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Τ
α προβλήματα που γέννησε η «Ελπίδα» ανέδει-
ξαν μια σειρά ζητημάτων τόσο για το κράτος, τις
υποδομές και τους φορείς του όσο και για την
κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το κράτος, πέραν των

ευθυνών που καταλογίζονται σε πρόσωπα λόγω των θέ-
σεων ευθύνης που κατέχουν, υπάρχει μια διαπίστωση
που προκύπτει κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπο με
μια έκτακτη συνθήκη, πλημμύρα, χιονόπτωση, πυρκα-
γιά, σεισμό κ.λπ. Ότι όσο και να θεωρούν οι συναρμόδι-
οι ότι έχει γίνει σωστή προετοιμασία, έχουν επιμεριστεί
τα καθήκοντα, έχουν προβλεφθεί όλα τα σενάρια και
υπάρχει και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, ΠΑΝΤΑ υπάρ-
χει μια λεπτομέρεια που τα τινάζει όλα στον αέρα. Το
ομολόγησε ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο ελάχιστοι
την αντίδραση του μηχανισμού της Πολιτείας με εμπει-
ρία δεκαετιών, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.
«Προσωπικά έχω βιώσει 60 καταστροφές και κάθε φο-

ρά ανακαλύπτω και κάτι που δεν είχε προβλεφθεί», είπε
στην ΕΡΤ, όπως και πολλά ακόμη για τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό και τις ευθύνες για το μπάχαλο. Αν προστε-
θούν στο συμπέρασμα Λέκκα και άλλες απόψεις επίσης
«μπαρουτοκαπνισμένων» γνωριζόντων το θέμα, εξάγε-
ται το εξής: χρειάζεται μια γερή αναδόμηση, ένα εκ βά-
θρων λίφτινγκ σε υποδομές και υπηρεσίες, σε ολόκλη-
ρο τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας, που να συ-
νοδεύεται με ένα σύγχρονο οργανόγραμμα και ένα κα-
τάλληλο νομικό οπλοστάσιο. 

Και πάμε στην κυβέρνηση, όπου για μια ακόμη φορά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε μπροστά για να σηκώσει
το βάρος των αντιδράσεων για τη λειτουργία του κρά-
τους, να προτάξει ασπίδα για την προστασία των υπουρ-
γών του και να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες για
τις εικόνες χάους. Η κάλυψη όμως που παρείχε υπέρ
δικαίων και αδίκων ο πρωθυπουργός δεν κρύβει την

οργή εντός του Μαξίμου για τα πεπραγμένα των τελευ-
ταίων ημερών τόσο σε επίπεδο λειτουργίας και συνερ-
γασίας των εμπλεκόμενων φορέων όσο και σε επίπεδο
επικοινωνιακής υποστήριξης της κυβέρνησης σε μια
δύσκολη στιγμή. Γιατί το Μαξίμου διαπιστώνει ότι και σε
αυτή την περίσταση υπήρξε εκ νέου καταγεγραμμένη
απροθυμία των περισσοτέρων υπουργών να «βάλουν
πλάτη». Και όπως λένε πηγές του Μαξίμου, δεν είναι η
πρώτη φορά που ορισμένοι προτιμούν την ασφάλεια της
αφωνίας. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά εξάλλου σε
μία από τις πολλές συσκέψεις των τελευταίων 24ώρων,
δεν μπορεί να υπάρχουν υπουργοί δύο ταχυτήτων. Όλα
τα παραπάνω μετράνε διαφορετικά, επισημαίνει τακτι-
κός συνομιλητής του πρωθυπουργού, καθώς ο χρόνος
για τις επόμενες εκλογές μετρά αντίστροφα, ενώ μόνο
απίθανες δεν πρέπει να θεωρούνται οι αλλαγές στο κυ-
βερνητικό σχήμα.
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O
σοι ανέμεναν ή και τεχνηέντως επιζητού-
σαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτικό
αίμα στην αρένα προς ίδιον μικροκομμα-
τικό όφελος, στο φόντο της αποκαρδιωτι-

κής εικόνας του κρατικού μηχανισμού κατά το πέρα-
σμα του χιονιά «Ελπίς», μάλλον δεν έχουν μάθει
ακόμη το «εγχειρίδιο Μητσοτάκη».

Ενόσω ακόμη βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία
αποκατάστασης της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες της πρωτεύουσας, ή τα συνεργεία του
ΔΕΔΔΗΕ αγωνίζονταν να επαναφέρουν το ηλεκτρι-
κό ρεύμα σε όλους τους δήμους της Αττικής, ήταν
σαφές πως ο πρωθυπουργός δεν θα προχωρούσε
σε μια εν θερμώ ταυτοποίηση των υστερήσεων με
συγκεκριμένα πρόσωπα ή φορείς και υπηρεσίες.

Τούτο, βεβαίως, δεν σημαίνει πως ο πρωθυπουρ-
γός δεν έχει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι πή-
γε στραβά πριν και κατά τη διάρκεια των ωρών της
κρίσης την προηγούμενη Δευτέρα ή για το ποιες αλ-
λαγές απαιτούνται σε πρώτο και σε δεύτερο πολιτι-
κά χρόνο, όπως μεταφέρουν στην «Political» τακτι-
κοί συνομιλητές του. Ο ίδιος φέρεται, σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, ιδιαιτέρως ενοχλημένος
από τις επιμέρους επιδόσεις υπηρεσιών, φορέων,
αλλά και προσώπων, και πρωτίστως από το πρόδηλο
έλλειμμα συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμε-
νους. Εξ ου και για το συγκεκριμένο κενό έδειξε
προς την κατεύθυνση άμεσων αλλαγών μέσω της
δημιουργίας επιτροπών κρίσεων, όπου θα βρίσκον-
ται στον ίδιο χώρο όλοι οι επικεφαλής των συναρμό-
διων φορέων, είτε αυτοί είναι υπουργοί είτε περιφε-
ρειάρχες, δήμαρχοι, Σώματα Ασφαλείας, αλλά και
ιδιώτες.  «Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες, οι
οποίες πρέπει να διορθωθούν… Έχουμε αποδείξει
ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη
μας και τη διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά», τόνι-
σε ο κ. Μητσοτάκης σε μια αποστροφή του λόγου
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, παραδεχόμενος πως ο κρατικός μηχανι-
σμός δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο ετοιμότητας
που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης.

Δεν αλλάζει η στρατηγική
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρωθυ-

πουργός υπεραμύνεται με σθένος της απόφασής
του να συστήσει αυτοτελές υπουργείο Πολιτικής
Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Στο φόντο, δε,
της οδυνηρής εμπειρίας της «Ελπίδας», ο κ. Μητσο-
τάκης φέρεται πεπεισμένος ότι θα πρέπει να επι-
σπευσθούν αλλαγές στη λειτουργία της νέας δομής,
προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη τόσο
σε επίπεδο αμέσου δράσεως όσο και ως η ομπρέλα
υπό την οποία θα συνεργάζονται πολλοί θεσμοί, φο-
ρείς και υπηρεσίες. Ο ίδιος, εξάλλου, γνωρίζει από
πρώτο χέρι πως ο σημαντικά αναβαθμισμένος θε-
σμός της Πολιτικής Προστασίας και οι σημαντικές

αλλαγές γύρω από αυτόν θέλουν χρόνο
για να ωριμάσουν και άρα να αποδώ-
σουν. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνειδητή,
όπως περιγράφεται από αρμόδια κυβερ-
νητικά στελέχη, απροθυμία του πρωθυ-
πουργού να αναφερθεί σε λειτουργίες,
αφήνοντας έξω από την κουβέντα τούτη
την ώρα τα πρόσωπα και δη αυτό του αρ-
μοδίου υπουργού, Χρήστου Στυλιανίδη,
έχει διττή σημασία. 

Από τη μία εκτιμήθηκε κατά πληροφο-
ρίες πως η έστω και έμμεση -διά της
απλής αναφοράς του ονόματός του- στο-
χοποίησή του θα ήταν τούτη την ώρα
αχρείαστη και αντιπαραγωγική, από την
άλλη, ωστόσο, μπορεί και να εκληφθεί
ως ένα σαφές μήνυμα ότι η περίοδος χά-
ριτος -εάν υπήρξε τέτοια- έχει παρέλθει
και ότι ανάλογη εικόνα δεν θα γίνει ανε-
κτή στο μέλλον.

Ευθύνες στην Αυτοδιοίκηση
Εξάλλου, και σε συνέχεια των χθεσι-

νών κυβερνητικών αποφάσεων, ο πρω-
θυπουργός έκανε λόγο για σαφέστατες
ευθύνες της διαχειρίστριας εταιρείας
της Αττικής Οδού, υπενθύμισε πως για
πρώτη φορά στις συμβάσεις παραχώρη-
σης έχει προστεθεί και πρόβλεψη απο-
ζημίωσης και επανέλαβε πως η αποζη-
μίωση, ύψους 2.000 ευρώ, δεν έχει κα-
μία σχέση με ενδεχόμενες «ιδιωτικές
απαιτήσεις μπορούν να εγερθούν».

Ταυτόχρονα, πάντως, στο Μέγαρο Μα-
ξίμου επικρατεί έντονος προβληματι-
σμός για την εκ νέου αδυναμία της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης να αρθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις της προ της εκδήλωσης της
χιονοθύελλας ότι θα κρατούσε ανοιχτές
για το κοινό τουλάχιστον τις κεντρικές
οδικές αρτηρίες, όπως υποσχόταν ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης. «Προβλήματα υπήρξαν και σε κεν-
τρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, εί-
ναι σαφές πως και εκεί τα πράγματα δεν
πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις
αιτίες και να αναπροσαρμόσουμε τους
σχεδιασμούς μας». 

Τελεσίγραφο
Μητσοτάκη
για το φιάσκο:
Ανοχή τέλος

Ο πρωθυπουργός έχει 
ξεκάθαρη εικόνα για 
το τι πήγε στραβά και 
για το ποιες αλλαγές 
απαιτούνται σε πρώτο 
και σε δεύτερο 
πολιτικά χρόνο

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Α
υτές τις μέρες, το κλίμα στο
Μέγαρο Μαξίμου θυμίζει την
κατάσταση του Αυγούστου,
μετά τις καταστροφικές πυρ-

καγιές σε Αττική και Εύβοια, που έδει-
ξαν όλες τις ανεπάρκειες του κυβερνη-
τικού μηχανισμού. Πρωθυπουργικοί
συνεργάτες συζητούν σε βαρύ κλίμα, ο
πρωινός καφές γίνεται εν μέσω προ-
βληματισμού και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός είναι εν μέσω σκέψεων για το τι και
πώς θα αλλάξει. Σε αυτό το πλαίσιο, τί-
θεται και το ζήτημα για τη λειτουργία
της Πολιτικής Προστασίας από εδώ και
πέρα. 

Και αυτό γιατί, ό,τι έγινε έγινε, αλλά
από εδώ και πέρα τίθενται και άλλα ζη-
τήματα, με τη διαχείριση και άλλων έν-
τονων καιρικών φαινομένων, ενώ σιγά-
σιγά θα πρέπει να ξεκινήσει και η προ-
ετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο. 

Θα αλλάξουν πολλά
Υπό αυτό το πλαίσιο, η αναφορά του

πρωθυπουργού ήταν σαφής, θα αλλά-
ξουν πολλά και στην Πολιτική Προστα-
σία. «Είναι ξεκάθαρο, και αν πρέπει να
αντλήσουμε ένα μάθημα από τη μη επι-
τυχημένη διαχείριση αυτής της χιονο-
θύελλας, είναι το γεγονός ότι σε συνθή-
κες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι
όλων αυτών των δομών, πρέπει να βρί-
σκονται μαζί, να αποφασίζουν και να

δρουν αμέσως από κοινού. Και θα ακο-
λουθήσουν άμεσα αλλαγές σε αυτήν την
κατεύθυνση, ώστε να έχουμε επιτροπές
διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν
όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σα-
φή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο
χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται φαι-
νόμενα ασυνεννοησίας, καθυστέρησης
στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε
αποποίησης ευθυνών», ήταν η χαρα-
κτηριστική φράση του κ. Μητσοτάκη
από το χθεσινό Υπουργικό, που αποτυ-
πώνει το κλίμα. 

Οι αρμοδιότητες
Πέραν, λοιπόν, των όσων χειρισμών

γίνουν ως προς την ηγεσία του υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, για την
οποία υπάρχει βαρύ κλίμα από πολλούς
στο Μαξίμου, τίθεται το ζήτημα της επι-
καιροποίησης των αρμοδιοτήτων. Όπως
το έθετε ανώτερη κυβερνητική πηγή,
πρέπει να υπάρξει ένα manual, όπου να
είναι σαφές ποιος κάνει τι και να μην τί-
θεται ζήτημα την ώρα της κρίσης. 

Κάτι αντίστοιχο έχει προβλεφθεί στον

νόμο για την Πολιτική Προστασία, αλλά
φαίνεται πως χρειάζεται επικαιροποί-
ηση. 

Παράλληλα, για το Μαξίμου καίριο
είναι να ενεργοποιηθεί το Ενιαίο Συν-
τονιστικό Κέντρο με έδρα την Πολιτική
Προστασία και όλοι οι ιθύνοντες, ή
έστω εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέ-
ων, να είναι παρόντες την ώρα της κρί-
σης, προκειμένου να μην μπορεί στη
συνέχεια ο ένας να επιρρίψει την ευθύ-
νη στον άλλον.
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g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Μητσοτάκης: «Τα κέντρα, 
οι προϊστάμενοι όλων 
των δομών, πρέπει 
να βρίσκονται μαζί, 
να αποφασίζουν και 
να δρουν αμέσως από κοινού»

Προς μερική χαλάρωση των μέτρων από αρχές Φεβρουαρίου 
Η… ομιχλώδης εικόνα των τελευταίων ημερών γύρω από

την πραγματική επιδημιολογική εικόνα, όπου ένεκα της σφο-
δρής κακοκαιρίας δεν έγιναν όσα τεστ γίνονται σε καθημερι-
νή βάση, αλλά και οι συνθήκες εγκλεισμού, που παρέπεμπαν
σε ένα άτυπο lockdown, δεν αποτελούν σύμμαχο για κυβέρ-
νηση και ειδικούς, που αποφασίζουν εντός της ημέρας για την
τύχη των περιοριστικών μέτρων, που ισχύουν πλέον για έναν
μήνα.

Βούληση της κυβέρνησης, όπως καταγράφηκε στην χθεσι-
νοβραδινή σύσκεψη Covid στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι -κατά
πληροφορίες- να υπάρξει μία ανάσα χαλάρωσης, χωρίς, βε-

βαίως, αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να δοθεί μήνυμα εφη-
συχασμού, καθώς η σταθεροποίηση των «σκληρών» δεικτών
της πανδημίας γίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκω-
σή τους κρίνεται μάλλον αργή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επαναφορά της μουσικής σε εστιατό-
ρια, μπαρ και καφέ θα πρέπει, κατά πληροφορίες, να θεωρεί-
ται πολύ πιθανή από τις αρχές Φεβρουαρίου. Μένει να απο-
σαφηνιστεί και κατά πόσον θα επαληθευθεί η επί της αρχής
επιθυμία για απελευθέρωση του ωραρίου σε εστίαση και δια-
σκέδαση, αλλά και η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα,
πιθανώς στο 50% σε πρώτη φάση. Για το τελευταίο, εκφράζε-

ται ο αντίλογος πως πιθανώς να μετατεθεί για την επόμενη
εβδομάδα, καθώς μπορεί να μην υπάρχει χρόνος για τις απα-
ραίτητες προσαρμογές του υγειονομικού πρωτοκόλλου έως
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου.

Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους περιορισμούς, που θε-
ωρείται μάλλον βέβαιο πως δεν θα αρθεί, είναι η απαγόρευση
των ορθίων, καθώς εκτιμάται πως κάτι τέτοιο θα έδινε αφενός
το λάθος μήνυμα και αφετέρου θα μπορούσε να αυξήσει το
επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα, διακινδυνεύοντας
ένα ολέθριο πισωγύρισμα.  

Σ. Μουρ. 

Manual διαχείρισης
κρίσεων στην 
Πολιτική Προστασία



Μ
πορεί το κύμα κακοκαιρίας
«Ελπίδα» να έφυγε, αλλά τα
προβλήματα που προκάλεσε
παραμένουν και, απ’ ό,τι φαίνε-

ται, θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούν τους κα-
τοίκους της Αττικής για αρκετές ημέρες
ακόμη. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες μπορεί –
στον μεγαλύτερο βαθμό– να έχουν καθαρι-
στεί και να έχουν αποδοθεί στην κυκλοφο-
ρία, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους
μικρότερους δρόμους. 

Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε τραγελα-
φικές εικόνες, όπως για παράδειγμα στου
Ζωγράφου, όπου έκαναν τον γύρο του διαδι-
κτύου εικόνες με ένα φέρετρο πάνω σε κου-
βέρτα να σέρνεται πάνω στο χιόνι. Συγγενείς
του εκλιπόντος και άνθρωποι του γραφείου
τελετών επέλεξαν αυτόν τον τρόπο προκειμέ-
νου να πάρουν από το σπίτι έναν συνάνθρωπό
μας που απεβίωσε τα τελευταία 24ωρα. 

Αυτό καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος στου
Ζωγράφου δεν μπορούσε να περπατηθεί λό-
γω του παγετού που έχει σχηματιστεί και, από
το να προκληθεί κάποιο ατύχημα, στην προ-
σπάθεια μεταφοράς του φέρετρου με τη σορό
στα χέρια, επιλέχτηκε η συγκεκριμένη τραγι-
κή λύση. Το πρόβλημα των παγωμένων και
απροσπέλαστων δρόμων είναι «προνόμιο»
των περισσότερων δήμων στην Αττική, τόσο
στα βόρεια όσο και στα κεντρικά και νότια
προάστια, καθώς έγιναν ελάχιστες ρίψεις
αλατιού και οι περισσότερες προσπάθειες
ήταν με ερπυστριοφόρες μπουλντόζες που -

απ’ όπου μπορούσαν να περάσουν- έσπρω-
χναν απλά το χιόνι στην άκρη. 

Δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα
Κι αν το διήμερο Τρίτη - Τετάρτη, λόγω της

αργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι πε-
ρισσότεροι έμειναν στα σπίτια τους, τρομάζει
και μόνο η σκέψη του τι θα συμβεί σήμερα,
όταν χιλιάδες πολίτες θα πρέπει να πάνε στις
εργασίες τους. Ο αποχιονισμός γίνεται με
ρυθμούς χελώνας, εγείροντας ερωτήματα για
την ετοιμότητα και των δημοτικών αρχών, με
τους πολίτες να επιχειρούν μόνοι τους να
ανοίξουν διόδους με τα όποια μέσα διαθέτουν
και τις χαμηλές θερμοκρασίες ενώ λιώνει το
χιόνι να μην είναι σύμμαχος. 

Την ίδια ώρα, δεν έχουν ακόμη ολοκληρω-
θεί οι εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ
για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης,
με χιλιάδες νοικοκυριά -κυρίως στην ανατο-

λική Αττική- να είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
για πάνω από 48 ώρες. 

Τέλος, μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και
τα πεσμένα δέντρα σε δρόμους και πεζο-
δρόμια, με την Πυροσβεστική να πραγματο-
ποιεί συνεχώς κοπές κατόπιν κλήσεων, αλλά
χωρίς στις περισσότερες φορές αυτά να
απομακρύνονται από το σημείο. Ξεχωριστή
περίπτωση αποτελούν τα δέντρα που έχουν
πέσει πάνω σε οχήματα και πρέπει πρώτα να
γίνει καταγραφή της ζημιάς από ασφαλιστι-
κές εταιρείες. 
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Ο χιονιάς… χαιρέτησε, αλλά 
οι δρόμοι από τα βόρεια μέχρι
τα νότια προάστια παραμένουν
απροσπέλαστοι

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική,
με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων
των βρεφικών και παιδικών σταθμών, σε όλη την Αττική, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα και να προασπιστεί η
ασφάλεια των παιδιών. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στα σχολεία των οποίων η
λειτουργία θα ανασταλεί σήμερα και αύριο, με απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πραγ-
ματοποιηθεί τηλεκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι η τηλεκπαίδευση θα υλοποιηθεί για όλες τις
σχολικές μονάδες πρωινές ώρες, με εξαίρεση τα εσπερινά σχολεία.

Σε όσες σχολικές μονάδες λειτουργήσουν διά ζώσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέλ-
θουν στις αίθουσες με δύο αρνητικά self-test, σήμερα και αύριο. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τις
οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, σε κάθε σχολείο που επαναλειτουργεί μετά από αναστολή,
μαθητές και εκπαιδευτικοί θα διενεργούν self-test πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο.

Σήμερα, πάντως, θα επιστρέψουν στα αμφιθέατρα, προκειμένου να συνεχιστεί η εξεταστική
περίοδος, οι φοιτητές των περισσότερων πανεπιστημίων, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, τα οποία είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους από την πε-
ρασμένη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας. Οι εξετάσεις στα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθη-
καν το διάστημα αυτό θα μεταφερθούν σε νέες ημερομηνίες, τις οποίες θα αποφασίσει και θα
ανακοινώσει κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά. 

Εύη Πανταζοπούλου

Πού δεν θα πραγματοποιηθούν
σήμερα και αύριο οι εμβολιασμοί 

Η κακοκαιρία έφερε νέες αναβολές στους εμβολιασμούς. Για τα παιδιά 5-11 ετών, όσοι γο-
νείς είχαν κλείσει ραντεβού σήμερα, Πέμπτη, και αύριο, Παρασκευή, στο Παίδων Πεντέλης ή
σήμερα στο mega εμβολιαστικό του Προμηθέα θα ενημερωθούν με νέο sms για την ήμερα
και ώρα των νέων ραντεβού. Όσοι γονείς με τα παιδιά τους δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα
υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα, τα στοιχεία τους θα αντληθούν από το σύστημα ώστε να κλει-
στούν από την επιχείρηση «Ελευθερία» νέα ραντεβού, τα οποία θα τους αποσταλούν με sms.
Σήμερα γίνονται κανονικά μόνο τα ραντεβού των 12 ετών και άνω και των ενηλίκων. Αν όμως
υπάρχει δυσκολία στην προσέλευση, υπάρχει διαθεσιμότητα για να κλείσουν νέα ραντεβού.
Αυτήν τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία όσων ραντεβού αναβλήθηκαν έχει επαναπρο-
γραμματιστεί. Πάντως, υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΚΑΒ διατύπωναν χθες, τρίτη μέρα μετά τη
σοβαρή επιδείνωση του καιρού, την αγωνία τους για τις διακομιδές ασθενών με τα ασθενο-
φόρα σε περιοχές όπως Χαλάνδρι, Μελίσσια, Παλλήνη, Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καθώς
οι δρόμοι και ειδικά τα στενά ήταν απροσπέλαστα από το χιόνι. Μάλιστα, το ΕΚΑΒ με ανακοί-
νωσή του, κάνει έκκληση στον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις, καθώς λόγω παγετού
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο, Τά-
σος Αντωνόπουλος, ανέφερε στην «Political» πως «το 35%-40% του νοσηλευτικού προσωπι-
κού δεν μπόρεσε να μετακινηθεί και να φύγει από το νοσοκομείο για το σπίτι λόγω του καιρού
και μεγάλο μέρος των εργαζομένων έμεινε τρεις μέρες μέσα στο νοσοκομείο!». 

Παγετός και... χάος
στα στενά της Αττικής
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Tης Ρεγγίνας Σαβούρδου

Π
ερισσότερα από 700 οχήματα
κυκλοφόρησαν στους δρό-
μους της πρωτεύουσας την
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, δεύ-

τερη μέρα της επιβολής γενικής αργίας,
μετά και τα τεράστια προβλήματα που δη-
μιούργησε η «Ελπίδα» στο μεγαλύτερο
μέρος του δικτύου της μέσων μαζικής με-
ταφοράς. Λεωφορεία και τρόλεϊ κυκλο-
φόρησαν με πρόγραμμα αργίας, ενώ στα
μέσα σταθερής τροχιάς λειτούργησε σχε-
δόν το σύνολο του δικτύου τους.

