το
Κυβερνητικό Συμβούλιο ο εμπειρότατος
αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
και στη θέση του, ως αρχηγός Τακτικής
Αεροπορίας, τοποθετείται ο αντιπτέραρ-
χος Γεώργιος Φασούλας.

Ο F-16άρης αρχηγός
Με τις χθεσινές αλλαγές, η νέα σύνθεση

του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτε-
λείων που θα συνεδριάσει εντός των επό-
μενων ωρών, διαμορφώνεται ως εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής

Άμυνας: Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώ-
ρος. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού: Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλού-
σης. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού: Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας:
Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρο-
λιάς. 

Το νέο πρόσωπο στη σύνθεση της ηγεσίας
των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Α/ΓΕΑ Θεμι-
στοκλής Μπουρολιάς, είναι πλέον το
πρώτο «Γεράκι» της χώρας.
Έχει συμπληρώσει πε-
ρισσότερες από
4.450 ώρες πτήσεις
με εκπαιδευτικά και
μαχητικά αεροσκάφη
της Πολεμικής Αερο-
πορίας, με τα Α-7, F-16
Block 50 και F-16 Block 52+
να ξεχωρίζουν στο πλούσιο
βιογραφικό του. Εμπειρό-
τατος και μάχιμος αξιω-
ματικός, ο αντιπτέραρχος
Θεμιστοκλής Μπουρολιάς
αναλαμβάνει τη θέση του

αρχηγού ΓΕΑ σε μια κρίσιμη περίοδο για την
Πολεμική Αεροπορία. Η απόκτηση των έξι
πρώτων Rafale είναι μόνο η αρχή μιας μεγά-
λης προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό
των μέσων που διαθέτει το ελληνικό οπλο-
στάσιο. Ο νέος αρχηγός θα πρέπει να τρέξει
το πρόγραμμα της αναβάθμισης των 83 F-16
στην έκδοση VIPER, με το πρωτότυπο αερο-
σκάφος να ολοκληρώνει τις δοκιμές στην
Αμερική εντός του καλοκαιριού. Στη συνέ-
χεια θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρό-
γραμμα θα κινηθεί εντός χρονοδιαγράμμα-
τος, διότι τυχόν εκτροχιασμός του λόγω των
γνωστών προβλημάτων της ΕΑΒ θα οδηγή-
σει σε επικίνδυνη συρρίκνωση των διαθεσι-

μοτήτων. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το θέμα
της αναβάθμισης των 38 F-16 Block 50, που
ακόμη δεν έχει έρθει στη Βουλή. Ο κ. Μπου-
ρολιάς γνωρίζει από πρώτο χέρι τα πλεονε-
κτήματα που θα προσφέρουν στην Πολεμι-
κή Αεροπορία 38 αναβαθμισμένα μαχητικά,
τα οποία θα αποκτήσουν και Link 16, ώστε να
«επικοινωνούν» και να «συνεργάζονται» με
τα Rafale, τα VIPER, τις νέες φρεγάτες και τις
κορβέτες. 

Κρίσιμα ζητήματα
Ωστόσο, το κρισιμότερο ζήτημα που θα

κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος αρχηγός
είναι οι χαμηλές διαθεσιμότητες στον στό-
λο των μεταγωγικών αεροσκαφών. Η ηγε-
σία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει επιση-
μάνει πολλάκις ότι η δυνατότητα μεταφο-
ράς προσωπικού και μέσων είναι αδια-

πραγμάτευτη και δεν χωράνε άλλες
καθυστερήσεις, παρ’ όλα αυτά τα με-
ταγωγικά μετριούνται ακόμα στα δά-
χτυλα του ενός χεριού. Στοίχημα απο-
τελεί και η αύξηση των διαθεσιμοτή-
των στα Mirage 2000-5, με τη ροή των

ανταλλακτικών να έχει αποκατασταθεί εν
μέρει, βγάζοντας τα «Δελταπτέρυγα» από
τα υπόστεγα ύστερα από σχεδόν μια δε-
καετία απαξίωσης με ευθύνη της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης και της τότε ηγε-
σίας της ΠΑ. Στη θητεία του αντιπτεράρ-

χου Θεμιστοκλή Μπουρολιά
θα ξεκινήσει η λειτουρ-

γία του Διεθνούς Αε-
ροπορικού Κέντρου

στην Καλαμάτα,
ενώ θα ολοκλη-
ρωθεί και η ανα-
σύσταση της 332
Μοίρας «Γερά-
κι» με την προ-

σθήκη των υπό-
λοιπων 18 Rafale

και την αποπεράτω-
ση των εργασιών στην

Τανάγρα, ώστε η βάση να
διαθέτει τα πιο σύγ-
χρονα αεροσκάφη
της Πολεμικής Αε-
ροπορίας αλλά και
τις ανάλογες υπο-
δομές για τη φιλο-
ξενία τους. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Το πρώτο «Γεράκι» της χώρας
και οι προκλήσεις της Π.Α.

ΚΥΣΕΑ: Ο αντιπτέραρχος 
Θεμιστοκλής 
Μπουρολιάς στο «τιμόνι»
της Αεροπορίας - 
Παραμένουν 
για ένα ακόμη έτος 
ο Α/ΓΕΣ αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος 
Λαλούσης 
και ο Α/ΓΕΝ αντιναύαρχος 
Στυλιανός Πετράκης
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Του Κώστα Παππά

Μ
πορεί να συμπληρώθηκαν πε-
ρισσότερα από τρία εικοσιτε-
τράωρα από την έλευση της
κακοκαιρίας «Ελπίδα», ωστό-

σο δήμοι του βορείου τομέα της Αττικής
προσπαθούν ακόμα να γιατρέψουν τις πλη-
γές τους. Πεζοδρόμια και δρόμοι που έχουν
καλυφθεί από στρώματα πάγου κάνουν
ακόμα δύσκολη τη μετακίνηση των ανθρώ-
πων και την κυκλοφορία των οχημάτων. 

Η «Political» επικοινώνησε με δημάρ-
χους και άλλους αιρετούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από περιοχές που επλή-
γησαν σημαντικότερα από την κακοκαι-
ρία. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Χαλαν-
δρίου Συμεών Ρούσσος δήλωσε: «Η κα-
τάσταση είναι καλύτερη από άλλες μέρες,
αλλά δύσκολη. Έχουμε ένα οδικό δίκτυο
περίπου 280 χιλιομέτρων, μια πόλη 11 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία έχει
από 50 έως 80 πόντους χιόνι. Επιχειρούν
4 μηχανήματα του δήμου και 8 μισθωμένα
μηχανήματα που δούλευαν έτσι και αλ-
λιώς στο Χαλάνδρι. Στη 12ωρη βάρδια
τους μπορούν να εκχιονίσουν περίπου 2
με 2,5 χιλιόμετρα. Είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη η κατάσταση σε ό,τι αφορά το οδικό
δίκτυο. Μιλάμε μόνο για τους δρόμους και
όχι για πεζοδρόμια».

«Μη αντιμετωπίσιμο αυτό που έγινε»
Ο δήμαρχος Χαλανδρίου συνέχισε: «Ελ-

πίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα
πάμε καλύτερα. Θα ενισχυθούν και άλλο
τα μέσα, γιατί απελευθερώνονται μέσα και
από διάφορους εργολήπτες το Σαββατο-

κύριακο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία
στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Υπάρ-
χουν προβλήματα και στην ηλεκτροδότη-
ση. Αλάτι έχει πέσει από την Κυριακή όλη
τη νύχτα και τη Δευτέρα το πρωί περισσό-
τερο από 100 τόνους. Το φαινόμενο αυτό
ήταν πρωτοφανές. Έχω ζήσει το χιόνι του
1987 που χιόνιζε 15 μέρες συνέχεια, το
χιόνι του 1992, του 2006 και του 2008. Το
χιόνι που έπεσε είναι μη αντιμετωπίσιμο,
από τις δομές και τους δήμους και της πε-
ριφέρειας και του ελληνικού κράτους για
να είμαστε ειλικρινείς.

Το ζήτημα των ευθυνών που ο ένας ρί-
χνει στον άλλο δεν πρόκειται να βγάλει

πουθενά. Κανένας δήμαρχος ή περιφε-
ρειάρχης ή υπουργός δεν μπορεί να αλλά-
ξει τη δομή της Πολιτικής Προστασίας στη
χώρα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν έξω άν-
θρωποι, οι οποίοι στις 15 Φεβρουαρίου θα
απολυθούν. Αν αυτοί είχαν φύγει με τη λή-
ξη της σύμβασής τους, δεν θα είχαμε κα-
νέναν, άρα για ποια Πολιτική Προστασία
μιλάμε;».

Η δυσκολία στα στενά δρομάκια
Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασί-

λης Ζορμπάς δήλωσε στην «Political»: «Η
Αγία Παρασκευή σύμφωνα με τους μετε-
ωρολόγους δέχθηκε το περισσότερο χιόνι

από όλο τον βόρειο τομέα. Έχουμε 130 χι-
λιόμετρα δρόμους, έχουμε καθαρίσει
όλους τους βασικούς οδικούς άξονες και
τους λεωφορειόδρομους. Έχουμε 9 μη-
χανήματα που δουλεύουν και καθαρίζουν
μεγάλους δρόμους και στη συνέχεια θα
μπούμε και στα στενά. Υπάρχει ένα τερά-
στιο πρόβλημα όμως, αφού στα στενά τα
μεγάλα μηχανήματα δεν μπορούν να
μπουν, γιατί είναι παγωμένο το χιόνι και
σπινιάρουν και φοβόμαστε μήπως γίνουν
ζημιές στα αυτοκίνητα που είναι σταθμευ-
μένα αριστερά και δεξιά. Μέχρι την Παρα-
σκευή το βράδυ το 80% του δικτύου μας
ευελπιστώ να έχει καθαρίσει». 

Ευαισθησία στον Ασπρόπυργο
με τα αδέσποτα

Στην «Political» μίλησε και ο αντιδή-
μαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπρο-
πύργου Μελέτιος Μπουραντάς, ο οποίος
ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή έριξε στους
δρόμους θαλασσινό νερό και στη συνέ-
χεια αλάτι για να κρατήσει ανοιχτούς τους
δρόμους. Έκανε επίσης αναφορά και στην
ευαισθησία που έδειξε ο δήμος για τα
αδέσποτα της περιοχής, μεριμνώντας για
αυτά μοιράζοντας ξηρά τροφή για τα ζώα.

Οι τοπικοί άρχοντες 
Χαλανδρίου και Αγίας
Παρασκευής μιλάνε στην «P»
για τη μάχη των συνεργείων
τους να ανοίξουν οι δρόμοι

Δήμαρχοι που… θάφτηκαν στο χιόνι

Κλειστά και σήμερα 
τα σχολεία στην Αττική

Σχεδόν καθολική ήταν χθες η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση στις σχολι-
κές μονάδες που παρέμειναν κλειστές λόγω της
κακοκαιρίας, καθώς από τα 31.900 τμήματα γενι-
κής παιδείας που ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
τα στα 31.140 (97,6%) πραγματοποίησαν τηλεκ-
παίδευση. Κλειστά θα μείνουν και σήμερα τα
σχολεία σε Αττική και Κρήτη καθώς και οι βρεφι-
κοί και παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. 

Σε κανονικούς ρυθμούς και η πλειοψηφία των
πανεπιστημίων με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Οι οδηγίες του υπουργείου Παιδείας
προς τους πρυτάνεις είναι οι εξετάσεις των φοι-
τητών του χειμερινού εξαμήνου να διεξαχθούν
διά ζώσης.

Σκληρή απάντηση σε όσους επιχείρησαν να ρίξουν ευθύ-
νες στον ίδιο, την περιφέρεια και τους δήμους έδωσε ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, σε μια προσπάθεια
να δείξει τους, κατά την άποψή του, πραγματικούς
υπεύθυνους για τα προβλήματα που δημιουργή-
θηκαν.  Δείχνοντας προς την κυβέρνηση, ο κ.
Πατούλης δίνει τη δική του άποψη για το χάος
που προκλήθηκε σε βασικούς δρόμους της Ατ-
τικής, υποστηρίζοντας: «Τα έντονα προβλήματα
προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι στην
κορύφωση του φαινομένου, γύρω στις 12.00 το με-
σημέρι, στους δρόμους επικρατούσαν συνθήκες κυ-
κλοφοριακής ασφυξίας εξαιτίας του ότι έκλεισαν απροειδο-
ποίητα οι υπηρεσίες του Δημοσίου και ο ιδιωτικός τομέας, οι
δρόμοι στους δήμους είχαν κλείσει από το χιόνι και διοχε-
τεύτηκε τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που δεν διέθετε

αλυσίδες στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής». 
Ο περιφερειάρχης Αττικής υπενθυμίζει ότι ο ίδιος πήρε

απόφαση να κλείσει τα σχολεία πριν από το ξεκίνημα της
χιονόπτωσης, τονίζοντας ότι δεν είχε αρμοδιότητα να

κηρύξει αργία στο κράτος προληπτικά και ότι «δεν
εκτρέψαμε εμείς τις νταλίκες στο ύψος της Μετα-
μόρφωσης από τη Νέα Οδό στους κύριους οδι-
κούς άξονες της Αττικής, επιτείνοντας ακόμη
περισσότερο το κυκλοφοριακό χάος». Τέλος,

υπεραμυνόμενος και των δημάρχων, αναρωτή-
θηκε «φταίνε οι δήμοι που δεν διαθέτουν τα ανα-

γκαία μέτρα και το προσωπικό για να μπορέσουν γρή-
γορα να καθαρίσουν τους δρόμους τους από το χιόνι;», και
κατέληξε με το ερώτημα: «Ως πότε η Αυτοδιοίκηση θα απο-
τελεί το εξιλαστήριο θύμα της ανεπάρκειας άλλων μηχανι-
σμών του κράτους;».

Στην αντεπίθεση ο Πατούλης για το χάος 
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Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Μ
ε μια μακροσκελέστατη
ανακοίνωση η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑ-
ΔΡΟΜΕΣ ΑΕ αναφέρονται
στο θέμα της διαχείρισης

αλλά και της διακοπής της κυκλοφορίας
κατά τη διάρκεια του ακραίου, κατά τα
λοιπά, καιρικού φαινομένου «Ελπίδα»
αλλά και τα όσα ακολούθησαν.

Στις συσκέψεις της 21ης και 23ης Ια-
νουαρίου, υπό τον υπουργό Πολιτικής
Προστασίας και των λοιπών αρμόδιων
φορέων, η Αττική Οδός είχε θέσει εξαρ-
χής ρητώς αιτήματα προληπτικής απαγό-
ρευσης των φορτηγών - βαρέων οχημά-
των από το βράδυ της Κυριακής 23 Ια-
νουαρίου.

Σύμφωνα με όσα η εταιρεία αναφέρει,
«παρά την ετοιμότητά της με 35 εκχιονι-
στικά οχήματα σε 70 χιλιόμετρα, η αυξη-
μένη κυκλοφορία οχημάτων, σε συνδυα-
σμό με τα αναμενόμενα ακραία καιρικά
φαινόμενα, μπορεί να δημιουργήσει κιν-
δύνους τόσο για την ασφάλεια των οδη-
γών όσο και για την ομαλή λειτουργία του
αυτοκινητόδρομου».

Όλοι οι παρόντες παραχωρησιούχοι και
λειτουργοί αυτοκινητοδρόμων, στις δύο
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν,
συμφώνησαν στην πρόταση για την προ-
ληπτική και σε κάθε περίπτωση έγκαιρη
απαγόρευση των φορτηγών, καθώς και
στην παρουσία της Αστυνομίας στα Κέν-
τρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και στην
ενισχυμένη παρουσία τροχονόμων στις
εισόδους και στα διόδια για την επιβολή ή
την εφαρμογή των όποιων αναγκαίων κυ-
κλοφοριακών περιορισμών.

«Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ, όπως και
κάθε λειτουργός ή παραχωρησιούχος,
δεν νομιμοποιείται, δεν έχει την εξουσία,
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,
απόφασης ή εντολής για τον περιορισμό ή
την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον
αυτοκινητόδρομο που λειτουργεί», ση-
μειώνοντας πως διατηρεί το δικαίωμα στο
να προτείνει ή να ζητήσει μέτρα περιορι-
σμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για λό-
γους ασφάλειας, όπως και έκανε στην
προκειμένη περίπτωση, επισταμένα κατά
τη διάρκεια και των δύο συντονιστικών
συσκέψεων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της
εταιρείας, η απαγόρευση ήρθε πολύ αρ-
γά, με το φαινόμενο να βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη και αφού είχαν ήδη προκύψει
μεγάλα κυκλοφοριακά ζητήματα. «Το
κλείσιμο της Νέας Οδού αλλά και της
Εθνικής Οδού το πρωί της Δευτέρας με-
τακύλησε όλο τον όγκο των βαρέων οχη-
μάτων στην Αττική Οδό στις 9 πμ και με τη

χιονοκαταιγίδα να έχει κάνει νωρίτερα
την εμφάνισή της».

Χάος από 68.000 οχήματα 
και 5.700 φορτηγά

«Είχαμε μια πρωτοφανή κίνηση 38.557
οχημάτων και 3.772 φορτηγών, τα οποία μέ-
χρι τις 14.00 έφτασαν τα 68.000 οχήματα,
5.700 φορτηγά και 35 εκχιονιστικά ανάμεσά
τους που προσπαθούσαν να επιχειρήσουν.
Και όλα τα παραπάνω χωρίς καμία απαγό-
ρευση κυκλοφορίας ή σύσταση μη κυκλο-
φορίας στους δρόμους από την Πολιτεία την
προηγούμενη μέρα», σημειώνουν από την
Αττική Οδό.

