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Το θαύμα της επιστήμης και τα ηθικά διλήμματα

Η

είδηση είναι «φρέσκια» και δεν «έπαιξε» πολύ στα ελληνικά Μέσα υπό το βάρος της ζοφερής επικαιρότητας από την πανδημία μέχρι τις υποθέσεις βιασμών. Η Neuralink, μια εταιρεία
ιατρικής τεχνολογίας συμφερόντων Ίλον Μασκ, βρίσκεται στο στάδιο της πραγματοποίησης κλινικών
δοκιμών σε ανθρώπους εμφύτευσης μικροτσίπ στον
εγκέφαλο.
Αρχικά η επιδίωξη των επιστημόνων της Neuralink είναι να βοηθήσουν, μέσω της τεχνολογίας αλλά και του πλήρως ανεξερεύνητου όσο και συναρπαστικού τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τους ανθρώπους με παράλυση «να χρησιμοποιούν smartphone
με το μυαλό τους ταχύτερα από κάποιον που χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του», σύμφωνα με τα λεγόμενα
του Mr Tesla.
Θαυμάσια νέα, αναμφίβολα. Η Ιατρική, η Τεχνο-
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λογία, η Ρομποτική, η Νανοχειρουργική, όλες οι
«συναρμόδιες» επιστήμες «νέας γενιάς» στην υπηρεσία του ανθρώπου με στόχο τη βελτίωση της ζωής
και της καθημερινότητας, στην προκειμένη περίπτωση, συνανθρώπων μας με προβλήματα αναπηρίας, τετραπληγίες και κινητικές δυσκολίες. Μετά
τον αρχικό ενθουσιασμό μοιραία έρχονται οι δεύτερες σκέψεις, αυτές που αφορούν την ηθική της επιστήμης, τη συνείδηση ή τη συνευθύνη του επιστήμονα με τον χρήστη των επιτευγμάτων του, την
άκρατη εμπορευματοποίησή τους, τον συνεχή φόβο
για την τύχη των θαυμαστών «εργαλείων» όταν πέφτουν σε ακατάλληλα χέρια.
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μεγάλη ευκαιρία
που ταυτόχρονα ενέχει και πολλούς κινδύνους.
Όπως όλες οι τεχνολογίες, η χρήση της είναι πολύ
σημαντική. Δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιηθεί μπο-
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ρεί να φέρει καλά και αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά
μπορεί να γίνει και λίγο πιο επικίνδυνη, γιατί, αντίθετα με άλλες τεχνολογίες, αυτή σκέφτεται κιόλας».
Τάδε έφη Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο συμπατριώτης μας που διαπρέπει στο ΜΙΤ και είναι ένας από
εκείνους που γνωρίζουν άριστα τα μυστικά, τις δυνατότητες και βέβαια τους κινδύνους των αλμάτων του
ανθρώπινου νου.
Η επιστήμη αποδεδειγμένα μπορεί και αλλάζει τη
ζωή με καταλυτικό τρόπο. Ιδίως όταν πρόκειται για
την υγεία. Το διαπιστώσαμε και με την πανδημία, τα
εμβόλια και τα φάρμακα για την καταπολέμηση της
Covid-19. Για αυτό και έχουν ωριμάσει οι συνθήκες
για μια ευρεία συζήτηση, ώστε να δημιουργηθούν
πρωτόκολλα και κανόνες, να μπουν όρια όχι στις δυνατότητες του μυαλού αλλά στη χρήση των θαυμάτων
που μπορεί να γεννήσει.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυναμικό comeback στα Βαλκάνια