Λεωφορεία και τρόλεϊ «ζέσταναν» τις
μηχανές τους και κυκλοφόρησαν σε συ-
νολικά 155 λεωφορειακές γραμμές και
γραμμές τρόλεϊ. Τα δρομολόγια ξεκίνησαν
εκεί που διαπιστώθηκε η δυνατότητα
εκτέλεσής τους, από τις 6.30 το πρωί, με
πρόγραμμα αργίας σύμφωνα με τα πορί-
σματα από τις ολονύχτιες αυτοψίες των
εποπτικών συνεργείων του ΟΑΣΑ. Τα με-
γαλύτερα προβλήματα λόγω του παγετού
αλλά και της ολισθηρότητας του οδοστρώ-
ματος εντοπίστηκαν σε περιοχές της Ανα-
τολικής Αττικής, της Κηφισιάς, της Πεντέ-
λης, των Αχαρνών, της Φυλής και των
Θρακομακεδόνων.

Πάνοπλα τα μέσα σταθερής τροχιάς 
Η γραμμή 1 του μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) δό-

θηκε στην κυκλοφορία στο σύνολό της
από τις 2.30 το μεσημέρι, καθώς λόγω του
εκχιονισμού του βορειότερου τμήματος
του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου τερματικός
σταθμός είχε οριστεί ο σταθμός «Ειρήνη».
Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό λειτούργη-
σαν κανονικά. Στο τμήμα Δουκίσσης Πλα-
κεντίας - Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» οι
συρμοί πραγματοποιούσαν στάση αρχικά
μόνο στο Κορωπί και κινούνταν χωρίς εν-
διάμεσες στάσεις στους σταθμούς Παλλή-

νη και Κάντζα. Από τις 3 το μεσημέρι και
μετά τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν
με στάση σε όλους τους ενδιάμεσους
σταθμούς. Στο δίκτυο του τραμ αποκατα-
στάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη
γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Πο-
σειδώνος, ενώ στη γραμμή 6 Σύνταγμα -
Πικροδάφνη τερματικός σταθμός παρέ-
μεινε η στάση Λεωφόρος Βουλιαγμένης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών θα εξετάσει τους λόγους που σημει-
ώθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα στην Ατ-
τική οδό και η αρμόδια επιτροπή θα παρα-
δώσει εντός 25 ημερών το πόρισμά της,
ενώ θα υπάρξουν, όπως διαμήνυσε ο Κώ-
στας Καραμανλής, αυστηρές κυρώσεις
όπου απαιτείται. Αναφορικά με το υπερα-
στικό και προαστιακό σιδηροδρομικό δί-

κτυο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτέλεσε το πρόγραμ-
μα αργιών της και δεν κυκλοφόρησαν τα
δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1532,
1537, 1552, 1557 της Χαλκίδας και τα 4+4
ζεύγη στη γραμμή Κορωπί - Λιόσια. Ακυ-
ρώθηκαν επίσης οι πρωινές IC-50 και IC-
51 στη γραμμή Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
καθώς και τα πρωινά δρομολόγια στη
γραμμή της Χαλκίδας 11530, 1530, 1533.

Με 710 οχήματα
κυκλοφόρησαν 
λεωφορεία και τρόλεϊ 
στους δρόμους της Αθήνας 

Περισσότερες από 2.760 κλή-
σεις για συνδρομή αναφορικά με
το κύμα κακοκαιρίας «Ελπίς» δέ-
χτηκε το κέντρο της Άμεσης Δρά-
σης το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΛΑΣ
συνέδραμε σε 2.194 απεγκλωβι-
σμούς ατόμων και σε 310 περι-
πτώσεις παροχής βοήθειας - με-
ταφοράς σε ασφαλές σημείο. Πη-
γές του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη σημειώνουν ότι διατέ-
θηκαν 6.885 αστυνομικοί και
1.758 οχήματα, ανάμεσά τους η
ΕΚΑΜ και η ΟΠΚΕ των επίλεκτων

αστυνομικών που -κυριολεκτικά-
κουβάλησαν άτομα ακόμη και
στην πλάτη τους προκειμένου να
τα απομακρύνουν από το χάος της
Αττικής οδού. 

«Δόθηκε μια πολύ σκληρή μάχη
για τον απεγκλωβισμό των ανθρώ-
πων, μάχη που ήταν συντονισμένη
με τη συμμετοχή επίλεκτων μονά-
δων της Ελληνικής Αστυνομίας
που επιστρατεύτηκαν, της περίφη-
μης ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, στρατιωτών,
των παλικαριών του ελληνικού
στρατού, των πυροσβεστών μας»,
σχολίασε ο υπουργός Προστασίας

του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Και μπορεί η «Ελπίδα» να πέρασε
από την Αττική, οι αστυνομικοί
όμως παραμένουν σε διαρκή ετοι-
μότητα και ακροβολισμένοι σε καί-
ρια σημεία προκειμένου να παρά-
σχουν επιπλέον βοήθεια είτε στους
οδηγούς που θα επιχειρήσουν να
απομακρύνουν τα οχήματά τους
από την Αττική οδό και τις λεωφό-
ρους Μεσογείων και Μαραθώνος
είτε σε πολίτες που λόγω των πα-
γωμένων δρόμων έχουν αντικειμε-
νική δυσκολία να μετακινηθούν.

Παπ.

Περίπου 7.000 αστυνομικοί στη μάχη με την «Ελπίδα» - 2.760 κλήσεις SOS

Αποκαθίσταται η αεροπλοΐα 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα υποχωρούν και αποκλιμακώνεται και το χάος που

παρουσίασε στο πτητικό του πρόγραμμα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος». Τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ
δηλωτικό της κατάστασης που επικράτησε αλλά και της τεράστιας δυσκολίας στη με-
τακίνηση από και προς το αεροδρόμιο τόσο των επιβατών όσο και των πληρωμάτων
είναι ότι η Aegean ακύρωσε περισσότερες από 200 πτήσεις το επίμαχο διήμερο, ενώ
εξασφάλισε τη διαμονή και σίτιση μέσω voucher σε μεγάλο αριθμό επιβατών της.

Βγαίνουν από την... 
κατάψυξη οι συγκοινωνίες 
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Τσίπρας: «Η καλύτερη
αποζημίωση για τον ελληνικό
λαό είναι το συντομότερο 
η προσφυγή στις κάλπες»

Μ
ε αμείωτη ένταση συνεχί-
στηκε για τρίτη μέρα το
σφυροκόπημα στην κυβέρ-
νηση από σύσσωμη την αν-

τιπολίτευση, με αφορμή την απίστευτη τα-
λαιπωρία που υπέστησαν χιλιάδες πολίτες
εξαιτίας του χάους που προκάλεσε στην
Αττική η σφοδρή χιονόπτωση και η ανε-
πάρκεια του κρατικού μηχανισμού.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε σε ιδιαίτερα
υψηλούς τόνους την κριτική του, ζητώντας
για ακόμη μία φορά την προσφυγή στις
κάλπες. «Ο κ. Μητσοτάκης ύστερα από
τρεις μέρες πρωτοφανούς παράλυσης του
κρατικού μηχανισμού, εμφανίστηκε σήμε-
ρα για να αποποιηθεί για άλλη μια φορά τις
δικές του πολιτικές ευθύνες. Δεν έφταιξε
το ανίκανο επιτελικό κράτος. Δεν έφταιξαν
οι υπουργοί του που δεν είχαν κανένα σχέ-
διο αντιμετώπισης της κρίσης. Έφταιξαν
μόνο οι ιδιώτες, η Μετεωρολογική Υπηρε-
σία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση», είπε χαρα-
κτηριστικά, για να προσθέσει με την ίδια
ένταση: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
κοστίσει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό.

Γεννά διαρκώς ανασφάλεια και φόβο. […]
Η καλύτερη αποζημίωση για τον ελληνικό
λαό είναι το συντομότερο να προσφύγει
στη λαϊκή ετυμηγορία, πριν επιφέρει και
νέα μεγαλύτερα δεινά για τον τόπο».

Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης σε σχετική ανα-
κοίνωση αναφέρθηκε στον «τιμοκατάλογο
κυβερνητικής ανεπάρκειας και προπαγάν-
δας» για τα 2.000 ευρώ της Αττικής Οδού
προς τους εγκλωβισμένους οδηγούς, τα
1.000 ευρώ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τους εγ-
κλωβισμένους επιβάτες και τα 0 ευρώ σε
όσους εγκλωβίστηκαν σε άλλες κεντρικές
αρτηρίες της Αττικής και στο αεροδρόμιο. Ο
δε τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών
Νίκος Παππάς διερωτήθηκε αν θα υπάρξει
πρόνοια για όλους όσοι έχουν υποστεί απί-
στευτη ταλαιπωρία και αν η ταλαιπωρία και
η ασφάλεια των πολιτών μπορούν να αποτι-
μώνται σε 1.000 ή 2.000 ευρώ.

ΚΙΝΑΛ: «Να λυθούν τα προβλήματα»
Ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε

στη «συγγνώμη» του πρωθυπουργού και
άσκησε με τη σειρά του οξεία κριτική. «Για
άλλη μία φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά
συγγνώμη κατόπιν εορτής. Πρόκειται για
μισή συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγ-
κλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε
λέξη για όσους έμειναν και παραμένουν
χωρίς ρεύμα και θέρμανση, αλλά και τους

πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν σε Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Οι νέες εξαγγελίες
προσπαθούν απλώς να καλύψουν την
κραυγαλέα προχειρότητα και αναποτελε-
σματικότητα της κυβέρνησης», υποστήρι-
ξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Μάλι-
στα προχώρησε και ένα βήμα πιο μπροστά
με κριτικές επισημάνσεις που κατά τη
γνώμη του θα αποτρέψουν παρόμοια συμ-
βάντα. «Μιλώντας για “επιτελικό κράτος”
εννοεί την υπερσυγκέντρωση εξουσιών
στο Μαξίμου. Δεν νοείται, όμως, επιτελικό
κράτος με τόσες επικαλύψεις αρμοδιοτή-
των, όπου οι υπεύθυνοι κρύβονται ο ένας
πίσω από τον άλλο. […] Είναι η ώρα το αρ-
μόδιο υπουργείο να γίνει ένα πραγματικό
στρατηγείο, όπως έχουμε ήδη προτείνει.
Ένα ενιαίο κέντρο σχεδιασμού, συντονι-
σμού και διαχείρισης κάθε φυσικής κατα-
στροφής, με αναβαθμισμένα σχέδια Πολι-
τικής Προστασίας».

Επιπλέον, με ανακοίνωση που υπογρά-
φει η γραμματέας της ΚΟ Ευαγγελία Λια-
κούλη, το ΚΙΝΑΛ ζητά την «πολύπλευρη
ενίσχυση των δήμων και των περιφερειών
με τολμηρή αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
και με τη συνοδεία των αναγκαίων πόρων».

Το ΚΚΕ για τη συγγνώμη
Για υποκρισία έκανε λόγο το ΚΚΕ: «Ού-

τε οι υποκριτικές “συγγνώμες” ούτε οι
προκλητικές δικαιολογίες ούτε οι αποζη-

μιώσεις εξαγοράς της σιωπής μπορούν να
κατευνάσουν τη δίκαιη οργή, να “βγάλουν
λάδι” την κυβέρνηση και το αστικό κράτος,
του οποίου οι “ανεπάρκειες” εμφανίζονται
μόνο όταν είναι να προστατευτεί ο λαός».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε:
«Η Ελληνική Λύση θα επιδιώξει την από-
δοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση,
στο ακέραιο. Όπως επίσης και την αντί-
στοιχη αποζημίωση σε κάθε Έλληνα πολί-
τη που μαρτύρησε από την ανυπαρξία του
ανεύθυνου κράτους και της επικίνδυνης
κυβέρνησης».

Την άμεση απόδοση ευθυνών και την
κρατικοποίηση της Αττικής Οδού ζητάει το
ΜέΡΑ25: «Πρέπει, λοιπόν, να αποδοθούν
ευθύνες για όλα αυτά εδώ και τώρα, αν
όμως θέλουμε πραγματικά να πάρουμε το
μάθημά μας και από αυτήν τη μεγάλη κα-
ταστροφή, πρέπει να επαναφέρουμε υπό
δημόσιο έλεγχο όχι μόνο τις βασικές υπο-
δομές που ξεπούλησε η σημερινή κυβέρ-
νηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά όλες και τις
προηγούμενες».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Χιονοστιβάδα αντιδράσεων 
από την αντιπολίτευση 



ΑΑπό αναβολή σε αναβολή 
Για δεύτερη φορά πήραν αναβολή οι πλειστη-
ριασμοί στις εταιρείες Hyundai Ελλάς και ΚΙΑ
Ελλάς. Για όσους δεν ενθυμούνται, μιλάμε για
τις μετοχές των εταιρειών που είχε μια φορά
και ένα καιρό ο Πάνος Δάβαρης και ο οποίος
μεσουρανούσε στον χώρο του αυτοκινήτου
μέχρι που βάρεσε κανόνι το 2016. Ο πρώτος
πλειστηριασμός λοιπόν ήταν να γίνει στις 24
Νοεμβρίου 2021 και αφορούσε 2.100.000 ενε-
χυριασμένες ονομαστικές μετοχές της
Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ και 210.000 ενεχυρια-
σμένες ονομαστικές μετοχές της ΚΙΑ Ελλάς
ΑΒΕΕ, που θα έβγαιναν με τιμές εκκίνησης
8.100.000 ευρώ και 4.060.000 ευρώ, αντίστοι-
χα. Τελικά δεν έγινε και πήρε παράταση για
προχθές το μεσημέρι, αλλά και πάλι δεν έγινε.
Δεν ξέρουμε αν η αναβολή οφείλεται στην κα-
κοκαιρία ή σε κάποια διαπραγμάτευση.

Το μπλέξιμο με 
τις αποζημιώσεις

Για να ξέρετε, το μπλέξιμο με τις αποζημιώσεις
θα είναι μεγάλο και τούτο διότι η Αττική οδός
όταν φτάσει η κρίσιμη ώρα, πέραν του διχίλια-
ρου που δεσμεύτηκε έναντι του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ότι θα δώσει, θα ισχυριστεί ότι το κρά-
τος δεν της έδωσε εντολή να κλείσει ο δρόμος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που αναμένεται
να επικαλεστεί η Αττική οδός είναι ότι την Κυ-
ριακή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με
την ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε
από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη να απαγο-
ρευτεί από το απόγευμα της Κυριακής η κυκλο-
φορία των βαρέων οχημάτων στην εθνική και
την Αττική οδό, κάτι που ωστόσο δεν έγινε δεκτό,
με το επιχείρημα ότι αυτό θα δημιουργούσε πρό-
βλημα στην τροφοδοσία των καταστημάτων της
Αττικής. Εγώ σας τα γράφω όλα, μη λέτε μετά ότι
δεν τα είχα επισημάνει...

Στην παραλία με 
τον... κομμωτή σας 
Έλα, σας έχω και ζεστές πληροφορίες για
όλους εσάς που ετοιμάζεστε το καλοκαιράκι να
εφορμήσετε στο νησί των ανέμων. Κοσμικό ρε-
πορτάζ, δηλαδή, για να ξέρετε πού βαδίζετε. Το
γνωστό Nammos Group ψάχνει επαγγελμα-
τίες για την καλοκαιρινή σεζόν για τη θέση
της/του κομμώ-
τ ρ ι α ς / κ ο μ μ ω τ ή .
Εκτός από γνώσεις
κουρέματος, χτενί-
σματος, βαφής, πτυ-
χίο κομμωτικής τέ-
χνης και άδεια
ασκήσεως επαγγέλ-
ματος, ο υποψήφιος
θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία τριών ετών σε
αντίστοιχη θέση και να γνωρίζει πολύ καλά αγ-
γλικά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα
εκτιμηθεί. Εκεί που θα πίνεις το μοχίτο σου δί-
πλα the sea, θα μπορείς να ρίξεις και μια βαφή
ή να κάνεις μια κουπ, ρε παιδί μου, να είσαι
έτοιμος για το βράδυ... Προχωρημένες κατα-
στάσεις για εμάς που είμαστε του jet set.

Αναμφίβολα, το deal Viva - JP Morgan είναι
μεγάλο και ανοίγει νέες προοπτικές για τις
επενδύσεις στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και
ένα μεγάλο παρασκήνιο σύγκρουσης μετα-
ξύ του ιδρυτή της  Viva Val-
let Χάρη Καρώνη και ενός
εκ των μετόχων της Viva,
του Δ. Δασκαλόπουλου. Ο
Καρώνης έχει άψογες
σχέσεις με τους υπόλοι-
πους μετόχους, με την οι-
κογένεια Λάτση δηλαδή, τη
Μαριάννα, τον Πάρη και τον Φίλιππο, αλλά
και με τον Απόστολο Ταμβακάκη, τον οποίο
θεωρεί μέντορά του. Το μέγα πρόβλημα είναι
με τον Δασκαλόπουλο, για τον οποίο αφήνει
σοβαρές αιχμές. Ο CEO της Viva σημειώνει
ότι «κάποιοι θα πάρουν υπεραξίες από τη
συμφωνία, μολονότι δεν τις αξίζουν. Αποτυ-
χημένοι τραπεζίτες και στελέχη που με τα-
κτικισμούς αναζητούν τρόπους διατήρησης
της επιχειρηματικής τους υπόστασης».
Βλέπω συνέχεια σε αυτό το θρίλερ...

Οι αναφορές 
για δομικό
ανασχηματισμό

Η
κυβέρνηση έχει «γράψει» δυόμισι χρό-
νια θητείας, έχουν γίνει τεράστια βήματα
προς τα εμπρός, όμως το κομμάτι της κα-

θημερινότητας συνεχίζει να απασχολεί. Και κά-
πως έτσι, ό,τι και να έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, επανέρχονται οι σκέψεις για δομι-
κό ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Τα περί επι-
τελικού κράτους και τα υπόλοιπα δεν έχουν κα-
μία απολύτως αξία μπροστά στην πραγματικότη-
τα. Πέραν αυτού, κάποια στιγμή θα πρέπει να
σταματήσει ο πρωθυπουργός να κάνει τη δου-
λειά των υπουργών που σε κάθε κρίση κρύβον-
ται. Καλώς ή κακώς, είναι πιο αναγκαίος από πο-
τέ. Εκτός και αν εκεί στο Μαξίμου είναι ικανο-
ποιημένοι από το «ξύλο» που τρώει ο Μητσοτά-
κης σε κάθε έκτακτη κατάσταση που δεν μπο-
ρούν να διαχειριστούν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Στα ντεσού της κακοκαιρίας
ήταν και η δράση των μελών του
ΚΚΕ και της ΚΝΕ, κάτι που πέ-
ρασε στα ψιλά της επικαιρότη-

τας. Μέλη του κόμματος είχαν
προσεγγίσει την Αττική Οδό στο

ύψος της Παλλήνης και σε άλλα σημεία και μοίρα-
ζαν νερό και τρόφιμα σε ανθρώπους που μέχρι
εκείνη τη στιγμή ήταν πάνω από δώδεκα ώρες εγ-
κλωβισμένοι σε αυτοκίνητα και λεωφορεία, εκ-
φράζοντας με αυτό τον τρόπο τη στήριξη και αλλη-
λεγγύη τους.
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Ένα μεγάλο deal και 
ένας υπόγειος πόλεμος

Και ο Πάνος τον πάει...
πριονοκορδέλα

Εγώ σας είχα ειδοποιήσει εγκαίρως ότι ένας ένας
οι σκληροπυρηνικοί Συριζαίοι θα τον πηγαίνουν
πριονοκορδέλα τον Αλέξη. Με ανάρτησή του στο
Facebook τον σφάζει κανονι-
κότατα και ο Πάνος Σκουρλέ-
της: «Νομίζω πως η αιφνιδια-
στική πρόταση (γιατί δεν κατα-
τέθηκε στην Επιτροπή Κατα-
στατικού τόσους μήνες;) για την
απευθείας εκλογή ΚΕ και προ-
έδρου από το σύνολο των με-
λών του κόμματος αποπροσα-
νατολίζει, είναι κατ’ επίφαση δημοκρατική, χωρίς να
ενισχύει την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του
κόμματος. Των μελών που δεν ρωτήθηκαν για την
αλλαγή του τίτλου του κόμματος και για την παύση
λειτουργίας των αιρετών οργάνων της ΚΕ και της
ΠΓ», τονίζει σε ανάρτησή του ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης.
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Ο οικονομολόγος με 
το όνομα Μπρους Λι
Η

Όπως είναι γνωστό, ένα από τα μεγαλύτερα ξένα επενδυτικά funds στην Ελλάδα
είναι το CVC Capital Partners, που έχει αποκτήσει πληθώρα εταιρειών από διά-
φορους κλάδους, μεταξύ των οποίων τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες

ασφαλειών (Εθνική Ασφαλιστική) και τροφίμων ( Όμιλος Vivartia), μετά και την απόκτη-
ση του 10% της ΔΕΗ φέρεται ότι θα συνεχίσει τις εξαγορές, αυξάνοντας τις επενδύσεις
στη χώρα από περίπου 1,5 δισ. ευρώ σήμερα σε πάνω από 2 δισ. ευρώ το επόμενο διά-
στημα. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι το εν λόγω fund έκανε πρόσφατα μια
μεταγραφή με... βαρύ όνομα. Πήρε τον Mπρους Λι. Μη γελάτε, όχι τον μακαρίτη μετρ των
πολεμικών τεχνών αλλά έναν οικονομολόγο από το Σικάγο. Για την ακρίβεια, λέγεται
Bruce Li και όχι Bruce Lee, όπως ο αείμνηστος μαχητής των πολεμικών τεχνών. Αν ξέ-
ρει και καράτε, ζήτω που καήκαμε…

Αισιόδοξος ο Στουρνάρας για τα επόμενα χρόνια 
Καιρό είχε να μιλήσει σε κανάλι ο Γιάννης Στουρνάρας. Βγήκε στο Mega και εκτίμησε πως έως το 2026 τα
χρήματα του Ταμείου θα αυξήσουν το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 7%, τις επενδύσεις κατά περίπου
22%, τα φορολογικά έσοδα κατά σχεδόν 3%, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν 200.000 νέες θέσεις
εργασίας. Επίσης, υπογράμμισε την κομβική σημασία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως
τόνισε ο διοικητής, αυτήν τη στιγμή περίπου 100 είναι τα funds-επενδυτικοί οργανισμοί που ασχολούνται
με την Ελλάδα, αλλά «όταν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, θα γίνουν 1.000. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα
ανοίξουν νέοι δρόμοι για την προσέλκυση επενδύσεων, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο ανάκτησης του investment grade,
ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι στην ΤτΕ «δεν αποκλείουμε να γίνει και προς το τέλος του ’22 και σίγουρα
το ’23. Αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις εξωγενείς».
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Ο βλαξ υπάλληλος
της ΓΓ Αθλητισμού 
Ένας βλαξ ή προβοκάτορας υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εί-
χε τη φαεινή ιδέα να στείλει ένα μήνυμα
σε συναδέλφους του παραποιώντας το
ηλεκτρονικό φυλλάδιο του υπουργείου
Πολιτισμού με τις οδηγίες προστασίας
από την κακοκαιρία. Πρόσθεσε μάλιστα
μια άσχετη φωτογραφία μιας νεαρής γυ-
ναίκας με μίνι φούστα που αλλάζει αλυ-
σίδες στο αυτοκίνητό της. Το mail έφτα-
σε στα χέρια των Συριζαίων, συγκεκρι-
μένα στην τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σία Αναγνωστοπούλου, με αποτέλε-
σμα να υπάρξει σφοδρή επίθεση κατά
της Λίνας Μενδώνη με την κατηγορία του
σεξισμού κ.λπ. Έγινε το έλα να δεις μέ-
χρι η Μενδώνη να διευκρινίσει πως η
πραγματική ανακοίνωση δεν είχε τέτοια
φωτογραφία και πως όλα έγιναν από
έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, χωρίς να έχει λάβει εξου-
σιοδότηση, και ο οποίος θα περάσει από
πειθαρχική διαδικασία.