Σε αντίθεση με τους άλλους αυτοκινητό-
δρομους, για την Αττική Οδό λόγω της πο-
λυσύνθετης υποδομής με τις 50 εισόδους
απαιτείται πολύ έγκαιρη απόφαση για κλεί-
σιμο του αυτοκινητόδρομου ώστε να δια-
σφαλιστεί από πλευράς Τροχαίας ότι θα
έχει έγκαιρα όλες τις επιπλέον απαραίτητες
δυνάμεις σε κάθε είσοδο για να απαγο-

ρεύει την έλευση κάθε βαρέος οχήματος.
«Όταν έντονα καιρικά φαινόμενα βρί-

σκονται σε εξέλιξη, είναι αδύνατη η ταυτό-
χρονη απαγόρευση εισόδου βαρέων οχη-
μάτων σε όλες τις εισόδους της Αττικής
Οδού και αυτό γιατί δεν είναι πρακτικά εφι-
κτό για την Τροχαία να εξασφαλίσει και να
διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ώστε
να εφαρμοστεί πλήρως και έγκαιρα η απα-
γόρευση», αναφέρουν μεταξύ άλλων, ενώ
αναφέρει πως παρά τα δημοσιεύματα από
τον Τύπο αυτές τις μέρες ουδέποτε στο πα-
ρελθόν, στα 20 και πλέον χρόνια λειτουρ-
γίας της, κατέστη απροσπέλαστη.

«Δεν νομιμοποιούμασταν να
κλείσουμε το οδικό δίκτυο,
πήραμε εντολή στις 14.00 το
μεσημέρι της Δευτέρας», λέει
η ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ

Εισαγγελέας για τις
διακοπές ρεύματος

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης
μπήκαν οι πολυήμερες διακοπές
ρεύματος που προκάλεσε η σφοδρή
χιονόπτωση. Με εντολή της προϊστα-
μένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών διατάχθηκε προκαταρκτική
έρευνα μετά τα δημοσιεύματα και τα
τηλεοπτικά ρεπορτάζ αλλά και τις
καταγγελίες που δέχτηκε -κατά πλη-
ροφορίες- η Εισαγγελία από δεκά-
δες αγανακτισμένους πολίτες.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από τον ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Απόστολο
Ανδρέου, ο οποίος θα προβεί άμεσα
στις απαραίτητες ενέργειες προκει-
μένου να διαπιστώσει και να αποδώ-
σει ευθύνες σε εκείνους που τους
αναλογούν. 

Στα δικαστήρια ετοιμάζονται να πάνε δεκάδες πολίτες για
την ταλαιπωρία που υπέστησαν εγκλωβισμένοι για ώρες
στην Αττική Οδό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
γνωστού κομμωτή Τηλέμαχου Κωστόπουλου, ο οποίος είναι
καρδιοπαθής και εγκλωβίστηκε σε ταξί. Σύμφωνα με τη δι-
κηγόρο του Γιάννα Παναγοπούλου, «παρέμεινε 22 ώρες
στην Αττική Οδό και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώ-
θηκε χωρίς τα φάρμακά του, χωρίς νερό, χειρουργημένος
πριν από ενάμιση μήνα».

Στην ίδια δικηγόρο προσέφυγε και μια έγκυος που έζησε
εφιαλτικές στιγμές, αφού έσπασαν τα νερά της ενώ βρισκό-
ταν εγκλωβισμένη στην Αττική οδό και γέννησε πρόωρα.

«Έχουμε δεκάδες περιπτώσεις συνανθρώπων μας που κιν-
δύνευσε η ζωή τους. Από χθες μας καλεί ο κόσμος και είναι
αγανακτισμένος», εξήγησε η κυρία Παναγοπούλου.

Στην ανάθεση έρευνας σε συγκοινωνιολόγους προχώρη-
σε ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος εκπροσωπεί
αρκετούς από τους εγκλωβισμένους πολίτες της Αττικής
οδού. «Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι η ευθύνη της
εταιρείας που λειτουργεί και συντηρεί την Αττική οδό είναι
αναλλοίωτη και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλείται στο πο-
σό των 2.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, απευθυνθήκαμε σε
πραγματογνώμονες συγκοινωνιολόγους για την ανάθεση
έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων».

Τη δικαστική οδό παίρνουν πολίτες που κινδύνεψαν

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Τα «φορτώνει» σε Τροχαία
και Πολιτική Προστασία 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Τα «φορτώνει» σε Τροχαία
και Πολιτική Προστασία 
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Πυροσβεστική: 
Νέος αρχηγός 
ο Αλέξιος Ράπανος

Αλλαγές στην ηγεσία της Πυρο-
σβεστικής έφερε η συνεδρίαση
του ΚΥΣΕΑ, με τον αντιστράτηγο
Αλέξιο Ράπανο να διαδέχεται
στην ηγεσία του Σώματος τον Στέ-
φανο Κολοκούρη, ο οποίος απο-
στρατεύτηκε αυτεπαγγέλτως. Ο
Αλέξιος Ράπανος ήταν μέχρι πρό-
τινος επιτελάρχης του Πυροσβε-
στικού Σώματος, χαρακτηρίζεται
ως αξιωματικός με μακρά εμπει-
ρία σε επιτελικές κυρίως θέσεις,
ενώ έχει προαχθεί σε όλους τους
βαθμούς κατ’ επιλογήν! Γεννήθη-
κε στο Πανόραμα Κορινθίας το
1965, είναι έγγαμος και πατέρας
δύο τέκνων, ενώ είναι πτυχιούχος
της Θεολογικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Κατετάγη στο
Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και
το έτος 1998 αποφοίτησε από τη
Σχολή Αξιωματικών της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας με τον βαθ-
μό του Ανθυποπυραγού, ενώ το
2020 προήχθη στον βαθμό του αν-
τιστράτηγου, όταν και ανέλαβε
χρέη επιτελάρχη Πυροσβεστικού
Σώματος. Όσον αφορά τον Στέφα-
νο Κολοκούρη, οι... κακές γλώσ-
σες λένε ότι χρεώθηκε μεγάλο
μέρος των λαθών που έγιναν το
καλοκαίρι στις πυρκαγιές που
«πλήγωσαν» την Ελλάδα. 

Παπ.

Επιχείρηση «σκούπα»
με τρεις συλλήψεις
για ναρκωτικά στο
campus του ΑΠΘ

Σε τρεις συλλήψεις (δύο Έλληνες
και ένας Αλβανός) προχώρησε η
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης έπειτα από
αστυνομική επιχείρηση εντός του
campus του ΑΠΘ, σχηματίζοντας σε
βάρος τους δικογραφία για κατοχή
και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι
στην κατοχή των συλληφθέντων
βρέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης
κάνναβης, τις οποίες και ήταν έτοιμοι
να διακινήσουν σε φοιτητές ή διερ-
χόμενους πολίτες. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι τέτοια φαινόμενα έμοι-
αζαν να ανήκουν στο παρελθόν για το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, καθώς τα τελευταία χρόνια
δεν είχε παρατηρηθεί διακίνηση
ναρκωτικών. Μάλιστα, ύστερα από
καταγγελίες που έχουν γίνει στην
Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, είναι δε-
δομένο ότι ο χώρος θα τεθεί σε δια-
κριτική εποπτεία και θα γίνουν επι-
χειρήσεις «σκούπα» το προσεχές
διάστημα. Βίντεο και φωτογραφίες
που είδαν το φως της δημοσιότητας
προκάλεσαν την παρέμβαση του ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης, ο οποίος παρήγγειλε διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης. Οι συλ-
ληφθέντες διακινητές φέρονται όχι
απλώς να πωλούσαν ναρκωτικά σε
άτομα που γνώριζαν, αλλά να επιχει-
ρούσαν ακόμη και να «ψαρέψουν»
υποψήφιους αγοραστές, ρωτώντας
ανυποψίαστους φοιτητές αν ενδια-
φέρονται για ακατέργαστη κάνναβη.
Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει
στην ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για συνολικά
8-9 διακινητές που έχουν βρει στέκι
στο campus και... δουλεύουν με πό-
στα που αλλάζουν καθημερινά, ενώ
πολλές φορές συμπλέκονται και με-
ταξύ τους.

Παπ. 

E
να 24ωρο μετά την απίστευτης
ισχύος έκρηξη στη λεωφόρο
Συγγρού, συναγερμός σήμανε
το μεσημέρι της Πέμπτης στο

Παγκράτι, όταν διαπιστώθηκε διαρροή σε
αγωγό φυσικού αερίου που περνούσε υπο-
γείως από τη συμβολή των οδών Πύρρου
και Αινείου.

Τη διαρροή διαπίστωσε μια γυναίκα που
περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε
άμεσα τις Αρχές. Επιτόπου έφτασαν 15 πυ-
ροσβέστες με οχήματα, αστυνομικοί της
Ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, που
απέκλεισαν τον χώρο και εκκένωσαν πολυ-
κατοικίες και καταστήματα σε ακτίνα 50 μέ-
τρων από το σημείο, καθώς και κλιμάκιο τε-
χνικών της Εταιρείας Διανομής Αερίου. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε οδηγία στους
οδηγούς των αυτοκίνητων να μη βάλουν
μπροστά τις μηχανές, καθώς υπήρχε έντονη
οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα με κίνδυνο
έκρηξης.

Στο σημείο πήγε και ο γγ της Πολιτικής
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου προ-
κειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για το
πρόβλημα και να συντονίσει τις ενέργειες
για την παροχή κάθε βοήθειας προς τους κα-
τοίκους που ξεσπιτώθηκαν μέχρι να επι-
στρέψουν στις εστίες τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες από την Εταιρεία Διανομής
Αερίου, πρόκειται για ένα περιστατικό ρουτί-
νας, το οποίο δεν προκαλεί ανησυχία για τις
πολυκατοικίες στο σημείο. Από τον έλεγχο
που έγινε διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα
προήλθε από τρύπα σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ,
καθώς από το νερό που ανάβλυζε προκλή-
θηκε οπή στον αγωγό αερίου της περιοχής.
Αργά το απόγευμα της Πέμπτης η βλάβη
αποκαταστάθηκε και οι κάτοικοι επέστρε-
ψαν στα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για το
τι ακριβώς συνέβη στο κτίριο επί της λεωφό-
ρου Συγγρού 3 και είχε ως αποτέλεσμα την
έκρηξη το πρωί της Τετάρτης (26/1), που προ-
κάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ακτίνα 150 μέ-
τρων. Είναι δεδομένο ότι υπήρξε κάποιου εί-
δους διαρροή αερίου, ωστόσο ακόμη δεν έχει
αποσαφηνιστεί από πού προήλθε αυτή. Για
αυτό και στο σημείο βρέθηκαν ξανά στελέχη
του αρμόδιου τμήματος της Πυροσβεστικής
και οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες που
όρισε η εταιρεία φυσικού αερίου.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο δια-
μέρισμα που χρησιμοποιούσε στον ημιώρο-
φο ο 78χρονος διαχειριστής του κτιρίου
(εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο «Γ. Γεννη-
ματάς») εντοπίστηκαν περίπου 1.400 σφαί-
ρες και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
ένα σκουριασμένο περίστροφο, ένα αερο-
βόλο και μια καμένη καραμπίνα, η άδεια της
οποίας είχε λήξει. Πρόκειται πάντως για ευ-
ρήματα που ουδεμία σχέση έχουν με την
έκρηξη και ο ηλικιωμένος δήλωσε μέλος
σκοπευτικών συλλόγων. Για αυτό άλλωστε
και η προανάκριση διεξάγεται από την Πυ-
ροσβεστική και όχι την ΕΛΑΣ. 

Συναγερμός από διαρροή 
σε αγωγό φυσικού αερίου, 
εκκενώθηκαν πολυκατοικίες 
και διαμερίσματα

Μετά τη Συγγρού
μύρισε... μπαρούτι
και στο Παγκράτι

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



M
ε 112 θανάτους συνανθρώ-
πων μας στιγματίστηκε και
η χθεσινή μέρα, ενώ 19.712
ήταν τα νέα κρούσματα,

633 οι διασωληνωμένοι, 504 από αυτούς
ανεμβολίαστοι. Τα 6.816 έφτασαν τα
κρούσματα στην Αττική και τα 1.916 στη
Θεσσαλονίκη. Η επιτροπή των ειδικών
που συνεδρίασε χθες, ενώ αρχικά ήταν
διστακτική σε νέα ανοίγματα, έδωσε
όπως φάνηκε το πράσινο φως για περισ-
σότερες ελευθερίες.

Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης με δη-
λώσεις του έδωσε το στίγμα, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Με την άνοδο των κρου-
σμάτων της μετάλλαξης Όμικρον, υπο-
χρεωθήκαμε να λάβουμε περιοριστικά
μέτρα, τα οποία είχαμε δεσμευθεί ότι θα
παραμείνουν για το απολύτως απαραίτητο
χρονικό διάστημα που απαιτούνταν. Λαμ-
βάνοντας υπόψη την πορεία της πανδη-
μίας αναφορικά με τα κρούσματα και τη
μείωση που παρατηρείται τις τελευταίες
εβδομάδες, την πίεση στο ΕΣΥ η οποία πα-
ραμένει αλλά υπάρχει μια ισορροπία με-
ταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων και τα νέα
δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη
Όμικρον, όπου ο χρόνος νοσηλείας και νο-
σηρότητάς της είναι μικρότερος από τον
χρόνο νοσηλείας και τη νοσηρότητα που

είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα, με εισή-
γηση της επιτροπής των εμπειρογνωμό-
νων αποφασίσαμε την αποκλιμάκωση των
περιοριστικών μέτρων». 

Μόνο καθιστοί
Αναφορικά με τη διασκέδαση και την

εστίαση, επανέρχεται η μουσική και απε-
λευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει
όμως η καθήμενη διασκέδαση. Αναφορι-
κά με τους αθλητικούς χώρους και τα γή-
πεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει, θα
επανεξετασθεί όμως την επόμενη εβδο-
μάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γή-
πεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριό-
τητες. 

Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία
δεν μπόρεσαν πολλοί που είχαν προγραμ-
ματισμένο ραντεβού να εμβολιαστούν, δί-
νεται παράταση στην ισχύ του πιστοποι-
ητικού από 31/1 έως και 7/2. Αυτό σημαί-
νει ότι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες
έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει

να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλ-
λιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι.

Κοντά στα 150.000 ενεργά κρούσματα
Στην ενημέρωση οι ειδικοί μίλησαν για

πλήρη επικράτηση της Όμικρον στη χώρα,
με το επιδημιολογικό φορτίο να παραμέ-
νει υψηλό, παρά τη μείωση των κρουσμά-
των. Όπως τόνισε και η καθηγήτρια κυρία
Παπαευαγγέλου, υπάρχουν στη χώρα

150.000 ενεργά κρούσματα, ενώ αύξηση
κρουσμάτων βλέπουν οι ειδικοί μόνο στη
Θράκη και σε κάποια νησιά. Η ολιγοήμερη
παραμονή στο σπίτι θα δώσει λιγότερα
κρούσματα τις επόμενες μέρες. Η πίεση
στο ΕΣΥ παραμένει με τη διαθεσιμότητα
στις απλές κλίνες Covid να είναι στο 57%
και στις ΜΕΘ στο 85%. Τις τελευταίες μέ-
ρες παρατηρείται μια μείωση στις νέες ει-
σαγωγές, πιθανότατα λόγω της σταδιακής
επικράτησης της Όμικρον σε όλη τη χώρα.
Μια ήπια αποκλιμάκωση παρατηρείται και
στους διασωληνωμένους, όμως ο αριθμός
των θανάτων παραμένει υψηλός. 
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Παράδοση κατ’ οίκον αντιιικών χαπιών
Με παράδοση κατ’ οίκον ξεκινάει η διάθεση των αντιιικών χαπιών, όπως ανέφερε η ανα-
πληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Το πολύ μεγάλο επιχειρησιακό σχέδιο θα αρχί-
σει την επόμενη εβδομάδα, αφού μεσολάβησε η κακοκαιρία. Θα χορηγείται σε άτομα με σο-
βαρά προβλήματα υγείας από 18 ετών και άνω. Από τη στιγμή που θα έχουν rapid test ή μο-
ριακό θετικό, ο γιατρός τους θα μπορεί να τους κάνει αίτηση να λάβουν το φάρμακο. Η απάν-
τηση θα δίνεται με sms και στον γιατρό και στον ασθενή. Ο ασθενής δίνει σε ειδική πλατ-
φόρμα τη συγκατάθεσή του για το φάρμακο και ο ΕΟΠΥΥ επικοινωνεί με τον ασθενή και επι-
βεβαιώνει τη διεύθυνση για να του πάνε το φάρμακο!

Έρχεται μερική αποκλιμάκωση
των μέτρων, ωστόσο 
οι νεκροί έφτασαν τους 112

Δεκαέξι ρυθμίσεις για τις ειδικές άδειες σε εργαζομένους
που νοσούν ή έχουν στην οικογένεια τέκνα με κορονοϊό ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με δύο αποφάσεις του Κ.
Χατζηδάκη.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβα-
ση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται την παροχή εργασίας
εξ αποστάσεως έως 5 εργάσιμες ημέρες και εφόσον η τηλερ-
γασία δεν είναι εφικτή, τότε μπορούν να κάνουν χρήση άδει-
ας ασθένειας έως 5 εργάσιμες ημέρες. Η ειδική άδεια δίνεται
επιπλέον, ενώ οι αποδοχές καταβάλλονται από τον εργοδότη

και τον προϋπολογισμό. Οι ημέρες της άδειας δεν συνυπολο-
γίζονται στις υπόλοιπες της ασθένειας.