Ν

α δρέψει τους καρπούς του
δυναμισμού που αποπνέει σε
όλα τα επίπεδα η ελληνική
εξωτερική πολιτική μέσω της
αναστήλωσης της κυρίαρχης θέσης της
Ελλάδος στην ευαίσθητη περιοχή της
Βαλκανικής επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα «εκδράμει» τις
επόμενες εβδομάδες σε Σερβία, Κροατία
και Ρουμανία.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Το νέο δόγμα της ελληνικής διπλωματίας, όπως το περιέγραψε ευκρινώς ο
πρωθυπουργός κατά την προχθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις
ανά τον κόσμο, ότι δηλαδή «η εξωτερική
πολιτική του 21ου αιώνα αφορά την
ώσμωση της οικονομίας με την κλασική
διπλωματία», επιχειρεί ήδη να εφαρμόσει
η Αθήνα σε μια περιοχή αμέσου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα Βαλκάνια. Κυβερνητικές πηγές παρατηρούν πως
ύστερα από μια σχεδόν 10ετή περίοδο οικονομικής και ως εκ τούτου πολιτικής καχεξίας η Ελλάδα επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την οικονομική και πολιτική της επιρροή στη Βαλκανική Χερσόνησο, ζωτικό
της χώρο, όπως ευκόλως γίνεται αντιληπτό, διεκδικώντας ρόλο συνδιαμορφωτή
των ευρύτερων εξελίξεων, όντας άλλωστε
η ισχυρότερη και παλαιότερη δύναμη της
περιοχής.

Εθνικές πρωτοβουλίες
Η πρωθυπουργική αποστροφή κατά την
τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις

δίνει το στίγμα των επικείμενων εθνικών
πρωτοβουλιών: «Μπορούμε να καταστούμε η ατμομηχανή της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της ευημερίας στα Βαλκάνια, να είμαστε ουσιαστικά παρόντες σε
όλα τα επίπεδα». Ανώτεροι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Ελλάδα μπορεί και οφείλει να εστιάσει στην αναβάθμιση της οικονομικής της διπλωματίας και
στη σημαντικότερη παρουσία ελληνικών
επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανικής, ενισχύοντας τον εξαγωγικό τους
προσανατολισμό. Ως μέλος, δε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα
φαντάζει, όπως επισημαίνει εύγλωττα
στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, ο
κατεξοχήν «πάροχος ασφάλειας και εγγυητής της σταθερότητας στην περιοχή».
Υπό αυτό το πρίσμα εξάλλου θα πρέπει να
ιδωθεί και η συνειδητή προσπάθεια της
Αθήνας να αναζωογονήσει την ευρωπαϊ-

κή προοπτική των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων. Σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή ρέπει προς μια κατάσταση μερικής αποσταθεροποίησης, η αναθέρμανση της ενταξιακής πορείας των συγκεκριμένων κρατών στην ΕΕ δύναται να περιορίσει αισθητά την επιρροή και τις παρεμβάσεις τρίτων δυνάμεων, οι οποίες εργαλειοποιούν τις ανάγκες των χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων προς ίδιον όφελος.

Αρχή από το Βελιγράδι
Η αρχή έγινε τις τελευταίες μέρες του
προηγούμενου έτους, όταν στις 20 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε ο
πρώτος ξένος ηγέτης που συνάντησε τη
νέα βουλγαρική ηγεσία στη Σόφια, τον νέο
πρωθυπουργό Κίριλ Πετκόφ και τον νέο
πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, προδίδοντας το
ζωηρό ενδιαφέρον της Αθήνας να ενεργοποιήσει εκ νέου τις προνομιακές της

σχέσεις με τα κράτη της περιοχής.
Με στόχο να καλύψει το χαμένο έδαφος
της προηγουμένης δεκαετίας, ο Έλληνας
πρωθυπουργός επισκέπτεται την ερχόμενη Παρασκευή το Βελιγράδι, όπου θα λάβει χώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος - Σερβίας. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», μαζί με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη θα ταξιδέψει στη
σερβική πρωτεύουσα σύσσωμη η ηγεσία
του υπουργείου Εξωτερικών, ήτοι ο Νίκος
Δένδιας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο
υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, στις 10 Φεβρουαρίου ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Κροατία για να συναντηθεί με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβτις. Πέραν του γεγονότος
πως τους δύο άνδρες συνδέει στενή φιλία,
οι δυο τους συνεργάζονται και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στους
κόλπους του οποίου είναι πλέον οι δύο
μόνοι πρωθυπουργοί.
Τέλος του μήνα προγραμματίζεται
εξάλλου μετάβαση του Έλληνα πρωθυπουργού και στο Βουκουρέστι, όπου θα
έχει συνομιλίες με τη ρουμανική ηγεσία.