Τελικά οι φήμες περί παραίτη-
σης σύσσωμου του ΔΣ της Αττι-
κής Οδού δεν επαληθεύτηκαν.
Σιγά μην άφηναν τις θέσεις τους
στελέχη που ανέλαβαν στα τέλη
Δεκεμβρίου… Μάλιστα, όπως
μου έλεγαν στελέχη της αγο-
ράς, το καταπληκτικό στην ιστο-
ρία είναι ότι οι μέτοχοι «έφα-
γαν» τον CEO της εταιρείας Βα-
σίλη Χαλκιά και αναβάθμισαν
τον έως τώρα διευθυντή Κυκλο-
φορίας Αριστοφάνη Παπαδη-
μητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει
καθήκοντα CEO, έως ότου ορι-
στεί νέος. Τον διευθυντή Κυ-
κλοφορίας. Δεν ξέρω αν το αν-
τιλαμβάνεστε;

Ποιος έφερε 
στην Ελλάδα 
τον Στυλιανίδη;

Άντε να σας δώσω και το παρασκήνιο,
επειδή πολλοί ρωτάτε πώς προέκυψε η
επιλογή του Χρήστου Στυλιανίδη στο
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Ποιος
ήταν αυτός που «πούσαρε» την υποψη-
φιότητητά του για τη συγκεκριμένη θέση;
Για σκεφτείτε λίγο. Όταν ο Κύπριος ολο-
κλήρωσε τη θητεία του ως επιτρόπου Αν-
θρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης
Κρίσεων και συντονιστή για τον έμπολα
επί Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πού πήγε μετά;
Ποιος τον πήρε δίπλα του ως ειδικό σύμ-
βουλο για την πρόληψη των διακρίσεων,
την υποστήριξη προσπαθειών οικοδό-
μησης της ειρήνης και τις διαθρησκευτι-
κές διαδικασίες; Όλα εγώ θα σας τα λέω;
Μήπως ήταν σύμβουλος του τότε αντι-
προέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη
Σχοινά; Τι πάω και ξεθάβω τώρα… 

Ο εφιάλτης των
πλειστηριασμών και οι θεσμοί

Άλλο ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που θα μας απασχολήσει έντονα το
προσεχές διάστημα είναι ότι οι περίφημοι θεσμοί συναντήθηκαν με την κυβέρνηση για το
θέμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και για άλλη μια φορά είπαν ένα βροντερό
«όχι» στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Οι θεσμοί πιστεύουν ότι κάθε μεταβα-
τική προστασία από πλειστηριασμούς, πέραν του πτωχευτικού νόμου, δεν συμβάλλει στη
δημιουργία κουλτούρας πληρωμών και ότι μέσα από αυτή την προστασία κρύβονται ή εν-
θαρρύνονται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αντίθετα, ο φόβος για πλειστηριασμό πρώτης
κατοικίας ευάλωτου νοικοκυριού δημιουργεί κουλτούρα πληρωμών. Όπως καταλαβαί-
νετε, η εμμονή των θεσμών θα δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνη-
ση. Το μόνο θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι με την κυβέρνηση συντάσσονται προς το πα-
ρόν και οι τράπεζες και αυτό γιατί δεν συμφέρει ούτε νομικά ούτε οικονομοτεχνικά τις
τράπεζες να μαζεύουν ακίνητα που δεν μπορούν να πουλήσουν… 



Αναζητούνται κάτω
από τα χιόνια οι
ευθύνες του Τούρνα 

Όταν επελέγη για τη θέση του υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας ο ανώτατος αξιωματι-
κός των Ενόπλων Δυνάμεων Ευάγγελος
Τούρνας, όλοι είπαν ότι ένας τόσο έμπειρος
στρατιωτικός στη διαχείριση κρίσεων σίγου-
ρα θα βοηθήσει όταν η κλιματική κρίση μάς
δείξει ξανά το πρόσωπό της. Τώρα άπαντες
αναρωτιούνται πού πήγε όλη αυτή η εμπειρία
το τελευταίο δραματικό για τη χώρα και τους
πολίτες της διήμερο. Ίσως τις δούμε στην
επόμενη κακοκαιρία, αφού εκεί στο υπουρ-
γείο τούς δόθηκε μία ακόμη ευκαιρία. 

Όταν συσκέπτεται 
η Ομπρέλα 

Μπαρούτι μύριζε, όπως
με πληροφορεί η κουτσομ-
πόλα της Κουμουνδούρου,
έξω από το γραφείο όπου συ-
νεδρίασε τη Δευτέρα η ηγετι-
κή ομάδα της Ομπρέλας, η
οποία είναι πυρ και μανία
με την πρόταση Τσίπρα για
την εκλογή προέδρου και
οργάνων στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τις
φωνές που ακούγονταν μέχρι έξω προκύπτει
σαφώς το συμπέρασμα ότι σκληρά εναντίον της
πρότασης τάχθηκαν οι Νίκος Βούτσης, Νίκος
Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Χριστόφορος Παπα-
δόπουλος και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος - με την
πρωτολογία του τουλάχιστον. Το λέω γιατί οι
κακές γλώσσες επιμένουν ότι η δευτερολογία
του πρώην τσάρου ακούστηκε πιο διαλλακτική,
με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις τάσεις
στο εσωτερικό του κόμματος ενόψει Συνεδρί-
ου. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε το πε-
ριεχόμενο του κειμένου που θα δημοσιοποι-
ήσουν πιθανότατα σήμερα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΗ: 
MΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ

Το αφεντικό της JP Morgan θα επι-
σκεφτεί την Αθήνα και θα έχει συ-
νάντηση με τον πρωθυπουργό. Η επί-
σκεψή του είναι προγραμματισμένη
και δεν συνδέεται με την κυοφορού-
μενη συμφωνία με τη Viva Wallet. Ο
ισχυρός άνδρας της JP Morgan Τζέι-
μι Ντάιμον θα ξεδιπλώσει θέματα για
επενδύσεις και άλλες προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας.

Η προφητική ανάρτηση
O εν λόγω υφυπουργός υπήρξε από τους πλέον μά-

χιμους στον πόλεμο κατά της πανδημίας και σήμερα
το πόστο του βρίσκεται στο μόνο υπουργείο για το
προσωπικό του οποίου οι πολίτες αισθάνονται ευγνω-
μοσύνη. Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις του στα
κοινωνικά δίκτυα υπό τον τίτλο «Nick Ηard», προ-

έτρεπε τους διαδικτυακούς του φί-
λους: «Μην εύχεσαι να ήταν ευ-

κολότερο. Ευχήσου να ήσουν
καλύτερα. Μην εύχεσαι για
λιγότερα προβλήματα. Ευχή-

σου για περισσότερες δεξιό-
τητες». Το λες και προφητικό...

Δεν παίζει αυτή η μεταγραφή
Όσοι κυκλοφορούν στο πολιτικό παρασκήνιο ότι

μόλις μπουν οι υπογραφές στο βέβαιο «διαζύγιο»
της ΝΔ με τον ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρτσο -ο
οποίος εν τω μεταξύ κάνει ό,τι μπορεί για να το επι-
σπεύσει- θα ανοίξουν οι πόρτες του ΚΙΝΑΛ, είναι
απλώς ανενημέρωτοι. Γιατί μπορεί μεν η προσωπική

σχέση των δύο ανδρών να είναι καλή
στο «παγωμένο» κλίμα των Βρυ-

ξελλών, αλλά εδώ είναι Ελλάδα
και οι πολιτικές κλιματολογικές
συνθήκες δεν ευνοούν. Με άλ-
λα λόγια, δεν πρόκειται να κάνει
αυτήν τη μεταγραφή ο Ανδρου-

λάκης και κρατήστε το. 

Άνοιξε ο ασκός του 
Αιόλου με την Αττική οδό
Μ

πορεί να είναι ορθή η
χθεσινή παρατήρηση
του πρωθυπουργού ότι
είναι η πρώτη φορά που

η Πολιτεία ενεργοποιείται για να ανα-
κουφιστούν με αυτήν τη διαδικασία
συμπολίτες μας που υπέστησαν βλάβη
και να θυμίσει ότι με νόμο αυτής της
κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον
στις συμβάσεις παραχώρησης και η
πρόβλεψη αποζημίωσης ανεξάρτητα
από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις
μπορεί να εγερθούν ή από τις ενέργει-
ες που θα ακολουθήσει το Δημόσιο
στο θέμα αυτό, αλλά στην πράξη φαί-
νεται ότι η ζημία για την Αττική οδό θα
είναι πολύ μεγαλύτερη των 2.000 ευ-
ρώ για κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. 

Μαθαίνω ότι στα ενδότερα της πα-
ραχωρησιούχου εταιρείας επικρατεί
κανονικός πανικός, καθώς ο ένας μετά
τον άλλον οι εγκλωβισμένοι οδηγοί
προχωρούν σε αγωγές. 

Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα (όχι λίγοι)
αρνούνται να πάρουν τις 2.000 ευρώ,
καθώς οι δικηγόροι τους εκτιμούν ότι
το ύψος της αποζημίωσης για την ψυ-
χική βλάβη που υπέστησαν μπορεί να

φτάσει ακόμα και τις 100.000 ευρώ.
Για να μην υπολογίσουμε και τυχόν
ζημιές στα αυτοκίνητα από πτώσεις
δέντρων κ.λπ. Επιπλέον, νομικοί κύ-
κλοι προβλέπουν ότι με βάση τη νομι-
κή διαδικασία που θα ακολουθηθεί
ενδέχεται να επιβληθεί στους υπευ-
θύνους μέχρι και 15 χρόνια κάθειρξης. 

Και κάτι τελευταίο αλλά όχι αμελη-
τέο. Σύμφωνα με τον Δικηγορικό

Σύλλογο Αθηνών, η οριζόντια και
συμβολική παροχή ποσών, στο πλαί-
σιο προφανώς της πολιτικής διαχεί-
ρισης του προβλήματος, δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την αποζημιωτική
ευθύνη που υπέχουν τόσο το Δημό-
σιο και οι ΟΤΑ όσο και οι ιδιωτικές
εταιρίες (πχ, παραχωρησιούχοι,
ΔΕΔΔΗΕ). Τι σημαίνει αυτό; Ότι άνοι-
ξε ο ασκός του Αιόλου! 

Μια εύγλωττη διευκρίνιση κάνουν από χθες οι συνεργάτες
του πρωθυπουργού και κρατήστε την. Όπως λένε, στη χθεσινή
του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης
εξέφρασε τη στήριξή του στο υπουργείο Πολιτικής Προστα-
σίας, υπό την έννοια ότι η παρουσία του σε καιρούς κλιματι-
κής κρίσης είναι περισσότερο από αναγκαία. Δεν μίλησε για

πρόσωπα, προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι, αλλά για το πώς θα
υπάρξει καλύτερος συντονισμός ώστε να αποφεύγονται προ-
βλήματα όπως αυτά που βιώνει η χώρα τα τελευταία τρία ει-
κοσιτετράωρα. «Έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά και η σύγκριση
δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες τού χθες αλλά με τις
ανάγκες τού σήμερα». Και ο νοών νοείτω! 

Τι εννοούσε ο πρωθυπουργός
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Παναγή 
Καππάτου

Βουλευτής 
Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης 
με τη ΝΔ

του
Γεώργιου 

Φουντουλάκη

Διδάκτωρ 
Πανεπιστήμιου 

Αθηνών

Η ανθεκτικότητα του τουρισμού ασπίδα για την ανάπτυξη

Κ
αθώς διανύουμε την αρχή του 2022,

πλησιάζει η έναρξη της τουριστικής πε-

ριόδου, που είναι καθοριστική για την

ανάπτυξη της οικονομίας. Υπάρχουν οι προϋπο-

θέσεις για να τα καταφέρει ο ελληνικός τουρι-

σμός το 2022; Η εξέλιξη της πανδημίας παρα-

μένει το μεγαλύτερο ερωτηματικό, ωστόσο θε-

ωρώ ότι η Ελλάδα ξεκινά από μια καλή αφετη-

ρία, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ανθεκτικότητα: Έχουμε την παρακαταθήκη

του 2021. Παρότι χάθηκε το πρώτο εξάμηνο, η

Ελλάδα κατάφερε να φθάσει στο 55% των εσό-

δων του 2019.

Ασφάλεια: Ύστερα από δυο χρόνια πανδη-

μίας, επιχειρήσεις και ταξιδιώτες έχουν προ-

σαρμοστεί στους περιορισμούς και το επίπεδο

ασφάλειας είναι υψηλότερο. 

Νέες υποδομές: Η Ελλάδα αρχίζει να κατα-

γράφει τα οφέλη από την πλήρη λειτουργία

όλων των αναβαθμισμένων αεροδρομίων σε

βασικούς προορισμούς. Το 2021 στην Ελλάδα

καταγράφηκε η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά

ανάκαμψη σε αεροπορικές θέσεις.

Ασφαλώς υπάρχουν προκλήσεις επιβαρυντι-

κές για τον τουρισμό (πληθωρισμός, ενεργει-

ακό κόστος). Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας υλοποίησε προεκλογικές της δε-

σμεύσεις, που βελτιώνουν συνολικά το επιχει-

ρηματικό περιβάλλον, όπως: 

• Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

• Μείωση φορολογικών συντελεστών 

• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 

• Μείωση φόρων (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, γονικές παρο-

χές)

Παράλληλα, η Ελλάδα δεν εστιάζει μόνο στον

αριθμό των επισκεπτών. Δίνουμε βάρος στην

αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και

στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών

μας. Το 2021 η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 30%

της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. Μεσοπρό-

θεσμα, ο τουρισμός ωφελείται περαιτέρω από

την τακτοποίηση των χρήσεων γης, έναν κρίσι-

μο αναπτυξιακό παράγοντα. Το Κτηματολόγιο,

οι Δασικοί Χάρτες και τα Τοπικά Πολεοδομικά

Σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν. 

Επιπλέον, περνάμε από μια εποχή καταγρα-

φής διαφορετικών μορφών τουρισμού σε μια

φάση εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξής τους. Τον

Απρίλιο του 2021 η υφυπουργός Τουρισμού Σο-

φία Ζαχαράκη επισκέφθηκε την Κεφαλονιά και

την Ιθάκη. Βρεθήκαμε μαζί σε τυροκομικές μο-

νάδες και στον Συνεταιρισμό Ρομπόλας, όπου

συζητήσαμε με τον Σύνδεσμο Οινοποιών Κεφα-

λονιάς. Με τον νόμο 4875/2021 του υπουργείου

Τουρισμού δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγι-

κές μονάδες (ελαιοτριβεία, τυροκομεία, ζυθο-

ποιεία) να αποκτούν τουριστικό σήμα για την

καλύτερη σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής

και τουρισμού. Ο 4875/2021 θεσμοθετεί και

τους Οργανισμούς Διαχείρισης Τουριστικών

Προορισμών, ώστε κάθε προορισμός να αξιο-

ποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Η διαφοροποίηση του τουριστικού μας προ-

ϊόντος θα ενισχυθεί στοχευμένα από τα 320 εκ.

ευρώ που εξασφαλίζει το Ταμείο Ανάκαμψης

για δράσεις, όπως:

• Τουριστικοί λιμένες

• Ορεινός τουρισμός

• Καταδυτικός τουρισμός

• Τουρισμός υγείας και ευεξίας

• Αγροτουρισμός και γαστρονομία

Το μέλλον του ελληνικού τουρισμού μακρο-

πρόθεσμα θα διασφαλιστεί από τον βαθμό προ-

σαρμογής που απαιτούν οι εξελίξεις σε τρία βα-

σικά πεδία:

Πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό. Οι εργαζό-

μενοι στον τουρισμό χρειάζονται προγράμματα

ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, με έμφαση στη

σύνδεση των τεχνολογικών εξελίξεων με την

τουριστική εκπαίδευση.

Δεύτερον, οι υποδομές. Οι οδικές και λιμενι-

κές υποδομές αποτελούν βασικό παράγοντα για

τον τουρισμό, ώστε η νησιωτικότητα και η ορει-

νότητα να αξιοποιηθούν ως πλεονεκτήματα.

Τέλος, η βιωσιμότητα του τουρισμού. Η ελλη-

νική φύση και οι φυσικοί μας πόροι αποτελούν

συγκριτικό μας πλεονέκτημα και ευθύνη της

γενιάς μας να προστατευτούν, ενόψει μεγάλων

κλιματικών προκλήσεων. Ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη διεθνή πρω-

τοπορία με πρωτοβουλίες για την προστασία

του περιβάλλοντος και της Μεσογείου. Είναι το

πρόσωπο που διασφαλίζει ότι η Ελλάδα θα

πρωταγωνιστεί στην εφαρμογή διεθνών προτύ-

πων βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σώμα και ψυχή

Ψ
υχή είναι η «πνοή ζωής», που ζωοποιεί
από την αρχή το ανθρώπινο σώμα, συνδέ-
εται στενά με αυτό, το εμψυχώνει, το συγ-

κροτεί και το ενοποιεί. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι ομίλη-
σαν για την ψυχή του ανθρώπου, την ύπαρξή της,
τον τρόπο της συνδέσεώς της με το σώμα, την ύπαρ-
ξή της μετά τον θάνατο. Οι φιλόσοφοι ομιλούσαν για
την κατά φύση αθάνατη ψυχή και το κατά φύση θνη-
τό σώμα. Ο χριστιανισμός δέχεται ότι η ψυχή όσο
και το σώμα είναι δημιουργήματα του Θεού. Στην
ελληνική γραμματεία η λέξη «ψυχή» πρωτοαπαντά-
ται στον Όμηρο και μάλιστα σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις.

Επίσης, ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων υποστήρι-
ζε ότι η ψυχή του ανθρώπου ήταν εκ φύσεως αθά-
νατη, ενώ ο Αριστοτέλης δεν δεχόταν το «αθάνατον
της ατομικής ψυχής», της λεγομένης παθητικής
ψυχής. Ακόμη, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
αναπτύσσεται η άποψη περί ελευθερώσεως της

ψυχής από το σώμα, για να επανέλθει στον αγέννη-
το κόσμο των ιδεών και να έχει εμπειρία του Θεού. 

Η σύγχρονη επιστήμη αναλύει την ψυχή και το
σώμα καθώς τα συναισθήματά μας επηρεάζουν κά-
θε κύτταρο του σώματός μας και όχι μόνο τις σκέ-
ψεις και τη διάθεσή μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν
νιώσει το σώμα τους «βαρύ» όταν βρίσκονται σε
άσχημη ψυχική κατάσταση, ή έχουν αισθανθεί την
καρδιά τους να «χτυπά τρελά» και το στομάχι τους
να «δένεται κόμπος» όταν έχουν μεγάλο άγχος.
Πρόκειται για παραδείγματα του πώς η ψυχική μας
κατάσταση επηρεάζει το σώμα μας. Από την άλλη
μεριά, και η κατάσταση του σώματός μας επηρεάζει
την ψυχική μας διάθεση. Επομένως, όπως πλέον
αποδέχονται οι ερευνητές, το σώμα και η ψυχή δεν
αποτελούν δύο ανεξάρτητες οντότητες, αλλά επη-
ρεάζουν το ένα το άλλο, σε μια διαρκή αλληλεπί-
δραση. Η συναισθηματική μας κατάσταση μπορεί
να επηρεάσει και τις ορμόνες του σώματός μας. Τα

ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως χαρακτηρίζον-
ται, μπορούν να εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε ση-
μείο ή όργανο του σώματος, γεγονός που εξαρτάται
από τη γενετική προδιάθεση και την ευαισθησία κά-
θε ατόμου. 

Η εξωτερίκευση των συναισθημάτων είναι το
«κλειδί» της ψυχοσωματικής ισορροπίας. Όταν κα-
ταπνίγουμε τον θυμό που έχουμε μέσα μας, την ορ-
γή ή τη θλίψη που συμβαίνει στον εσωτερικό μας
κόσμο, τότε αυτά είναι πολύ πιθανό να αναδυθούν
στην εξωτερική τους μορφή, αυτή ενός σωματικού
συμπτώματος. Η σωματική άσκηση μπορεί να συμ-
βάλει στην αποφόρτιση από το στρες και στη βελ-
τίωση της ψυχικής μας διάθεσης. Ο καθημερινός
άνθρωπος είναι αναγκαίο να βελτιώσει τη σχέση
του με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του και
κάνοντας θετικές σκέψεις μπορεί να κρατά θετική
στάση στα πράγματα. Αυτή η διαδικασία θα τον βοη-
θήσει στην ψυχοσωματική ισορροπία.



Σ
την Ουκρανία είναι στραμμένο
το βλέμμα της ελληνικής διπλω-
ματίας, καθώς στα παγωμένα
εδάφη της Ανατολικής Ευρώ-

πης, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες ανα-
βιώνουν το ψυχροπολεμικό κλίμα του πα-
ρελθόντος. Η κατάσταση στα ρωσοουκρα-
νικά σύνορα μυρίζει μπαρούτι και φυσικά
η Αθήνα δεν μπορεί να παρακολουθεί
αμέτοχη τις εξελίξεις, καθώς στην περιο-
χή υπάρχει άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον
λόγω του σημαντικού πληθυσμού ομογε-
νών που κατοικούν στη Μαριούπολη.

Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, ο
Νίκος Δένδιας σχεδιάζει να επισκεφθεί
την περιοχή μέσα στην επόμενη εβδομά-
δα και να συναντηθεί με τους ομογενείς,
ενώ στο υπουργείο Εξωτερικών εξετά-
ζονται όλες οι πιθανές ενέργειες, ώστε να
μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των ελ-
ληνικών κοινοτήτων. Η Αθήνα έχει επα-
νειλημμένως εκφράσει τη θέση της υπέρ
της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότη-
τας της Ουκρανίας, όπως έκανε και την
περασμένη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας κα-
τά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά
δεν κρύβει τον προβληματισμό της για τις
σχέσεις που διατηρεί το Κίεβο με την Άγ-
κυρα, καθώς η Ουκρανία ήταν η πρώτη
ευρωπαϊκή χώρα που έδωσε ψήφο εμπι-
στοσύνης στην Τουρκία αγοράζοντας Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη BAYRAKTAR,
ενώ μετά το εμπάργκο των Δυτικών προ-
μηθεύει την Άγκυρα με κινητήρες για τα
UAV και τα ελικόπτερα τύπου ΑΤΑΚ-ΙΙ.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει
σημαντικό ρόλο στην κρίση, προβάλλον-
τας από τη μία πλευρά τον ρόλο της ως πε-
ριφερειακή δύναμη και καλύπτοντας από
την άλλη το στρατηγικό κενό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Σε περίπτωση περαιτέρω
κλιμάκωσης, η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑ-
ΤΟ θα συνδράμει παρέχοντας τη βάση της
Σούδας προς διευκόλυνση των συμμαχι-
κών δυνάμεων, αφού αποτελεί και το μο-
ναδικό λιμάνι στο οποίο μπορεί να κατα-
πλεύσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο
USS Harry S. Truman που βρίσκεται στη
Μεσόγειο. Εξίσου σημαντικό ρόλο θα παί-
ξει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
μέσω του οποίου οι αμερικανικές και να-
τοϊκές δυνάμεις έχουν άμεση και ταχεία
πρόσβαση στην Ανατολική Ευρώπη, παρα-

κάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου. Η
Αθήνα, ωστόσο, δεν επιθυμεί να διαρρήξει
τις σχέσεις της με τη Ρωσία, με την ισορ-
ροπία, όμως, να μοιάζει δύσκολη υπόθεση
εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα.

Η κρίση στην Ουκρανία, ωστόσο, φέρνει
στην επιφάνεια και τις αδυναμίες της Ευ-
ρώπης, η οποία παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις έχοντας ρόλο θεατή. Καλές οι συζη-
τήσεις για τη στρατηγική αυτονομία και
την απεξάρτηση της Ένωσης από το ΝΑ-
ΤΟ, αλλά, στην πράξη, οι Βρυξέλλες δεν
δείχνουν έτοιμες να κρατήσουν ενιαίο μέ-
τωπο στο ζήτημα. Όπως και στην ενεργει-

ακή κρίση, κάθε χώρα σχεδιάζει τη δική
της στρατηγική, με τη Γερμανία να έχει ξε-
καθαρίσει τη θέση της, η οποία τείνει να
είναι φιλική προς τη Μόσχα, ενώ η Γαλλία
επιχειρεί να εμφανιστεί ως μεσολαβητής
σε μια διπλωματική λύση. Σε αυτή την
«αναμπουμπούλα», η Αθήνα μπορεί να
επιτελέσει σημαντικό ρόλο αναλαμβάνον-
τας πρωτοβουλίες εκεί όπου διστάζει η
Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα σχεδιάζει το
βαλκανικό «comeback», στήνοντας ανά-
χωμα στον επεκτατισμό της Τουρκίας. Αν
και το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Σερ-

βία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας
που έπληξε την Αθήνα, ο στόχος της «επι-
στροφής» της χώρας στα Βαλκάνια παρα-
μένει ψηλά στις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησης.
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Το ενδιαφέρον 
για τους ομογενείς 
στη Μαριούπολη, η απουσία
της ΕΕ, η βάση της Σούδας 
και η Αλεξανδρούπολη

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η κρίση Ρωσίας -
Ουκρανίας και 
ο ρόλος-κλειδί
της Ελλάδας Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες,

ο Νίκος Δένδιας σχεδιάζει να επισκεφθεί
τη Μαριούπολη μέσα στην επόμενη εβδομάδα



Μ
ία εβδομάδα συμπληρώθηκε
από την άφιξη των πρώτων
έξι Rafale στην Ελλάδα και οι
«Ριπές» ετοιμάζονται για την

πρώτη τους «έξοδο» στο φυσικό τους περι-
βάλλον, τους ουρανούς του Αιγαίου.