Ως προς τις διευκολύνσεις στους γονείς εργαζομένους λό-
γω νόσησης των παιδιών, ορίζονται ως δικαιούχοι οι γονείς
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με παιδιά έως την Γ’ Γυμνα-
σίου ή σε σχολεία ειδικής αγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, η
εργασία γίνεται εξ αποστάσεως έως 5 εργάσιμες ημέρες,
ενώ αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, τότε δίνεται ειδική
άδεια νόσησης 5 ημερών και για τις επιπλέον, ενώ στη συνέ-
χεια μπορεί να γίνει χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ύπαρξη μοριακού πιστο-
ποιητικού νόησης, ενώ η άδεια χορηγείται επιπλέον των υπο-
λοίπων. Δικαιούχος είναι ο ένας γονέας, ενώ αν νοσήσει και
άλλο παιδί στην οικογένεια, τότε η άδεια χορηγείται εκ νέου.
Η αποζημίωση δίνεται κανονικά όπως ισχύει με τους νο-
σούντες, οι αποδοχές καλύπτονται από τον προϋπολογισμό,
ενώ τη σχετική δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καλείται να
την υποβάλει ο εργοδότης. Τέλος, το υπουργείο Εργασίας,
μετά τους σχετικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις, θα πι-
στώνει τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Διασκέδαση (ξανά)
μετά μουσικής και
ελεύθερο ωράριο

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Πώς χορηγούνται ειδικές άδειες σε εργαζόμενους που νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους
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Α
ίσθηση έχουν προκαλέσει τις
τελευταίες μέρες δημοσιεύ-
ματα τα οποία αναφέρουν ότι
σε μονή του Αγίου Όρους μο-

ναχοί κάνουν χρήση παρασιτοκτόνου για
άλογα, ώστε να ξεπεράσουν τα συμπτώ-
ματα της νόσησης από κορονοϊό. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι μοναχοί στη
Μονή Φιλοθέου λαμβάνουν την ουσία
ιβερμεκτίνη, μέσω του φαρμακευτικού
σκευάσματος scaball, το οποίο όμως δεν
ενδείκνυται για τον κορονοϊό. Η ουσία αυ-
τή εδώ και εβδομάδες έχει παρουσιαστεί
από τους αντιεμβολιαστές και διάφορες
θεωρίες συνωμοσίας σαν το φάρμακο
εναντίον του κορονοϊού.

Η επιστημονική κοινότητα
Τον ισχυρισμό αυτό, βέβαια, απορρίπτει

η επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα,
ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Ευάγγελος Μα-
νωλόπουλος τον απορρίπτει δηλώνοντας:
«Η ιβερμεκτίνη χρησιμοποιείται ως αντι-
παρασιτικό, κυρίως σε κτηνιατρικά φάρ-
μακα. Η αλήθεια είναι πως κάποιοι στην
αρχή την πρότειναν ως θεραπεία για τον

κορονοϊό, αλλά πολύ γρήγορα απαξιώθη-
κε ως φάρμακο και μάλιστα είναι πιθανόν
να κάνει ζημιά σε όποιον την καταναλώ-
νει, καθώς έχει σοβαρές παρενέργειες».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλι-
στα ότι κάποιοι μοναχοί συνιστούν αυτό το
σκεύασμα και σε άλλους ανθρώπους για
να προστατευθούν από τον κορονοϊό.

Η πραγματική κατάσταση
Τη δική της απάντηση για τα δημοσιεύ-

ματα που είδαν πρόσφατα το φως της δη-
μοσιότητας σχετικά με την πραγματική
κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες
εβδομάδες στο Άγιον Όρος έδωσε η Ιερά

Επιστασία. Στην ανακοίνωση σημειώνεται
πως από την πρώτη στιγμή η ιερά κοινότη-
τα έλαβε όλα τα αναγκαία και σοβαρά μέ-
τρα προστασίας, σύμφωνα με τις κατά και-
ρούς υπουργικές αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί για την πανδημία, με βάση και το
ειδικός καθεστώς του Αγίου Όρους, προ-
τρέποντας παράλληλα συνεχώς τις ιερές
μονές για τήρηση των μέτρων. 

Η ανακοίνωση
Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης

τα εξής: «Φαινόμενα μαζικής νοσήσεως
μοναχών ή και αυξημένων θανάτων εις
τας Ιεράς Μονάς δεν πρέπει να αποδίδων-

ται αβασάνιστα εις μη τήρησιν μέτρων
προστασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’
όψιν και άλλοι παράγοντες, ως η κοινή
κοινοβιακή ζωή, η προσωπική στάσις κά-
θε μοναχού κ.λπ. Μεμονωμέναι φωναί
μοναχών, από όπου και αν προέρχονται,
δεν εκπροσωπούν το Άγιον Όρος». 

Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται επίσης
αναφορά στο αυτοδιοίκητο και στην υπευ-
θυνότητα κάθε μονής για τα περαιτέρω
μέτρα προστασίας πέρα από τα κοινά μέ-
τρα που λαμβάνει και τις συστάσεις που
απευθύνει η ιερή κοινότητα. Στην ανακοί-
νωση αυτή τονίζεται ακόμα: «Εις το Άγιον
Όρος δεν υφίσταται διχαστική ατμόσφαι-
ρα μεταξύ των μοναχών διά την πανδη-
μίαν, αλλά γνήσιος αλληλοσεβασμός εις
την στάσιν και τας επιλογάς κάθε καθι-
δρύματος και προσώπου».

Σάλος με δημοσιεύματα για
μοναχούς - Ποια η απάντηση
της Ιεράς Επιστασίας 
της Αθωνικής Πολιτείας

Επιμέλεια: Κώστας Παππάς

Πριν αλέκτορα φωνήσαι το Συμβούλιο Εκκλη-
σιών της Νοτίου Αφρικής δίνει γη και ύδωρ στα
σχέδια της Εκκλησίας της Ρωσίας να δημιουργή-
σει Εξαρχία στην Αφρική. Συγκεκριμένα, ο γενι-
κός γραμματέας του Συμβουλίου Εκκλησιών της
Νοτίου Αφρικής (SACC) χαιρετίζει τη δημιουργία
Εξαρχίας της Εκκλησίας της Ρωσίας στην Αφρι-
κή. O επίσκοπος Μαλούσι σημειώνει: «Το SACC
καλωσορίζει όλες τις Εκκλησίες και αφήνουμε
ανοιχτή τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Ρωσίας
αν επιθυμεί να ενταχθεί στη Νότιο Αφρική». Επί-
σης σημειώνει ότι η νοτιοαφρικανική επαρχία

Γκουατένγκ, όπου βρίσκονται το Γιοχάνε-
σμπουργκ και η Πρετόρια, «είναι η καλύτερη θέ-
ση για να φιλοξενήσει» την Πατριαρχική Εξαρχία
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας στην
Αφρική. Σε άλλο σημείο ο επίσκοπος Μαλούσι
τονίζει: «Δεν είμαι σίγουρος ποιες θα είναι οι
ανάγκες που απαιτούν τη βοήθειά μας, αλλά ως
μέλος του WCC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλη-
σιών) μπορούν να μας καλέσουν για συμβουλές
όποτε χρειάζεται».

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μόνο εβδομάδες
μετά την επιθετική κίνηση της Εκκλησίας της

Ρωσίας να δημιουργήσει «Εξαρχία» σε περιοχή
της δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρεί-
ας, το οποίο καταδίκασε αυτές τις ενέργειες στην
πρόσφατη Σύνοδό του. 

Μέσα σε αυτούς τους χειρισμούς η αναγνώρι-
ση του αυτοκεφάλου της Ουκρανικής Εκκλησίας
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες Ορ-
θόδοξες Εκκλησίες αποτελεί casus belli και η αί-
σθηση που υπάρχει στους γνωρίζοντες τα εκκλη-
σιαστικά πράγματα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε
δει το σχέδιο αυτών των αντιποίνων να ξεδιπλώ-
νεται σε όλη του την έκταση.

«Δούρειος ίππος» υπέρ της Ρωσίας το Συμβούλιο Εκκλησιών Ν. Αφρικής

Με παρασιτοκτόνο
πολεμούν 

τον κορονοϊό 
στο Άγιον Όρος;



«E
χουμε πετύχει πολλά, αλλά
έχουμε πολλά ακόμη να
κάνουμε στα Ιόνια Νησιά»,
δηλώνει η περιφερειάρ-

χης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και
προσθέτει ότι «έχουμε στη διάθεσή μας
χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ, Εθνικές Δη-
μόσιες Επενδύσεις, Κοινή Ευρωπαϊκή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τώρα επι-
πρόσθετα το Ταμείο Ανάκαμψης». 

Δεν είναι τυχαίο, υποστηρίζει η περιφε-
ρειάρχης, πως «παρ’ όλες τις αντίξοες
συνθήκες, τόσο τις λειτουργικές όσο και
των συνεπειών της πανδημίας, η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων γυρίζει σελίδα». 

Από ευδόκιμο χρόνο και μακρά πα-
ρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αλήθεια,
θα επαναδιεκδικήσετε τον θώκο και
το 2023;

Και βέβαια θα διεκδικήσω την ψήφο
των συμπολιτών μου στα Επτάνησα στις
επόμενες εκλογές. Ήδη εργαζόμαστε με
ορίζοντα το 2030. Μια θητεία τεσσάρων
ετών είναι πολύ μικρός χρόνος για να ολο-
κληρωθούν έργα και να αποδώσουν καρ-
πούς τα οράματα και οι σχεδιασμοί. Δεν
έχω συνηθίσει να αφήνω ποτέ τους αγώνες στη μέση.

Έχουμε πετύχει πολλά, αλλά έχουμε πολλά ακόμη
να κάνουμε στα Ιόνια Νησιά για να μπορέσουμε να
τρέξουμε στη νέα εποχή. Δίνω καθημερινά όχι μόνο
την εμπειρία μου από την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά
και τον καλύτερο εαυτό μου σε όλους τους τομείς,
όπως και όλα τα μέλη της Περιφερειακής Αρχής.

Τα Ιόνια Νησιά συγκαταλέγονται στις 12 ελληνι-
κές περιφέρειες που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους
είναι κάτω του 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Εξ αυ-
τού κρίθηκαν επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυ-
ση. Πώς προτίθεστε να την αξιοποιήσετε;

Αυτό που λέτε αποτυπώνει τον αγώνα και τις προκλή-
σεις που έχουμε μπροστά μας για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα της περιφέρειάς μας. Στόχος μας η
σωστή αξιοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή
μας από διάφορες πηγές, ΕΣΠΑ, Εθνικές Δημόσιες
Επενδύσεις, Κοινή Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) και τώρα επιπρόσθετα το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά όλα αυτά δεν απορροφώνται αυτόματα, αντι-
στοιχούν σε πολύπλοκες διαδικασίες ελληνικές και
ευρωπαϊκές και απαιτούν επαρκές και ειδικευμένο
προσωπικό που δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Έχουν
απογυμνωθεί οι υπηρεσίες μας από ανθρώπινο δυνα-
μικό. Αυτές οι συνθήκες κάνουν τις προσπάθειές μας
ακόμα πιο δύσκολες και πιεστικές.

Περιμένουμε τις προσλήψεις που μας έχουν εγκρι-

θεί από το υπουργείο Εσωτερικών, έστω μέσω του
χρονοβόρου ΑΣΕΠ, ως μάννα εξ ουρανού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποιες είναι οι προτε-
ραιότητές σας;

Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες, τόσο τις λειτουργι-
κές όσο και των συνεπειών της πανδημίας, η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων γυρίζει σελίδα. Αντιμετωπίζουμε
τις καθυστερήσεις και παραλείψεις του παρελθόντος
στις βασικές υποδομές, οδικό δίκτυο, οδική ασφάλεια,
λιμάνια, μαρίνες, τουριστικά καταφύγια, ύδρευση, αλ-
λά και στη διαχείριση απορριμμάτων που είχε γίνει η
πληγή και η ντροπή μας.

Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί με ορατά ήδη αποτε-
λέσματα παντού. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με συμβάσεις
για μεγάλα έργα. Παράλληλα, στεκόμαστε αρωγοί στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας αναβαθμίζοντας και εξοπλί-
ζοντας δομές αλλά και αναλαμβάνοντας το κόστος μι-
σθοδοσίας του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού
και βοηθητικού προσωπικού που προσλαμβάνεται λό-
γω της πανδημίας Covid-19, για το οποίο μέχρι σήμερα
διατίθενται 8 εκατομμύρια ευρώ.

Οχυρώνουμε επίσης τα νησιά μας κυρίως με αντι-
πλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις έναντι των φυσι-
κών καταστροφών όπου είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Πα-
ράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για τη νέα ανάπτυξη, ψη-
φιακή και πράσινη, της προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος και του κοινωνικού και οικονομικού μετα-
σχηματισμού που αυτά συνεπάγονται. 

Και στον πολιτισμό έχετε πρωτιές
ως Ιόνιοι. Μπορεί να επιδείξει κάτι
το εμβληματικό η θητεία σας;

Ο πολιτισμός μας ως ένα σύνολο
επιδόσεων και δημιουργιών σε
όλους τους τομείς άφησε ιστορικό
αποτύπωμα όχι όμως πάντα γνωστό.
Πρώτο μου μέλημα είναι να τον ανα-
δείξουμε εντός και εκτός του Ιονίου,
να εμπνευστούμε από αυτόν και να
τον «στεγάσουμε» ψηφιακά σε ένα
διατηρητέο κτίριο στην Κέρκυρα με
παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος
από την ΕΤΑΔ ΑΕ. Το υλικό, βέβαια,
θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε
νησί μας.

Στο τέλος της θητείας μας πολλά
εμβληματικά κτίρια όπως το Αχίλ-
λειο και η Βίλα Ρόσα στην Κέρκυ-
ρα, το Καστρομονάστηρο των νή-
σων Στροφάδων στη Ζάκυνθο, ο
Τάφος των Τζανάτων στην Κεφα-
λονιά, το Οδυσσειακό Μουσείο
στην Ιθάκη, το Θέατρο της Λευκά-
δας θα οδεύουν προς ολοκλήρω-
ση. Και δεν είναι βέβαια μόνον αυ-
τά. Πολλά πολιτιστικά και εκκλη-
σιαστικά μνημεία αναστηλώνονται
και αναβαθμίζονται μέσω του
ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων. Το πνεύμα
των Επτανήσων πρέπει να παρα-
μείνει ζωντανό και συνεχώς δημι-
ουργικό!

Δημιουργήσατε το Film Office Ιονίων Νήσων.
Ποιες είναι οι δραστηριότητές του;

Το Film Office έχει στόχο να θέσει τα Ιόνια Νησιά στο
πλαίσιο των παγκόσμιων οπτικοακουστικών παραγω-
γών και της εθνικής πολιτικής η οποία προβλέπει γεν-
ναία κίνητρα για την έλξη τους στη χώρα μας. Ήδη
έχουμε υποστηρίξει ιστορικά ντοκιμαντέρ αλλά και την
ταινία «42 βαθμοί» που προβάλλεται τώρα από τον
ANT1, την ταινία «Ο Δάσκαλος» του Χριστόφορου Πα-
πακαλιάτη, η οποία γυρίζεται σε Αθήνα, Κέρκυρα και
Παξούς.

Η περιφέρειά σας είναι κατεξοχήν τουριστική. Ο
τουρισμός είναι τομέας που επλήγη από την παν-
δημία. Τι προγραμματίζετε για την επερχόμενη
τουριστική περίοδο;

Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προβολή της περιφέρειάς
μας με ιδιαίτερη εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας τα φυ-
σικά, γαστρονομικά και πολιτισμικά χαρίσματά της,
όπως επίσης τις νέες υποδομές που αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής και την επισκεψιμότητα. Η απήχηση εί-
ναι μεγάλη και οι προκρατήσεις σε πολύ υψηλό επίπε-
δο για την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο αλλά και τα άλλα νη-
σιά, όμως το παγκόσμιο περιβάλλον είναι ακόμη θολό,
λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας.

Έως τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχουμε επικαιροποι-
ημένα στοιχεία από τις αεροπορικές εταιρείες και τους
τουριστικούς πράκτορες.ΡO
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στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Και βέβαια θα
διεκδικήσω ξανά
την περιφέρεια»



Τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη 
του κόσμου το Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για το
2022, σύμφωνα με τα βραβεία Traveller Review Awards, έπειτα
από έρευνα στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών της booking.com
όπως αυτές εκδηλώθηκαν στις κριτικές τους. Υπενθυμίζεται ότι
το Ναύπλιο είχε καταταγεί στην πέμπτη θέση από το CNN όσον
αφορά τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Η Δημοτική Αρχή
δηλώνει περήφανη για τις διεθνείς διακρίσεις και θα συνεχίσει
με μεγαλύτερο σθένος και μαχητικότητα τον καθημερινό αγώνα
με την αγαστή συνεργασία με τους επαγγελματίες του δήμου, τις
αρμόδιες Αρχές, τους επαγγελματικούς φορείς και τους πολίτες
για να κάνει τον Δήμο Ναυπλιέων ακόμα καλύτερο, ομορφότερο,
πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο. 

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

Καθιερώνεται η «Ημέρα του Δημότη»
Από την 1η Φεβρουαρίου και κάθε Τρίτη, η Δημοτική Αρχή καθιε-
ρώνει την «Ημέρα του Δημότη». Σύμφωνα με ανακοίνωση που
υπογράφει η δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, κατά την «Ημέρα του
Δημότη» οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα συνάντησης με τη
δήμαρχο για θέματα ενδιαφέροντός τους. Οι συναντήσεις θα γί-
νονται με ραντεβού έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με το
γραφείο δημάρχου.

Τους προβληματισμούς και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για τις φωτο-
βολταϊκές εγκαταστάσεις και τα αιολικά πάρκα συζήτησαν ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, η αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχη-
ματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών Ευφροσύνη Ντιό, με τον δήμαρχο
Βοΐου Χρήστο Ζευκλή και τους προέδρους των κοινοτήτων Εράτυρας, Γαλατινής,
Βλάστης, Σιδερών, Καλαμιάς, Ασβεστόπετρας και Ναμάτων. Περιφερειάρχης και
αντιπεριφερειάρχης τόνισαν με έμφαση την αντίθεσή τους στην άναρχη ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, με αδειοδοτήσεις που δίδονται κεντρικά
χωρίς καμία χωροταξική και περιβαλλοντική πρόβλεψη. Αντίθετα, η Περιφερει-
ακή Αρχή προτάσσει ως βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ την ολο-
κλήρωση ενός ειδικού χωροταξικού πλαισίου, τη θεσμοθέτηση ισχυρών ανταπο-
δοτικών με όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας και εισοδήματος και την εξασφά-
λιση της προτεραιότητας των επενδύσεων ΑΠΕ από τοπικούς επενδυτές.