«Απόβαση» Μητσοτάκη στη
Σερβία - Ταξίδια σε Κροατία
και Ρουμανία - Το νέο δόγμα
της ελληνικής διπλωματίας

Με ένα μηχανογραφικό στις Πανελλαδικές - Voucher 200 ευρώ στους εκπαιδευτικούς
Με ένα μόνο μηχανογραφικό θα εισαχθούν και φέτος,
όπως και πέρυσι, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος
επρόκειτο να εφαρμοστεί το μηχανογραφικό β’ φάσης, το
οποίο θα συμπλήρωναν όσοι υποψήφιοι δεν εισάγονταν σε
ΑΕΙ με το μηχανογραφικό α’ φάσης, διεκδικώντας όσες θέσεις είχαν μείνει κενές.
Το υπουργείο οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή «για δύο κυρίως λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: αφενός διότι το 93%
των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πέτυχε την ει-

σαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε
χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα. Αφετέρου προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα ΑΕΙ, ώστε να μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα και των υποψηφίων ενόψει της επιλογής
τους». Με άλλη τροπολογία δίνεται λύση στο πρόβλημα που
έχει ανακύψει με την αδυναμία πολλών εκπαιδευτικών να παρέχουν τηλεκπαίδευση, σε περιπτώσεις που απαιτείται, όπως
στα υπό κατάληψη σχολεία ή σε τμήματα που έχουν κλείσει
λόγω κρουσμάτων ελλείψει τεχνικού εξοπλισμού. Με σχετική

απόφαση, εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» και θα λάβουν επιταγές (vouchers), αξίας 200 ευρώ,
για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχοι είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια «με στόχο την ενίσχυση
του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας μας στη νέα, ψηφιακή εποχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης».
Εύη Πανταζοπούλου
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Αλ. Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές, γιατί
ήταν και είναι τέκνο της ανάγκης», δήλωσε
ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερωτήθηκε εάν υπάρχει συνεννόηση με την
κυβέρνηση, απαντώντας: «Τώρα τι συνεννόηση να κάνουμε; Επάνω στα ερείπια;
Τώρα η μόνη διέξοδος για τη χώρα είναι η
λαϊκή ετυμηγορία». Επιπλέον επιτέθηκε
και σε προσωπικό επίπεδο στον πρωθυπουργό. «Μας χωρίζει άβυσσος, εγώ δεν

ήμουν γόνος ούτε πλούσιας ούτε πολιτικής οικογένειας, να έχω πατέρα πρωθυπουργό ή να προέρχομαι από πολιτικό τζάκι. Εγώ ήμουν ένας μαθητής στο δημόσιο
λύκειο, στο Πολυκλαδικό Αμπελοκήπων.
Εκείνος όλη του τη ζωή πέρασε στα πούπουλα».

«Σταθερές κυβερνήσεις
συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ»
Στο ερώτημα για την κυβέρνηση συνεργασίας που προτείνει μετά τις εκλογές με
απλή αναλογική, ο αρχηγός της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης απάντησε: «Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι αυτές που
μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας αν γίνονται σε προγραμματική βάση μπορούν
να είναι σταθερότατες. Είναι προϋπόθεση
πολιτικά και ηθικά να είναι πρώτο κόμμα ο
ΣΥΡΙΖΑ».
Για την τελετή «καλωσορίσματος» των
Rafale, ο κ. Τσίπρας είπε: «Αυτό που έγινε
ήταν πρωτοφανές. Μικροπρέπεια, εθνική
καπηλεία».

Η ΝΔ σε επαφή
με τον πήχη της
αυτοδυναμίας!

Η

δημοσκόπηση της Metron Analysis, το βράδυ της Πέμπτης για το
δελτίο του Mega, κατέδειξε δύο
τινά που ισχύουν ταυτόχρονα: η
κυβέρνηση έχει μια φθορά, αναμενόμενη ως
έναν βαθμό ύστερα από δυόμισι χρόνια έντονης διακυβέρνησης, αλλά την ίδια ώρα εξακολουθεί να διατηρεί τις πολιτικές αντοχές
της και να φλερτάρει με τον πήχη της αυτοδυναμίας που, με βάση τον νόμο που ψήφισε
η ίδια, εντοπίζεται περίπου στο 38%, ανάλογα
και με το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
Υπό αυτό το πρίσμα, κυβερνητικά στελέχη
αναγιγνώσκουν «απόλυτη κυριαρχία» του
πρωθυπουργού και της ΝΔ στην παρούσα
συγκυρία και χαρακτηρίζουν «εφικτό» τον
στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει για
το κόμμα στις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, με βάση το 36% που συγκεντρώνει η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφοντας προβάδισμα 11,8 ποσοστιαίων μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νιώθει την
ανάσα του ΚΙΝΑΛ που με μια εντυπωσιακή
άνοδο (18,5% από 8,1%) ακολουθεί με διαφορά 5,7%. Παράλληλα, ικανοποίηση επικρατεί
στο κυβερνητικό επιτελείο και για το +1,6%
που καταγράφει σε σχέση με τον περασμένο
Δεκέμβριο η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, παραμένοντας ξεκάθαρα πρώτη, με διαφορά
9,5% από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενώ η ψαλίδα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης με το Κίνημα