Εφόσον το επιτρέψει ο καιρός, η πρώτη
εκπαιδευτική πτήση των ελληνικών
Rafale στο FIR Αθηνών θα πραγματοποι-
ηθεί εντός των επόμενων ωρών και η
απογείωση του πρώτου ζεύγους από την
114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας θα ση-
μάνει το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το Γενικό Επιτε-
λείο Αεροπορίας δεν θέλει να χαθεί ούτε
μία ώρα από την εκπαίδευση των «Γερα-
κιών» της 332 Μοίρας Παντός Καιρού, η
οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,
όπως γινόταν και επί γαλλικού εδάφους.
Στόχος του επιτελείου είναι τόσο οι πιλό-
τοι όσο και οι τεχνικοί εδάφους να χαρα-
κτηριστούν «ετοιμοπόλεμοι» το συντομό-
τερο δυνατόν.

Το προσωπικό της 332 ΜΠΚ δεν πήρε
ούτε ανάσα και αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της ιστορικής τελετής για την υπο-
δοχή των έξι Rafale πάτησε «γκάζι», ξεκι-
νώντας πυρετώδεις προετοιμασίες για την
πλήρη ένταξη των αεροσκαφών στο οπλο-
στάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι

ρυθμοί χτύπησαν «κόκκινο» ώστε ο εξο-
πλισμός και τα ανταλλακτικά των Rafale,
που φτάνουν με μεταγωγικά αεροσκάφη
στην 114 Πτέρυγα Μάχης, να τοποθετη-
θούν στα υπόστεγα και να είναι έτοιμα για
την υποστήριξη των νέων μαχητικών.
Εκτός από τα αναλώσιμα υλικά, στην Τα-
νάγρα καταφθάνουν και τα «φονικά» όπλα
των Rafale, όπως οι πύραυλοι METEOR
και MICA, που αποτελούν το μακρύ «χέρι»
του πανίσχυρου μαχητικού.

Μεταλλικά υπόστεγα
Οι εργασίες στη Μοίρα θα συνεχιστούν

και τους επόμενους μήνες, αφού η 332
ΜΠΚ στήνεται κυριολεκτικά από το μηδέν.
Ο προγραμματισμός του ΓΕΑ περιλαμβά-
νει την κατασκευή μεταλλικών υποστέγων
στα πρότυπα της γαλλικής Πολεμικής Αε-
ροπορίας αλλά και την εγκατάσταση του
εξομοιωτή που αποτελεί σημαντικό εργα-
λείο για την εκπαίδευση των χειριστών
ώστε να «γράφουν» ώρες και στο έδαφος.

Τα συστήματα του εξομοιωτή πρόκειται να
έρθουν από τη Γαλλία εντός των επόμενων
εβδομάδων, ενώ ταυτόχρονα οι τεχνικοί
της Μοίρας θα απομακρύνουν τον παλιό
εξομοιωτή των Mirage 2000.

Το Αεροπορικό Επιτελείο σχεδιάζει
ήδη και τις πρώτες κοινές επιχειρήσεις
των Rafale με τα υπόλοιπα μαχητικά της
Πολεμικής Αεροπορίας. Μια πρώτη γεύ-
ση από τις πτητικές και επιχειρησιακές
δυνατότητες των «Ριπών» θα αποκτήσουν
οι ομόσταυλοί τους των Mirage 2000-5
της 331 Μοίρας «Θησέας», που ανέλαβαν
την υποδοχή και συνοδεία των Rafale κα-
τά την είσοδό τους στον ελληνικό εναέριο
χώρο την περασμένη Τετάρτη. Στη συνέ-
χεια θα ακολουθήσουν οι ασκήσεις με τα
F-16 του ελληνικού στόλου, τα F-4 αλλά
και τα ΑΣΕΠΕ -τις εναέριες πλατφόρμες
Διοίκησης και Ελέγχου- ώστε το Γενικό
Επιτελείο να έχει πλήρη εικόνα για τις
ικανότητες των Rafale και τη συνύπαρξή
τους με τις άλλες πλατφόρμες της Πολε-
μικής Αεροπορίας. Σταδιακά οι «Ριπές»
θα δοκιμαστούν σε αεροναυτικές επιχει-
ρήσεις με τη συμμετοχή Μονάδων Επι-
φανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά
και σε σενάρια με τη συμμετοχή της αε-
ράμυνας και δυνάμεων του Στρατού Ξη-
ράς. Με άλλα λόγια, το αρχηγείο θα «ξε-

κοκαλίσει» το μαχητικό ώστε να είναι σε
θέση να εκμεταλλευτεί το 100% των δυνα-
τοτήτων του σε κάθε είδος αεροπορικής
επιχείρησης.

Ραντάρ AESA
Το Rafale άλλωστε είναι το πρώτο μαχη-

τικό του ελληνικού οπλοστασίου με ραν-
τάρ AESA, που αποτελεί τεχνολογικό άλ-
μα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Σε λίγα χρόνια όμως την ίδια τεχνολογία
θα μοιράζονται οι «Οχιές» της Πολεμικής
Αεροπορίας, τα αναβαθμισμένα F-16
Viper, ενώ όταν προστεθούν στον στόλο οι
φρεγάτες Belharra και οι νέες κορβέτες,
η χώρα θα διαθέτει έναν συνδυασμό από
πανίσχυρα οπλικά συστήματα που θα
μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες
μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο, προ-
σφέροντας συντριπτικό πλεονέκτημα στις
ελληνικές δυνάμεις αποτροπής.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Πυρετός στην 114 Πτέρυγα Μάχης -
Ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά
έχουν τοποθετηθεί στα υπόστεγα 
και αναμένονται οι πύραυλοι 
METEOR και MICA

Η πρώτη «έξοδος» 
των Rafale στους 

ουρανούς του Αιγαίου
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Μετά την επέλαση της «Ελπίδας», η οποία άφησε την Αττι-
κή να μετράει τις πληγές της σε λευκό φόντο, ο καιρός φαί-
νεται ότι έπειτα από μια προσωρινή ανακωχή τις επόμενες
λίγες ώρες θα μας δείξει και πάλι τις χειμωνιάτικες διαθέ-
σεις του. Αυτή τη φορά ο καιρικός «μπαξές» δεν θα έχει χιο-
νοπτώσεις, αλλά οι βροχές και οι δυνατοί άνεμοι θα κάνουν
την εμφάνισή τους στην επικράτεια. Αύριο, Παρασκευή, θα
σημειωθεί παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Από το Σάββατο θα αρχίσουν οι βροχές, καθώς αρχικά στα
δυτικά και τα βόρεια, και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιο-
χές, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, ενώ σποραδικές κα-
ταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθα-
λάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα που πιθανώς στα κεντρικά και

τα νότια θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά, από το από-
γευμα στα βόρεια και αργότερα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή, οι βροχές θα βρίσκονται και πάλι στο βασικό
μενού, καθώς καταιγίδες θα σημειωθούν στις παραθαλάσ-
σιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 7 και
τα 8 μποφόρ. Τα χειμερινά καιρικά φαινόμενα με τις βροχο-
πτώσεις θα κάνουν μια μικρή διακοπή τη Δευτέρα για να μας
συναντήσουν και πάλι την Τρίτη, οπότε στα δυτικά καθώς και
στο Ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγί-
δες.  Όλες αυτές τις μέρες η θερμοκρασία δεν θα παρουσιά-
σει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα κινείται με μικρά
σκαμπανεβάσματα ανάμεσα στους 8 και τους 11 βαθμούς
Κελσίου. 

«Είχαμε προβλέψει 
τη χιονοκαταιγίδα»

Ο χιονιάς φεύγει, οι βροχές και τα μποφόρ έρχονται 

Ο
ι γνωστοί μετεωρολόγοι της
χώρας είχαν προειδοποιήσει
εγκαίρως και μάλιστα με με-
γάλη ακρίβεια για το μέγεθος

και τον χρονικό προσδιορισμό της κακο-
καιρίας, καθώς και για την ένταση των
φαινομένων, όπως προκύπτει από τις
δημόσιες τοποθετήσεις τους τις τελευ-
ταίες ώρες. 
Ο Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής του
Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου
της ΕΜΥ, που είχε πάρει μέρος στην
ευρεία συντονιστική σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας την Κυριακή, αισθάνεται
δικαιωμένος και με ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει:
«Η συγκεκριμένη κακοκαιρία με την
ονομασία “Ελπίς” χαρακτηρίστηκε
εξαρχής και έγκαιρα ως ένα επικίνδυ-
νο καιρικό φαινόμενο, δόθηκε κόκκι-
νος συναγερμός και από πλευράς της
ΕΜΥ προσδιορίστηκε χρονικά με με-
γάλη ακρίβεια. 
Ειδικότερα, το δεύτερο κύμα χαρακτη-
ρίστηκε με τον υψηλότερο βαθμό προει-
δοποίησης με βάση τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα της Eumetnet με κόκκινο συνα-
γερμό, μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρί-
της 25 Ιανουαρίου 2022 όπου περιλαμ-
βανόταν η Αττική».

Καλλιάνος: «Έδωσα σκληρή μάχη»
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δη-
λώσεις από τον μετεωρολόγο Γιάννη
Καλλιάνο, που πρόσθεσε πως και ο ίδιος
είχε δώσει πρόβλεψη για γρηγορότερη
έναρξη των φαινομένων στην Αττική.
Συγκεκριμένα ο κ. Καλλιάνος δήλωσε τα
εξής: «Όλοι οι μετεωρολόγοι όλες αυτές
τις μέρες έδωσαν με όλες τους τις δυνά-
μεις και με πλήρη ανάλυση αυτό που πε-
ριμέναμε να έρθει. Και πράγματι ήρθε.
Προσωπικά έδωσα μια σκληρή μάχη κά-
θε μέρα, βήμα βήμα το πηγαίναμε, εδώ
και αρκετές μέρες, για να πέσουμε μέσα
μέχρι και στην ώρα. Προσωπικά είμαι
δικαιωμένος», ανέφερε ο κ. Καλλιάνος. 
Ο ίδιος μάλιστα πρόσθεσε πως στις δώ-
δεκα τα μεσάνυχτα της Κυριακής είχε
κάνει δημοσίευση στην προσωπική του
σελίδα στο Facebook αναφέροντας ότι
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η
χιονόπτωση θα ξεκινούσε στην Αττική
από τις εφτά το πρωί.
Τη Δευτέρα το πρωί στον ΣΚΑΪ, η μετεω-
ρολόγος Χριστίνα Σούζη, στην πρόβλε-
ψή της για την πορεία της κακοκαιρίας,
έλεγε τα εξής: «Φοβάμαι πολύ την εθνι-
κή οδό, ειδικά από τη Λαμία και κάτω»,
ενώ είχε κάνει πρόβλεψη ότι τα χιόνια
θα κάνουν την εμφάνισή τους στην Αθή-
να κατά τις 11.00 το πρωί.

Κώστας Παππάς

Δικαιωμένοι αισθάνονται 
οι μετεωρολόγοι, υποστηρίζοντας πως 
είχαν δώσει το ακριβές στίγμα της «Ελπίδας»



Β
ομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η
αρχή της λεωφόρου Συγγρού -
κοντά στους στύλους του Ολυμ-
πίου Διός- και οι γύρω δρόμοι

(Αθανασίου Διάκου, Καλαίσχρου, Τζιραί-
ων, Μακρή, Λεμπέση, Ιωσήφ των Ρωγών
κ.ά.) από την ισχυρότατη έκρηξη που ση-
μειώθηκε στις 06.50 το πρωί της Τετάρτης
(26/1) στον ημιώροφο υπό ανακαίνιση κτι-
ρίου στον αριθμό 3. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτοξεύτηκαν
αντικείμενα από το εξαώροφο κτίριο στην
απέναντι πλευρά της λεωφόρου Συγγρού
(περίπου 20 μέτρα απόσταση) και από το
ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες
υλικές ζημιές σε σπίτι, καταστήματα και
επιχειρήσεις σε ακτίνα ίσως και μεγαλύ-
τερη των 150 μέτρων. Μέχρι αργά το βρά-
δυ της Τετάρτης υπήρχαν παντού σπασμέ-
να γυαλιά, τα οποία αναμεμειγμένα με τον
πάγο που είχε σχηματιστεί από το χιόνι
αποτελούσαν παγίδα για όποιον περνούσε
από την περιοχή. 

Μάλιστα, η ΕΛΑΣ μεγάλωνε συνεχώς
την περίμετρο αποκλεισμού του χώρου
για λόγους ασφαλείας, ξεπερνώντας κά-
ποια στιγμή και τα 300-350 μέτρα από το

σημείο της έκρηξης. Για ατελείωτες ώρες
η λεωφόρος Συγγρού από το ύψος του Φιξ
και η λεωφόρος Αμαλίας από τη συμβολή
με τη Βασιλίσσης Όλγας παρέμεναν κλει-
στές, προκειμένου η Πυροσβεστική και η
Περιφέρεια Αττικής να απομακρύνουν τα
συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη. 

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
Κυριολεκτικά από θαύμα αποφεύχθη-

καν τα χειρότερα, καθώς, λόγω της αργίας
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και της δυ-
σκολίας στις μετακινήσεις λόγω χιονιού
και πάγου, από το πολυσύχναστο σημείο
δεν διέρχονταν πεζοί παρά μόνο ένα ταξί
με επιβάτη. 

Το όχημα, από το ωστικό κύμα, βρέθηκε
από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
τέρμα δεξιά, ενώ το παρμπρίζ αλλά και τα
τζάμια έγιναν θρύψαλα. Στο νοσοκομείο
μεταφέρθηκε ένας 78χρονος, ο διαχειρι-
στής του κτιρίου που διαμένει και στον
ημιώροφο όπου έγινε η έκρηξη, ο οποίος
έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα και είναι
πολυτραυματίας. Στην πρώτη κατάθεση
που έδωσε στους αστυνομικούς της
Ασφάλειας για τις συνθήκες, φέρεται να
υποστήριξε ότι «από χθες υπήρχε έντονη
μυρωδιά αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Το
πρωί που ξύπνησα δεν θυμάμαι αν η
έκρηξη έγινε όταν πάτησα τον διακόπτη
για να ανάψει το φως ή όταν πάτησα τον
αναπτήρα για να ανάψω τσιγάρο». 

Ψάχνουν για φιάλη υγραερίου
Από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβε-

στικής απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομο-
κρατικής ενέργειας, ενώ έπειτα από λίγη
ώρα ερευνών αποχώρησε και το κλιμάκιο
του ΤΕΕΜ της ΕΛΑΣ, καθώς δεν βρέθηκαν
υπολείμματα κάποιου μηχανισμού. Από
την έρευνα που πραγματοποίησε στο δί-
κτυο η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
διαπιστώθηκε διαρροή, όμως το κτίριο της
λεωφόρου Συγγρού 3 (σ.σ. εκεί όπου έγι-
νε η έκρηξη) δεν είναι συνδεδεμένο με το
φυσικό αέριο. Έτσι, εξετάζεται το ενδεχό-
μενο ο ηλικιωμένος να είχε στο διαμέρι-
σμά του μεγάλη φιάλη υγραερίου. Για την
έρευνα ορίστηκαν και δύο ανεξάρτητοι
πραγματογνώμονες.

«Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας από
την έκρηξη κι ήταν όλα γκρεμισμένα. Στη
συνέχεια μας κατέβασαν άρον άρον οι πυ-
ροσβέστες λόγω διαρροής φυσικού αερί-
ου. Έσπασαν τζάμια και το παράθυρο στο
σαλόνι έπεσε στον δρόμο», δήλωσε στην
«Political» κάτοικος πολυκατοικίας στον
πίσω δρόμο από τη λεωφόρο Συγγρού. 

ΣΣτΕ: Αναλαμβάνει
αντιπρόεδρος η Μ.
Γκορτζολίδου
Στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος
αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας Παναγιώτη Ευστράτιου προ-
χώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, το
οποίο επέλεξε τη σύμβουλο Επικρατεί-
ας Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, έπειτα από
πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης
Κώστα Τσιάρα.
Η θέση είχε μείνει κενή μετά την παραί-
τηση που είχε υποβάλει τον περασμένο
Δεκέμβριο ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Ευστρατίου, ο οποίος βρέ-
θηκε εκτός δικαστικού σώματος μετά
την αποκάλυψη της εμπλοκής του σε
υπόθεση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα,
σε βάρος του πρώην δικαστικού λει-
τουργού ασκήθηκε το προηγούμενο
διάστημα ποινική δίωξη για τα αδικήμα-
τα της προμήθειας και κατοχής ποσότη-
τας ναρκωτικών προς ιδία αποκλειστικά
χρήση και διανομή εξ ιδίας ποσότητας
ναρκωτικών χωρίς κέρδος. 

Κιλκίς: Απάτη οι…
σκάουτερ της Μίλαν 
Να εκμεταλλευτούν τη φήμη τής εφτά φο-
ρές πρωταθλήτριας Ευρώπης και δεκαο-
κτώ φορές πρωταθλήτριας Ιταλίας στο πο-
δόσφαιρο, της ιστορικής Μίλαν, επιχείρη-
σαν οι δύο ιδιοκτήτες αθλητικής εταιρείας
από το Κιλκίς. Ο λόγος για έναν 50χρονο
και μια 39χρονη, οι οποίοι διαφήμιζαν δια-
δικτυακά τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού
καμπ για παιδιά υπό την εποπτεία της ιτα-
λικής ομάδας, αφήνοντας -με αυτόν τον
τρόπο- ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετα-
γραφή στις φημισμένες ποδοσφαιρικές
της ακαδημίες. Κάπως έτσι κατάφεραν να
αποσπάσουν τουλάχιστον 2.000 ευρώ από
γονείς που ήθελαν τα παιδιά τους να δοκι-
μαστούν ποδοσφαιρικά μπροστά στους
σκάουτερ της Μίλαν και -γιατί όχι;- να κυ-
νηγήσουν το όνειρό τους για καριέρα
εκτός Ελλάδας. Τρεις γονείς, όταν είδαν
πως περνούσαν οι μήνες (σ.σ. από τον Ιού-
λιο του 2021 είχε ξεκινήσει η διαφήμιση-
απάτη) και ποδοσφαιρικό καμπ δεν γινό-
ταν, απευθύνθηκαν στο Τμήμα Προστα-
σίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε
προανακριτική έρευνα. Για την υπόθεση
σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες σε
βαθμό πλημμελήματος τετελεσμένες κατ’
εξακολούθηση σε βάρος του 50χρονου
και της 39χρονης, οι οποίοι οδηγήθηκαν
στην τακτική Δικαιοσύνη.
Παπ.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΕΛΛΑΔΑ15

Τρόμος… μεγατόνων
στη λεωφόρο Συγγρού

Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο, με το
ωστικό κύμα να διαλύει τα πάντα
στα 150 μέτρα και να αλλάζει
λωρίδα σε ταξί



Του Κώστα Καντούρη

Κ
αθοριστικά θα είναι τα στοιχεία
από τα αποτελέσματα των τοξικο-
λογικών εξετάσεων στην υπόθεση
των καταγγελιών της 24χρονης για

βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου, στη Θεσσα-
λονίκη. Στο τέλος της εβδομάδας θα βρί-
σκονται στα χέρια της Δικαιοσύνης, οπότε θα
κρίνουν την πορεία της υπόθεσης. Παράλλη-
λα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγ-
μάτων που στάλθηκαν στην Ελβετία. 

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, ο καθηγητής Ια-
τροδικαστικής και Τοξικολογίας Νίκος Ράι-
κος κατέθετε για δύο ώρες στο γραφείο της
ανακρίτριας που διερευνά τις καταγγελίες. Η
έκθεσή του αναμένεται στο τέλος της εβδο-
μάδας. Πάντως, ακόμη και αν οι τοξικολογι-
κές εξετάσεις από το εργαστήριο της Ελβε-
τίας δεν γνωστοποιηθούν έως τότε, η έκθεση
θα παραδοθεί. Οι ουσίες τις οποίες αναζητά
το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Πανεπι-
στημίου της Βέρνης είναι άγνωστης δομής,
τις οποίες ωστόσο έχει τη δυνατότητα να
προσδιορίσει ακόμη και αν αυτές πρωτοκυ-
κλοφόρησαν στην αγορά τους τελευταίους
μήνες. 

Μέχρι τότε οι Αρχές πιστεύουν ότι θα γνω-
στοποιηθούν και τα αποτελέσματα που εστά-
λησαν στο ελβετικό εργαστήριο της Βέρνης. 

Η βεντάλια των ερευνών ανοίγει. Η καταγ-
γελία γυναίκας που κατέθεσε ο δικηγόρος
Νίκος Διαλυνάς ανατέθηκε σε εισαγγελέα
Πρωτοδικών για να εξετάσει τα στοιχεία και
κάνει λόγο για τρία κυκλώματα. Καταγγελίες
γυναικών γίνονται γνωστές η μία μετά την
άλλη και εξετάζονται στο πλαίσιο της εισαγ-
γελικής έρευνας για τη δράση κυκλωμάτων
μαστροπείας.

Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της
Ασφάλειας έχει βάλει στο μικροσκόπιο συγ-
κεκριμένα στοιχεία, εξετάζοντας όσα έχουν
καταγγελθεί. Ανοίγουν τηλέφωνα, κάμερες
και επικοινωνίες μέσω διαδικτύου.

Παρέες που διακινούν κοκαΐνη
Οι αναφορές που έχουν κρατήσει οι εισαγ-

γελικές Αρχές από τις καταθέσεις μαρτύρων
για την κύρια υπόθεση του πάρτι στο πολυτε-
λές ξενοδοχείο και την καταγγελία του βια-

σμού, είναι αυτές που καθόρισαν και τις δια-
στάσεις που παίρνει η έρευνα. Οι κοπέλες τις
οποίες είδε η παρέα της 24χρονης, αλλά κυ-
ρίως όσα γράφηκαν στις καταθέσεις και σχε-
τίζονται με χρήση ναρκωτικών. 

Σε αυτό το σημείο έχει επικεντρώσει τις
καταγγελίες που εδώ και μία εβδομάδα κά-
νει ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς. Μιλάει
για «παρέες που διακινούν κοκαΐνη» και
«ποτίζουν» νεαρές κοπέλες που πέφτουν
θύματα. Μέσα σε αυτές και η νεαρή την κα-
ταγγελία της οποίας μετέφερε -με αναφορά
του- στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφε-
τών Άγγελο Καμηλάρη. Η αναφορά διαβιβά-
στηκε την Τρίτη στον προϊστάμενο της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Παναγιώτη Παναγιωτό-

πουλο, ο οποίος ανέθεσε σε εισαγγελέα να
την εξετάσει.

Από τα μαγαζιά στα… ξενοδοχεία
Στη συγκεκριμένη αναφορά, πέραν των

σοκαριστικών που εμφανίζεται να καταγγέλ-
λει η γυναίκα, ότι δηλαδή η «αλίευση» των
νεαρών γυναικών γινόταν μέχρι και μέσα
από σχολικές εκδρομές ανηλίκων μαθη-
τριών της Γ’ Λυκείου, γίνεται λόγος για εμ-
πλοκή αστυνομικών. Εκεί γίνεται η σύνδεση
των καταγγελλόμενων κυκλωμάτων μαστρο-
πείας με κυκλώματα ελέγχου της νύχτας.
Πρόσωπα που γνωρίζουν τη νύχτα στη Θεσ-
σαλονίκη έλεγαν ότι παρέες τέτοιων γυναι-
κών βρίσκονται συχνά πυκνά στην «πρώτη

γραμμή» των καταστημάτων. «Από τα μαγα-
ζιά φτάνουν στα ξενοδοχεία. Ο δρόμος είναι
γρήγορος και εύκολος», έλεγαν με νόημα. 