Όφειλε να τιμήσει τους οικοδεσπότες του
ο δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης. Αντα-
ποκρινόμενος σε πρόσκληση της ομοσπον-
δίας κατασκηνωτών, οι οποίοι το περασμέ-
νο καλοκαίρι είχαν επισκεφθεί το Λουτράκι
πραγματοποιώντας το ετήσιο συνέδριό
τους, βρέθηκε στην πόλη τους στην κεντρι-
κή Σιβηρία, στα Ουράλια όρη. Στον ομώνυ-
μο ποταμό, στην εορτή των Θεοφανίων, στις
19 Ιανουαρίου κατά το τυπικό της ρωσικής
Εκκλησίας, βουτούν για να ευλογηθούν,
ύστερα από ολονύχτια λειτουργία. Τηρών-
τας το έθιμο και μη μπορώντας να αρνηθεί
την πρόκληση, βούτηξε στα παγωμένα νε-
ρά στους -20 βαθμούς και μάλιστα τρεις
φορές, τιμώντας την Αγία Τριάδα. «Είναι
χριστιανοί παλαιοημερολογίτες, δεν μπο-
ρούσα να αφήσω την εμπειρία σε τόσο πα-
γωμένο νερό με εξωτερική θερμοκρασία -
20», έγραψε ο δήμαρχος στο Facebook. 

!Λουτράκι

Στα παγωμένα νερά 
στα Ουράλια όρη 
βούτηξε ο δήμαρχος

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νότιο Αιγαίο

Προβλήματα από το χιόνι
στο οδικό δίκτυο Ρόδου,
Άνδρου, Τήνου, Νάξου

Πρωτόγνωρα προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή χιονό-
πτωση «σε τέσσερα κυρίως νησιά μας, Ρόδο, Άνδρο, Τήνο
και Νάξο. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλες πο-
σότητες χιονιού και δουλεύουμε για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στις ορεινές περιοχές τους», δήλωσε ο
περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Κεντρική Μακεδονία

Εκλέγεται το προεδρείο 
της Μητροπολιτικής
Επιτροπής Θεσσαλονίκης

Ειδική διά ζώσης συνεδρίαση, για την εκλογή των
μελών του προεδρείου της Μητροπολιτικής Επιτροπής
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πραγμα-
τοποιείται σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, στις
13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνε-
δρίαση θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση
όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και
των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι σε ισχύ.

Ελασσόνα

Πρόστιμα στις
ανεξέλεγκτες χωματερές

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία, όπως
«οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους και δάση εντός
ή εκτός σχεδίου», με στόχο να «εντοπιστούν ποιοι εναπο-
θέτουν τα οποιαδήποτε υλικά», δημιουργώντας ανεξέ-
λεγκτες χωματερές, θα προβαίνει από τούδε και στο εξής
ο Δήμος Ελασσόνας. Προς τούτο, ο δήμαρχος Νίκος Γά-
τσας προειδοποιεί ότι θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προς κάθε εμπλεκόμενο
στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, απορριμμάτων και φερ-
τών υλικών, σε σημεία τα οποία εγκυμονούν κινδύνους
για τη δημόσια υγεία.
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Δυτική Μακεδονία

Nα μπει τέλος στην άναρχη 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 



Σ
την ενεργοποίηση του 1110 σε
24ωρη βάση για την καταγραφή
πάσης φύσεως αιτημάτων πολι-
τών και φορέων που αντιμετωπί-

ζουν προβλήματα λόγω κακοκαιρίας προ-
χώρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ)
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ έπειτα
από απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου
Πατούλη.

Η σχετική απόφαση ελήφθη καθώς τοπι-
κά δημοτικά οδικά δίκτυα παραμένουν
κλειστά, με συνέπεια να υπάρχουν δυσκο-
λίες και προβλήματα στις μετακινήσεις και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας
Αττικής είναι στο σύνολό του ανοιχτό. Οι
υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της περι-
φέρειας συνεχίζουν να επικουρούν τους
δήμους και πέραν των αρμοδιοτήτων τους.
Τα αιτήματα που θα διατυπώνονται στο τη-
λεφωνικό κέντρο, αφού αξιολογούνται, θα
προτεραιοποιούνται και θα προωθούνται

στους αρμόδιους φορείς (ΕΚΑΒ, Πυροσβε-
στική, Τροχαία, Πολιτική Προστασία, Ομά-
δες Άμεσης Παρέμβασης ΚΕΠΙΧ, κ.ά.) προ-
κειμένου να διευθετούνται άμεσα. Υπο-
γραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χρέωση
για τους πολίτες όταν το καλούν.  

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ενεργο-
ποίησης του 1110, ο περιφερειάρχης επισή-
μανε: «Προτεραιότητά μας τις δύσκολες
αυτές στιγμές είναι η διασφάλιση της προ-
σβασιμότητας πολιτών που έχουν δυσκολία
μετακίνησης, καθώς και η εξυπηρέτησή
τους όπου απαιτείται. Το 1110 ενεργοποιεί-
ται και πέραν της διατύπωσης αιτημάτων
για θέματα υγείας, προκειμένου να συμβά-
λουμε επικουρικά στην προσπάθεια που
καταβάλλεται από την Κεντρική Διοίκηση
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού για
τη διευθέτηση των προβλημάτων στην Αττι-
κή. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δι-
ευκολύνουμε τους συμπολίτες μας μέχρι
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

Δράσεις ελπίδας για τα ζώα από τον ΠΕΣΥΔΑΠ
Ρίψεις τροφών σε περιοχές του όρους Αιγάλεω, που

έχει καλυφθεί από χιόνι, πραγματοποίησαν συνεργεία του
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά
(ΠΕΣΥΔΑΠ), προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι ζωής της
άγριας πανίδας του βουνού. Την επιχείρηση επέβλεπε ο
πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και το
μείγμα τροφών είχε επιλεγεί κατόπιν οδηγιών ειδικού
κτηνίατρου, για την αναπλήρωση των θερμιδικών τους
αναγκών. Σημειώνεται ότι οι δυσκολίες για την πτηνοπανί-
δα είναι μεγαλύτερες όταν παγώσει το χιόνι, καθώς γίνεται
ακόμα δυσκολότερη η εξεύρεση τροφής στο δύσκολο πε-
ριβάλλον του βουνού.

Επίσης, για όλες αυτές τις ημέρες ασθενοφόρα του ΔΙ-
ΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) συνεχίζουν να παρέχουν
τροφή στα αδέσποτα ζώα σε επισημασμένα σημεία των δήμων-μελών του ΠΕΣΥΔΑΠ, με τη
συνεργασία ζωοφιλικών σωματείων και φιλόζωων πολιτών.

Αποζημιώσεις 
στα οχήματα

Με απόφαση του δήμαρχου Αθηναί-
ων Κώστα Μπακογιάννη, οι υπηρε-
σίες του δήμου θα αντιμετωπίζουν
κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις
αποζημίωσης που έχουν τη δυνατό-
τητα να καταθέσουν δημότες για
οχήματα που υπέστησαν ζημιές από
την πτώση δέντρων και κλαδιών.
Προϋπόθεση για την υποβολή των
αιτήσεων είναι τα οχήματα να βρί-
σκονταν σταθμευμένα είτε σε κοι-
νόχρηστο χώρο είτε σε οδικό δίκτυο
αρμοδιότητας του δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους προς την αρμόδια Διεύθυνση
Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων,
d.pras.ast.panidas@athens.gr, ή να
απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρω-
τοκόλλου του δήμου. Αμέσως μετά
την παραλαβή της αίτησης, η Διεύ-
θυνση Πρασίνου θα ζητήσει από
τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
στα βορειοανατολικά της
Αθήνας, ο καθαρισμός των
δρόμων από το χιόνι έγινε
με… ιδιαίτερα ενεργό ρό-
λο της αντιπολίτευσης;
Συγκεκριμένα, δύο επικε-
φαλής παρατάξεων της αν-
τιπολίτευσης, μη αντέχον-
τας την απραξία από πλευ-
ράς δημάρχου, νοίκιασαν
με δικά τους έξοδα μηχα-
νήματα για τον καθαρισμό
των δρόμων της πόλης που
παρέμεναν θαμμένοι στον
πάγο. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πάνω από 50 ασθενείς
διακομίσθηκαν 
σε δομές υγείας 
Δεκάδες περιστατικά ασθενών
που λόγω των δυσχερών καιρικών
συνθηκών είχαν δυσκολία πρό-
σβασης σε δομές υγείας εξυπηρέ-
τησαν οι Μονάδες Άμεσης Παρέμ-
βασης του ΚΕΠΙΧ της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΣΑ σε συνεργασία
με το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, τις τελευ-
ταίες μέρες μετέφεραν 54 ασθε-
νείς που έπρεπε να διακομισθούν
άμεσα σε νοσοκομεία και δομές
υγείας, αλλά λόγω των δύσκολων
καιρικών συνθηκών δεν ήταν εύ-
κολη η πρόσβασή τους. Πρόκειται
κυρίως για νεφροπαθείς που
απαιτείται να μετακινούνται για τη
διαδικασία αιμοκάθαρσης, ενώ
εξυπηρετήθηκαν και πολίτες που
είχαν άλλα προβλήματα υγείας και
έπρεπε να μεταφερθούν στα νοσο-
κομεία.

Αντιπλημμυρικό-
μαμούθ στην
Άνω Γλυφάδα   

«Το αντιπλημμυρικό έργο που
αποτελούσε ζητούμενο επί δεκαε-
τίες για την Άνω Γλυφάδα παίρνει
σάρκα και οστά και πλέον η περιοχή
δεν θα μετατρέπεται σε ποτάμι. Στην
οδό Αιγύπτου, η οποία γινόταν πραγ-
ματικά ποτάμι σε κάθε νεροποντή, τα
φρεάτια ολοκληρώθηκαν και είμα-
στε πανέτοιμοι για κάθε κακοκαι-
ρία», τονίζει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου και προσθέ-
τει: «Προχωράμε με τους αγωγούς
και στην Αρχιπελάγους και στους κά-
θετους δρόμους στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Μόλις τελειώσουν οι επιμέ-
ρους εργασίες, και αφού πρώτα πε-
ράσουν και οι αγωγοί για το φυσικό
αέριο, ο δήμος μας θα φροντίσει για
την πλήρη αποκατάσταση του οδο-
στρώματος και για να ομορφύνει συ-
νολικά κάθε γειτονιά».
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡIΑ
Ενεργοποιήθηκε το 1110
για τα αιτήματα πολιτών 



Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που
αναμένονται σήμερα πρόκειται να καθορίσουν τη
συνέχιση της ανακριτικής έρευνας για την υπόθε-
ση των καταγγελιών της 24χρονης, η οποία υπο-
στηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο. Η ανα-
κρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση μέχρι και το
μεσημέρι της Πέμπτης συγκέντρωσε τις καταθέσεις
όλων των συμμετεχόντων στο πάρτι αλλά και των προσώ-
πων που γνώριζαν τι συνέβη. Δικηγόρος ενός εκ των συμμετε-
χόντων του πάρτι ανέφερε σε δηλώσεις του πως ο πελάτης του
δίνει άλλη εκδοχή από αυτήν της νεαρής, χωρίς ωστόσο να δι-
ευκρινίσει τι ακριβώς είπε στη νέα κατάθεσή του.

Παράλληλα, ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς ανέφε-
ρε ότι έχει στα χέρια του και άλλη καταγγελία που

ενισχύει όσα ανέφερε μια κοπέλα για τη δράση
κυκλωμάτων μαστροπείας πίσω από τη διορ-
γάνωση τέτοιων πάρτι και ήδη εξετάζεται από
την Εισαγγελία μετά την αναφορά που έκανε ο

ίδιος. Σημείωσε ότι πρόκειται για άντρα, ο οποί-
ος μάλιστα διευρύνει το κάδρο των εμπλεκομένων

που χρειάζεται να εξετάσει η Εισαγγελία. Ήδη για την
πρώτη καταγγελία της γυναίκας η εισαγγελέας Πρωτοδικών
θα εξετάσει τις λεπτομέρειες για να τη διερευνήσει. Ο κ. Δια-
λυνάς ανέφερε πως τόσο η γυναίκα όσο και το δεύτερο πρό-
σωπο κάνουν λόγο για εμπλοκή και αστυνομικών. 

Στη Θεσσαλονίκη εκτός απροόπτου προγραμματίζει να
βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επό-
μενη Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι
στιγμής στο πρόγραμμά του έχει μόνον την παρουσία του
στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου θα είναι κεντρικός ομι-

λητής στην εκδήλωση της ορκωμοσίας των νέων δικα-
στών. Πιθανό είναι επίσης να μεταβεί στο πρώην Στρατό-
πεδο Παύλου Μελά, όπου εξελίσσονται οι εργασίες για τη
μετατροπή του σε μητροπολιτικό πάρκο, ωστόσο αυτή η
επίσκεψη είναι ακόμη στον… αέρα. 

Στη συμπρωτεύουσα από εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλάκα με το μικρό
κομμάτι που πήρε
ο δήμαρχος

Κατά τη διάρκεια της κοπής της
βασιλόπιτας ο πρόεδρος του ΔΣ
Πέτρος Λεκάκης είχε μια ιδιαίτερα
χιουμοριστική στιχομυθία με τον
αντιπρόεδρο Βασίλη Γάκη όσον
αφορά τον τρόπο που έκοβε και
μοίραζε τα κομμάτια της πίτας στις
παρατάξεις. «Στον δήμαρχο έκο-
ψες μικρό κομμάτι, ενώ για τον
εαυτό σου έκοψες μεγαλύτερο»,
είπε ο κ. Γάκης αστειευόμενος
προς τον κ. Λεκάκη. «Στημένο εί-
ναι. Δες όμως τι μεγάλο κομμάτι
έκοψα για σένα, Βασίλη μου», αν-
ταπάντησε ο πρόεδρος.

Στον ΟΑΣΘ πήγε ο
Δημήτρης Κούβελας
και τα είπε με Σκόδρα

Με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ Γιώργο
Σκόδρα συναντήθηκε ο Δημήτρης
Κούβελας. Ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης
επεσήμανε στον πρόεδρο του Οργα-
νισμού τις σημαντικές αποφάσεις
που θεωρεί πως είναι απαραίτητες να
ληφθούν προκειμένου να καλυτε-
ρεύσουν οι συνθήκες των αστικών
συγκοινωνιών στην πόλης της Θεσ-
σαλονίκης. Μάλιστα, φεύγοντας ο κ.
Κούβελας πήρε και το αναμνηστικό
του, το ημερολόγιο του Οργανισμού.

Στον Ζαριανόπουλο
έπεσε το φλουρί 
της βασιλόπιτας
Το φλουρί της πίτας που κόπηκε
στο δημοτικό συμβούλιο κέρδισε η
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»! Ο
επικεφαλής Σωτήρης Ζαριανό-
πουλος λόγω μιας επέμβασης στην
οποία υποβλήθηκε παρακολου-
θούσε διαδικτυακά την κοπή της
πίτας και τη συνεδρίαση χωρίς να
μπορεί να μιλήσει. Έτσι το τυχερό
κομμάτι το παρέλαβε ως εκπρό-
σωπος της παράταξης ο Μιχάλης
Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρισκό-
ταν διά ζώσης στην αίθουσα. Μαζί
έλαβε και δύο κρασιά «Γοργόνα»,
ενώ εστάλησαν οι ευχές και στον
κ. Ζαριανόπουλο για περαστικά.

Σήμερα αναμένονται οι κομβικές για την έρευνα 
των Αρχών τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης

Εγκλωβισμένη η Νοτοπούλου
απείχε από το συμβούλιο

Η κακοκαιρία «Ελπίς» και τα χιόνια εγκλώβισαν την
Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αθήνα. Για τον λόγο αυτόν
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την τακτική
συνεδρίαση. Συμμετείχε όμως μέσω τηλεδιάσκεψης
και τοποθετήθηκε σε σειρά ζητημάτων της πόλης.

Στο Υπνωτήριο Αστέγων
βρέθηκε η
Δερμεντζοπούλου
Δυναμικά ξεκίνησε τα
καθήκοντά της η νέα αντι-
περιφερειάρχης Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Μελίνα Δερμεντζοπού-
λου. Αφού επισκέφτηκε
συμβολικά το Υπνωτήριο
Αστέγων του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης και προσέφερε αναγκαία είδη λόγω της
κακοκαιρίας, είχε συνάντηση εργασίας με τον πρό-
εδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκο Νί-
τσα και τη γγ Μαρία Χατζηδημητρίου για θέματα κοι-
νής αρμοδιότητας στον τομέα της Υγείας. 

Τηλεσυνεδρίαση 
από τη Σκανδιναβία

Από τη μακρινή Σουηδία συμμετείχε διαδικτυακά
στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Ορφανός. Ο επικεφα-
λής της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον»
μπορεί να έλειπε στη Σκανδιναβία, ωστόσο δεν
απουσίασε από τη συζήτηση των θεμάτων της πόλης
στην πρώτη συνεδρίαση για το 2022 και τοποθετή-
θηκε για τα έργα της διοίκησης και την πλατεία
Ελευθερίας. Επιφυλάχθηκε όμως να πει περισσότε-
ρα από κοντά.

Προσωρινό το «διαζύγιο»
μεταξύ Κουράκη και Βούγια

Λίγες μέρες μετά την ανεξαρτητοποίησή του, ο Αν-
δρέας Κουράκης επανήλθε και πάλι στη δημοτική
παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη». Υπενθυμί-
ζεται ότι είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις δημαιρεσίες
ως ένα «σατανικό τέχνασμα», όπως ειπώθηκε, προ-
κειμένου να μπορέσει να θέσει εκ νέου υποψηφιό-
τητα για την Οικονομική Επιτροπή, θέση που έχανε ο
συνδυασμός εξαιτίας του νέου νόμου. «Το διαζύγιο
ήταν προσωρινό, κ. Βούγια», είπε ο πρόεδρος του ΔΣ
Πέτρος Λεκάκης στον επικεφαλής της παράταξης
Σπύρο Βούγια για την επιστροφή του Ανδρέα Κου-
ράκη στον συνδυασμό.
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Κλιμακώνεται το αδιέξοδο στις σχέσεις Δύσης και Ρω-
σίας για την κρίση στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να χαρακτη-
ρίζει «αρνητική» τη γραπτή απάντηση που έλαβε από τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που
έχει ζητήσει. Χαρακτηριστικά του κλίματος είναι τα λόγια
του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποί-
ος δήλωσε χθες ότι η Δύση βρίσκεται σε «πολεμική μέθη».