Γράφει
ο Γιώργος
Ευγενίδης
g_evgenidis@yahoo.gr

Αλλαγής έχει κλείσει μόλις στο 4,6%. Και αυτό γιατί, παρά τη δυσαρέσκεια ή και την ανησυχία των πολιτών σε επιμέρους δείκτες,
όπως η διαχείριση της πανδημίας ή η οικονομία, η ΝΔ όχι απλώς «κρατάει», αλλά κάνει
και διόρθωση προς τα πάνω.

Η μάχη της δεύτερης θέσης
Η μέτρηση της Metron Analysis, αλλά και
άλλες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την ανάλυση κυβερνητικών
στελεχών προς την «Political», επιβεβαιώνουν την ανάλυση που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα και εγκαίρως είχαμε μεταφέρει, ότι η άνοδος του ΚΙΝΑΛ αποτελεί
πολιτικό πρόβλημα, ως επί το πλείστον για
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χάνει και την «περιοχή»
του 25%. Και μπορεί μια έρευνα να μην είναι
παρά μια φωτογραφία της στιγμής και τα
εκλογικά διλήμματα την ώρα της κάλπης να
είναι πολύ διαφορετικά και με άλλη πόλωση,
όμως η κεντρική τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
«Η ψαλίδα που έχει να αντιμετωπίσει ο κ.
Τσίπρας είναι αυτή με τον Νίκο Ανδρουλάκη», σημείωνε χαρακτηριστικά κυβερνητική
πηγή, σκιαγραφώντας πλέον ένα ντέρμπι για

τη δεύτερη θέση και απαντώντας έτσι, με αυτόν τον έμμεσο αλλά σαφή τρόπο, στο μόνιμο
αίτημα του κ. Τσίπρα για εκλογές που επανέλαβε και προχθές μέσω του Kontra Channel.
Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο
μιλούν για «απόλυτη κυριαρχία» προσωπικά
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραμένει πρώτος με διαφορά 20 ποσοστιαίων μονάδων στο ερώτημα για τον καταλληλότερο
πρωθυπουργό.

Θετική ατζέντα
«Κλειδί» για τη μετέπειτα πορεία της ΝΔ,
σύμφωνα με την ανάλυση των επιτελών του
Μαξίμου, είναι η κυβέρνηση να ξεδιπλώσει
την ατζέντα της χωρίς περισπασμούς λόγω
της διαχείρισης κρίσεων. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην εξάντληση του ζωτι-

κού πολιτικού χρόνου της κυβέρνησης, σε
μια προσπάθεια οι πολίτες να κρίνουν τη ΝΔ
την ώρα της κάλπης επί τη βάσει της επίδοσης σε κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις.
Εξ ου και η κυβέρνηση θα προκρίνει μια θετική ατζέντα και το επόμενο διάστημα, ενώ ο
πρωθυπουργός σκοπεύει να βγαίνει όλο και
συχνότερα από το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να επικοινωνεί απευθείας με τους πολίτες για το κυβερνητικό έργο.

Πώς «διαβάζουν»
τη δημοσκόπηση της Metron
Analysis στο Μέγαρο Μαξίμου
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Επίθεση στην κυβέρνηση
με αιχμή την ακρίβεια