Το βέβαιο είναι πως στη νύχτα της Θεσσα-
λονίκης κάτι συμβαίνει και πως κάποιες γυ-
ναίκες, οι οποίες φέρονται να υποστηρίζουν
ότι πέρασαν παρόμοιες ή και χειρότερες κα-
ταστάσεις από την 24χρονη, έχουν αποφασί-
σει να μιλήσουν. 
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Τι ψάχνουν οι Αρχές, εν αναμονή
του πορίσματος 
των τοξικολογικών της 24χρονης

Ζωή… χαρισάμενη ζούσε ένας 40χρονος απότακτος αστυ-
νομικός, ο οποίος διαμένει σε κοινότητα της Αμφιλοχίας,
αφαιμάσσοντας οικονομικά ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που
έκανε το λάθος να τον εμπιστευτεί. Ο 40χρονος, που συνελή-
φθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρι-
νίου, με τη βοήθεια συγγενικού προσώπου του ηλικιωμένου
ζευγαριού, κατάφερε μέσα σε περίπου 3,5 χρόνια να αρπάξει
ένα ποσό της τάξης των 125.000 ευρώ. Αρχικά κέρδισε την
εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια άρχισε να τους… βοηθά

με αγοραπωλησίες, πληρωμή λογαριασμών, αναλήψεις από
τραπεζικούς λογαριασμούς κ.ά., βάζοντας χέρι στις τραπεζι-
κές κάρτες και στο κομπόδεμα των ηλικιωμένων. Με αυτόν
τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει τμηματικά από τον Ιούλιο
του 2018 ως τον Δεκέμβριο του 2021 το υπέρογκο χρηματικό
ποσό, μέχρι τη στιγμή που τα θύματά του αποφάσισαν να μι-
λήσουν στους συγγενείς τους για «τον καλό γείτονα που τους
βοηθάει». Κάπως έτσι, αποφάσισαν να κάνουν έλεγχο στις
τραπεζικές καταθέσεις τους και διαπίστωσαν ότι έλειπαν οι

125.000 ευρώ. Μετά το αρχικό σοκ απευθύνθηκαν στην ΕΛΑΣ
και ακολούθησε η σύλληψη του 40χρονου απότακτου αστυ-
νομικού, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης κα-
τηγορούμενος για απάτη και παράνομη οπλοκατοχή (σ.σ.
βρέθηκαν στην οικία του ένα αεροβόλο πιστόλι και δυο φυ-
σίγγια). Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, επίσης, τρεις τραπεζικές
κάρτες και χειρόγραφες ανυπόγραφες δηλώσεις των ηλικιω-
μένων.

Παπ.

Μαστροποί και αστυνομικοί
στη… βεντάλια της έρευνας

Απότακτος ένστολος άρπαξε 125.000 ευρώ από το κομπόδεμα ηλικιωμένων



Τ
ο πανδημικό κύμα που προκάλεσε η
Όμικρον μπορεί να υποχωρεί πλέον
σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής
και της Ευρώπης, όμως πάνω από 3

δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
παραμένουν ανεμβολίαστοι, προειδοποιεί ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οδηγώντας
σε νέες εξάρσεις και εγείροντας ανησυχίες
ότι το εμβολιαστικό κενό θα μπορούσε να
προκαλέσει την ανάδυση άλλης μιας επικίν-
δυνης παραλλαγής. Τα ημερήσια κρούσματα
εξακολουθούν να σημειώνουν ρεκόρ σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τα
3,3 εκατ., αύξηση που ξεπερνά το 25% μέσα σε
δύο εβδομάδες, ενώ η σύγκριση γίνεται ακό-
μη πιο εντυπωσιακή όταν αντιπαραβάλλονται
τα περίπου 600.000 ημερήσια κρούσματα των
αρχών του Δεκέμβρη, σύμφωνα με βάση δε-
δομένων των «Times» της Νέας Υόρκης, βά-
σει των στοιχείων του Πανεπιστημίου Τζονς
Χόπκινς. Τα κρούσματα σημειώνουν αυξητική
τάση στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή
και την Ασία.

Μια δόση το 62% 
του παγκόσμιου πληθυσμού

Και η Όμικρον συνεχίζει να εξαπλώνεται
στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, όπου η
εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή.

Παρά το γεγονός ότι μειώνονται οι ελλεί-
ψεις εμβολίων, μόλις το 62% του παγκόσμιου
πληθυσμού έχει λάβει έστω και μία δόση, ενώ
επιμένει η ακραία απόκλιση μεταξύ των πλου-
σιότερων και των φτωχότερων περιοχών του
πλανήτη. Στα φτωχά κράτη μόλις το 10% του
πληθυσμού έχει λάβει έστω μία δόση εμβολί-
ου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις χώρες
υψηλών και ανώτερων μεσαίων εισοδημάτων
αγγίζει το 78%.

Οι πιθανές συνέπειες του εμβολιαστικού
κενού έχουν έρθει στο προσκήνιο με την εμ-
φάνιση της Όμικρον, που εντοπίστηκε αρχικά

στη Νότια Αφρική. Η χαμηλή εμβολιαστική
κάλυψη δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
για αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινό-
τητα και ως εκ τούτου για την εμφάνιση νέων
παραλλαγών.

«Να μείνουμε σε εγρήγορση»
Θυμίζουμε πως ο Τέντρος Άντανομ Γκεμ-

πρεγέσους, επικεφαλής του ΠΟΥ, δήλωσε τη
Δευτέρα ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε
στη φάση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης.
«Είναι επικίνδυνο να θεωρούμε ότι η Όμικρον
θα είναι η τελευταία παραλλαγή ή ότι φτάνου-
με στο τέλος της πανδημίας», δήλωσε: «Αντι-
θέτως, οι συνθήκες είναι ιδανικές για την ανά-
δυση νέων στελεχών».

Ο Χανς Κλούγκε, διευθυντής του ΠΟΥ για
την Ευρώπη, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα κράτη
θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανεμβο-
λίαστων σε όλο τον κόσμο. Όμως, σημείωσε
ότι καθώς οι εμβολιασμοί θα προχωρούν, ενώ
άλλοι θα αποκτούν φυσική ανοσία μέσω της
λοίμωξης, «η Όμικρον μάς δίνει λόγους να ελ-
πίζουμε ότι θα επέλθει σταθεροποίηση και
επιστροφή στην κανονικότητα».

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των Ειδικών
Η συνεδρίαση της Τετάρτης από την Επιτρο-

πή των Ειδικών αναβλήθηκε και σήμερα, αν
δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, οι ειδι-
κοί συνεδριάζουν εκ νέου. Θα γίνει αξιολόγη-
ση των επιδημιολογικών στοιχείων και στη
συνέχεια θα συζητήσουν αν θα προχωρήσουν
σε άρση των περιορισμών με άνοιγμα σε με-
γαλύτερες ελευθερίες από τις αρχές Φε-

βρουαρίου. Η πλειοψηφία των ειδικών, σύμ-
φωνα με πηγές της «Political», θα ζητήσει πα-
ράταση των μέτρων, καθώς εκτιμούν ότι το
άτυπο μίνι λοκντάουν των τελευταίων ημερών
με κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες
και τα λιγότερα τεστ λόγω καιρού δεν δίνουν
την αληθινή επιδημιολογική εικόνα και θέ-
λουν χρόνο για να δουν τα πραγματικά στοι-
χεία. Ίσως δηλαδή δούμε μια παράταση των
υπαρχόντων μέτρων για μια εβδομάδα ακόμη.

Μικρή μείωση εισαγωγών
Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-

ρίες μας, φαίνεται μια μικρή μείωση των εισα-
γωγών πανελλαδικά και αύξηση των εξιτη-
ρίων, ενώ η λίστα αναμονής για κρεβάτι ΜΕΘ
είναι περίπου στα 40 άτομα για Covid περιστα-
τικά και στα 40 άτομα για non Covid. Οι διακο-
μιδές για Covid περιστατικά στην Αττική είναι
γύρω στα 65 τη μέρα. Ο καθηγητής Νίκος Τζα-

νάκης εκτίμησε ότι η κακοκαιρία μπορεί να
φρενάρει την εξάπλωση του ιού. Μιλώντας
στο Mega, ο καθηγητής εξήγησε πως το άτυπο
λοκντάουν των τελευταίων ημερών μείωσε τις
επαφές μας και τη χρήση των ΜΜΜ, ενώ εκτί-
μησε ότι η υποπαραλλαγή της Όμικρον, η Όμι-
κρον 2, θα κρίνει την πορεία των κρουσμάτων
σε μια σειρά από χώρες και πρέπει να δούμε
αν θα επικρατήσει και στη χώρα μας. «Θα φα-
νεί τις επόμενες εβδομάδες γιατί αρχικά φαί-
νεται ότι έχει μια πιο αυξημένη μεταδοτικότη-
τα από την Όμικρον», είπε χαρακτηριστικά ο
καθηγητής Πνευμονολογίας.
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Καμπανάκι από τον ΠΟΥ που
φοβάται ότι το εμβολιαστικό
κενό θα φέρει νέες
παραλλαγές του κορονοϊού

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Σε 17.960 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού που κατεγρά-
φησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Ορ-
γανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Χθες, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, ανα-
κοινώθηκαν 115 θάνατοι, ενώ οι διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι 646, από τους οποίους οι 518 είναι
ανεμβολιαστοι. Στα 5.037 τα νέα κρούσματα στην Αττική, 2.005 οι νέ-

ες μολύνσεις στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν
190.200 εργαστηριακά τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 9,44%.
Την εβδομάδα, 17-23 Ιανουαρίου 2022, το ποσοστό θετικότητας ήταν
5,69% σε σύνολο 2.314.251 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-
Ag) και 1,62% σε σύνολο 2.758.005 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο
σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2,59%. To 𝑅𝑡 για

την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0,95 (1.14 την
προηγούμενη εβδομάδα). Την εβδομάδα 17-23 Ιανουαρίου 2022 το
σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 43.156, αποτελώντας το
33% στο σύνολο των κρουσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι μία εβδομάδα
πριν (10-16 Ιανουαρίου) το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών
ήταν 36.300, αποτελώντας το 25% στο σύνολο των κρουσμάτων. 

Στους 115 εκτινάχθηκαν οι θάνατοι - Περίπου 18.000 τα νέα κρούσματα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Δεν τελειώσαμε 
με τις μεταλλάξεις»



Άρτα

Ο δήμος ζητάει ενίσχυση 
της Πολιτικής Προστασίας
Αναλυτικό υπόμνημα με τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων για την
ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας επέδωσε στον υπουργό Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη
και στον γενικό γραμματέα Βασίλη Παπαγεωργίου ο οικείος δή-
μαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, με την ευκαιρία της παρουσίας
του υπουργού στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το βασικότερο αίτημα
αφορά την οικονομική
ενίσχυση του δήμου για
κάλυψη αντιπλημμυρι-
κών δράσεων και πυ-
ροπροστασίας. Ακο-
λουθούν: Διάνοιξη αν-
τιπυρικών ζωνών (εν-
δεικτικό ποσό
200.000€), χρηματοδό-
τηση για αγορά εξοπλι-
σμού (αλατοδιανομέα
και μαχαίρι για όχημα 4x4, δεξαμενή και αντλία για όχημα 4x4,
θρυμματιστή, ασύρματοι, γεννήτριες κ.λπ. (ενδεικτικό ποσό
30.000€), επιπλέον χρηματοδότηση για τον καθαρισμό οικοπέ-
δων ιδιωτών (ενδεικτικό ποσό 20.000€), κατασκευή πυροφυλα-
κίου στο περιαστικό δάσος (ποσό 15.000€) και εξοπλισμός εθε-
λοντικών ομάδων (ενδεικτικό ποσό 8.000€).

Ήπειρος

Οριστικός ανάδοχος για 
το οδικό έργο στον Μακρύκαμπο

Την κατακύρωση του διαγωνισμού για τη βελτίωση επαρχια-
κής οδού Μακρύκαμπος - Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώ-
σεις, ΟΚΩ) (υποέργο: βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος
- Σκοτωμένο) ΠΕ Άρτας, προϋπολογισμού 3.344.277 ευρώ, ήταν
η πρώτη απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Ηπείρου. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η Αστική
Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία. Σημειώνεται ότι στην παρ-
θενική συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή εξέλεξε αντι-
πρόεδρό της για τη διετία 2022-2023 τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Σιαράβα.

Τα έργα ανάπλασης που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης πέριξ της οδού Χαλ-
κιδικής στην περιοχή της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας επιθεώρησε προχθές ο
οικείος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ
σημαντική παρέμβαση που αφορά μια περιοχή περίπου 220 στρεμμάτων με

ωφελούμενους πάνω από 30.000 πολίτες. «Δεκαεπτά δρόμοι αλλάζουν με
νέα υλικά στα πεζοδρόμια, με δέντρα, φωτισμό, αστικό εξοπλισμό. Αλλάζει
όψη ένα σημείο της πόλης μας που ήταν εγκαταλειμμένο, αλλάζουν όψη οι
γειτονιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως με την ολοκλήρωση

των έργων τα συνεργεία θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Τούμπα, στη Δ’
Δημοτική Κοινότητα. «Κάθε γειτονιά επί διοίκησης Ζέρβα θα βλέπει τον Δήμο
Θεσσαλονίκης να επεμβαίνει και να κάνει κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις

για να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων», ανέφερε ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης.

Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων λό-
γω Covid-19, ίδρυσης μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων τουρισμού, συμπράξεων (καινοτόμες ιδέ-
ες) στα Ιόνια Νησιά συζήτησε ο αντιπεριφερειάρ-
χης Επιχειρηματικότητας - Ανταγωνιστικότητας
Γιώργος Στασινόπουλος με αρμόδια στελέχη της
περιφέρειας στα γραφεία της Διαχειριστικής Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Πάτρα. Στην κο-
ρυφή των συνομιλιών βρέθηκε το ζήτημα της ενί-
σχυσης των επιχειρήσεων λόγω Covid-19. Όπως
ενημερώθηκε, ένα μεγάλο ποσοστό της α’ φάσης
των 14 εκατομμυρίων που αφορά 1.125 επιχειρή-
σεις έχει ήδη πληρωθεί, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει
οι πληρωμές της β’ φάσης που αφορά επιπλέον
1.247 επιχειρήσεις. Ζήτησε να γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες ώστε να καταβληθούν τα χρή-
ματα στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν
και σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί η κα-
ταβολή πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής
περιόδου. Αναλυτική συζήτηση έγινε και για το
πρόγραμμα ίδρυσης μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων τουρισμού, το οποίο με απόφαση της πε-
ριφερειάρχου Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
ενισχύθηκε από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με 61 εκα-
τομμύρια επιπλέον στον ήδη υπάρχοντα προϋπο-
λογισμό του ΕΠΑνΕΚ.

!Ιόνια Νησιά

Συναντήσεις στη
Διαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων στην Πάτρα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Στο Australian Open 
ο περιφερειακός σύμβουλος
Κώστας Καλαμπάκας

Η παρουσία του κορυφαίου Λαρισαίου προπονητή
του τένις Φοίβου Μιχαλόπουλου τής Τυρναβίτισσας
αθλήτριας Μιχαέλας Λάκη, καθώς και του φυσικοθε-
ραπευτή της εθνικής ανδρών ποδοσφαίρου και περι-
φερειακού σύμβουλου Κώστα Καλαμπάκα προσδί-
δουν ένα έντονο «άρωμα» Θεσσαλίας στο φετινό Aus-
tralian Open στη Μελβούρνη. Στο πλαίσιο του τουρ-
νουά ο κ. Καλαμπάκας είχε συναντήσεις και με τους
κορυφαίους Έλληνες πρωταθλητές Στέφανο Τσιτσιπά
και Μαρία Σάκκαρη, στους οποίους και δώρισε έμβλη-
μα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τιμώντας τους για την
προσφορά τους στο άθλημα του τένις. Παράλληλα, συ-
ζήτησε μαζί τους τις προοπτικές εξέλιξης του αθλήμα-
τος του τένις στην πρώτη αθλητική περιφέρεια της χώ-
ρας, τη Θεσσαλία. Ο κ. Καλαμπάκας μετέφερε πρό-
σκληση του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού προκει-
μένου να επισκεφτούν τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
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Θεσσαλονίκη

Επιθεώρηση Ζέρβα στα έργα ανάπλασης
στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα



Γ
ια τρία ολόκληρα 24ωρα όλες οι υπη-
ρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό
του Δήμου Αθηναίων έδωσαν τερά-

στια μάχη προκειμένου να αντιμετωπιστούν
όσο το δυνατό πιο άμεσα και αποτελεσματι-
κά τα προβλήματα που δημιούργησε η χιο-
νοκαταιγίδα «Ελπίς» στην Αθήνα. Έπειτα
από πολύ μεγάλες προσπάθειες πολλές βα-
σικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας πα-
ρέμειναν ανοιχτές, με την πρόσβαση στα νο-
σοκομεία και στις κρίσιμες υποδομές να εί-
ναι απρόσκοπτη καθ’ όλη τη διάρκεια της κα-
κοκαιρίας.

Όπως τονίζεται από τη δημοτική αρχή, από
τα ξημερώματα της Τρίτης οι πολίτες μπο-
ρούσαν να κινούνται κανονικά και χωρίς
αλυσίδες στο βασικό οδικό δίκτυο της πρω-

τεύουσας. Αυτό έγινε εφικτό υλοποιώντας το
επιχειρησιακό σχέδιο που εκπονήθηκε από
τη δημοτική αρχή και αφού εξειδικευμένα
συνεργεία του δήμου, με τη συνδρομή σύγ-
χρονων μεγάλων οχημάτων και μηχανημά-
των, βρέθηκαν από τη Δευτέρα και πριν από
την εκδήλωση του φαινομένου σε στρατηγι-
κά σημεία, σαρώνοντας εν συνεχεία το οδικό
δίκτυο και ρίχνοντας περισσότερους από 150
τόνους αλατιού. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα
εκχιονιστικά και οι αλατιέρες κράτησαν καθ’
όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας ανοικτές
τις οδούς πρόσβασης, τους περιμετρικούς
δρόμους αλλά και τα προαύλια όλων των νο-
σοκομείων της Αθήνας, εξασφαλίζοντας την
ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών, των
οχημάτων και των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. 

Ζημιές στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής 
Εκτεταμένες υλικές ζημίες υπέστη το κεν-

τρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής στη Λε-
ωφόρο Συγγρού 15-17 από την ισχυρή έκρηξη
που σημειώθηκε χθες νωρίς το πρωί σε γειτο-
νικό κτίριο. Ήδη με απόφαση του περιφερει-
άρχη Γιώργου Πατούλη οι αρμόδιες υπηρε-
σίες προχωρούν στην άμεση αποκατάσταση
των ζημιών προκειμένου να είναι λειτουργικό
το σύνολο του κτιρίου. Από το ωστικό κύμα
έχουν σπάσει τζάμια και έχουν σημειωθεί
πτώσεις ψευδοροφών. Όπως επισήμανε ο κ.
Πατούλης, «παρά τις εκτεταμένες ζημιές που
έχουν προκληθεί στο κτίριο, ευτυχώς δεν
υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Το στελεχιακό δυναμικό
της περιφέρειας είναι σε κινητοποίηση προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που
έχουν προκληθεί και να είναι λειτουργικές οι υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτό».  

«Καμπανάκι» για 
τους επισκέπτες

Ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς κάνει έκκληση προς τους επι-
σκέπτες της χιονισμένης Φυλής και
της Πάρνηθας να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να προστατεύουν
τον δασικό πλούτο. Και αυτό γιατί
μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε
τα συνεργεία του Δήμου Φυλής κα-
τά την επιχείρηση εκχιονισμού
στους πρόποδες της Δυτικής Πάρ-
νηθας. Επισκέπτης που βρέθηκε
εκεί για να απολαύσει τα χιόνια εί-
χε ανάψει φωτιά για να ζεσταθεί η
πολυμελής οικογένειά του κάτω
από τα πεύκα με άμεσο κίνδυνο την
πρόκληση πυρκαγιάς. Ο δήμαρχος
έσπευσε στο σημείο και με γρήγο-
ρες κινήσεις συνέβαλε στο να σβή-
σει άμεσα η φωτιά, κάνοντας ταυτό-
χρονα αυστηρή σύσταση για την
ατυχή πρωτοβουλία. «Απευθύνου-
με έκκληση στους επισκέπτες της
Πάρνηθας να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί τόσο για την προσωπική
τους προστασία και ακεραιότητα
όσο και για τον πολύτιμο δασικό
πλούτο του Εθνικού Δρυμού της
Πάρνηθας», τόνισε ο κ. Παππούς.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
από τους θεωρητικά πιο εύ-
πορους, πολίτες, αντιπολί-
τευση αλλά και στελέχη της
διοίκησης κάνουν λόγο για
«εξαφανισμένο δήμαρχο» τις
κρίσιμες ώρες της κακοκαι-
ρίας «Ελπίδα»; Όπως κατα-
μαρτυρούν, ενώ είναι από τις
πόλεις που συχνά πυκνά
έχουν πρόβλημα από χιονο-
πτώσεις, η δημοτική αρχή
έδειξε εντελώς ανέτοιμη και
δεν κατάφερε να αντιμετωπί-
σει στο παραμικρό τα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αναβολή 
στη διαμαρτυρία 
Λόγω των καιρικών συνθηκών η
στάση εργασίας και η κινητοποί-
ηση των εργαζομένων που δου-
λεύουν στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
που είχαν προκηρυχθεί για χθες,
μετατίθενται για την Πέμπτη 3 Φε-
βρουαρίου 2022, οπότε και θα
πραγματοποιηθεί στάση εργασίας
από τις 12 μέχρι και το τέλος του
ωραρίου για όλους τους εργαζό-
μενους που δουλεύουν στους παι-
δικούς σταθμούς. Την κινητοποί-
ηση έχει προκηρύξει το Συνδικάτο
ΟΤΑ Αττικής, διεκδικώντας από τη
διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής να κάνει αποδεκτό το αίτη-
μα των εργαζομένων για μόνιμη
και σταθερή δουλειά και να μην
καταθέσει στο δικαστήριο σχετικά
με τη μονιμοποίησή τους ότι δεν
τους θέλει όλους, προσπαθώντας
να διασπάσει τον αγώνα τους.

Έκκληση 
για rapid test

Ο δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου
Ανδρέας Ευθυμίου απέστειλε επι-
στολή προς τον υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη, την υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα και τον πρόεδρο του
ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτη σχετικά με την
άμεση ανάγκη διενέργειας rapid test
στην περιοχή του Ταύρου αλλά και τη
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας
της μονάδας στο Μοσχάτο. Όπως το-
νίζει ο δήμαρχος, στην περιοχή του
Ταύρου δεν λειτουργεί μονάδα διε-
νέργειας δωρεάν rapid test, ενώ
υπάρχει μεγάλη ανάγκη λόγω έκτα-
σης και πληθυσμού για δωρεάν υγει-
ονομικές υπηρεσίες. Μάλιστα, όπως
τονίζει, ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου
είναι σε θέση να εξασφαλίσει κατάλ-
ληλο χώρο σε κεντρικό σημείο για να
καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων
για δωρεάν rapid test.
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Επιτυχής η τιτάνια μάχη 
για προσβασιμότητα



Ζωή έδωσε σε τρεις ασθενείς μέσω δωρεάς οργάνων
μια άτυχη 25χρονη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή
στο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη,
λόγω τροχαίου. Ο αριστερός της νεφρός μεταμοσχεύθηκε
σε άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος προ 20ετίας
είχε υποβληθεί για πρώτη φορά σε μεταμόσχευση νεφρού.
Η μεταμόσχευση έγινε στο Ιπποκράτειο και ο ασθενής εί-
ναι καλά στην υγεία του. Ο δεξιός νεφρός της 25χρονης με-
ταμοσχεύθηκε σε ασθενή στον Ευαγγελισμό και το ήπαρ
της σε ασθενή στο Λαϊκό. Επίσης, ο ένας κερατοειδής της

άτυχης κοπέλας θα χαρίσει την όραση σε ασθενή ο οποίος
εντός της εβδομάδας αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

H άτυχη κοπέλα είχε παρασυρθεί από φορτηγό στις 11
Ιανουαρίου, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στην Πο-
λίχνη, και νοσηλευόταν στον Ιπποκράτειο, όπου άφησε την
τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο.

Η οικογένειά της αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της
και έτσι στήθηκε γέφυρα ζωής για να πραγματοποιηθούν
οι μεταμοσχεύσεις.

Αναγκασμένοι να διανύουν την απόσταση Πεύκα -
Ασβεστοχώρι για να εξυπηρετηθούν είναι οι συνταξιού-
χοι που διαβιούν στη Δημοτική Ενότητα Πευκών (Ρετζίκι)
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, καθώς το κατάστημα που
υπήρχε έκλεισε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη δημι-
ουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα, αναγκάζοντας

τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας, μεταξύ αυτών
και χιλιάδες συνταξιούχους, να μετακινούνται σε δημοτι-
κή κοινότητα όμορου δήμου, αυτήν του Ασβεστοχωρίου,
και να αναζητούν την αλληλογραφία και τους λογαρια-
σμούς τους, π.χ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών κ.λπ., παραλαμβά-
νοντάς τους ενώ έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησής
τους, με όποιες οικονομικές επιβαρύνσεις αυτό συνεπά-
γεται για τους ίδιους.