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι σε θέση να
«χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ» κατά της Ουκρανίας

«ίσως μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου», ενώ το Κρεμλίνο προ-
ειδοποιεί ότι θα λάβει γρήγορα «αντίποινα», αν οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοί τους απορρίψουν τα αιτήματά της.

Η Μόσχα έχει απαιτήσει εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δε-
χτεί ποτέ την Ουκρανία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη
στους κόλπους του, αιτήματα που δεν αποτελούν καν βάση
συζήτησης για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Το φαινομενικά δυσεπίλυτο αδιέξοδο αυξάνει τους φό-
βους για επικείμενη σύρραξη, καθώς η Ρωσία έχει αναπτύ-

ξει 127.000 στρατιώτες σε τρία σημεία της μεθορίου με την
Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ έχει θέσει τις δυνάμεις του σε ετοι-
μότητα και δυτικές χώρες έχουν παραδώσει όπλα και πυρο-
μαχικά στο Κίεβο. Το φαινομενικά δυσεπίλυτο αδιέξοδο αυ-
ξάνει τους φόβους για επικείμενη σύρραξη, καθώς η Ρωσία
έχει αναπτύξει 127.000 στρατιώτες σε τρία σημεία της μεθο-
ρίου με την Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ έχει θέσει τις δυνάμεις
του σε ετοιμότητα και δυτικές χώρες έχουν παραδώσει όπλα
και πυρομαχικά στο Κίεβο.

«Η
Βόρεια Μακεδονία χρει-
άστηκε έξι μήνες για να
εφαρμόσει τη Συμφωνία
των Πρεσπών με την Ελ-

λάδα και άλλαξαν ακόμη και το όνομα
της χώρας τους. Γιατί είναι τόσο δύσκο-
λο να προστεθεί μία λέξη -“Βούλγαροι”-
στο Σύνταγμά τους;». Τάδε έφη πριν από
έναν μήνα ο «σκληρός» πρόεδρος της
Βουλγαρίας, υποστράτηγος ε.α. Ρούμεν
Ράντεφ. Και να που τώρα τα Σκόπια ικα-
νοποίησαν το αίτημά του προκειμένου
να εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις
και να αρθεί το βουλγαρικό βέτο στην
έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών της
Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακε-
δονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, με δη-
λώσεις του στη διάρκεια κοινής συνέν-
τευξης Τύπου με τον Βούλγαρο ομόλογό
του Κιρίλ Πέτκοφ στη Σόφια, ανακοίνω-
σε ότι θα αναφέρεται και η «βουλγαρι-
κή» στις εθνικές ομάδες που συμπερι-
λαμβάνονται στο Σύνταγμα της χώρας.
Ωστόσο, αυτό θα γίνει στο τέλος της δια-
πραγματευτικής διαδικασίας με την ΕΕ,
όταν θα απαιτηθεί η Βόρεια Μακεδονία
να αναδιαρθρώσει το Σύνταγμά της προ-
κειμένου να εναρμονιστεί με το ευρω-
παϊκό δίκαιο και κεκτημένο.

Η Βουλγαρία παρεμποδίζει επί μήνες
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με
την ΕΕ λόγω των ανοιχτών εθνικών,
γλωσσικών και ιστορικών διαφορών με-
ταξύ των δύο χωρών, γεγονός που έχει
προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των
Σκοπίων, και είχε οδηγήσει στην ψύ-
χρανση των σχέσεών τους.

Το βέτο ήταν μια έμπνευση των εθνι-
κιστών που συμμετείχαν στην προ-

ηγούμενη βουλγαρική κυβέρνηση και
έβλεπαν τη δημοτικότητά τους να συρ-
ρικνώνεται.

Διεύρυνση του 
πεδίου διαπραγματεύσεων

Η νέα, φιλελεύθερη ηγεσία στη Σόφια
υπόσχεται να διευρύνει το πεδίο των
διαπραγματεύσεων. Μέχρι τώρα οι δια-
βουλεύσεις περιστρέφονταν γύρω από
μια επιτροπή ιστορικών, στην οποία είχε
ανατεθεί η αποστολή «να επικυρώσει τη
μία και μοναδική ιστορική αλήθεια» για
τη «βουλγαρική εθνότητα» στη Βόρεια
Μακεδονία.

Στην απογραφή του 2021 μόλις
3.000 άτομα που ζουν στη Βόρεια Μα-
κεδονία απέμειναν να δηλώνουν
«Βούλγαροι». Για τη Σόφια το συμπέ-
ρασμα ήταν σαφές: οι περισσότεροι
προφανώς είχαν δεχτεί απειλές ώστε

να μη δηλώσουν τη «βουλγαρική»
τους ταυτότητα.

Το σχέδιο του νέου Βούλγαρου πρω-
θυπουργού Πέτκοφ είναι να εγκαινιάσει
διαπραγματεύσεις στους τομείς των με-
ταφορών, της οικονομικής συνεργα-
σίας, του πολιτισμού και της ασφάλειας
με τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ ομάδες
ειδικών καλούνται να παρουσιάσουν
συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι το
τέλος της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ,
τον Ιούλιο του 2022. 

ΣΣε εξέλιξη η μάχη
για την τιμή της 
μπαγκέτας στη Γαλλία

Η γαλλική μπαγκέτα βρίσκεται
στο επίκεντρο της διαμάχης που
έχει ξεσπάσει μετά την απόφαση
της μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρ-
κετ Leclerc να κατεβάσει την τιμή
του φημισμένου ψωμιού στα 29 λε-
πτά, προκαλώντας πλήθος αντιδρά-
σεων από αρτοποιούς και αγρότες.

«Πόλεμο της μπαγκέτας» χαρα-
κτηρίζουν τα γαλλικά ΜΜΕ το ζήτη-
μα που μονοπωλεί τα τελευταία
24ωρα το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης, καθώς η ξανθιά μπαγκέτα
είναι βασικό αγαθό για εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες Γάλλων, οι
οποίες είναι υποχρεωμένες να εξε-
τάζουν προσεκτικά τις τιμές.

Αρτοποιοί και αγρότες αντέδρα-
σαν έντονα κατά της χαμηλής τιμής
καταγγέλλοντας τη Leclerc για αθέ-
μιτο ανταγωνισμό. Υποστηρίζουν
ότι λόγω της αύξησης της τιμής του
αλευριού η αλυσίδα δεν μπορεί να
βγάζει κέρδη από την μπαγκέτα,
ενώ η απόφασή της να ρίξει τόσο
την τιμή «απαξιώνει τη συμβολή
αγροτών, μυλωνάδων και αρτοποι-
ών σε αυτό το μοναδικό προϊόν». Η
μέση τιμή της μπαγκέτας διαμορ-
φώθηκε το 2021 γύρω στα 90 λεπτά.

Η Βόρεια Μακεδονία θα
βάλει και «βουλγαρική 
εθνότητα» στο Σύνταγμά της 
για να άρει η γειτονική χώρα 
το βέτο της ένταξής της στην ΕΕ

Λαβρόφ: Η Δύση βρίσκεται σε «πολεμική μέθη», επιδιώκει προβοκάτσια στην Ουκρανία
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Με μόνο μία λέξη άλλαξαν 
οι σχέσεις Σόφιας - Σκοπίων



Πολλά νέα προϊόντα και περισσότεροι δικαιούχοι μπορούν
να ενταχθούν στο πρόγραμμα βιολογικών καλλιεργειών του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογι-
σμού 490 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Σπήλιος
Λιβανός, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκη-
ρυχθεί το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας (Μέτρο 11 του
ΠΑΑ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αυξημένο σε σχέση με το
προηγούμενο και με διευρυμένο το πλάνο δραστηριοτήτων και
καλλιεργειών που καλύπτει.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει ο κ.
Λιβανός, για πρώτη φορά ως επιλέξιμες είναι οι ροδιές, τα ακτι-

νίδια, οι συκιές, οι μικρόκαρπες/δάσους (goji berry, blueberry,
raspberry κ.ά.), καθώς και μια πλειάδα κηπευτικών όπως εν-
δεικτικά τομάτα, αγγούρι, φασολάκια μελιτζάνα, πιπεριά, καρ-
πούζι και πεπόνι. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται όλες οι καλ-
λιέργειες που είχαν ενταχθεί στην 1η πρόσκληση του μέτρου
και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην 3η. Επίσης, για πρώτη φορά
σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας εντάσσονται τα μελίσσια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή ενισχύσεων για τη
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, καθώς και για τη διατήρηση
σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής. Επιπλέον,

θα εκδοθούν δύο προσκλήσεις, εκ των οποίων η μία θα αφορά
στις αροτραίες καλλιέργειες και η άλλη θα αφορά στις μόνιμες
καλλιέργειες, στα κηπευτικά και στα αρωματικά - φαρμακευτι-
κά φυτά. «Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε τα βιολο-
γικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές. Δημιουργούμε στέρεα
θεμέλια για τη βιοκαλλιέργεια και ενισχύουμε τους παραγω-
γούς με κάθε δυνατό μέσο. Διευρύνοντας τις επιλέξιμες καλ-
λιέργειας δίνουμε τη δυνατότητα και σε νέους βιοκαλλιεργητές
να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και
κατ’ επέκταση και του εισοδήματός τους», δήλωσε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός.
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Σπήλιος Λιβανός: Ποιοι θα μοιραστούν 490 εκατ. ευρώ για τις νέες βιολογικές καλλιέργειες

Μ
όλις το 18,8% των εργαζομέ-
νων στην Ελλάδα, ήτοι
734.667 άτομα, απασχολεί-
ται σε επαγγέλματα με πλή-

ρη δυνατότητα τηλεργασίας. Τα στοιχεία
αυτά προκύπτουν από έρευνα του ΣΕΒ,
σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βρίσκε-
ται στη 19η θέση μεταξύ των 27 χωρών της
ΕΕ ως προς το ποσοστό των εργαζομένων
που τηλεργάζονται, με ποσοστό που φθά-
νει στο 7%.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ένα ποσοστό
38,8% (1.517.643 απασχολούμενοι) έχει
μερική δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για
παράδειγμα πωλητές, μηχανικοί κ.ά., ενώ
1.658.721, δηλαδή το 42,4%, απασχολούν-
ται σε επαγγέλματα που δεν έχουν καμία
δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για παρά-
δειγμα οδηγοί αυτοκινήτων, χειριστές μη-
χανημάτων κ.ά.

Αύξηση σε σχέση με το 2019
Ωστόσο, έχει υπάρξει σημαντική αύξη-

ση σε σχέση με το 2019, όπου το ποσοστό
ήταν μόλις 1,9%, ενώ σύμφωνα με άλλη
έρευνα του Eurofound (Ιούλιος 2020) τα
ποσοστά τηλεργασίας έχουν εκτοξευτεί,
με αρκετές χώρες να ξεπερνούν το 50%
και με την Ελλάδα να υπερβαίνει το 30%.
«Παρά το γεγονός πως η τηλεργασία αυ-
ξήθηκε κατά την πανδημία, οι πραγματι-

κές της δυνατότητες είναι ακόμα μεγαλύ-
τερες και συμβαδίζουν με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ήδη
πολλές επιχειρήσεις αξιολογούν τις δυνα-
τότητες μετάβασης, μετά την πανδημία, σε
ένα υβριδικό μοντέλο με συνδυασμό τη-
λεργασίας και φυσικής παρουσίας των
εργαζομένων», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπο-
ρούν να λαμβάνουν τις σωστές αποφά-
σεις, χρειάζονται επαρκή τεκμηρίωση αλ-
λά και τη συνεκτίμηση διάφορων παρα-
γόντων που καθορίζουν την «τεχνική δυ-
νατότητα» άσκησης των εργασιακών κα-
θηκόντων από απόσταση.

Σύμφωνα με μελέτη του Joint Research
Centre (JRC), από τα συνολικά 120 επαγ-
γέλματα (τριψήφιος ISCO) της διεθνούς
κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων, μόλις
τα 24 έχουν πλήρη δυνατότητα, τα 40
έχουν μερική δυνατότητα, ενώ τα 56, δη-
λαδή σχεδόν το 50% των επαγγελμάτων,
δεν έχουν καμία δυνατότητα τηλεργασίας.

H δυνατότητα τηλεργασίας για κάθε
επάγγελμα καθορίζεται κυρίως από τα κα-

θήκοντα εργασίας: Πνευματικά καθήκοντα
κατά τα οποία οι εργαζόμενοι επεξεργά-
ζονται πληροφορίες ή ιδέες. Κοινωνικά κα-
θήκοντα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι αλ-
ληλοεπιδρούν με τρίτους (πελάτες, συνερ-
γάτες κ.ο.κ.). Φυσικά καθήκοντα, τέλος, για
τα οποία απαιτείται φυσική παρουσία των
εργαζομένων. Επίσης, καθορίζεται από τις
μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με τις
μορφές οργάνωσης εργασίας, και τα εργα-
λεία εργασίας, δηλαδή τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των κα-
θηκόντων. Το γεγονός ότι 10 από τα 20
επαγγέλματα με την υψηλότερη απασχόλη-
ση στην Ελλάδα δεν έχουν καμία δυνατότη-
τα τηλεργασίας συνδέεται με το ιδιαίτερα

χαμηλό επίπεδο ψηφιακού μετασχηματι-
σμού των επιχειρήσεων (και ανάλογης ορ-
γάνωσης της εργασίας) στην Ελλάδα. Η
πρόσβαση σε τεχνολογίες και ο εκσυγχρο-
νισμός των αντικειμένων εργασίας μπορεί
να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των ερ-
γαζομένων στην Ελλάδα που μπορούν να
εργαστούν από απόσταση, απολαμβάνον-
τας τα οφέλη της τηλεργασίας.

Μόλις το 18% 
των εργαζoμένων
μπορεί να
τηλεργαστεί

Στη 19η θέση η Ελλάδα
μεταξύ των 27 χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Μ
ε... αέρα σχεδόν 3 δισ.
ευρώ στον προϋπολογι-
σμό λόγω μικρότερου ελ-
λείμματος και με ορίζον-

τα δύο μηνών το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης σχεδιάζει το νέο πακέ-
το επιδοτήσεων για το ρεύμα και το φυ-
σικό αέριο.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι
έρχεται επέκταση των μέτρων αντιμε-
τώπισης του ενεργειακού κόστους και
τον Φεβρουάριο αλλά και «για όσο
χρειαστεί». Τον τρέχοντα μήνα διατί-
θενται συνολικά 400 εκατ. ευρώ για την
επιδότηση του ρεύματος και του φυσι-
κού αερίου, καλύπτοντας μέρος του αυ-
ξημένου κόστους της ενέργειας. 

«Καλύπτουμε ένα κομμάτι της αύξησης»
«Επειδή υπάρχει αυτή η κρίση, καλύ-

πτουμε ένα κομμάτι της αύξησης του
κόστους στο ενεργειακό πεδίο και αυτό
θα το κάνουμε και τον Φεβρουάριο και
για όσο χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Σταϊκούρας. Σημειώνεται ότι
χθες η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής
ενέργειας διαμορφώθηκε στα 290 ευ-
ρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ το φυσικό αέ-
ριο λόγω της αβεβαιότητας που υπάρ-
χει στις σχέσεις Δύσης - Ρωσίας με
αφορμή την Ουκρανία εκτινάχθηκε εκ
νέου στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα

έναντι των 65 ευρώ στα οποία είχε υπο-
χωρήσει πριν από δέκα μέρες.

Ο κ. Σταϊκούρας έθεσε το θέμα και
στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους
των θεσμών, οι οποίοι έχουν βάλει
στο... μικροσκόπιο τις επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς ρεύματος και φυ-
σικού αερίου των νοικοκυριών. Άμεσα
συναρτώμενο με τις κρατικές επιδοτή-
σεις στην ενέργεια είναι και το θέμα της
επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Για τις επιστρεπτέες προκαταβολές
Ο υπουργός Οικονομικών, ερωτηθείς

αν θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβά-
σεις για τις επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, δήλωσε ότι «θα αξιολογήσουμε την
κατάσταση το επόμενο διάστημα ανά-
λογα με την πορεία των κρίσεων». Ση-
μειώνεται ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνη-
ση έχει ανακοινώσει την έναρξη επι-
στροφής των ποσών που οφείλουν οι
επιχειρήσεις από τον προσεχή Ιούλιο. 

Εξόφληση σε δέκα δόσεις
Στην άσκηση του οικονομικού επιτε-

λείου σχετικά με τα μέτρα στήριξης και

τις άλλες παρεμβάσεις που πρέπει να
γίνουν εντάσσεται και ο νέος ΕΝΦΙΑ,
για τον οποίο, σύμφωνα με τον κ. Σταϊ-
κούρα, αναμένεται μέσα στις προσε-
χείς 15 ημέρες να ανακοινωθεί το τελι-
κό πλαίσιο. 

Όπως είπε, ο στόχος του υπουργείου
Οικονομικών είναι να ξεκινήσει η πλη-
ρωμή του μέσα στον Μάρτιο και η εξό-
φληση του να γίνει σε δέκα μηνιαίες
δόσεις. 