Α

ποφασισμένος να μην αφήσει ανεκμετάλλευτο το ευνοϊκό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης,
στρέφοντας το ενδιαφέρον του στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Χαριλάου
Τρικούπη θεωρούν ότι αυτό είναι το ευάλωτο σημείο της κυβέρνησης αλλά και το
μείζον ζήτημα για τους πολίτες, καθώς
πλέον βιώνουν τις συνέπειες των ανατιμήσεων στην «τσέπη τους».
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του κόμματος ετοιμάζεται για την πρώτη
ουσιαστικά μετωπική σύγκρουση με την
κυβέρνηση με φόντο την επερώτηση που
έχει καταθέσει το Κίνημα Αλλαγής για
την ακρίβεια στην αγορά.
Οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί
αφενός αφορούν την επισήμανση των
λανθασμένων κυβερνητικών χειρισμών ως προς τη δημιουργία «αναχωμάτων», αφετέρου την ανάδειξη προτάσεων που θα αντιμετωπίζουν με ρεα-

λισμό το κύμα ανατιμήσεων για τους
πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει κύκλο συναντήσεων
με φορείς της αγοράς και συνδικαλιστικές ενώσεις προκειμένου να σχηματίσει
όσο το δυνατόν μια καθαρή εικόνα για το
τι συμβαίνει αλλά κυρίως τι αναμένεται
το επόμενο διάστημα. Χθες μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού ζήτησε την ενίσχυση της Επιτροπής και αμφισβήτησε
την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση.
«H κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής
κρίσης και το κύμα ακριβείας που πλήττουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η υποστελεχωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε
να αυξηθούν οι έλεγχοι στην αγορά και
να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια σε
βασικά αγαθά και προϊόντα», δήλωσε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Τα συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση
Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, που κατέγραψε για το ΚΙΝΑΛ 18,5% στην εκτίμηση ψήφου, προκάλεσε χαμόγελα αλλά
και «δεύτερες σκέψεις» για τους πιο έμ-

πειρους. Το στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον σε αυτήν τη δημοσκόπηση είναι
ότι κανένα από τα τρία κόμματα που
«οδηγούν την κούρσα» δεν χάνει ποσοστά, αλλά ενισχύονται αντλώντας δυνάμεις από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
Ειδικά στα στοιχεία που προκύπτουν
από την εκτίμηση ψήφου η έκπληξη γίνεται από το ΚΙΝΑΛ, το οποίο φτάνει σε απόσταση αναπνοής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστό
36%, 3,9 μονάδες κάτω από το ποσοστό
των τελευταίων εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό 24,2% από 31,5% στις εκλογές (-7,3 μονάδες) και το ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει
στο 18,5% από 8,1% στις εκλογές.
Στη Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγουν
τους «πανηγυρισμούς», κρατούν χαμηλό
προφίλ και «ξορκίζουν» πιθανά κρούσματα αλαζονείας. Ακολουθούν το μοντέλο της «ήρεμης δύναμης» χωρίς κραυγές, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην
προβολή των προτάσεων και σε μια στοχευμένη αντιπολιτευτική κριτική. Από
την ερχόμενη Δευτέρα θα μπει στη «μάχη» της επικοινωνίας και ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης
Μάντζος, δίνοντας μια πρώτη γεύση για
το «νέο ΠΑΣΟΚ» υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

ΚΙΝΑΛ και Ανδρουλάκης
στρέφουν την προσοχή τους
στην καθημερινότητα των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρατική αρωγή
41 εκατ. ευρώ στους
σεισμόπληκτους
της Κρήτης