Αγανακτισμένοι συνταξιούχοι με το κλείσιμο ΕΛΤΑ στο Ρετζίκι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η συνάντηση 
του Καράογλου με
τον πρωθυπουργό  

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη συνάντησε ο Θόδωρος
Καράογλου κατά την παραμονή
του στην Αθήνα. Ο βουλευτής της
ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης τον ενη-
μέρωσε για τα ζητήματα που απα-
σχολούν τον πρωτογενή τομέα (γε-
ωργία, κτηνοτροφία, μυδοκαλ-
λιέργειες). Επίσης, μίλησαν για τα
μεγάλα έργα που συνεχίζονται ή
ξεκινούν σύντομα στη Θεσσαλονί-
κη και στον νομό μας γενικότερα,
αλλά και για τις αισιόδοξες προ-
οπτικές ανάπτυξης της Βόρειας
Ελλάδας.

Με τη Νεολαία 
του ΣΥΡΙΖΑ τα ’βαλε
ο Δημ. Κούβελας 

Τα τρικάκια της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
για την «ασυδοσία των ελίτ», όπως
γράφουν με αφορμή τον βιασμό της
24χρονης Γεωργίας στη Θεσσαλονί-
κη, πυροδότησαν την αντιπαράθεση
ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέ-
ση πήρε και ο Δημήτρης Κούβελας.
Μάλιστα ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’
Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για απα-
ράδεκτο ταξικό σεξισμό, διερωτώ-
μενος «οι φτωχοί, ηλικιωμένοι ή
άσχημοι έχουν ελαφρυντικά όταν
βιάζουν;».

Συνομιλία με
αστέγους είχε 
ο Κων. Ζέρβας
Το ανακαινισμένο υπνωτήριο
αστέγων που βρίσκεται στην οδό
Ανδρέου Γεωργίου επισκέφτηκαν
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας και ο αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Σω-
κράτης Δημητριάδης. Ο δήμαρχος
συνομίλησε με τους ανθρώπους
που φιλοξενούνται στη δομή αλλά
και με τους εργαζομένους, και
ενημερώθηκε για τη λειτουργία
και τις ανάγκες που υπάρχουν.

Τριπλό δώρο ζωής από οικογένεια 25χρονης Η τελευταία ομιλία του 
πριν από τη σύνταξη 

Ο Δημήτρης Μάρδας, καθηγητής του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, απηύθυνε την τελευ-
ταία του ομιλία στους φοιτητές του, στο αμφιθέατρο
των Σχολών Νομικής και Οικονομικών-Πολιτικών Επι-
στημών, καθώς πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί έπειτα
από 40 χρόνια θητείας. Κατά την ομιλία του, της οποίας
το κεντρικό μήνυμα ήταν «Ακολουθήστε τα όνειρά σας,
κάντε ό,τι σας λέει η καρδιά σας!», ο κ. Μάρδας μοιρά-
στηκε κάποιες σκέψεις του, αφού δεν πρόκειται να ξα-
ναδιδάξει, όπως ο ίδιος είπε.

Ακολουθεί παντού 
τον πρωθυπουργό 

Ενεργό ρόλο στην οργάνωση του ταξιδιού του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στο Στρασβούργο μαθαίνουμε πως
είχε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Τάσος Χατζηβασι-
λείου, ο οποίος μάλιστα ήταν παρών σε όλες τις επα-
φές που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός με στε-
λέχη του ΕΛΚ και με τη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινο-
βουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Έκοψε πίτα ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του γραφείου του έκοψε
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Πέτρος Λεκάκης. Το «παρών» στην κοπή της πίτας
έδωσαν τόσο ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας όσο
και ο γενικός γραμματέας του δήμου Ευθύμης Φωτό-
πουλος. Ο κ. Λεκάκης ευχήθηκε στους συνεργάτες
του να έχουν μια καλή χρονιά και σύντομα η πανδημία
να αποτελεί παρελθόν.

Σημαντική παρέμβαση 
στην οδό Χαλκιδικής

Τα έργα ανάπλασης που εκτελούνται πέριξ της οδού
Χαλκιδικής επιθεώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, δηλώνοντας πως πρόκειται για
μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην καρδιά της Ε’
Δημοτικής Κοινότητας, η οποία αφορά μια περιοχή πε-
ρίπου 220 στρεμμάτων με ωφελούμενους άνω των
30.000 πολίτες. Τον δήμαρχο συνόδευαν στην επιθεώ-
ρηση ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζί-
δης και ο τεχνικός σύμβουλος Δημήτρης Μήτρου. 
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Ο Μπόρις Τζόνσον επανέλαβε και χθες ότι
δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά το σκάν-
δαλο «partygate» με τα αλλεπάλληλα κορο-
νοπάρτι που γίνονταν στην Ντάουνινγκ Στριτ
εν μέσω αυστηρού lockdown το 2020 και το
2021. Αν και ο 57χρονος πρωθυπουργός της
Βρετανίας έχει ζητήσει πολλές φορές συγ-
γνώμη για τη φαινομενική υποκρισία αυτών
των συγκεντρώσεων, το πολιτικό μέλλον του
μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης ζητούν

την παραίτησή του, βουλευτές των Τόρις
υπογράφουν επιστολές για πρόταση μομ-
φής, ενώ 6 στους 10 πολίτες καταδικάζουν
τη συμπεριφορά του.

Η Σκότλαντ Γιαρντ και η ανώτερη δημόσια
υπάλληλος Σου Γκρέι διερευνούν τις ακρι-
βείς συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις, για να εξα-
κριβώσουν εάν προκύπτουν ευθύνες σε βά-
ρος συγκεκριμένων προσώπων για την πα-
γιωμένη ως φαίνεται «κουλτούρα» πάρτι και

κατανάλωσης αλκοόλ στην Ντάουνινγκ
Στριτ («boozy work culture») εν μέσω των
αυστηρών περιορισμών για την πανδημία.

Ορισμένοι αντάρτες στο συντηρητικό
κόμμα αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την
έκθεση της Γκρέι, η οποία αναμένεται από
ώρα σε ώρα, προκειμένου να πιέσουν για
ψήφο δυσπιστίας στον πρωθυπουργό. Συ-
νολικά 54 από τους 359 βουλευτές των Τό-
ρις πρέπει να υποβάλουν επιστολές προκει-
μένου να προκληθεί ψηφοφορία.

Σ
το κόκκινο παραμένει η ένταση
γύρω από την Ουκρανία, με τις
ΗΠΑ και τη Ρωσία να ανταλλάσ-
σουν «πυρά» υπό μορφή απει-

λών για σκληρές κυρώσεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

ανέβασε και άλλο τους τόνους, δηλώ-
νοντας ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο
να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον
Βλαντίμιρ Πούτιν σε περίπτωση ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία, ενδεχό-
μενο που το Κρεμλίνο έσπευσε να χα-
ρακτηρίσει «πολιτικά καταστροφικό
αλλά όχι επώδυνο». 

Θα κλείσει τη στρόφιγγα του αερίου
Από την πλευρά της η Μόσχα απείλη-

σε ότι θα διακόψει την παροχή φυσικού
αερίου στην Ευρώπη, αν η Δύση απο-
συνδέσει τη Ρωσία από το διεθνές σύ-
στημα διατραπεζικών συναλλαγών
SWIFT, όπως εξετάζεται. Σε αυτό η
Ουάσιγκτον απάντησε ότι οι ΗΠΑ διεξά-
γουν συνομιλίες με το Κατάρ και άλλες
χώρες και εταιρείες παραγωγής ενέρ-
γειας από ολόκληρο τον κόσμο, με στό-
χο να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή
ενέργειας προς την Ευρώπη για το υπό-
λοιπο του χειμώνα, εάν διακοπούν οι
ρωσικές ροές λόγω κλιμάκωσης της
πολεμικής έντασης.

«Άσκηση ετοιμότητας»
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν, επίσης, την επι-

βολή περιορισμών σε εξαγωγές υψηλής
τεχνολογίας, υλικών και λογισμικού
προς τη Ρωσία, κάτι που μπορεί να δυ-
σκολέψει τους Ρώσους σε πολλούς το-
μείς, όπως η αεροδιαστημική βιομηχα-
νία και η άμυνα.

Καθώς οι ΗΠΑ σκληραίνουν τη στάση

τους με τη διοχέτευση αμερικανικού
πολεμικού υλικού στο Κίεβο και την ενί-
σχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην
Ανατολική Ευρώπη, το ρωσικό υπουρ-
γείο Άμυνας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή
μεγάλης «άσκησης ετοιμότητας» της
νότιας πτέρυγας του ρωσικού στρατού
στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στα ου-
κρανικά σύνορα. 

Στην άσκηση θα λάβουν μέρος δυνά-
μεις του στρατού, της αεροπορίας και
του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ενώ
στάλθηκε στην περιοχή πρόσθετη δύνα-
μη 6.000 ανδρών, επιπλέον των 127.000
Ρώσων στρατιωτών που έχουν αναπτυχ-
θεί σε τρία σημεία της μεθορίου με την
Ουκρανία. 

Οι προτάσεις του ΝΑΤΟ
Στο μέτωπο της διπλωματίας, ο γενι-

κός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ-

τενμπεργκ ανακοίνωσε ότι η Συμμαχία
πρόκειται να στείλει εντός της εβδομά-
δας στη Μόσχα έγγραφο με ένα σύνολο
προτάσεων ως βάση διαπραγμάτευσης,
ενώ χθες διεξήχθησαν στο Παρίσι συνο-
μιλίες υπό το Σχήμα της Νορμανδίας με
τη συμμετοχή πολιτικών συμβούλων
από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γαλλία
και τη Γερμανία. Μεσολαβητικό ρόλο
προτίθεται να αναλάβει η Γαλλία, καθώς
ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει τηλεφωνι-
κές συνομιλίες αύριο με τους προ-
έδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 

ΓΓερμανία: Σάλος με
την υποψηφιότητα
Μαξ Ότε με το AfD
Αναβρασμό στις τάξεις των Γερμανών
Χριστιανοδημοκρατών (CDU) έχει
προκαλέσει η απόφαση του ηγέτη τής
πιο συντηρητικής πτέρυγας του κόμ-
ματος Μαξ Ότε να είναι ο υποψήφιος
για την προεδρία της χώρας με την
ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμα-
νία (AfD).
Το CDU κάλεσε
τον επικεφα-
λής της Ένω-
σης Αξιών Ότε
να αποχωρήσει
από τις τάξεις
του, διότι απο-
δέχθηκε την
πρόταση υπο-
ψηφιότητας για την ομοσπονδιακή
προεδρία από την Εναλλακτική για
τη Γερμανία, «παραβιάζοντας τις
αξίες του CDU σε τέτοιο βαθμό, ώστε
δεν μπορεί πλέον να έχει θέση στο
κόμμα». 
O 57χρονος Ότε δήλωσε ότι θεωρεί
μεγάλη του τιμή την πρόταση του AfD,
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να
αποχωρήσει οικειοθελώς από το CDU.
Η υποψηφιότητα του Ότε έχει πάντως
καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, κα-
θώς το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
(SPD), οι Πράσινοι, οι Φιλελεύθεροι
(FDP) και το CDU έχουν δηλώσει ότι
θα στηρίξουν την επανεκλογή του
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Ουάσιγκτον και Μόσχα 
ανταλλάσσουν «πυρά» 
υπό μορφή απειλών 
για σκληρές κυρώσεις

Στριμωγμένος για το «partygate» ο Τζόνσον - Έρευνα και από Σκότλαντ Γιαρντ
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Μια ανάσα πριν από τον πόλεμο
Ρ Ω Σ Ο - Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η



Η
αύξηση της πιστωτικής επέκτα-
σης αποτελεί μία από τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
εγχώριες τράπεζες, οι οποίες

στοχεύουν σε καθαρές χορηγήσεις δανεί-
ων ύψους 7-8 δισ. ευρώ.

Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπε-
ζα και Τράπεζα Πειραιώς προσανατολί-
ζονται σε καθαρές χορηγήσεις δανείων
ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ η καθεμία, κάτι που
μεταφράζεται σε ρυθμό πιστωτικής επέ-
κτασης 6%-7%, ποσοστό που θεωρείται
ικανοποιητικό.

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρή αύ-
ξηση των χορηγήσεων νέων δανείων, ενώ
η οικονομική ανάκαμψη θα επιτρέψει επί-
σης να δοθεί σημαντική ώθηση στην κατα-
νάλωση και τον τουρισμό. 

Οι καθαρές ροές νέων δανείων προς τα
νοικοκυριά διαμορφώνονται στο 11μηνο
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021 στα -1,34
δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο νούμερο
ήταν -1,7 δισ. το 2020 και -2,22 δισ. ευρώ
το 2019.

Το 2022 θα είναι σημαντικά βελτιωμένη
η εικόνα λόγω της μεγάλης αύξησης της
απασχόλησης αλλά και της πολύ καλής
πορείας της αγοράς ακινήτων, που καθι-
στά ελκυστική την αγορά κατοικίας, ωστό-
σο είναι απίθανο η καθαρή ροή νέων δα-
νείων να είναι θετική.

Eurobank
Για το 2022 η Eurobank έχει σχεδιάσει

καθαρές εκταμιεύσεις 1,5-2 δισ. ευρώ, οι
οποίες εντάσσονται στον τριετή σχεδια-
σμό για αύξηση της πιστωτικής επέκτασης
κατά 20% στην τριετία με νέες εκταμιεύ-
σεις 5,5 δισ. ευρώ ή σε καθαρό δανεισμό
3,5 δισ. στην τριετία.

Alpha Bank
Αναφορικά με την Alpha Bank, η στρα-

τηγική της στο μέτωπο των χορηγήσεων,
σύμφωνα με το project Tomorrow, περι-
λαμβάνει καθαρή εκταμίευση 10 δισ. ευ-
ρώ σε επίπεδο ομίλου, εκ των οποίων τα 8
δισ. ευρώ θα αφορούν την Ελλάδα μέχρι
το 2024. Για το 2022 υπολογίζεται ότι η
καθαρή εκταμίευση θα διαμορφωθεί στα
επίπεδα των 2 δισ.

Πειραιώς
Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς,

στο 11μηνο του 2021 πραγματοποίησε νέες
εκταμιεύσεις 5,4 δισ. ευρώ, με τον στόχο

για πέρυσι να τίθεται στα 5,7 δισ. Η Τράπε-
ζα Πειραιώς έχει αναφέρει στους αναλυ-
τές πως το μεικτό ποσό χορηγήσεων για
την περίοδο 2020-2024 προβλέπεται στα
20-23 δισ. ευρώ και την περίοδο 2021-
2024 στα 18-20 δισ. ευρώ. Με βάση αυτό
τον σχεδιασμό οι νέες εκταμιεύσεις για το
2022 αναμένονται στα 6-6,5 δισ. ευρώ. Η
καθαρή πιστωτική επέκταση θα είναι μι-
κρότερη.

Εθνική Τράπεζα
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο

του 2021 παρουσίασε θετική πιστωτική
επέκταση κατά 2,8 δισ. ευρώ με ετήσιο

στόχο γύρω στα 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με
τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα νέα δάνεια
για την επόμενη διετία θα ανέρχονται σε
5-5,5 δισ. ετησίως για τη στήριξη της ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας και την
αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η
καθαρή πιστωτική επέκταση το 2022 εκτι-
μάται γύρω στα 1,5-2 δισ. ευρώ.

Κλειδί για τις τέσσερις 
συστημικές η αύξηση 
της πιστωτικής επέκτασης το 2022

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Έμποροι Πειραιά: Άδικο το οριζόντιο διήμερο λουκέτο λόγω «Ελπίδας»
Τουλάχιστον άδικο χαρακτηρίζει ο εμπορικός κόσμος

του Πειραιά το οριζόντιο μέτρο για διήμερο κλείσιμο των
επιχειρήσεων του λιανεμπορίου. Θεωρούν ότι θα έπρεπε
να υπάρξει διαχωρισμός των περιοχών, σε αυτές που κυ-
ριολεκτικά έχουν πληγεί και σε αυτές που δεν αντιμετω-
πίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως ο Πειραιάς, ο οποίος
θα υποστεί τις συνέπειες που επιφέρει το κλείσιμο της
αγοράς για δύο συνεχόμενες μέρες.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς (ΕΣΠ), η

οικονομική θηλιά γύρω από τον λαιμό του συνόλου των
επιχειρήσεων σφίγγει όλο και περισσότερο, καθώς οι
υποχρεώσεις τους συσσωρεύονται και η απόφαση για κα-
θολικό κλείσιμο του λιανεμπορίου διαταράσσει εκ νέου
τη λειτουργία της αγοράς, καθιστώντας εξαιρετικά δύ-
σκολη, έως και αδύνατη, την ανταπόκρισή τους στις τρέ-
χουσες βασικές υποχρεώσεις τους, τις οποίες δεν γνωρί-
ζουν πώς και πότε θα αποπληρώσουν.

Με δεδομένη την έντονη ανησυχία του για την επιβίωση

ιδίως των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες και έχουν τις
μικρότερες αντιστάσεις, ο ΕΣΠ σημειώνει ότι απαιτείται η
ενεργή συμμετοχή του κράτους στην προσπάθεια στήριξής
τους. Απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί
πως είναι να δοθεί εύλογη παράταση υποβολής των δηλώσε-
ων και όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-
σεών τους που λήγουν τέλος Ιανουαρίου, ώστε να μην οδη-
γηθούν για άλλη μια φορά σε αδιέξοδο και εγκλωβισμό.
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Στόχος των τραπεζών
«φρέσκα» δάνεια 8 δισ. 



Μ
ια ανάσα από την έξοδο της
οικονομίας από το καθεστώς
της μεταμνημονιακής επο-
πτείας βρίσκεται η Ελλάδα,

ενώ ελάχιστα είναι τα εμπόδια και οι εκ-
κρεμότητες που καλείται να επιλύσει η
κυβέρνηση.

Διαβουλεύσεις
Το τελευταίο 48ωρο συνεχίστηκαν εξ

αποστάσεως οι διαβουλεύσεις του οικο-
νομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους
των θεσμών και σύμφωνα με το ρεπορτάζ
της «Political», υπάρχει διάθεση και από
τις δύο πλευρές «για να τελειώνουμε μια
ώρα αρχύτερα», καθώς η κυβέρνηση μετά
την πλήρη εξόφληση του δανείου προς το
ΔΝΤ, θέτει ως υπ’ αριθμόν ένα στόχο την
αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική
βαθμίδα. Στις συζητήσεις που γίνονται, η
Ελλάδα θέτει υπ’ όψιν των θεσμών την
υπέρβαση του στόχου για τη μείωση του
ελλείμματος του προϋπολογισμού (κινεί-
ται 2,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα) και την αύ-
ξηση του ΑΕΠ το 2021 κατά περίπου 9%,
αλλά και τη συνέχιση της ανάπτυξης το
2022 με τουλάχιστον 4%. 

Αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους
Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να οδη-

γήσουν σε θεαματική αποκλιμάκωση του
δημόσιου χρέους, μετά την εκτίναξη του
2020, λόγω ύφεσης. Ταυτόχρονα, το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρου-

σίασε στους θεσμούς το σχέδιο για την τα-
χύτερη απορρόφηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, αλλά και του ΕΣΠΑ,
έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυναμική απο-
κλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Επι-
πλέον, ο κ. Σταϊκούρας έχει διαβεβαιώσει
τους εκπροσώπους των δανειστών ότι πα-
ραμένει αμετάβλητος ο στόχος της κυ-
βέρνησης να μειώσει το έλλειμμα του
προϋπολογισμού φέτος στο 1,4%.

Τα «αγκάθια»
Από την άλλη πλευρά, ως προς τα «αγ-

κάθια» της 13ης αξιολόγησης, οι θεσμοί
ζήτησαν πιο… πλήρη στοιχεία για τον νέο
ΕΝΦΙΑ που σχεδιάζει η κυβέρνηση, ο
οποίος θα είναι έτοιμος λίγο αργότερα
(προς το τέλος Φεβρουαρίου), ενώ η εκ-
καθάριση των εκκρεμών συνταξιοδοτι-
κών υποθέσεων αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, ένα
από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα είναι
αυτό των «κόκκινων» δανείων, καθώς οι
θεσμοί εμφανίζονται αρνητικοί ως προς
το μεταβατικό καθεστώς προστασίας της
πρώτης κατοικίας που θέλει να προωθή-
σει η κυβέρνηση. 

Ξεχωριστό κεφάλαιο, για το οποίο θέ-
λουν περισσότερα στοιχεία οι θεσμοί,

αποτελεί το κόστος στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων λόγω πανδημίας, αλλά
και της αντιμετώπισης των συνεπειών από
την έκρηξη των τιμών της ενέργειας. Ταυ-
τόχρονα, παραμένει η… χρόνια εκκρεμό-
τητα σχετικά με την πλήρη τακτοποίηση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσί-
ου προς τους ιδιώτες, καθώς οι θεσμοί
θέλουν να έχουν την πλήρη εικόνα των
δαπανών που πρέπει να καταβάλει ο προ-
ϋπολογισμός, καθώς και των επιπτώσεων
που θα έχει στο έλλειμμα. 

Ικανοποίηση Ευρωπαίων
Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού

επιτελείου της κυβέρνησης, οι εκπρόσω-
ποι των θεσμών εμφανίζονται ικανοποι-
ημένοι από την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας και εκτιμάται ότι η νέα θετική
αξιολόγηση θα βοηθήσει στην πορεία
αποκλιμάκωσης του κόστους δανεισμού,
το οποίο έχει αυξηθεί λόγω της γενικότε-
ρης αρνητικής συγκυρίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Παράταση έως 28/2 για
τις 72 δόσεις προς
εφορία, ΕΦΚΑ
Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου,
παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2022 η προθεσμία των ενοποιημένων ΚΑΔ
που μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή
ρύθμιση χρεών που προβλέπει την τμηματι-
κή καταβολή έως και 72 μηνιαίων δόσεων,
τόσο για την εφορία όσο και για τον ΕΦΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή μπο-
ρούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που προ-
έκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι
και τον Ιούνιο του 2021, εξαιτίας της λήψης
των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας. Με την ενοποίηση των ΚΑΔ,
οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
ρυθμίζουν συνολικά τις οφειλές τους τόσο
απέναντι στη φορολογική διοίκηση όσο και
απέναντι στον ασφαλιστικό τους φορέα.

Αύξηση διαθέσιμου
εισοδήματος 6,2%
Αύξηση κατά 6,2% σημείωσε το ακαθάριστο
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο γ’
τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2020, ενώ σε όρους όγκου,
πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της τε-
λευταίας δεκαετίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, το ακαθάριστο διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών συνέχισε να βελ-
τιώνεται το γ’ τρίμηνο του 2021, ύστερα από
ετήσια αύξηση 5,2% το α’ τρίμηνο και 5,7% το
β’ τρίμηνο. Σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του
2019 καταγράφεται αύξηση κατά 8,8%, ενώ
πρέπει να σημειωθεί ότι στο εννεάμηνο του
2021, σε απόλυτους αριθμούς, το διαθέσιμο
εισόδημα ανήλθε στα 5,2 δισ. ευρώ, κατα-
γράφοντας αύξηση κατά 3,5 δισ. ευρώ σε
σχέση με το 2019. Όπως δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η αύξηση
του εισοδήματος αμβλύνει σε σημαντικό
βαθμό την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυ-
ριά λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, ως
αποτέλεσμα των αυξήσεων στην ενέργεια,
ενώ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη μεί-
ωση των φόρων που εφαρμόζεται από την
κυβέρνηση τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΧΡΗΜΑ23

Στην τελική ευθεία η επίλυση
των εκκρεμοτήτων - Στόχος 
η αναβάθμιση της Ελλάδας 
στην επενδυτική βαθμίδα με 
την πλήρη εξόφληση του ΔΝΤ

Μ Ε Τ Α Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Α Κ Η  Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α

Η ελληνική οικονομία μια
ανάσα πριν από την έξοδο



H
μεταβλητότητα έχει επιστρέψει
στο ελληνικό χρηματιστήριο,
με τις επόμενες συνεδριάσεις

να κρίνονται κρίσιμες για τη βραχυ-
πρόθεσμη τάση. Πάντως, στην περί-
πτωση που η καθαρή αξία συναλλαγών
υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα,
οι πιθανότητες ο Γενικός Δείκτης να
«δει» τετραψήφια νούμερα άμεσα μει-
ώνονται δραματικά, με ό,τι αυτό μπορεί
να συνεπάγεται. Τεχνικά, αναφορικά
με τον Γενικό Δείκτη, τελευταία ελπίδα
των αγοραστών προκειμένου να διατη-
ρηθεί ζωντανό το σενάριο για κίνηση
προς τις 1.013 μονάδες είναι η ανακα-
τάληψη των 950 μονάδων ή να αντέξει
η επόμενη ζώνη στήριξης στις 900 -
895 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση,
με κλείσιμο χαμηλότερα των 895 μο-
νάδων, οι επόμενες στηρίξεις είναι στις
880 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 877

και 865 μονάδες. Για τον δείκτη υψη-
λής κεφαλαιοποίησης όσο δίνει κλει-
σίματα χαμηλότερα των 2.240, 2.231
και 2.217 μονάδων, πάρα πολλά θα κρι-

θούν στις 2.200 μονάδες. Καθοδική
διαφυγή χαμηλότερα των 2.200 μονά-
δων θα φέρει την υπέρτατη μάχη στις
2.180 - 2.100 και στις 2.072 μονάδες.