Πρόσθεσε, δε, ότι θα ενσωματωθεί ο
συμπληρωματικός φόρος στον κύριο
και με την αλλαγή προς το καλύτερο
των συντελεστών ο τελικός ΕΝΦΙΑ θα
είναι έως και 70 εκατ. ευρώ μειωμένος
σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Μάλιστα, το συγκεκριμένο θέμα απο-
τέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς συζή-
τησης με τους θεσμούς, η οποία, όπως
είπε ο κ. Σταϊκούρας, «πήγε πολύ κα-
λά». Τέλος, σε ό,τι αφορά τις φορολογι-
κές δηλώσεις, η υποβολή τους θα ξεκι-
νήσει από τον Μάρτιο και η πληρωμή
του φόρου θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο,
όπως και πέρυσι. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κωστής Χατζηδάκης: 
«Η Ψηφιακή Κάρτα
Εργασίας από όνειρο
γίνεται πραγματικότητα»

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την
έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και
το υπουργείο Εργασίας προωθεί το σχετικό
εγχείρημα με διαδικασίες-εξπρές. Χθες έγι-
νε σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με την ομάδα έργου
για την υλοποίηση του μέτρου, στην οποία
συμμετείχαν η γενική γραμματέας Εργασίας
Άννα Στρατινάκη, η οποία συντονίζει το έργο,
αλλά και στελέχη της αναδόχου εταιρείας
ΟΤΕ και των υπεργολάβων 01 Solutions και
Ogilvy.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν οι εξής
τρεις κινήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό
διάστημα: 

1. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική της ψη-
φιακής κάρτας θα έχει ολοκληρωθεί μέσα
στον Φεβρουάριο. 

2. Εντός του επόμενου μηνός θα ξεκινήσει
διαβούλευση με τους εργοδότες και τους ερ-
γαζόμενους στους κλάδους των τραπεζών
και των σουπερμάρκετ, καθώς και με φο-
ρείς. Η διαβούλευση ξεκινά από τους συγκε-
κριμένους κλάδους, καθώς έχουν πολύχρο-
νη εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών συ-
στημάτων ωρομέτρησης και παρουσιολογί-
ου και θα είναι από τους πρώτους στους
οποίους θα εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα.

3. Τον προσεχή Ιούνιο θα ξεκινήσει η
εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας
από τον κλάδο των τραπεζών και τα σουπερ-
μάρκετ, η οποία στη συνέχεια θα επεκταθεί
σε όλους τους κλάδους (μεγάλες και μικρές
επιχειρήσεις). 

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η ψη-
φιακή κάρτα εργασίας, η σημαντικότερη με-
ταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου, αρ-
χίζει από όνειρο να γίνεται πραγματικότητα.
Το έργο αυτό ξεκίνησε να υλοποιείται και θα
προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς
είναι βασική προτεραιότητα για το υπουρ-
γείο Εργασίας και την κυβέρνηση».
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Χρήστος Σταϊκούρας: 
«Τουλάχιστον για δύο μήνες» -
«“Κλειδώνει” σε 15 μέρες 
και ο νέος ΕΝΦΙΑ»

Νέο πακέτο ενισχύσεων
για ρεύμα και αέριο



Εξαιρετικά επισφαλής μπορεί να
αποδειχτεί κάθε πρόβλεψη για τη
βραχυπρόθεσμη κίνηση της εγχώριας
χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς όλα
τα μέτωπα ανησυχιών παραμένουν
ανοιχτά και η τάση είναι απολύτως «ει-
σαγόμενη». Σύμφωνα με τον Ηλία Ζα-
χαράκη, «ήρθε η ώρα που οι αγορές
αρχίζουν τις αναταράξεις, μιας και
μπροστά τους έχουν να αντιμετωπί-
σουν τον πληθωρισμό με το tapering
και την αύξηση των επιτοκίων. Η Λαγ-
κάρντ για δεύτερη φορά παραδέχτηκε
ότι η εκτίμηση για τον πληθωρισμό
ήταν λάθος, ενώ οι Κεντρικές Τράπε-
ζες έχουν μπροστά τους να λύσουν μια
πολύ δύσκολη εξίσωση». Όλα δεί-
χνουν ότι μπαίνουμε σε μια φάση
διόρθωσης, με volatility που μπορεί να
πάρει χρόνο. Τεχνικά και όσον αφορά
τον Γενικό Δείκτη, τελευταία ελπίδα

των αγοραστών, προκειμένου να δια-
τηρηθεί «ζωντανό» το σενάριο για κί-
νηση προς τις 1013 μονάδες, είναι η
ανακατάληψη των 950 μονάδων ή να
αντέξει η επόμενη ζώνη στήριξης στις

900 - 895 μονάδες. Σε αντίθετη περί-
πτωση, με κλείσιμο χαμηλότερα των
895 μονάδων οι επόμενες στηρίξεις
θα είναι στις 880 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών), 877 και 865 μονάδες.

Νέο ρεκόρ στις ΑΠΕ 
το 2021 για την EGP

Η Enel Green Power (EGP) σημείωσε
νέο ρεκόρ το 2021 κατασκευάζοντας
5.120 MW νέας χωρητικότητας ανανεώ-
σιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων
220 MW για αποθήκευσης ενέργειας με
μπαταρίες για πρώτη φορά. Αυτός ο
αριθμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση
2.014 MW (+64,8%) σε σύγκριση με τη
χωρητικότητα ανανεώσιμης ενέργειας
που εγκαταστάθηκε το 2020. Επιπλέον, η
EGP σημείωσε ρεκόρ όσον αφορά την
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσι-
μες πηγές το 2021 με περίπου 119 TWh,
εκ των οποίων 55,4 TWh αιολικής και
ηλιακής ενέργειας, ενώ σημείωσε αύξη-
ση 9 TWh σε σύγκριση με το 2020, με 57
TWh υδροηλεκτρικής και 6 TWh γεω-
θερμικής ενέργειας. 

Ο Μίνος Μωυσής προτάθηκε 
από το ΤΧΣ για CEO της Αττικής

Ο Μίνος Μωυσής αποτελεί την πρότα-
ση του ΤΧΣ για την ανάληψη καθηκόν-
των μεταβατικού διευθύνοντος συμ-
βούλου στην Τράπεζα Αττικής, η οποία,
όπως όλα δείχνουν, θα γίνει αποδεκτή
και από το σχήμα ΤΜΕΔΕ - Ellington. Ο
κ. Μωυσής θα κληθεί να προχωρήσει
μέσα στους επόμενους έξι επτά μήνες,
που θα διαρκέσει η θητεία του, τα βήμα-
τα που απαιτούνται για την αναδιάρθρω-
ση της τράπεζας. Ειδικότερα, το credit
file review θα πρέπει να ολοκληρωθεί
πριν από το τέλος Απριλίου και την εκ-
πνοή της περιόδου δημοσίευσης οικο-
νομικών καταστάσεων χρήσης 2021,
ώστε η Attica να πάρει τη ζημιά που θα
προκύψει στο δ’ τρίμηνο του 2021.

Νίκας: Στο 98,83% το ποσοστό
της Cryred Investments

Στο 98,83% από 95,05% προηγουμένως
ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
που κατέχει άμεσα και έμμεσα η Cryred
στην εταιρεία ΠΓ Νίκας, κατόπιν απόκτη-
σης μετοχών στις 24 και 25 Ιανουαρίου,
στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης. Ειδικότερα, η Cryred στις 24
Ιανουαρίου 2022 απέκτησε συνολικά
1.989.892 κοινές ονομαστικές μετοχές
της Νίκας έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή
και στις 25 Ιανουαρίου 2022 απέκτησε
συνολικά 16.169 κοινές ονομαστικές με-
τοχές της εταιρείας έναντι 1,24 ευρώ ανά
μετοχή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Την τροποποίηση του καταστατικού της Ιντερτέκ Ανώνυμος
Εταιρεία - Διεθνείς Τεχνολογίες (Intertech) καλείται να απο-
φασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγ-
μένης στις 9 Φεβρουαρίου. Με την εν λόγω τροποποίηση θα δι-
ευρυνθεί ο σκοπός της εταιρείας και θα μπορεί να παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σχεδίασης, εκτέλε-
σης, εγκατάστασης, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης έργων
προμήθειας και εγκατάστασης μηχανικού, ηλεκτρικού, ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού ή συνδυασμού αυτών.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, από τις 26 Ιουλίου 2021 ο βασικός
μέτοχος της Intertech είναι η Eurobank με ποσοστό 29,48%. Η
τράπεζα απέκτησε το πακέτο μετοχών του Δημήτρη Κοντομηνά.
Για την ακρίβεια, η Eurobank το έβγαλε στον πλειστηριασμό
και η Eurobank το αγόρασε. Φαίνεται δε ότι οι λοιποί μέτοχοι
που κρατούσαν τον Κοντομηνά στο ΔΣ ξέροντας την κατάσταση
της υγείας του δεν ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν. Ποσοστό
28,45% διαθέτει ο Κώστας Αμοιρίδης, ενώ το 5,0435% είναι στην
κατοχή του Τρύφωνα Αλευρίτη μέσω της κυπριακής Tral Ltd.

Την προσεχή Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου θα βγει εκ νέου στο
σφυρί το γνωστό ημιτελές ακίνητο της Βωβός Διεθνής Τεχνι-
κή επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, κοντά στο «δα-
χτυλίδι», που προοριζόταν για συγκρότημα με γραφεία, κα-
ταστήματα και υπόγειους χώρους στάθμευσης, αλλά το 2006
«μπλοκαρίστηκε» από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο πλει-
στηριασμός με επισπεύδουσα τη Hellas Capital Leasing θα
έχει ως τιμή πρώτης προσφοράς τα 4,8 εκατ. ευρώ. Τελευταία
φορά που είχε βγει ξανά το ακίνητο στο σφυρί ήταν στο τέλος
Δεκεμβρίου, αλλά υπήρξε ματαίωση της διαδικασίας ελλεί-
ψει πλειοδοτών. Μένει να φανεί αν και την επόμενη εβδομά-
δα θα έχουμε μια από τα ίδια και αν το «γιαπί» μαζί με το οικό-
πεδο των 8,2 στρεμμάτων θα παραμείνουν στα αζήτητα.

Στο σφυρί και πάλι ακίνητο του Βωβού στην Κηφισίας

Εξελίξεις με το καταστατικό της Intertech
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Μεταβλητότητα μέχρι νεωτέρας στο ΧΑ



Netcompany - Intrasoft: 
Επανεκκίνηση με νέο όνομα

Η Netcompany - Intrasoft, μέχρι πρότινος Intrasoft Inter-
national και από τον Νοέμβριο του 2021 μέλος του Netcom-
pany Group A/S, επανασυστήνεται σε κοινό, μετόχους και
συνεργάτες εντός και εκτός Ευρώπης, παρουσιάζοντας τη
νέα της εταιρική ταυτότητα. Η Netcompany - Intrasoft, έχον-
τας ως εχέγγυο την 26 ετών εμπειρία και την ηγετική της θέ-
ση στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ΙΤ στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώνει τις
δυνάμεις της με το Netcompany Group, αποκτώντας νέα δυ-
ναμική στην ευρωπαϊκή αγορά της Πληροφορικής. Ο νέος
λογότυπος, το νέο όνομα και η νέα εταιρική ταυτότητα σημα-
τοδοτούν τη νέα αυτή εποχή για την εταιρεία, καθώς και τη
δέσμευσή της για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της
με πελάτες και συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Net-
company Group εξαγόρασε την Intrasoft International SA
τον Νοέμβριο του 2021, σε μια κίνηση που στοχεύει στο να
δημιουργήσει τον επόμενο ευρωπαϊκό ηγέτη στον τομέα της
Πληροφορικής, με περισσότερους από 6.500 εργαζομένους
υψηλών δεξιοτήτων και μια ευρεία παρακαταθήκη τόσο
στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράθυρο στην Αίγυπτο 
ανοίγει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Διέξοδο και μέσω Θεσσαλονίκης για να φτάνουν διά θα-
λάσσης -και συνδυασμένων μεταφορών- στις αγορές της
Ευρώπης τα αιγυπτιακά ευπαθή προϊόντα, που πραγματο-
ποιούν μεγάλες εξαγωγές στη Γηραιά Ήπειρο, φαίνεται ότι
«βλέπουν» τα στελέχη της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυ-
γας του Σουέζ (SCZone). Προς την κατεύθυνση αυτή θα με-
λετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ναυτιλιακής γραμμής
για ευπαθή εμπορεύματα και χύδην φορτίο, στο πλαίσιο του
συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Οργανι-
σμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και της SCZone σε διαδικτυα-
κή τελετή, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και του γενικού γραμμα-
τέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Energean: Στο Ισραήλ 
πλωτή μονάδα επεξεργασίας
υδρογονανθράκων

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αναχωρήσει
από το ναυπηγείο Admiralty της Σιγκαπούρης,
η πλωτή μονάδα επεξεργασίας υδρογονανθρά-
κων Energean Power που προβλέπεται να εγ-
κατασταθεί 90 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ισ-
ραήλ, προκειμένου στη συνέχεια η Energean
να ξεκινήσει την παραγωγή από το κοίτασμα
Karish στο γ’ τρίμηνο του έτους. Όπως γνωστο-
ποίησε η εταιρεία, η Energean Power θα είναι
η πρώτη πλωτή μονάδα με βάση το φυσικό αέ-
ριο που θα λειτουργήσει στη Μεσόγειο. Πρό-
κειται για μια υποδομή που θα διαχειρίζεται
έως 22 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τη
μέρα και έως 32.000 βαρέλια πετρελαίου τη
μέρα, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα
αποθήκευσης έως 800.000 βαρελιών πετρε-
λαίου. Η Energean Power αποτελεί μέρος της
ύψους 1,7 δισ. δολαρίων ανάπτυξης του κοιτά-
σματος Karish στη θάλασσα του Ισραήλ.

Wealth Avenue: Διαπραγμάτευση
μετοχών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών
της επενδυτικής εταιρείας Wealth Avenue PLC
στη ΝΕΑ του ΧΑΚ, αφού έλαβε το «πράσινο
φως» από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρημα-
τιστηρίου Αξιών Κύπρου για την εισαγωγή
32.097.500 μετοχών με τιμή εισαγωγής τα 0,28
ευρώ, θα έχει το Χρηματιστηριακό ISIN
CY0109610614 και οι κωδικοί διαπραγμάτευ-
σης (ticker symbol) της μετοχής στα ελληνικά
και τα αγγλικά θα είναι ΓΟΥΕΛΘ και WEALTH
αντίστοιχα. Η νεοϊδρυθείσα ελληνικών συμφε-
ρόντων εταιρεία διαθέτει διοικητική ομάδα με
πλούσια εμπειρία στο real estate και τις επεν-
δύσεις με ολοκληρωμένα έως τώρα πάνω από
350 έργα οικιστικής και εμπορικής χρήσεως
επιφάνειας 76.000 τμ. 

Στη Singular Logic έργο ψηφιακού
τουρισμού για τον Δήμο Αμαρίου 

Ο Δήμος Αμαρίου ανέθεσε στη Singular
Logic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, έπειτα
από σχετικό διαγωνισμό το έργο «Ψηφιακές
διαδρομές στο Αμάρι». Με το έργο αυτό ο Δή-
μος Αμαρίου στοχεύει στην τοπική αειφόρο
ανάπτυξη του Αμαρίου, στη δημιουργία επι-
πρόσθετων κινήτρων για την αύξηση της τουρι-
στικής επισκεψιμότητας μέσω καινοτόμων
ψηφιακών συστημάτων, που αναδεικνύουν την
περιοχή και ενισχύουν τη διάδραση με τα αξιο-
θέατά της, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπη-
ρεσίες στον επισκέπτη. Παράλληλα, με το έργο
αυτό ο δήμος στοχεύει στην ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας.
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Ιστορικό ρεκόρ 
σε έσοδα και κέρδη 
για τη Mytilineos

Η Νίκη Φωτίου πρόεδρος
της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων
από τη Νίκη Φωτίου ως μη εκτελεστικό μέλος και πρό-
εδρο της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ. Η κυρία Φωτί-
ου διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των Ελεγκτι-
κών Εταιρειών και της Ναυτιλίας, έχοντας υπό την ευθύ-
νη της μεταξύ άλλων τον έλεγχο και υποβολή αναφορών
- εκθέσεων χρηματοοικονομικών, διεθνούς φορολογίας
και εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα πρότυπα
που ορίζουν κορυφαία διεθνή χρηματιστήρια, όπως των
ΗΠΑ, ενώ έχει διατελέσει και μέλος σε διοικητικά συμ-
βούλια εισηγμένων και μη εταιρειών ανά τον κόσμο.

Α ύξηση 26% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα
μειοψηφίας ανακοίνωσε η Mytilineos για το 2021,

στα 162 εκατ. ευρώ έναντι 129 εκατ. ευρώ το 2020. Αντί-
στοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,193
ευρώ αυξημένα κατά 31% σε σύγκριση με το προηγούμε-
νο έτος. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του
Κύκλου Εργασιών κατά 40% σε 2.664 εκατ. ευρώ σε σύγ-
κριση με 1.899 εκατ. ευρώ το 2020 και αύξηση 14% των
κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
που ανήλθαν σε 359 εκατ. ευρώ έναντι 315 εκατ. ευρώ το
προηγούμενο έτος. Σημειώνει ταυτόχρονα ότι το προτει-
νόμενο μέρισμα στα 0,42 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμο-
σμένο για τις ίδιες μετοχές) είναι αυξημένο κατά 10,4%
σε σύγκριση με το 2020. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός
διαμορφώθηκε στα 803 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μό-
χλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) να διαμορφώ-
νεται στο 2,2x, τη χρονιά με το υψηλότερο κόστος επεν-
δύσεων κατά την οποία πολύ σημαντικές επενδύσεις εί-
τε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL SPORTS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
πρόεδρος της Παγκόσμια
Συνομοσπονδίας Ποδοσφαί-
ρου (FIFA), ο οποίος ξεκίνη-
σε από ένας απλός υπάλλη-

λος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας
(UEFA) που έκανε τις κληρώσεις των ευ-
ρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσε-
ων, παρουσιάστηκε ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο
και είπε τόσες κουταμάρες που στο τέ-
λος και ο ίδιος προσπάθησε να τις μαζέ-
ψει, χωρίς όμως να το καταφέρει. 