Το ποσό των 41 εκατ. ευρώ σε 6.670 δικαιούχους διέθεσε το κράτος σε διάστημα
τριών μηνών μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr στους πληγέντες της Κρήτης.
Από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για
τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ
Βασίλη Κεγκέρογλου, εστιάζοντας στην
κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των πληγέντων και στη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής. Αναφορικά με την
προσωρινή στέγαση των σεισμοπαθών,
έχουν ήδη χορηγηθεί 124 οικίσκοι, ενώ το
αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να
προμηθευτούν ακόμη 90 νέους οικίσκους.
Για τα σχολικά συγκροτήματα που επλήγησαν από τον σεισμό, οι ΚΤΥΠ ΑΕ έχουν διαθέσει σχεδόν 100 σχολικές αίθουσες, 69
εκ των οποίων έχουν ήδη τοποθετηθεί και
άλλες 27 τοποθετούνται σταδιακά.
«Επισκευάστηκαν ταχύτατα και σήμερα
4 σχολικά συγκροτήματα της περιοχής,
που έχρηζαν μικρής κλίμακας επισκευές
για να επαναλειτουργήσουν, έχουν ήδη παραδοθεί για χρήση στη σχολική κοινότητα», ενημέρωσε σχετικά ο κ. Καραγιάννης.
Δωρεάν κρατική αρωγή
για την ανακατασκευή
ή επισκευή όλων των ιδιοκτησιών
«Κάναμε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, καταργήσαμε τον περιορισμό που
υπήρχε εδώ και δεκαετίες και τα 150 τμ
αφορούν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες. Για τις λοιπές ιδιοκτησίες άνω των
150 τμ προβλέφθηκε η χορήγηση άτοκου
δανείου», δήλωσε τονίζοντας ότι η Πολιτεία ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή
χωρίς να αφήσει κανέναν άστεγο.
Τα συναρμόδια υπουργεία προχώρησαν
στην έκδοση ΚΥΑ, με την οποία προβλέφθηκε η χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 14.000, 8.000
ή 3.000 ευρώ αντίστοιχα για κάθε μορφής
κτιριακή εγκατάσταση ως πρώτη αρωγή
έναντι της στεγαστικής συνδρομής.
Ρ.Σαβ.
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ΒΟΥΛH: ΣΥΓΚΛΟΝIΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ ΤΣΙΓΚΡH

Κάθε χρόνο
4.500 βιασμοί
...ούτε δέκα
στη φυλακή
Των Κώστα Παππά, Στέλλας Παπαμιχαήλ

Τ

ην αλλαγή των διαδικασιών στην
απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα βιασμού και σεξουαλικής βίας ζητά ο βουλευτής της
ΝΔ, Άγγελος Τσιγκρής, με ερώτησή του
στους Κώστα Τσιάρα και Τάκη Θεοδωρικάκο. Συγκεκριμένα ζητά να ανατεθεί η προανάκριση των εγκλημάτων σεξουαλικής
βίας αποκλειστικά σε γυναίκες αστυνομικούς, να παρέχεται ειδική εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση στους δικαστικούς λειτουργούς, και επιπλέον ειδική
εκπαίδευση των αστυνομικών, στο πλαίσιο
της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ο βουλευτής της ΝΔ υπογραμμίζει ότι κάθε χρόνο διαπράττονται στην Ελλάδα περίπου 4.500 βιασμοί, από τους οποίους μόλις
οι 270 (6%) καταγγέλλονται στην αστυνομία,
κι από αυτούς μόνο 183 καταλήγουν σε σύλληψη κάποιου υπόπτου. Η συνέχεια βάσει
των στοιχείων του κ. Τσιγκρή είναι ακόμα
πιο ζοφερή, καθώς μόνο 47 φτάνουν στο

ακροατήριο για να εκδικασθούν, 20 καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση και τελικά
σε λιγότερους από 10 βιαστές επιβάλλεται
κάθειρξη, δηλαδή στερητική τής ελευθερίας ποινή άνω των 5 ετών!

Αποσύρουν την καταγγελία
«Όλες οι σύγχρονες έρευνες για
τον βιασμό στα δυτικά κράτη
καταλήγουν ότι οι καταγγελίες για βιασμό φθάνουν το 5-10%», εξηγεί
ο δόκτωρ Εγκληματολογίας και βουλευτής
Αχαΐας της ΝΔ.
«Υπάρχουν τρία στάδια
που μας εξηγούν γιατί ο
βιασμός δεν καταγγέλλεται. Κάθε στάδιο έχει είκοσι
παράγοντες. Το πρώτο στάδιο
είναι να πάρεις την απόφαση ότι είναι
βιασμός και να μη ρίξει το θύμα την ευθύνη
στον εαυτό του. Ένα άλλο στάδιο είναι να
απενοχοποιήσει τον εαυτό του το θύμα και

να ενοχοποιήσει τον δράστη. Για να φθάσει
κάποιος στο σημείο να καταγγείλει είναι μια
πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν πληρούνται όλοι. Στην
ανθρωποκτονία, στις σωματικές βλάβες,
πάντα την ευθύνη την έχει ο δράστης, στον
βιασμό όμως αυτό ανατρέπεται, όλα είναι
ανάποδα».
Ο κ. Τσιγκρής αναφέρεται
και στα κοινωνικά στερεότυπα σε περιπτώσεις
βιασμού: «Η συνήθης
λογική αντιμετώπιση
του ευρύτερου κοινού,
αλλά και της Δικαιοσύνης κάποιες φορές
αντί να ψάχνει να βρει
την ενοχή του δράστη,
ψάχνει να βρει την υπευθυνότητα του θύματος, δηλαδή ότι
προκάλεσε. Το στοιχείο της πρόκλησης υπάρχει παντού, αλλά να το δούμε πιο
σοβαρά; Τον Αύγουστο μια γυναίκα στην
παραλία δεν φοράει παλτό ή κελεμπία, προ-