Μπαίνει στις ράγες η επένδυση
της Sani/Ikos στην Κέρκυρα

Το «πράσινο φως» έδωσε το Κεντρικό Συμ-
βούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) στον Όμιλο
Sani/Ikos για το project Ikos Odisia, ύψους
125 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει στην
Κέρκυρα, όπου ήδη λειτουργεί το πολυτελές
Ikos Dassia. H επένδυση του ομίλου με τη
στήριξη κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μιας
luxury ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότη-
τας 395 δωματίων, σουιτών και bungalows,
ενός θεάτρου και θεματικών εστιατορίων. Το
resort θα αναπτυχθεί στη θέση του ιστορικού
Club Med.

Το Disney+ έρχεται 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι

Η streaming υπηρεσία της The  Walt  Dis-
ney Company επιβεβαίωσε επίσημα την επί-
σημη έναρξη λειτουργίας της σε 42 χώρες
και 11 νέες περιοχές φέτος το καλοκαίρι. Οι
νέες χώρες περιλαμβάνουν την Ελλάδα, τη
Νότια Αφρική, την Τουρκία, την Πολωνία και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Με αποκλει-
στικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες Dis-
ney, Pixar, Marvel, Star  Wars, National Geo-
graphic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγω-
γίας, το Disney+ αποτελεί τον  απόλυτο
streaming προορισμό για μερικές από τις πιο
αγαπημένες ιστορίες του κόσμου», αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Ίλον Μασκ θέλει τα McDonald’s
να παίρνουν dogecoin

Μήνυμα προς τα McDonald’s για να αρχί-
σουν να αποδέχονται τις πληρωμές από
τους πελάτες τους σε dogecoin έστειλε ο
επικεφαλής της Tesla Ίλον Μασκ. Με ανάρ-
τησή του στο Twitter ο γνωστός δισεκατομ-
μυριούχος έγραψε: «Θα έτρωγα ένα happy
meal στην τηλεόραση, αν τα McDonald’s
αποδέχονταν το dogecoin». Το tweet του
Μασκ ήρθε έπειτα από ποστάρισμα του λο-
γαριασμού της McDonald’s τη Δευτέρα,
που έγραφε: «Πώς είστε, άνθρωποι που
διαχειρίζεστε λογαριασμούς κρυπτονομι-
σμάτων στο Twitter;». 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στις 19 Ιουλίου 2021 είχε ανακοινωθεί η πώληση της
Pharmathen από την BC Partners στην Partners Group
έναντι 1,6 δισ. ευρώ. Το mega deal που φέρει την υπο-
γραφή του Νίκου Σταθόπουλου, του επικεφαλής της BC
Partners, ολοκληρώθηκε προ ημερών, συγκεκριμένα
στις 20 Ιανουαρίου. Η είδηση κρύβεται όμως στην εμπλο-
κή του CVC σε αυτό το deal και ειδικά της ομάδας του
Άλεξ Φωτακίδη. Βλέπετε, η CVC Credit υποστήριξε την
εξαγορά της Pharmathen από την Partners Group, οργα-
νώνοντας τα «debt facilities». Αλλά η συνεργασία των
δύο πλευρών θα συνεχιστεί, καθώς η CVC Credit θα υπο-
στηρίξει τη στρατηγική συνεχούς ανάπτυξης της Phar-
mathen μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Άμεσου Δα-
νεισμού (European Direct Lending Strategy), ενός προ-
γράμματος που εστιάζει στην παροχή δανείων σε εγνω-
σμένης αξίας ευρωπαϊκές εταιρείες με επιτυχημένα επι-
χειρηματικά μοντέλα.

Την είσοδό της σε μια αγορά που έχει προοπτικές ανάπτυ-
ξης, την αιγυπτιακή, σηματοδοτεί για την Coca-Cola HBC η
ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Bottling Company
of Egypt. Στις 13 Ιανουαρίου η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε
την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την εξ ολοκλήρου θυγα-
τρική της, Coca-Cola HBC Holdings BV, του 52,7% της Coca-
Cola Bottling Company of Egypt από τη MAC Beverages
Limited έναντι τιμήματος ύψους 304 εκατ. δολαρίων. Την
Τρίτη ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς από τη
CCH Holdings επιπλέον 42% της Coca-Cola Bottling Compa-
ny of Egypt, έναντι τιμήματος ύψους 123 εκατ. δολαρίων,
ανεβάζοντας τη συνολική ιδιοκτησία της CCH Holdings στην
αιγυπτιακή εταιρεία στο 94,7%.

Βάζει πόδι στην Αίγυπτο η Coca-Cola HBC 

Η Pharmathen, η BC Partners και το CVC
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Ζητούνται καύσιμα για το χρηματιστήριο



Σ
την Αθήνα βρίσκεται από χθες ο διευθύνων σύμ-
βουλος της JP Morgan Τζέιμι Ντίμον. O ελληνικής
καταγωγής διάσημος Αμερικανός επενδυτικός

τραπεζίτης, που τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται
σταθερά στις λίστες με τους 100 ισχυρότερους ανθρώ-
πους στον κόσμο, θα βρεθεί στην Αθήνα για λιγότερο από
72 ώρες με αφορμή τη συμφωνία για την απόκτηση του
49% της Viva Wallet από την JP Morgan. Κατά πληροφο-
ρίες, στο διάστημα της παραμονής του στην Αθήνα θα
έχει επαφές και με τραπεζίτες και με επιχειρηματίες. Για
όσους δεν το γνωρίζουν ο Jamie Dimon είναι ομογενής
τρίτης γενιάς. Ο παππούς του λεγόταν Παναγιώτης Παπα-
δημητρίου, αλλά μεταναστεύοντας στην Αμερική άλλαξε
το όνομά της οικογενείας σε Ντίμον, πιστεύοντας ότι
ακούγεται πιο «γαλλικό». Ο ίδιος ο Τζέιμι Ντίμον είναι
και τραπεζίτης τρίτης γενιάς. Ο παππούς του ο Παναγιώ-
της ζούσε στη Μικρά Ασία όπου εργαζόταν ως τραπεζικό
στέλεχος και μεσίτης. Ο δε πατέρας του Θόδωρος Παπα-
δημητρίου (Ted Dimon) εργαζόταν επί σειρά ετών στην
επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch. Είναι λοιπόν σημαντι-
κό που η επιστροφή του Τζέιμι Ντίμον στα πάτρια εδάφη
έγινε όχι για τουρισμό αλλά λόγω της σημαντικής συμ-
φωνίας συνεργασίας με τους μετόχους της Viva Wallet. 

Premia Properties: Πώς
κατανεμήθηκαν οι ομολογίες

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις
21/1/2022 και, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κα-
τανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού
Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθη-
καν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες
της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συ-
νέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ. ευρώ. Οι
ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης
που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,80% είναι οι εξής: α)
72.000 ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών
ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συ-
νολικού αριθμού 106.165 ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώ-
θηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 67,8% της
εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επεν-
δυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και β) 28.000 ομολο-
γίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κα-
τανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές επί συνολικού αριθμού
89.040 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτη-
ση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 31,4% της εκδηλωθείσας ζή-
τησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγ-
κεκριμένη απόδοση).

Unilever: Καταργεί 1.500 διοικητικές
θέσεις εργασίας 

Η Unilever παρουσίασε το σχέδιό της για την περικοπή
περίπου 1.500 διοικητικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσής της προκειμένου να μετριάσει τις ανησυ-
χίες των μετόχων μετά την αποτυχημένη προσφορά εξα-
γοράς της GSK και τις αναφορές ότι η Trian Partners του
ακτιβιστή επενδυτή Nelson Peltz είχε χτίσει μερίδιο συμ-
μετοχής στον κολοσσό καταναλωτικών αγαθών. H U-
nilever, η οποία απασχολεί περίπου 149.000 άτομα σε όλο
τον κόσμο, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αναδιάρθρωσή της
προβλέπει τη δημιουργία πέντε μονάδων παραγωγής προ-
ϊόντων που θα εστιάζουν σε ομορφιά και ευεξία, προσωπι-
κή φροντίδα, οικιακή φροντίδα, διατροφή και παγωτό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Κλιματικός νόμος: Τι προτείνουν 
οι εταιρείες φωτοβολταϊκών

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τον
Εθνικό Κλιματικό Νόμο, ο Σύνδεσμος Εταιρειών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κατέθεσε τις προτάσεις του.
Μεταξύ άλλων, προτείνεται να γίνει ρητή αναφορά
και σύνδεση με το ΕΣΕΚ, όπου θα ενσωματωθούν
συγκεκριμένοι, νομικά δεσμευτικοί στόχοι και μέ-
τρα σε μια σειρά από τομείς. Προτείνεται η απαν-
θρακοποίηση όλων των κτιρίων στην ΕΕ έως το
2050, άρα η απομάκρυνσή τους από τη χρήση ορυ-
κτών καυσίμων. Προκειμένου να καλυφθεί το επι-
πλέον αρχικό κόστος που συνεπάγεται η υποχρεω-
τική εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήμα-
τος (ή και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργει-
ας) -βλέπε άρθρο 14- και παρόλο που τα συστήμα-
τα αυτά οδηγούν σε χαμηλότερους λογαριασμούς
ρεύματος και μακροπρόθεσμα αποσβένονται και
αποτελούν κερδοφόρες επενδύσεις, προτείνουμε
το ένα σχήμα ενίσχυσης που ήδη εφαρμόζεται με
επιτυχία στην Ιταλία.

Διεύρυνση ζημιών ανακοίνωσε 
η Wizz Air λόγω «Ο»

Η Wizz Air Holdings ανακοίνωσε διεύρυνση
των προ φόρων ζημιών για το γ’ τρίμηνο της χρή-
σης 2022, αφού κατέγραψε σημαντικά υψηλότε-
ρες τιμές και είδε τα μέσα έσοδα ανά επιβάτη να
μειώνονται, ενώ προειδοποίησε για πλήγμα από
τον αντίκτυπο της μετάλλαξης Όμικρον στο τελευ-
ταίο τρίμηνο του έτους. Η αεροπορική εταιρεία με
επίκεντρο την Ανατολική Ευρώπη εμφάνισε προ
φόρων ζημίες, στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δε-
κεμβρίου, 266,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημίες
των 115,9 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Barclays: Μηνιαίο... χαρτζιλίκι
9.000 δολαρίων στον CEO 

Η Barclays προσφέρει ένα μηνιαίο επίδομα
8.877 δολαρίων (ή 6.550 στερλινών) στον CEO της
Βενκατακρισχάν για έξοδο στέγασης τα επόμενα
δύο χρόνια ώστε να μετακομίσει στο Λονδίνο από
τη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσαν οι Sunday Times.
Ο Βενκατακρισχάν ανέλαβε τα καθήκοντά του την
1η Νοεμβρίου του 2021 μετά την αποχώρηση του
Τζες Στάλεϊ από την ηγεσία της Barclays λόγω εμ-
πλοκής του τελευταίου στο σκάνδαλο του Τζεφ
Επστάιν.  Οι «Times» δεν ήταν σε θέση να εξακρι-
βώσουν αν ο Βενκατακρισχάν έχει ήδη μεταγκα-
τασταθεί στο Λονδίνο, ενώ η διοίκηση της τράπε-
ζας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχολιασμό του
δημοσιεύματος στο Bloomberg.
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Bentley: «Στροφή» στην ηλεκτροκίνηση
Το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο Ηνω-

μένο Βασίλειο σχεδιάζει να κατασκευάσει η Bentley
Motors, μέρος μιας συνολικής κίνησης δαπανών ύψους
2,5 δισ. λιρών για τη γενική μετατροπή της κατασκευής
των αυτοκινήτων της και την εγκατάλειψη των 12κύλιν-
δρων κινητήρων καύσης. «Η επένδυση την επόμενη δε-
καετία θα εκσυγχρονίσει το εργοστάσιο της Bentley στο
Crewe της Αγγλίας», ανακοίνωσε η Volkswagen.
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Ο Τσιτσιπάς στους «4»
και η Λάκη στους «8»

Α
υτήν τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο4
στον κόσμο) άφησε άναυδο τον κόσμο
του τένις με το μαεστρικό παίξιμό του,
διέλυσε 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) τον Ιταλό

Γιανίκ Σίνερ (No10) σε δύο ώρες και έξι λεπτά και
προκρίθηκε στον ημιτελικό του Grand Slam Aus-
tralian Open. Ξημερώματα Παρασκευής θα διεκδι-
κήσει την πρόκρισή του στον τελικό, που θα είναι
δεύτερος στην καριέρα του. Ο μακράν κορυφαίος
τενίστας όλων των εποχών ζωγράφιζε πόντους με τη
ρακέτα του και αποθεώθηκε από τους ομογενείς
που έσπευσαν στη Μελβούρνη για να τον υποστηρί-
ξουν. Στον ημιτελικό ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει
τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος αν και έχανε
2-0, νίκησε 3-2 τον Καναδό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. Τα
σετ: 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5, 6-4. Η αλήθεια είναι ότι
δεν έχει καλά στατιστικά κόντρα στον Μεντβέντεφ,
τον οποίο κέρδισε δύο φορές, αλλά έχασε έξι. Με

απόδοση ωστόσο όπως με τον Σίνερ ο Τσιτσιπάς δεν
έχει να φοβάται απολύτως τίποτα. Ούτε τον Ράφα
Ναδάλ. Μέχρι τώρα στην καριέρα του έχει παίξει σε
πέντε ημιτελικούς.

Και επειδή το τένις είναι και χρήμα, ο Στέφανος
Τσιτσιπάς γέμισε και τις τσέπες του με την είσοδό
του στον ημιτελικό με 900.000 ευρώ. Αν προκριθεί
στον τελικό, θα πάρει 1,4 εκατ. ευρώ και αν κατακτή-
σει το τρόπαιο 2,5 εκατ. ευρώ. Κατά το ΑΤΡ, ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς έχει κερδίσει 14,3 εκατ. ευρώ μόνο
από τη συμμετοχή στους αγώνες σε όλη του την κα-

ριέρα. Μετά τη νίκη του Τσιτσιπά το Τwitter πήρε…
φωτιά, μέχρι και «εκχιονιστικό» αποκάλεσαν τον
Έλληνα πρωταθλητή.

Ωστόσο, στην Αυστραλία δεν είναι μονάχα ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς που συναρπάζει, αλλά και μία άλλη
Ελληνοπούλα, άγνωστη στο πλατύ κοινό. Είναι η Λα-
ρισαία Μιχαέλα Λάκη (Νο6 στο ταμπλό και Νο13
στον κόσμο), η οποία προκρίθηκε στον προημιτελι-
κό του Australian Open Junior, επικρατώντας 2-1
σετ της Τσέχας Ντομινίκα Σάλκοβα (6-3, 5-6 (5), 10-
8). Και αυτή γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Η
16χρονη Μιχαέλα Λάκη χρειάστηκε να σώσει τέσ-
σερα ματς πόιντ κόντρα στην Τσέχα (Νο35) και με
μεγάλη ψυχή προκρίθηκε για πρώτη φορά στην κα-
ριέρα της σε προημιτελικό Grand Slam. Εκεί θα
βρει την Αμερικανίδα Λιβ Χοβντ, Νο20 στην παγκό-
σμια κατάταξη, η οποία είδε την Κσένια Ζέτσεβα να
εγκαταλείπει τον αγώνα τους στο 6-3, 3-0.

Ο Στέφανος 3-0 σετ τον Σίνερ
και πάει για κούπα, η Μιχαέλα 
2-1 τη Σάλκοβα στο Australian
Open Junior



Π
ριν από δύο χρόνια
έκλαιγαν ακόμη και οι
θεοί στο άκουσμα της

τραγικής είδησης. Ο θρύλος
του μπάσκετ  Κόμπι Μπράιαντ
(41 ετών) και η 14χρονη κόρη
του Τζιάνι νεκροί από την πτώ-
ση του ελικοπτέρου τους στο
Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.
Αποσβολωμένος έμεινε ο πλα-
νήτης. Κάθε είδους άνθρωποι,
πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλη-
τές, απλοί άνθρωποι της καθη-
μερινότητας θρήνησαν τον
Κόμπι, τον μόνο άνθρωπο που
πλησίασε σε λάμψη τον υπερ-
θρύλο Μάικλ Τζόρνταν. Στο τε-
λευταίο αντίο του Κόμπι η σύ-
ζυγός του Βανέσα είπε «να διασκεδάζετε εκεί πάνω, μέχρι να ξανανταμώσουμε». Περισσότεροι από 20.000  άνθρωποι
στην τελετή ξέσπασαν σε λυγμούς, με τον Μάικλ Τζόρνταν να αγκαλιάζει τη χαροκαμένη μάνα και σύζυγο. Ο Κόμπι
Μπράιαντ, αυτό το χαμογελαστό παιδί που μόνο χαρά σκορπούσε γύρω του, μπορεί να έφυγε, αλλά είναι πάντα εκεί,
στις καρδιές όλου του πλανήτη. Και όχι επειδή ήταν εξαιρετικός παίκτης, αλλά ένας καλός άνθρωπος…

Όταν λύγισαν και οι θεοί για τον Κόμπι... Ο Μαμαντού Κονέ 
στον Ολυμπιακό

Μετά τον Κώστα Μανωλά, τον Μάξι Λοβέρα και
τον Μπαντιουγκού Φαντιγκά, ο Ολυμπιακός προ-
χωρά σε τέταρτη προσθήκη στο ρόστερ του για το
δεύτερο μισό της σεζόν. Είναι ο συμπατριώτης
των Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά, Μαμαντού Κο-
νέ, ο οποίος αγοράστηκε το περασμένο καλοκαίρι
από τη Νέφτσι Μπακού και αγωνίζεται εκεί ως
δανεικός. Είναι αμυντικός μέσος, 25 ετών και
διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας.

Ημίγυμνος στο χιόνι

Μια τολμηρή κίνηση, να κάθεται ημίγυμνος στο
χιόνι, έκανε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού
και νυν της Καλλιθέας Αντονί Μουνιέ στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Instagram. Έγραψε σχε-
τικά: «Γνωρίζετε τη δύναμη της αναπνοής και του
κρύου; Εγώ για μερικούς μήνες το συνειδητοποί-
ησα. Σας ευχαριστώ που με εμπνεύσατε». Απάντη-
σε ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κροάτης Λέτσιτσα 
στον Ατρόμητο
Τον πανύψηλο (2,01μ.) Κροάτη τερματο-

φύλακα Κάρλο Λέτσισα, ο οποίος στο παρελ-
θόν απασχόλησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, φέρνει ο

Ατρόμητος. Ο 24χρονος Λέτσιτσα μεταγράφηκε
από τη Χάιντουκ στην Μπριζ, ενώ έπαιξε δύο φο-
ρές δανεικός στις Σπαλ και Σαμπντόρια στην Ιτα-
λία. Τελευταίος του σταθμός ήταν η ρουμανική
Κλουζ, από την οποία έμεινε ελεύθερος. 

Βόμβα στο σπίτι του προέδρου
Θύμα επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό που

τοποθετήθηκε στην είσοδο του σπιτιού του
έπεσε ο πρόεδρος της αλβανικής ποδοσφαιρι-
κής ομοσπονδίας Αρμάντο Ντούκα. Η αστυνο-
μία ανακοίνωσε ότι «μια ανακριτική μονάδα
ερευνά για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του
συμβάντος». Τη στιγμή της έκρηξης βρίσκον-
ταν εντός του σπιτιού τόσο η σύζυγος του Ντού-
κα όσο και ο γιος του, ωστόσο ευτυχώς δεν
υπήρξαν τραυματίες.

Στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Ντι Σι Γιουνάιτεντ,
θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής επιθετικός
Ταξιάρχης Φούντας της Ραπίντ Βιέννης, σύμφωνα με
δημοσίευμα της «Washington Post». Θα γίνει μάλι-
στα ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας,
αφού για συμβόλαιο τριών χρόνων θα εισπράξει 5
εκατ. ευρώ. Ο 26χρονος βρίσκεται στη Ραπίντ από το
2019 και τη φετινή σεζόν μετράει 11 γκολ και 5 ασίστ
σε 30 αναμετρήσεις.

Ο Ατζούν 
παίρνει 
τον Δημήτρη 
Πέλκα

Στη Χαλ, ομάδα της Championship, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Πέλκας.
Έχασε τη θέση του στη Φενερμπαχτσέ, το συμβόλαιό του τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά έχει
την τύχη να είναι φίλος με τον Mr Survivor Ατζούν Ιλιτζαλί, ιδιοκτήτη του αγγλικού συλλόγου. 
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Στην Αμερική ο Ταξιάρχης Φούντας
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Λαχτάρισε η Κέλλυ Κελεκίδου
όταν δέντρο έπεσε δίπλα της την
ώρα που οδηγούσε.

• Σκι στους χιονισμένους
δρόμους της Πεντέλης έκα-
νε η Ελεονώρα Μελέτη.

•  Το τραγούδι της Ελλάδας θα δια-
γωνισθεί στον πρώτο ημιτελικό της
Eurovision στις 10 Μαΐου.

• Δώδεκα χρόνια διαφορά
έχει το αγαπημένο ζευγάρι
της ενημέρωσης Φαίη Μαυ-
ραγάνη και Νίκος Μάνεσης.

•  Κόντρα μεγατόνων με δηλώσεις-
φωτιά ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα
και την influencer Super Κική.

• Ο παρουσιαστής Νάσος
Παπαργυρόπουλος φιλοξε-
νεί άστεγο στο σπίτι του λόγω
του χιονιά.

•  Σύννεφα στη σχέση του «The
Bachelor» Αλέξη Παππά και της νι-
κήτριας του ριάλιτι, Αθηνάς New Y-
ork.

• Ανείπωτος πόνος για τον
ηθοποιό Χάρη Βορκά για τον
αιφνίδιο θάνατο του πατέρα
του.

•  «Κάνω παραγωγές για τα κανάλια,
άρα τα κανάλια πληρώνουν», ισχυρί-
σθηκε ο Νίκος Κοκλώνης, όταν ρω-
τήθηκε πού βρίσκει τα λεφτά για τό-
σες εκπομπές.

• Μαριαλένα Ρουμελιώτη
και Καρολίνα Καλύβα έκα-
ναν γυμναστική στα χιόνια
με τα εσώρουχα!

•  Ένα ακόμα βραβείο για τον πρωτα-
γωνιστή της σειράς «Σασμός» Δημή-
τρη Ήμελλο, από την Ιαπωνία, για την
ερμηνεία του στην ταινία «Ράφτης».

• «Zήνα, η πολεμίστρια πριγ-
κίπισσα» έγραψε ο Χρήστος
Δάντης στηρίζοντας τη σύν-
τροφό του Ασημίνα Χατζηαν-
δρέου στο «Survivor».

Σ
τα σκαριά είναι το σί-
κουελ της εξαιρετικής
σειράς «Το Νησί» που
είχε καθηλώσει το τη-

λεοπτικό κοινό πριν από δώδε-
κα χρόνια στο Mega, καταγρά-
φοντας τηλεθεάσεις ρεκόρ για
την εποχή.

Ο δεύτερος κύκλος της συγ-
κλονιστικής ιστορίας που υπο-
γράφει η συγγραφέας Βικτόρια
Χίσλοπ, φαίνεται να οδεύει
προς την ΕΡΤ, με την εταιρεία
παραγωγής και τη διοίκηση της
Δημόσιας Τηλεόρασης να βρί-
σκονται σε καλό δρόμο.

Πρόσωπο-κλειδί για την επί-
τευξη της σημαντικής συμφωνίας -όπως αποκάλυψε
στην «Political» στέλεχος της Αγίας Παρασκευής- εί-
ναι ο έμπειρος Νίνος Ελματζιόγλου. Ο καταξιωμένος
project manager των μεγαλύτερων επιτυχιών στο εγ-
χώριο τηλεοπτικό τοπίο, ο άνθρωπος που έτρεχε το τό-
τε πανάκριβο πρότζεκτ για λογαριασμό του Mega, σή-
μερα κατέχει υψηλή θέση στο Ραδιομέγαρο και οι
αποφάσεις σε συνδυασμό με την υψηλή αισθητική του
χάρισαν αέρα ανανέωσης στην επιτυχημένη πλέον
prime time του κρατικού καναλιού.