Στην προσπάθειά του να πείσει τους
ευρωβουλευτές ότι έχει αγαθές προθέ-
σεις με την απόφασή του να γίνεται
Μουντιάλ ποδοσφαίρου κάθε δύο χρό-
νια, ξεστόμισε το εξής απίθανο, ας τον...
απολαύσουμε: «Πρέπει να συμπεριλά-
βουμε ολόκληρο τον κόσμο για να δώ-
σουμε ελπίδα στους Αφρικανούς, για
παράδειγμα, ώστε να μη χρειαστεί να

διασχίσουν τη Μεσόγειο για να βρουν
ίσως μια καλύτερη ζωή, αλλά πιο πιθανό
είναι να βρουν τον θάνατο στη θάλασσα»! 

Η δήλωση αυτή προκάλεσε σοκ στους
ευρωβουλευτές που τον παρατηρούσαν
με δυσφορία, καθότι αντιλήφθηκαν ότι
χρησιμοποίησε το Μεταναστευτικό, που
είναι σοβαρή υπόθεση στην Ευρώπη, για
να πείσει ότι αξίζει να γίνεται Μουντιάλ
κάθε δύο χρόνια. Αφού ο Ινφαντίνο κα-
τάλαβε την γκάφα ολκής που έκανε, μετά
προσπάθησε να το… μαζέψει χρησιμο-
ποιώντας τη γνωστή πατέντα των πολιτι-
κών ή άλλων επωνύμων, ότι παρερμη-
νεύτηκαν οι δηλώσεις του.

«Δεδομένου ότι κάποιες αναφορές
μου, που έγιναν στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης νωρίτερα, σήμερα φαίνεται να
έχουν παρερμηνευθεί και μεταδοθεί
εκτός του γενικότερου πλαισίου, θα ήθε-
λα να διευκρινίσω ότι αν υπάρχουν πε-

ρισσότερες διαθέσιμες ευκαιρίες, συμ-
περιλαμβανομένης της Αφρικής, αλλά
φυσικά όχι μόνο σε αυτή την ήπειρο, αυ-
τό θα επιτρέψει στους ανθρώπους να πά-
ρουν αυτές τις ευκαιρίες στις χώρες
τους». Και τον... πιστέψαμε.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ένα «πιόνι» των
τραπεζών και των μεγάλων funds του
κόσμου, που θέλουν την ανατροπή του
καθεστώτος να διοργανώνεται Μουντιάλ
κάθε τέσσερα χρόνια για προφανείς λό-
γους. Να παίρνουν η FIFA και μέσω αυ-
τής οι χρηματοδότες του εγχειρήματος
όλο ή σχεδόν όλο το χρήμα του ποδο-
σφαίρου. Και ας διαλυθούν η UEFA και οι
διασυλλογικές της διοργανώσεις. 

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της
θρασύτητας της FIFA και του Ινφαντίνο,
να υπενθυμίσουμε ότι το φετινό Μουν-
τιάλ θα γίνει τον χειμώνα, από Νοέμβριο
έως Δεκέμβριο, επειδή έτσι ήθελαν τα

πετροδόλαρα της χώρας. Μάλιστα, το
σκάνδαλο για «υπόγειες διαδρομές»
χρήματος πριν από την ψηφοφορία είχε
ως αποτέλεσμα την εκπαραθύρωση από
την καρέκλα τους τόσο του πρώην προ-
έδρου της FIFA, του Ελβετού Σεπ Μπλά-
τερ, όσο και αυτού της UEFA, του Γάλλου
Μισέλ Πλατινί. Μάλιστα, στην προπαγάν-
δα υπέρ του Κατάρ είχε αναμειχθεί και ο
πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρα-
τίας Νικολά Σαρκοζί!

«Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια για
να μην πνίγονται οι μετανάστες»

Τραγική δήλωση 
του προέδρου της FIFA 
Τζάνι Ινφαντίνο
στο Συμβούλιο της Ευρώπης



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ματς «do or die»
αντιμετωπίζει σήμερα το μεσημέρι στον
Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ για μια θέση στον
τελικό του Australian Open στη Μελβούρ-
νη. Το παιχνίδι αναμένεται να αρχίσει κατά
τις 11.30 ώρα Ελλάδας, καθότι θα προηγη-
θεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Ισπα-
νό Ράφα Ναδάλ με τον Ιταλό Ματέο Μπε-
ρεντίνι. Ο Τσιτσιπάς έχει ρεκόρ δύο νίκες
και έξι ήττες με τον Ρώσο τενίστα και μια
ολόκληρη ιστορία από… βρισιές, ειρωνείες
και mind games. Το παραδέχτηκε και ο
ίδιος ο Στέφανος ότι στο παρελθόν κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα ο Μεντβέντεφ τού
έλεγε συνέχεια να ζητήσει συγγνώμη επει-
δή έπειτα από σερβίς του Στέφανου βρήκε
φιλέ και κατέληξε πόντος. Μια άλλη φορά
βρίστηκαν στα ρωσικά - ο Στέφανος τα μι-
λάει πολύ καλά, καθώς η μητέρα του είναι
Ρωσίδα. Στις δε καθιερωμένες δηλώσεις
τους ο ένας εκθείασε τον άλλον και τόνισαν
ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ για τελικό Μεταγραφικά
Τέσσερις μέρες προτού εκπνεύσει η μεταγρα-

φική περίοδος του Ιανουαρίου και ο ΠΑΟΚ πήρε
τον Πορτογάλο μέσο Φελίπε Σοάρεζ από τη Μο-
ρεϊρένσε, ο Ολυμπιακός τον Πορτογάλο Ζοάο
Καρβάλιο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον νεαρό
Ντιμπί Κεϊτά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η ΑΕΚ
ενδιαφέρεται για τον διεθνή Άγγλο μέσο Τζακ
Γουίλσιρ της Άρσεναλ. Ο Σιμόες της Ένωσης έχει
πρόταση από την Αλ Φάιχα (Σαουδική Αραβία).

Ένας Γιάννης 
δεν φέρνει την άνοιξη…

«Φέτος όλοι θα θέλουν να νικήσουν τους πρω-
ταθλητές», είχε δηλώσει στην αρχή της σεζόν ο
πρωταθλητής των πρωταθλητών Γιάννης Αντετο-
κούνμπο. Το κατάφεραν και οι Καβαλίερς στο
Κλίβελαντ, 115-99 τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάν-
νης τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ριμπά-
ουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στους 22 πόντους ο
Πόρτις, ο οποίος είχε και 7 ριμπάουντ, στους 21 ο
Μίντλετον.

Σπουδαία deals
η Μπαρτσελόνα
Η καταχρεωμένη Μπαρτσελόνα έκα-

νε δύο μεγάλα deals. Έκλεισε πενταετή
συμφωνία με τη σουηδική υπηρεσία μου-

σικής παραγωγής Spotify στη φανέλα για
350 εκατ. ευρώ. Και το μανίκι της θα διαφημί-

ζει την Polkadot, που ασχολείται με κρυπτονο-
μίσματα, η οποία για πέντε χρόνια θα πληρώσει
στους «μπλαουγκράνα» 100 εκατ. ευρώ.

Έχασε η Μιχαέλα, αλλά
κέρδισε το μέλλον

Η εξαιρετική πορεία της Μιχαέλας Λάκη στο
Australian Open Junior σταμάτησε στα προ-
ημιτελικά. Έχασε 2-0 σετ (6-4, 6-0) σε 1 ώρα
και 11 λεπτά από την Αμερικανίδα Λιβ Χόβντι, η
οποία είχε 22 winners και 19 αβίαστα λάθη
έναντι 16 και 32 αντίστοιχα της Λάκη. Ωστόσο η
Λαρισαία τενίστρια, 16 ετών, έδειξε ότι έχει
μέλλον μπροστά της. 

Ο Ολυμπιακός έχασε 10-8 στη Σερβία από τη Ραντνίτσκι
Κρακούγεβατς για την 8η αγωνιστική των ομίλων του
LEN Champions League, βρέθηκε στη 2η θέση του 1ου
ομίλου, αλλά συνεχίζει να κρατάει στα χέρια του την πρό-
κριση στο Final 8 της διοργάνωσης. Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-
2, 1-2, 2-1. Τα γκολ: Γκίλλας 1, Γεννηδουνιάς 1, Φουν-
τούλης 3, Μουρίκης 1, Φιλίποβιτς 2.

Η Λαμία στους
«4», 1-0 τον Άρη

Σε ένα ματς που το σασπένς κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο, η Λαμία με γκολ του
Τζανετόπουλου στο 117’ της παράτασης νίκησε 1-0 τον Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου
Ελλάδας. «Ήρωας» ο γκολκίπερ Σαράνοφ της Λαμίας, ο οποίος έπιασε το πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα
στο 124’! Η Λαμία θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας - Παναθηναϊκός στους «4».
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Ήττα Ολυμπιακού στο πόλο
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Μήπως ο Γιώργος Λιάγκας προ-
ετοιμάζεται για τη θέση του Γιώργου
Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
από την επομένη σεζόν;

• Ο Θανάσης Βισκαδουράκης
αποχώρησε από το «Sur-
vivor».

•  Μεγάλες υλικές ζημιές στο διαμέ-
ρισμα της Ζωζώς Σαπουντζάκη από
το ωστικό κύμα της έκρηξης στη λε-
ωφόρο Συγγρού. Διαμένει σε παρα-
κείμενη πολυκατοικία.

• Θύμα χάκερ ο λογαριασμός
του Άρη Σερβετάλη στο In-
stagram.

•  «DWTS»: Συγκλόνισε η αποκάλυ-
ψη της Μαριλίτας Λαμπροπούλου
πως τον πρώην σύζυγό της βρήκε
νεκρό ο 6χρονος γιος της.

• Δημήτρης Σταρόβας και
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μαζί
στη σκηνή από τη νέα σεζόν.

•  «Χρειάστηκε ενάμισης χρόνος για
τη σύλληψη του μωρού μας», απο-
κάλυψε η εγκυμονούσα Εριέττα
Κούρκουλου-Λάτση.

• Δημόσιο ευχαριστώ του
Κώστα Φραγκολιά στον Σάκη
Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη
για την πολύτιμη βοήθειά
τους στην κακοκαιρία.

•  Παραμυθένιος γάμος για τον pas-
try chef Φίλιππο Παπασπύρου και
την αγαπημένη του Μαριάννα Μα-
ραγκίδη!

• « Έριξε» το διαδίκτυο η
Ασημίνα Ιγγλέζου με το
στρινγκ στα χιόνια!

•  Άγγελος Λάτσιος - Γαία Μερκού-
ρη: Γιόγκα με τα μαγιό τους στη χιο-
νισμένη Άνδρο!

• Ανοιχτό το εστιατόριο του
«Masterchef» Λεωνίδα Κου-
τσόπουλου, στο κέντρο της
Αθήνας, προσφέροντας φα-
γητό και φιλοξενία σε όποιον
έχει ανάγκη.

«Σ
αν άστρο» θα λάμψει η πολυτάραχη
ζωή της σπουδαίας λαϊκής τραγουδί-
στριας Μαρίκας Νίνου στο Θέατρο Τέ-
χνης «Κάρολος Κουν», με αφορμή τα

100 χρόνια από τη γέννησή της.
Το αφιέρωμα-υπερπαραγωγή βασίζεται σε πρω-

τότυπα κείμενα αλλά και αυθεντικές γραπτές και
προφορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις, επιστολές της
ίδιας, των οικείων της, των συνεργατών της αλλά και
προσφύγων από τη Σμύρνη, γνωστών και λιγότερο
γνωστών καλλιτεχνών, συναδέλφων, φίλων και «εχ-
θρών» της.

Για το μεγάλο θεατρικό εγχείρημα με τίτλο «Μαρί-
κα Νίνου-Σαν άστρο» η σκηνή της οδού Φρυνίχου θα
μεταμορφωθεί από τις 11 Φεβρουαρίου σε ένα ρεμ-
πέτικο πάλκο με ζωντανά τραγούδια, χορό και ακρο-
βατικά, πιάνοντας την άκρη του μύθου για το «αηδό-
νι» του ρεμπέτικου από την εποχή που έκανε καριέ-
ρα σαν ακροβάτισσα, στο πλευρό του Νίνου Νικολαΐ-
δη, γνωστών τότε ως «Ντούο Νίνο».

Η Αρμένισα Ευαγγελία Αταμιάν (το πραγματικό της
όνομα) ήρθε στη ζωή το 1922, πάνω στο βαπόρι
«Ευαγγελίστρια» με το οποίο φυγαδεύτηκαν πρό-
σφυγες από την καιόμενη Σμύρνη. Αν και νόμιζαν
πως δεν θα ζήσει, επειδή γεννήθηκε μελανιασμένη,
όταν είδαν πως πήρε τα πάνω της, ο καπετάνιος του
καραβιού έσπευσε να τη βαφτίσει, δίνοντάς της το
όνομα Ευαγγελία.

Πέθανε μόλις το 1957. Μετά τον Εμφύλιο, σε μια
Ελλάδα που αναζητούσε ταυτότητα αλλά και εκτό-
νωση, η Μαρίκα Νίνου υπήρξε μία από τις λίγες γυ-
ναίκες που διεκδίκησαν και κατέκτησαν τη θέση
τους στο ανδροκρατούμενο ρεμπέτικο πάλκο. Μέσα

στα επτά χρόνια της καριέρας της ως λαϊκής τραγου-
δίστριας, η Νίνου πρόλαβε όχι μόνο να συνεργαστεί
με σπουδαίους συνθέτες και να πει αξέχαστα τρα-
γούδια -από τα «Καβουράκια» και την «Ταμπακιέρα»
μέχρι το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα»- αλλά και να
δημιουργήσει έναν ολόκληρο μύθο, γύρω από την
ερμηνευτική ικανότητα και τη μνημειώδη σκηνική
της παρουσία, που ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομέ-
να του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού της εποχής.

Όμως και η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσά-
νη μυθοποιήθηκε όσο καμία άλλη, συμβάλλοντας
στη γέννηση ενός πρώιμου star system που χτίστη-
κε σιγά σιγά μέσα από τις ρεκλάμες, τις ειδήσεις, τις
φήμες στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων και
στις μαρκίζες έξω από τις κοσμικές ταβέρνες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριάννα Κάλμπαρη,
με τους Ευγενία Αποστόλου, Βερόνικα Δαβάκη, Δη-
μήτρη Μαγγίνα, Γιάννο Περλέγκα και Μάνο Στεφα-
νάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Παράσταση η ζωή
της Mαρίκας Νίνου



Η Ρένα και η βαφτιστήρα

«Το παιδί τής νονάς θα μοιάσει», λέει ο σοφός
λαός και στην περίπτωση της Ρένας Βλαχοπού-
λου η παροιμία ταιριάζει γάντι. Η απίθανη κωμική
ηθοποιός ήταν η ανάδοχος της μικρής Καλλιόπης
Ευαγγελίδου, η οποία ακολούθησε τα βήματα της
πρωταγωνίστριας, κάνοντας μεγάλη καριέρα στο
θέατρο αλλά και στην τηλεόραση, με κορυφαίο
ρόλο στη «Λάμψη». Τη σπάνια φωτογραφία από
το μυστήριο έδωσε στη δημοσιότητα ο Άρης Λου-
πάσης, με τους διάσημους γονείς της, Βίλμα Τσα-
κίρη και Γιάννη Ευαγγελίδη, να ποζάρουν χαμο-
γελαστοί.

Ο τολμών νικά

Βράζει το αίμα της Στέλλας Μιζεράκη. Η
νικήτρια του «Power of love 1» βγήκε στα
χιόνια με τα εσώρουχά της, ποζάροντας με
καλλίγραμμη κορμοστασιά, άνεση και… πα-
γωμένο χαμόγελο. Η ιδέα να φωτογραφηθεί
στο πολικό κρύο με sexy διάθεση και εμφά-
νιση είχε αποτέλεσμα, καθώς το θέαμα ήταν
χάρμα οφθαλμών και περισσότεροι από
8.000 followers την αποθέωσαν. Η αλήθεια
όμως ήταν άλλη. «Αγαπώ τα χιόνια, αλλά το
δάγκωσα κανονικότατα για αυτό το ποστ!»,
αποκάλυψε το μοντέλο. 

Η παρουσιάστρια του «Ρουκ
Ζουκ» μάς σύστησε τα αδέλφια
της Άκη και Παναγιώτη. Η Ζέτα
Μακρυπούλια παρευρέθηκε στο
παιδικό πάρτι γενεθλίων για τις
ανιψιές της (κόρες του Άκη και
της Ελίζας) με θέμα την πριγκί-
πισσα του χιονιού («Frozen»)
αναλαμβάνοντας ενεργό δράση
στη γιορτή. Στην παιδική συγ-
κέντρωση, όλοι ήταν ενθουσια-
σμένοι και η χαρά της πρωταγω-
νίστριας αποτυπώθηκε στην οι-
κογενειακή φωτογραφία που δη-
μοσίευσε στο Instagram.

Η Ζέτα και 
τα αγόρια της

Ο μπέμπης και 
ο χιονάνθρωπος

Τ
η χειρότερη εμπειρία της ζωής τους έζησαν ο Βασίλης Χαρα-
λαμπόπουλος και η σύζυγός του Λίνα Πρίντζου. Το ζευγάρι
ηθοποιών βίωσε τον τρόμο και τον πανικό από την έκρηξη

που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κτίριο της Συγγρού, ακρι-
βώς απέναντι από την πολυκατοικία όπου διαμένουν, γλιτώνοντας
κυριολεκτικά από θαύμα. «Έγινε ακριβώς απέναντι από την πολυ-
κατοικία μας! Ήταν τρομακτική! Όπως μας είπε ο πυροτεχνουργός,
ήταν τέτοιο το κύμα που θα μπορούσε να μη ζούσαμε. Διαλύθηκαν
κουφώματα και ψευδοοροφές, είναι σαν να μας βομβάρδισαν, αλλά
ευτυχώς είμαστε όλοι καλά άνθρωποι και σκυλιά!» ενημέρωσε η
Λίνα Πρίντζου μέσω του λογαριασμού της στα social media. Οι φω-
τογραφίες που ανάρτησε ο πρωταγωνιστής μέσα από το διαλυμένο
σπίτι τους έδειχναν κατεστραμμένα κουφώματα και σπασμένα γυα-
λιά πάνω στο κρεβάτι τους. Είχαν άγιο!