καλεί μια γυναίκα που βρίσκεται σε δημόσια θέα στην παραλία με το μαγιό της; Έχετε
δει κανέναν να βιάζει μια γυναίκα μπροστά
σε κόσμο; Όχι. Αυτός είναι ένας από τους
πολλούς μεγάλους μύθους της σεξουαλικής βίας, ο οποίος πάγια και μόνιμα συντηρεί ένα κλίμα ανοχής στη βία και βεβαίως
συντηρεί τα χαμηλά ποσοστά καταγγελίας,
γιατί το θύμα θυματοποιείται για δεύτερη
φορά στο στάδιο της προανάκρισης και για
τρίτη φορά στη διάρκεια της εκδίκασης της
υπόθεσης. Μάλιστα, πολλά από τα θύματα
που καταγγέλλουν αποσύρουν στην πορεία
την αρχική καταγγελία κάνοντας χρήση του
άρθρου 344 του Ποινικού Κώδικα».

«Το θύμα θυματοποιείται
δεύτερη φορά στην ανάκριση
και τρίτη στο δικαστήριο»,
εξηγεί ο εγκληματολόγος
και βουλευτής στην «Political»

Ερώτηση για τη βίαιη συμπεριφορά του διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
Να διερευνηθούν οι σοβαρές καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του διευθυντή της κλινικής του
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας σε βάρος της πρώην συντρόφου του και πρώην διευθύντριας της Αναισθησιολογικής Κλινικής ζητούν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.
Σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, αναφέρονται εκτενώς στις καταγγελίες της Μ.Μ., γιατρού-αναισθησιολόγου, με σημαντική θέση και πολυετή προσφορά
στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο της Βέροιας,

που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εργασία της, την
πόλη της και το κοινωνικό της περιβάλλον για να προστατέψει τη ζωή της ίδιας και των δύο ανήλικων παιδιών της
από την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω της επιστολήςέκκλησης που το ίδιο το θύμα απέστειλε προ ημερών
προς τις γυναίκες-μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Οι 31 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζουν ότι παραμένει σε εκκρεμότητα για δύο ολόκληρα
χρόνια η έρευνα που είχε κινηθεί από τη διοίκηση του

νοσοκομείου για περιστατικό βίας που σημειώθηκε μέσα
σε χειρουργική αίθουσα εναντίον της καταγγέλλουσας
από τον διευθυντή. Απευθύνοντας ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό, ζητούν να μάθουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται
η πειθαρχική έρευνα, αν έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τα όσα καταγγέλλει η Μ.Μ. στις αναφορές της, αν υπάρχουν ανάλογες καταγγελίες για τον διευθυντή Ορθοπεδικής και τι έχει γίνει με την κάλυψη της
θέσης της αναισθησιολόγου μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από το νοσοκομείο.
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ΣΟΦIΑ ΖΑΧΑΡAΚΗ Ψ
Υφυπουργός Τουρισμού