Οι πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν αναφέ-
ρουν αλλαγές και προσθήκες συντελεστών, μπροστά
και πίσω από τις κάμερες, με το νέο καστ να αποτελεί-
ται (προς το παρόν) από τους Μαρία Πρωτόπαππα και
Ορφέα Αυγουστίδη, ενώ σε συζητήσεις φημολογείται
πως βρίσκονται ο «γιατρός» Τάσος Νούσιας, η Ευγενία
Δημητροπούλου αλλά και ο Γιάννης Στάνκογλου. Οι
συγκλονιστικές μουσικές του Μίνωα Μάτσα και το

τραγούδι-σταθμός «Είσαι εσύ ο
άνθρωπός μου» με την εξαιρετική
ερμηνεία της Ανδριάνας Μπάμ-
παλη παραμένουν στο πλάνο, κα-
θώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
με τη σειρά.

Το σίριαλ που κατέκτησε διθυ-
ραμβικές κριτικές για την εξαιρε-
τική δουλειά τού τότε σκηνοθέτη
Θοδωρή Παπαδουλάκη (θα αντι-
κατασταθεί φέτος από τη συμπα-
τριώτισσα και συνάδελφό του
Ζωή Σγουρού), αλλά και τις καθη-
λωτικές ερμηνείες των πρωταγω-
νιστών, λίγο έλειψε να πάει... στο
Χόλιγουντ. Η Βικτόρια Χίσλοπ δέ-
χτηκε δελεαστικές, οικονομικά,

προτάσεις προκειμένου να μεταφερθεί το λογοτεχνι-
κό έπος στη μεγάλη οθόνη, μα η αγάπη της για την Ελ-
λάδα προσπέρασε τους «λαγούς με πετραχήλια» που
της έταξαν οι Αμερικανοί «μάγοι» της κινηματογραφι-
κής Μέκκας.

«Το Νησί 2» θα βασιστεί στο βιβλίο της συγγραφέ-
ως «Μια νύχτα του Αυγούστου», με τους ήρωες της
Σπιναλόγκας να γιορτάζουν το κλείσιμο της αποικίας
λεπρών. Οι υγιείς συναντούν τους πρόσφατα θερα-
πευμένους και όλοι μαζί γλεντούν αυτή τη σπουδαία
στιγμή απελευθέρωσης από τον φόβο και την αρρώ-
στια, όταν ξαφνικά ακούγονται δύο πυροβολισμοί
και διαπιστώνουν ότι έχουν σκοτώσει την Άννα (Ευ-
γενία Δημητροπούλου). Η συγκλονιστική ιστορία
μπλέκει σε νέες περιπέτειες τους πρωταγωνιστές,
που πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι όχι με τη λέπρα
αλλά με άλλες ανίατες «αρρώστιες» που θεραπεύον-
ται δυσκολότερα...

«Το Νησί 2»
ταξιδεύει για ΕΡΤ



Θλίψη για τον Πέρι

Συγκινητικό αντίο της Πηνελόπης Πλάκα στον
μικρό τετράποδο φίλο της Πέρι, που έφυγε από τη
ζωή. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Χαιρέτα μου
τον πλάτανο» αποχαιρέτησε τον επί χρόνια συγκά-
τοικό της με μια τρυφερή ανάρτηση: «Το ταξίδι τε-
λείωσε εδώ. Μέρες τώρα προσπαθώ να το διαχει-
ριστώ. Είναι δύσκολο, βλέπεις, να σε αποχαιρετή-
σω, αλλά ο κύκλος έκλεισε. Ήρθες, μου έδωσες
χαρά, αγάπη μέχρι τον ουρανό, μεγαλώσαμε πα-
ρέα και έφυγες. Σ’ αγαπώ, Περάκο μου. Δεν πρό-
κειται ποτέ να σε ξεχάσω».

Μαμά και κόρη ίδιες

Παιχνίδια στο φρέσκο χιόνι για την Υβόννη
Μπόσνιακ και τη μικρή Ελένη! Η σύζυγος του
Αντώνη Ρέμου και η μοναχοκόρη τους βγήκαν
κουκουλωμένες στο πολικό κρύο και φωτο-
γραφήθηκαν γελαστές να απολαμβάνουν το
κατάλευκο τοπίο, παίζοντας χιονοπόλεμο και
φτιάχνοντας μαζί έναν υπέροχο χιονάνθρωπο.
Η σχεδιάστρια μόδας και το γλυκύτατο κορι-
τσάκι της μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό,
όπως φαίνεται και στο ενσταντανέ που ανέβα-
σε το πρώην μοντέλο στο προφίλ της, σχολιά-
ζοντας με αγάπη: «Μαζεύοντας αναμνήσεις!». 

Αναστάτωση προκάλεσε στο In-
stagram η αποκάλυψη της
πρώην παίκτριας στη «Φάρμα»
Κρίστυς Λυκοπούλου πως μετα-
φέρθηκε εσπευσμένα στο νοσο-
κομείο ΑΧΕΠΑ. «Κρίση εγκεφα-
λικού επεισοδίου. Είμαι καλά
προς το παρόν και ξέρετε πόσο
δυνατή είμαι», έγραψε στον λο-
γαριασμό της. Στα ποστ που εί-
χαν προηγηθεί, ανέφερε πως εί-
χε μουδιάσει στη μια πλευρά του
προσώπου της και πως κάλεσε
ασθενοφόρο, κάνοντας έκκληση
στους followers της να προσευ-
χηθούν.

Με εγκεφαλικό
στο ΑΧΕΠΑ

Θύμα χάκερ

Τ
ο νέο παθιασμένο φιλί που αντάλλαξαν η Μυριέλλα Κουρεντή
και ο Γιώργος Κατσαούνης προκάλεσε «πάρτι» στα social me-
dia! Οι δύο ερωτευμένοι παίκτες του «Survivor» δεν άντεξαν

χώρια, σφραγίζοντας την επανένωσή τους με αγκαλιές και τρυφερά εν-
σταντανέ. «Ο έρωτας είναι τυφλός και δεν λογαριάζει αντίπαλες ομά-
δες» ήταν ένα από τα εύστοχα σχόλια χρήστη, που τάχθηκε στο πλευρό
του ζευγαριού. Η γνωστή ηθοποιός φέρεται να έδωσε μια δεύτερη ευ-
καιρία στον γόη αγρότη των «μαχητών», ο οποίος δήλωσε στην κάμερα
του ριάλιτι: «Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που βρήκα την ευκαιρία να την
αρπάξω. Την πήρα σε όποιο κοντινό λαγούμι βρήκα, φίλε, σε όποια γω-
νία. Μη μου κάνετε τέτοια τώρα! Θα σηκωθώ να φύγω, θα πάω στους
“κόκκινους”. Παιδιά, αχ, αχ, αχ… Πόπο, παιδιά, χτυπάει η καρδούλα
μου από τότε. Δεν υπάρχει».

Tattoo αγάπης
Full in love ο Άρης Σοϊλέδης με τη Μαρία Αντωνά! Ο νέος
συγκάτοικος των «διάσημων» είναι ζευγάρι με την εντυπωσιακή
δημοσιογράφο της εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα», για χάρη
της οποίας έκανε ένα τεράστιο τατουάζ με το πρόσωπό της στο
δεξί μπράτσο. Ο ποδοσφαιριστής και η παρουσιάστρια αναμένεται
να παντρευτούν το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά τη ρομαντική
πρόταση γάμου πάνω σε ανθοστολισμένο, πολυτελέστατο σκάφος.

Κλειδωμένος παραμένει για τέταρτη ημέρα ο
προσωπικός λογαριασμός του Φίλιππου Σοφια-
νού στο Instagram. O πρωταγωνιστής της θεα-
τρικής παράστασης «Ολεάννα» έπεσε θύμα χά-
κερ και αναγκάστηκε να δημιουργήσει έναν
δεύτερο λογαριασμό, προκειμένου να προλάβει
τα χειρότερα. «Το προφίλ μου έχει παραβια-
στεί. Μην απαντάτε σε μηνύματα και προτρο-
πές. Μέχρι να... ξυπνήσει το Instagram και να
αποκατασταθεί η κανονικότητα», ενημέρωσε
με σχετική ανακοίνωση τους followers του.
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Ο
πόνος του ώμου είναι πολύ ενοχλητικός.
Άλλοτε είναι αιφνίδιος, άλλοτε χρόνιος.
Όμως σε κάθε περίπτωση είναι ενοχλητι-
κός και χαλάει την ποιότητα της ζωής του

ασθενούς. 
«Ο τραυματισμός των τενόντων του ώμου, είτε

αιφνίδια είτε χρονίως, στην περιοχή υπό τον ακρω-
μιοκλειδικό σύνδεσμο, που εμφανίζεται με πόνο και
διαταραχή λειτουργικότητας του ώμου, εκφράζεται
σαν σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής και απο-
τελεί τη συχνότερη αιτία πρόκλησης πόνου», ανα-
φέρει ο ορθοπαιδικός χειρουργός Κωνσταντίνος
Τόλης και συμπληρώνει: «Η πλειονότητα των ασθε-
νών προέρχονται από τις ηλικίες 25-40. Κατ’ αρχάς
ανατομικές διαφοροποιήσεις στα οστά του ώμου
προδιαθέτουν για τη σταθερή κάκωση των τενόντων
του ώμου. Επίσης, άθληση ή εργασία με έντονη ή
επαναλαμβανόμενη κίνηση του ώμου σε άξονες με-
γαλύτερους των 90 μοιρών, π.χ. μονόζυγο, άρση βα-
ρών, επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι που αναφέρουν
συχνά συμπτώματα πόνου στον ώμο. Φυσικά, τραυ-
ματισμοί που αλλοιώνουν την ανατομία της περιο-
χής μπορεί πολύ συχνά να προκαλέσουν ωμαλγία»,
αναφέρει ο κ. Τόλης. 

Το άλγος στην περιοχή του ώμου, με αντανάκλαση
πολλές φορές στην εξωτερική πλευρά του βραχίο-
να, αποτελεί τη συνηθέστερη έκφραση του συνδρό-
μου. Παράλληλα αναφέρεται δυσκολία του ασθε-
νούς να κοιμηθεί στην πάσχουσα πλευρά, καθώς και

διαταραχή λειτουργικότητας, με κυριότερη τη δυ-
σχέρεια ή την πλήρη αδυναμία απαγωγής και άρσης
του βραχίονα.

Για να γίνει διάγνωση του συνδρόμου, οι κλινικές
δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής
μπορούν να προσδιορίσουν με υψηλή ακρίβεια την
αιτία του πόνου στον ώμο. 

Συνοδά, ο πλήρης ακτινολογικός έλεγχος (ακτινο-
γραφία, μαγνητική τομογραφία ή υπέρηχος) έρχεται
να επιβεβαιώσει τα ευρήματα του ορθοπαιδικού

χειρουργού και να συμβάλει στη θεραπεία. Κατ’ αρ-
χάς συνιστάται αλλαγή δραστηριοτήτων σε συνδυα-
σμό με εντατική κινησιοθεραπεία και ενδυνάμωση
των μυών του ώμου.

Η παράλληλη φαρμακευτική αγωγή (ήπια παυσί-
πονα, αντιφλεγμονώδη) θα δράσουν στην άμεση
ύφεση των συμπτωμάτων. Η χρήση των βιολογικών
παραγόντων, π.χ. PRP (Platelet Rich Plasma), στη
σύγχρονη εποχή έχει αποδειχθεί ότι δρα αποτελε-
σματικά σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Όμως ο
ασθενής διερωτάται αν και πότε πρέπει να χειρουρ-
γηθεί. Ο γιατρός είναι εκείνος που θα εκτιμήσει την
κατάσταση και θα αξιολογήσει τους παράγοντες,
όπως η χρονιότητα των συμπτωμάτων, τα επαναλαμ-
βανόμενα επεισόδια ωμαλγίας, η αποτυχία της συν-
τηρητικής αγωγής αλλά και οι επιβαρυντικές ανατο-
μικές διαφοροποιήσεις των οστών του ώμου. Αυτά
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ασθενών που
τους οδηγούν στο χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημά τους. 
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Η πλειονότητα των ασθενών 
προέρχονται από τις ηλικίες 25-40 -
Αναφέρεται δυσκολία του ασθενούς
να κοιμηθεί στην πάσχουσα πλευρά

Αρθροσκόπηση
Αν τελικά ο ασθενής δεν μπορέσει να απο-
φύγει το χειρουργείο, η αρθροσκόπηση εί-
ναι μια επέμβαση που προτιμάται. «Η αρ-
θροσκόπηση ώμου, μια τεχνική, ελάχιστα
επεμβατική και υψηλής ακρίβειας και
αποτελεσματικότητας διαδικασία, είναι η
επέμβαση εκλογής για τους πάσχοντες
από σύνδρομο υπακρωμιακής προστρι-
βής», αναφέρει ο κ. Τόλης και συμπληρώ-
νει πως ο ασθενής επιστρέφει στη δραστη-
ριότητά του και στην καθημερινότητα που
είχε πριν από το χειρουργείο ανάλογα και
με το προηγηθέν επίπεδο κάκωσης του
ώμου. Κατά μέσο όρο προσδιορίζεται σε
έναν μήνα μετεγχειρητικά.

Όταν πονάει ο ώμος Κωνσταντίνος Τόλης, 
ορθοπαιδικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα σας θα έχει
αρκετά θέματα που θα μπορέσετε να δια-
χειριστείτε πιο εύκολα, όπως επίσης θα
υπάρξει ένα άνοιγμα, που θα αφορά μια
επαγγελματική ή άλλη σας ενασχόληση. Ο
σχεδιασμός κάποιων πραγμάτων θα γίνει
με πιο ευκολία από τις 10.00 πμ και μετά.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, θα υπάρξει μια με-
τατόπιση των προβληματισμών σας, αλλά
σίγουρα τα ζητούμενά σας δεν θα αλλά-
ξουν. Έτσι, θα αναζητήσετε έντονα οικονο-
μική και συναισθηματική ηρεμία, ακόμη
και αν η περίοδος αυτή δεν αποδεικνύεται
η πιο κατάλληλη. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σήμερα η έντονη συναισθηματική σας
αναζήτηση θα σας δημιουργήσει μια σειρά
από περίεργες ανατροπές και συζητήσεις,
που δεν είχατε προβλέψει. Μην αναφέρε-
στε στο παρελθόν σας, όταν αυτό μάλιστα
δεν είναι ενεργό, γιατί ενοχλεί το πρόσω-
πο που ενδιαφέρεται για εσάς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με πολλά επαγγελματικά θέματα ξεκινά η
μέρα σας, κυρίως αν είστε ελεύθεροι
επαγγελματίες. Είναι μια πολύπλοκη μέ-
ρα, καθώς θα πρέπει να διαχειριστείτε
σωστά και να απομακρυνθείτε από τους
κινδύνους, τόσο στη συναισθηματική σας
ζωή όσο και στα θέματα που αφορούν την
υγεία σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Εσείς τα Λιοντάρια, από τις 10.00 το πρωί
και μετά, θα έχετε τη Σελήνη με το μέρος
σας. Θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με τη
συναισθηματική σας ζωή, τα παιδιά σας,
αν είστε γονείς, αλλά επίσης ο παράγοντας
«τύχη» θα είναι με το μέρος σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Εσείς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο,
θα έχετε την επιθυμία να ασχοληθείτε με
το σπίτι σας, την οικογένειά σας, αλλά και
κάθε θέμα που θέλετε οριστικά να κλείσει.
Μη δημιουργείτε στον εαυτό σας πολλές
υποχρεώσεις. Όσο και να έχετε δύναμη
και να θέλετε, κάποια στιγμή θα σπάσετε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η επικοινωνία σήμερα θα χαρακτηρίσει τη
μέρα σας. Θέλετε σίγουρα να φροντίσετε
κάποια θέματα που σας ταλαιπωρούν και
έχετε την ανάγκη να τα μοιραστείτε, για να
νιώσετε πιο ανάλαφροι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη σήμερα εγκαταλείπει το δικό
σας ζώδιο και περνά σε εκείνο του Τοξότη,
όπου θα σας υπενθυμίζει πολλές από τις
εκκρεμότητές σας, συναισθηματικές και
οικονομικές.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα στο ζώδιό σας περνά η Σελήνη και
σας δημιουργεί μια ανάλαφρη διάθεση.
Ίσως, μάλιστα, να είχατε ανάγκη να βρε-
θείτε για λίγο απαλλαγμένοι από πολλές
σκέψεις, εφόσον έχετε ένα βαρύ πρό-
γραμμα, που αφορά το επόμενο διάστημα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, πολλά θέματα
είναι μπροστά σας και δεν ξέρετε από πού
να ξεκινήσετε. Έχετε σίγουρα μια έντονη
περίοδο, όπου θα πρέπει να βάλετε σε σει-
ρά πρώτα ό,τι σας ταλαιπωρεί μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και μετά τα υπόλοιπα. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα θα ευνοήσει την ψυ-
χολογία σας, εφόσον περνά στο ζώδιο
του Τοξότη και σας προσφέρει αισιοδο-
ξία και καλές επαφές, με φιλικά σας
πρόσωπα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, τα επαγγελματικά σας
θα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα των
επόμενων δύο ημερών. Ίσως, μάλιστα,
σήμερα να νιώσετε ότι η τύχη είναι με το
μέρος σας. 
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Σ
Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Τοξότη,
δημιουργώντας αισιοδοξία στην καθημερινότητά μας,
περιορίζοντας κατά πολύ τα συναισθηματικά
μπλοκαρίσματα. Πριν από τη μετάβασή της από το ένα

ζώδιο στο άλλο, η Σελήνη δημιουργεί κενή πορεία, όπου κάνει
την τελευταία όψη με κάποιον πλανήτη και περνά στο επόμενο
ζώδιο. Αυτό το διάστημα δεν είναι χρονικά κατάλληλο για να
κάνουμε σημαντικά πράγματα. Οι ακατάλληλες, λοιπόν, ώρες
αυτής της μέρας είναι από τις 7.30 έως 9.34 πμ. 
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Η
χιονοθύελλα που έπληξε την Αττική
και τα προβλήματα που δημιούργησε
στη λειτουργία της πρωτεύουσας της
χώρας, αναμφίβολα έπληξαν την ει-

κόνα της κυβέρνησης.
Στην πολιτική, όμως, δεν αποτελεί αξίωμα ότι

μια καταστροφή μπορεί να φέρει τη συντέλεια. Οι
κανόνες είναι διαφορετικοί. Και μια καταστροφή
όπως αυτή που βιώσαμε τις τελευταίες μέρες
μπορεί να τραυμάτισε την κυβέρνηση, αλλά το
γεγονός ότι δεν θρηνούμε ανθρώπινα θύματα δί-
νει το περιθώριο για μια «δεύτερη ευκαιρία» σε
μια κυβέρνηση που μέχρι σήμερα μας είχε συ-
νηθίσει σε πολιτική αποτελεσματικότητα, και αυ-
τό περιμέναμε όλοι και στην περίπτωση της κα-
κοκαιρίας «Ελπίδα».

Ιστορικά θα επικεντρωθούμε σε τρεις περι-
πτώσεις, δύο στη Γερμανία και μία στην Ελλάδα,
που οι καταστροφές έδωσαν πόντους πολιτικούς
σε εκείνους που τις διαχειρίστηκαν.

Και στις δύο περιπτώσεις της Γερμανίας μεγά-
λος «ένοχος» ήταν ο ποταμός Έλβας. 

Η πρώτη περίπτωση ήταν το 1962, όταν ο Χέλ-
μουτ Σμιτ, τότε νέος πολιτικός, ως υπεύθυνος
Εσωτερικών του Δήμου Αμβούργου, αναδείχθη-
κε σε δραστήριο διαχειριστή της κρίσης που είχε
δημιουργηθεί και ξεκίνησε την ανοδική πορεία
που τον οδήγησε, δέκα χρόνια αργότερα, στην
καγκελαρία. 

Η δεύτερη ήταν πιο πρόσφατη, πριν από είκοσι
χρόνια, όταν ο σοσιαλδημοκράτης Γκέρχαρντ
Σρέντερ φόρεσε γαλότσες και αδιάβροχο και κα-

τέβηκε στην πρώτη γραμμή της καταστροφής,
αφήνοντας στον αντίπαλό του Έντμουντ Στόιμ-
περ τον ρόλο του στεγνού και απόμακρου γρα-
φειοκράτη. Τότε, ο Στόιμπερ προηγείτο του
Σρέντερ με περίπου 11 μονάδες στις δημοσκοπή-
σεις, διαφορά που στις κάλπες που στήθηκαν
ύστερα από τέσσερις εβδομάδες ο Σρέντερ
υπερκάλυψε και κέρδισε και πάλι τις εκλογές!

Στην Ελλάδα, θα θυμίσουμε την περίπτωση
των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007. Τότε ο
Καραμανλής, αντιμετωπίζοντας ανθρώπινα την
καταστροφή και στηρίζοντας οικονομικά όσους
είχαν χάσει τις περιουσίες τους, κατάφερε να
κερδίσει τις εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι πυρ-
καγιές είχαν ξεσπάσει μεσούσης της προεκλογι-
κής περιόδου. Τότε η κοινωνία εκτίμησε ότι ο
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ήταν πα-
ρών, πέρασε μέσα από τις φλόγες για να φθάσει
στις περιοχές της Ηλείας που είχαν πληγεί και να
προεδρεύσει σε συσκέψεις με τις τοπικές Αρχές.
Αντίθετα, στην καταστροφή στο Μάτι, ο Αλέξης
Τσίπρας που κρύφθηκε, αντιμετώπισε τη μήνιν
του λαού.

Η ιστορία, λοιπόν, διδάσκει ότι υπάρχει δυνα-
τότητα ύστερα από φυσικές καταστροφές, εφό-
σον γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί, να αντιστρα-
φεί το κλίμα. Αρκεί να διδαχθεί η κυβέρνηση από
τα λάθη που έγιναν. Είναι αλήθεια -και δεν πρέ-
πει να παραβλέπουμε- ότι υπήρξε μια χιονόπτω-
ση που ο όγκος, η διάρκεια και η σφοδρότητά της
ήταν πρωτόγνωρες για το λεκανοπέδιο Αττικής
και γενικά για μια μεσογειακή χώρα. Αυτό, όμως,

δεν αποτελεί δικαιολογία για τα όσα συνέβησαν.
Για το ότι δεν λειτούργησε το κράτος όπως θα
έπρεπε, για το ότι δεν λειτούργησε η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση σε πολλές περιπτώσεις (το είδαμε
περνώντας από δήμο σε δήμο), για το ότι δεν
υπήρξε συντονισμός μεταξύ ιδιωτών και κρατι-
κής μηχανής (περιπτώσεις Αττικής Οδού και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ), υπάρχουν ευθύνες. 

Κακά τα ψέματα, ο σχεδιασμός δεν λειτούργη-
σε. Το γιατί δεν λειτούργησε ο σχεδιασμός και σε
ποιο επίπεδο, η κυβέρνηση οφείλει να το εξηγή-
σει με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο. Υπήρξαν χιλιά-
δες κόσμου που ήταν για ώρες εγκλωβισμένοι
μέσα στα αυτοκίνητά τους και νοικοκυριά που
έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ατελείωτες,
βασανιστικές παγωμένες ώρες. Όλοι αυτοί, οι
οποίοι σημειωτέον είναι φορολογούμενοι πολί-
τες, δικαιούνται να ξέρουν τι συνέβη. Τι πήγε
στραβά. Η γενναία -κατά τα λοιπά- συγγνώμη του
πρωθυπουργού δεν αρκεί.

Ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο
επισήμανε κάτι που είναι αληθές: ότι η κυβέρνη-
σή του έχει αποδείξει ότι έχει το θάρρος να ανα-
γνωρίζει τα λάθη της και έχει τη διάθεση και τη
βούληση να μαθαίνει από αυτά και να γίνεται κα-
λύτερη. «Διδασκόμαστε και προχωράμε», είπε ο
πρωθυπουργός, κλείνοντας την εισαγωγική του
τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην προκειμένη περίπτωση -και εφόσον οι
εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας- ο κ.
Μητσοτάκης έχει και τον χρόνο να επουλώσει τις
πολιτικές πληγές που άνοιξε η «Ελπίδα». 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Μπορεί η κυβέρνηση 
να επουλώσει τις πληγές της;
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Η ιστορία διδάσκει ότι υπάρχει δυνατότητα 
ύστερα από φυσικές καταστροφές, εφόσον γίνουν

οι κατάλληλοι χειρισμοί, να αντιστραφεί το κλίμα