ΕΕπίσημη πρώτη έξοδος
Αγκαλιά με την μπέμπα της έσκασε μύτη στα χιόνια η
εντυπωσιακή Τζούλια Νόβα. Η ευτυχισμένη μαμά που γνωρίσαμε
από το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης», εμφανίσθηκε στα
προσωπικά της social media παρέα με τη σχεδόν δύο μηνών
κορούλα της Δάειρα, την οποία έντυσε με χνουδωτή, λευκή
ολόσωμη φόρμα και κουκούλα με αυτάκια. «Οι χειμωνιάτικες
στιγμές είναι πανέμορφες», σχολίασε στη λεζάντα.

Ξετρελαμένος είναι με τον δύο μηνών γιο του ο
Διονύσης Αλέρτας. Ο διάσημος pastry chef και
ο απίθανος πιτσιρικάς ποζάρουν καθημερινά
στο διαδίκτυο, με τελευταίο ενσταντανέ την έκ-
πληξη στο πρόσωπο του μπόμπιρα όταν είδε για
πρώτη φορά χιονάνθρωπο. «Το βλέμμα σου
όταν φέρνουν κι άλλον στο σπίτι στο μέγεθός
σου και δεν ξέρεις αν θα κάτσει για πολύ»,
έγραψε με χιούμορ ο σεφ.
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Σώθηκαν από θαύμα



Τ
ο πιο συχνό πρόβλημα των ανδρών άνω
των 50 ετών είναι η καλοήθης υπερπλα-
σία του προστάτη. Είναι, άλλωστε, και μια
από τις συχνότερες αιτίες για τις οποίες

χειρουργούνται. Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί
50άρηδες και έως το 90% των 70άρηδων και 80άρη-
δων πάσχουν από αυτήν, με το 20-30% από αυτούς
να χρειάζεται τελικά χειρουργική θεραπεία.

Η υπερπλασία του προστάτη δεν είναι «αθώο»
πρόβλημα, καθώς μέσα από τον αδένα διέρχεται η
ουρήθρα, η οποία πιέζεται όσο αυτός διογκώνεται. 

Η συνέπεια είναι να αναπτύσσουν οι πάσχοντες
συμπτώματα, όπως δυσκολίες στην έναρξη της ού-
ρησης, αδυναμία αποβολής των ούρων, μειωμένη
ροή ούρων και διακοπτόμενη ούρηση. Τα συμπτώ-
ματα αυτά αρχικά αντιμετωπίζονται με φαρμακευτι-
κή αγωγή. Όταν όμως ο άνδρας φτάσει στο σημείο
να μην μπορεί να ουρήσει ή έχει συχνές ουρολοι-
μώξεις ή βλέπει συχνά αίμα στα ούρα λόγω του
προστάτη του, όπως συνήθως αποκαλείται η κατά-
σταση, τότε θα χρειαστεί εγχείρηση. 

Το ίδιο και αν, εκτός από προστάτη, έχει και πέ-
τρες στην ουροδόχο κύστη ή οι εξετάσεις του δεί-
ξουν ότι έχει βλάβη στους νεφρούς του. «Συνήθως
χειρουργούμε ηλικιωμένους άνδρες, αλλά αυτό δεν
σημαίνει πως δεν χρειάζονται εγχείρηση οι νεότε-
ροι», λέει ο χειρουργός-ουρολόγος δρ Ηρακλής
Πούλιας, τ. πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας, και συμπληρώνει: «Οι άνδρες κάτω των

65 ετών που χρειάζονται εγχείρηση για καλοήθη
υπερπλασία του προστάτη συνήθως έχουν στενούς
συγγενείς οι οποίοι επίσης χρειάστηκαν την επέμ-
βαση κάποια στιγμή στη ζωή τους. 

Οι εγχειρήσεις στον προστάτη έχουν εξελιχθεί
πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον το ανοιχτό
χειρουργείο που γινόταν κάποτε έχει αντικαταστα-

θεί σε μεγάλο βαθμό από λιγότερο επεμβατικές τε-
χνικές. Η πιο εξελιγμένη από αυτές είναι η λεγόμε-
νη εκπυρήνιση του προστάτη με λέιζερ (τεχνική
HoLEP), κατά την οποία αφαιρείται μόνο το διογκω-
μένο τμήμα του προστάτη, ενώ ο υπόλοιπος προ-
στατικός αδένας παραμένει ανέπαφος». 

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι με
την τεχνική αυτή αντιμετωπίζονται και μεγάλοι προ-
στάτες (άνω των 100 κε), επομένως ο ασθενής απο-
φεύγει το ανοιχτό χειρουργείο (γίνεται με μεγάλη
τομή στην κοιλιά και στην ουροδόχο κύστη ή στην
κάψα του προστάτη). Η ανοιχτή αφαίρεση του αδε-
νώματος του προστάτη είναι μια μεγάλη επέμβαση,
με πολυήμερη νοσηλεία, μεγάλη απώλεια αίματος
και σημαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές. Με την
ενδοσκοπική εκπυρήνιση του προστάτη, όμως,
αφαιρείται όπως προαναφέρθηκε μόνο το αδένω-
μα. Επομένως, ο υπόλοιπος προστάτης και η κάψα
μένουν στη θέση τους και έτσι αποτρέπονται σε με-
γάλο βαθμό οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Περίπου οι μισοί 50άρηδες 
και έως το 90% των 70άρηδων 
και 80άρηδων πάσχουν από 
αυτήν - Συμπτώματα, θεραπεία 
και πότε χρειάζεται εγχείρηση

Η τεχνική της εκπυρήνισης
Είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, με
τη βοήθεια της οποίας αφαιρούνται οι μεγά-
λες και πολύ μεγάλες διογκώσεις του προ-
στάτη. Φανταστείτε τον προστάτη σαν ένα
καρύδι, με κέλυφος και ψίχα. Το «κέλυφος»
είναι η προστατική κάψα και η «ψίχα» ο
προστάτης αδένας. Όταν διογκωθεί ο αδέ-
νας, δημιουργείται το λεγόμενο αδένωμα
του προστάτη. Με την τεχνική HoLEP αφαι-
ρείται το αδένωμα, αλλά όχι η προστατική
κάψα. Η εκπυρήνιση γίνεται χωρίς τομή, με
γενική αναισθησία ή με επισκληρίδιο. Ο ια-
τρός εισάγει από την ουρήθρα το λέιζερ και
αποκολλά το αδένωμα του προστάτη που πα-
ρεμποδίζει την ούρηση, από τον περιβάλ-
λοντα ιστό. Στη συνέχεια το προωθεί στην
κοιλότητα της ουροδόχου κύστης. Εκεί κα-
τακερματίζεται, πολτοποιείται και αναρρο-
φάται με ειδικό εργαλείο. 

Δρ Ηρακλής Πούλιας, 
χειρουργός-ουρολόγος, 
τ. πρόεδρος της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας

Υπερπλασία του προστάτη



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 δεν υπάρχουν σημαντικές πλανη-
τικές όψεις, αλλά προετοιμαστείτε για
μια έντονη επικοινωνιακή κατάσταση,
που ξεκινά προς το τέλος της μέρας. Η
συμβουλή μου είναι να αποφύγετε κάθε
έντονη αντιπαράθεση ή κακίες, που δεν
θα βοηθήσουν καμία σχέση ή κατάσταση
να αναπτυχθεί ή με αξιοπρέπεια να απο-
χωρήσει.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε γεμάτοι από υποχρεώσεις και θα
πρέπει να ρίξετε τους τόνους, ώστε να
κερδίσετε από τις έντονες δραστηριότη-
τές σας και όχι να βρεθείτε παγιδευμένοι
σε εγωιστικά κίνητρα. Εσείς του τρίτου
δεκαημέρου θα είστε περισσότερο τυχε-
ροί σε μια υπόθεση που χρειάζεται καλή
διαχείριση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, η Σελή-
νη σας προτρέπει να ασχοληθείτε με την
προσωπική σας ζωή. Είναι μια ευκαιρία
να χαλαρώσετε με τον άνθρωπό σας και
να απολαύσετε τα καλά που έρχονται.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους υπάρχει τόσο
έντονη δραστηριότητα σε προσωπικό
επίπεδο, που καλό είναι να προσέχετε πά-
ρα πολύ με τις σχέσεις σας, τους συνερ-
γάτες σας, αλλά και με τις τυχόν νομικές
υποθέσεις που εκκρεμούν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Βρίσκεστε σε μια αισιόδοξη στιγμή, αλλά
θα πρέπει να είστε περισσότερο εγκρα-
τείς με τα συναισθήματά σας απέναντι σε
πρόσωπα που μάλλον δεν είναι ξεκάθαρα
μαζί σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα ασχοληθείτε έντονα με οικο-
γενειακά θέματα και μάλιστα θα ακολου-
θήσουν και κάποιες συζητήσεις, που θα
σας ξεκαθαρίσουν κάποιες αμφιβολίες
που είχατε. Δεν είναι εύκολη μέρα, αν
πρόκειται να κάνετε μια αγορά που θα θέ-
λατε να έχει απόλυτη επιτυχία.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε αναστατωμένοι με υποθέσεις που
αφορούν κάποιο ακίνητό σας ή έναν
επαγγελματικό σας χώρο, αν είστε ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. Θα υπάρξουν, βέ-
βαια, και χαλαρές στιγμές, που θα έχετε
με πρόσωπα από το περιβάλλον σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οικονομικά θέματα σας απασχολούν έν-
τονα, αλλά χωρίς να πρέπει να ανησυχεί-
τε. Βέβαια, οι απατηλές σας βλέψεις για
ένα συναισθηματικό ζήτημα θα σας δημι-
ουργήσουν απώλειες σε χρήματα, αλλά
και στην εμπιστοσύνη, που την έχουν ρο-
κανίσει επιτήδειοι.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο
θα σας δημιουργήσει μια ευνοϊκή προ-
διάθεση. Θα υπάρξουν καταστάσεις που
θα σας βοηθήσουν να πάρετε αποφάσεις
για οικογενειακές σας υποθέσεις.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο σας καθι-
στά πολύ ενεργούς αυτή την περίοδο. Πολ-
λές επίσης καταστάσεις θα παρουσιαστούν
από το παρελθόν που θα πρέπει να τις δια-
χειριστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βρίσκεστε σε μια επιβαρυμένη περίο-
δο, όπου οι ψυχολογικές σας μεταπτώ-
σεις πλέον είναι κάτι που δεν μπορείτε
εύκολα να διαχειριστείτε. Σίγουρα θα
έχετε κάποιους καλούς και ειλικρινείς
συνοδοιπόρους, που θα σας κρατούν το
χέρι σε κάθε πρόκληση.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Επαγγελματικά θέματα θα έρθουν σή-
μερα στο προσκήνιο και μάλιστα θα
έχετε αρκετή αισιοδοξία για κάποιες
καταστάσεις που θα προκύψουν. Ο Δίας
κάθε μέρα έχει να σας δώσει και κάτι
καλύτερο, εφόσον στη διαδρομή του
συναντά τον δικό σας Ήλιο και σας κά-
νει πιο δυνατούς, ανάλογα με το προ-
σωπικό σας ωροσκόπιο.
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E ίναι μια μέρα που δεν έχει ιδιαίτερες πλανητικές όψεις,
ακριβείας, αλλά δέχεται το σύνολο των όψεων που
συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Η Σελήνη συνεχίζει την
πορεία της στο ζώδιο του Τοξότη, βάζοντας την αισιόδοξη

πλευρά στη ζωή μας, ακόμη και μέσα από δυσκολίες που έχει ο
καθένας μας να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση. Αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια…



Τ
ο κίνητρο πίσω από την πρόταση μομφής
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυ-
βέρνησης είναι πρόδηλο: Να διατηρήσει
όσο περισσότερο μπορεί «ζωντανή» την

ατμόσφαιρα έντασης που υπάρχει διά γυμνού
οφθαλμού στην κοινωνία για όσα δεινά έζησαν οι
πολίτες με την κακοκαιρία «Ελπίδα». Σε δεύτερο
επίπεδο, ωστόσο, μοιραία η σκέψη οδηγείται στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται κυρίως για μια αμυντική
κίνηση εκ μέρους του κ. Τσίπρα. Πρόκειται, δηλα-
δή, για μια απέλπιδα προσπάθεια συσπείρωσης του
κόμματός του, στο οποίο οι τάσεις αποσύνθεσης εί-
ναι πλέον ορατές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός είχε
την ατυχία να κυβερνήσει υπό ομαλές συνθήκες
μόνο λίγους μήνες. Για την ακρίβεια ένα εξάμηνο,
μέχρι να ξεσπάσει η κρίση με τον κορονοϊό. Σε αυτό
το εξάμηνο το σημαντικότερο που κατάφερε είναι
να πείσει και το εσωτερικό αλλά, κυρίως, το διεθνές
περιβάλλον ότι η κυβέρνησή του διαφέρει από τις
προηγούμενες, με αποτέλεσμα να αποκαταστήσει
σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της χώρας στο
εξωτερικό.

Κατάφερε τόσο οι εταίροι μας όσο και οι τρίτες
χώρες να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως αξιόπιστο
συνομιλητή.

Την αξιοπιστία της η χώρα μας την ενίσχυσε και κα-
τά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι αποφάσεις
που ελήφθησαν ήταν πρωτοποριακές για ολόκληρη
την Ευρώπη και έδειξαν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
και σχέδιο έχει και τρόπο να το υλοποιήσει.

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιοπιστίας τα είδα-

με να αποτυπώνονται και στις διεθνείς αγορές, με
την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και απόγνω-
σης, που αντιμετωπιζόταν ως παρίας της Ευρώπης,
να δανείζεται με μηδενικά επιτόκια, γιατί οι δανει-
στές επένδυαν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας.

Αποκορύφωμα αυτής της αξιοπιστίας ήταν η το-
ποθέτηση του υπουργού Οικονομικών της Γερμα-
νίας, ο οποίος στο παρελθόν μιλούσε με τα χειρότε-
ρα λόγια για την ελληνική οικονομία, που πρόβαλε
την Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ως παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρη
την Ευρώπη.

Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας ήλ-
θε να προστεθεί η ενεργειακή κρίση, τις επιπτώσεις
της οποίας επιδείνωσαν πολλές και συχνές κατα-
στροφές λόγω της κλιματικής κρίσης.

Είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά τη Μεταπολίτευ-
ση που ήλθε αντιμέτωπη με τόσο πολλές και τόσο
συχνές -ταυτόχρονες σε πολλές περιπτώσεις- κρί-
σεις.

Γιατί σε όλα αυτά που βιώνουμε δεν πρέπει να ξε-
χνάμε και τη μεγάλη κρίση με την προσπάθεια ει-
σβολής μεταναστών από την Τουρκία στον Έβρο και
γενικότερα την κρίση στα Ελληνοτουρκικά που επί-
σπευσε τα εξοπλιστικά προγράμματα και την αγορά
φρεγατών και αεροσκαφών. Που σημαίνει πρόσθε-
τα και απρόβλεπτα έξοδα.

Και φυσικά, σε όλο αυτό το διάστημα είδαμε με-
γάλο κομμάτι του κράτους να αποκτά ψηφιακή μορ-
φή και οι πολίτες να νιώθουν υπερήφανοι που, επι-
τέλους και στην Ελλάδα, μπορούν πλέον να έχουν

στα χέρια τους ένα απλό πιστοποιητικό με ένα
«κλικ» από το κομπιούτερ τους ή από το τηλέφωνό
τους.

Και τυφλός θα έβλεπε ότι κάτι αλλάζει στην Ελ-
λάδα. Και ότι αυτή η κυβέρνηση, που δεν ήταν μια
απλή κυβέρνηση διαχείρισης αλλά κυβέρνηση αν-
τιμετώπισης πολλαπλών και ταυτόχρονων κρίσεων,
δεν είναι η χειρότερη που πέρασε από αυτόν τον τό-
πο. Το αντίθετο θα λέγαμε, ίσως είναι από τις καλύ-
τερες και τις πιο αποτελεσματικές.

Δυστυχώς, δεν ήταν αποτελεσματική στην τελευ-
ταία κακοκαιρία. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρ-
νηση, δεν θα γινόταν τόσο μεγάλος θόρυβος. Θα λέ-
γαμε όλοι, «μια από τα ίδια κι αυτοί». Το πρόβλημα
μεγιστοποιείται γιατί αυτή η αποτελεσματική κυ-
βέρνηση συμπεριφέρθηκε ως «μια από τα ίδια».

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό, από μόνο του, ως γεγο-
νός δεν αποτελεί αφορμή για πρόταση μομφής.

Ωστόσο, αν συνδυαστεί με τη δημοσκοπική κα-
τρακύλα στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον
πανικό που υπάρχει στο εσωτερικό του καθώς νιώ-
θει στον «σβέρκο του» την καυτή ανάσα του ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά και με τις τάσεις ευθείας αμφισβήτησης
του κ. Τσίπρα, τότε μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι
η πρόταση μομφής αποτελούσε μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τον κ. Τσίπρα να συσπειρώσει το κόμ-
μα του.

Και ίσως, αν δεν υπήρχε και η τελευταία δημο-
σκόπηση του Alpha που έδειχνε τον ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ να κινούνται στο 17%, ίσως, λέμε ίσως, η
πρόταση μομφής να μην είχε περάσει καν από το
μυαλό του κ. Τσίπρα.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Πρόταση μομφής ή προσπάθεια
συσπείρωσης του ΣΥΡΙΖΑ;

Είναι η πρώτη
κυβέρνηση 

μετά τη
Μεταπολίτευση

που ήλθε
αντιμέτωπη 

με τόσο πολλές
και τόσο 
συχνές -

ταυτόχρονες
σε πολλές

περιπτώσεις-
κρίσεις
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