ηλά βάζει τον πήχη για τον τουρισμό
το 2022 η κυβέρνηση, με την αρμόδια
υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη να αναλύει στην «P» τους στρατηγικούς
στόχους και μάλιστα εν μέσω υγειονομικής κρίσης αλλά και το νέο τουριστικό μοντέλο που
εστιάζει στη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στον χειμερινό και ορεινό τουρισμό, καθώς, όπως επισημαίνει η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, «στο σχέδιο “Ελλάδα 2.0” υπάρχει πρόβλεψη επενδύσεων σε υποδομές χειμερινών κέντρων και ορεινών καταφυγίων ύψους 46 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης». Ειδική αναφορά κάνει η υφυπουργός Τουρισμού και στις πρωτοβουλίες που έχουν
ληφθεί για την τουριστική εκπαίδευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον κοινωνικό
τουρισμό και τη στήριξη των πληττόμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Επισημαίνει, δε, ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό
επενδυτικό πλαίσιο, προσελκύοντας ολοένα και
περισσότερες επενδύσεις στον τουριστικό - ξενοδοχειακό κλάδο, κάνοντας λόγο για ένα πραγματικό success story.
Πόσο έχει αλλάξει η πανδημία τις στρατηγικές
σας στοχεύσεις για τον τουρισμό;
Ο στρατηγικός μας στόχος παραμένει σταθερός εξαρχής: ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και σχεδιασμός της νέας εποχής με βάση
τους άξονες που κυριαρχούν παγκοσμίως: ποιότητα, βιωσιμότητα, ψηφιακή μετάβαση. Φυσικά
παρακολουθούμε στενά την επιδημιολογική εξέλιξη αναπροσαρμόζοντας την τακτική μας. Αλλά
ακόμη και μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: μέγιστη δυνατή ταξιδιωτική ελευθερία με κόκκινη γραμμή την προστασία
της υγείας όλων μας. Είναι μια στρατηγική η
οποία έχει αποδώσει καρπούς, με τα έσοδα στον
τουρισμό στο δεκάμηνο φέτος να ξεπερνούν το
58% του 2019 και ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις να
καταγράφονται ήδη για το 2022, με διεθνείς αερομεταφορείς (όπως η Easyjet, η Jet2 η

«Πραγματικό success story
οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό
κλάδο εν μέσω πανδημίας»
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Transavia μεταξύ άλλων) να προγραμματίζουν
περισσότερες θέσεις σε σχέση με το 2019, με
touroperators, όπως η ΤUI, να ανακοινώνουν
ότι ο σχεδιασμός αφορά διπλασιασμό των αφίξεων πελατών της στην Ελλάδα για το 2022 και
με μεγάλο αριθμό προκρατήσεων σε ξενοδοχεία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την αύξηση
της μέσης δαπάνης, που είναι στρατηγικός στόχος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
που είδαμε να γίνεται πράξη σε προορισμούς
το 2021, αλλά και τη στόχευση σε μετάβαση σε
βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.
Πώς επενδύετε στον χειμερινό τουρισμό;
Ήδη έχει ξεκινήσει η καμπάνια του ΕΟΤ για
τον χειμερινό τουρισμό «Greece doeshave a
winter» σε αγορές-στόχους του εξωτερικού
μέχρι τον Μάρτιο, ενώ ξεκινάει άμεσα και η
καμπάνια εντός της Ελλάδας για τον χειμερινό
τουρισμό, για πρώτη φορά δίνοντας τόση έμφαση στις εμπειρίες που ένας ταξιδιώτης έχει
στους ορεινούς όγκους της χώρας μας. Ο χειμερινός και ορεινός τουρισμός αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα και στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» με πρόβλεψη επενδύσεων σε υποδομές χειμερινών κέντρων και ορεινών καταφυγίων ύψους 46 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Ο νέος νόμος 4875/21, που πρόσφατα ψηφίστηκε, δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω προώθησης των χειμερινών προορισμών μέσω
των Προτύπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και των Οργανισμών
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO). Περαιτέρω, εκπονήθηκε μελέτη για την
ανάδειξη των προκλήσεων και δυνατοτήτων
του ορεινού τουρισμού και συστήνουμε ήδη
Ομάδα Εργασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.
Τέλος, σε συνεργασία με συναρμόδια
υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθούμε δράσεις συνεργείων με άλλες εναλλακτικές μορφές όπως ο οικοτουρισμός - πρόσφατα υπογράφηκε και το σχετικό μνημόνιο με
το υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΟΦΥΠΕΚΑ
και τον ερευνητικό οργανισμό διαNΕΟσις.
Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τον τουρισμό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο
στοίχημα για τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας;
Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί έναν πολύτιμο
οδηγό χάραξης στρατηγικής για την οικοδόμηση του τουρισμού της επόμενης δεκαετίας. Εντοπίζει τις κυρίαρχες τάσεις διεθνώς, τις δυνάμεις, αδυναμίες, απειλές και ευκαιρίες για τον
ελληνικό τουρισμό, με πρόταση στοχευμένων
δράσεων για την αποτελεσματικότερη δυνατή
αξιοποίηση των προκλήσεων και δυνατοτήτων
σε μια εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά. Κυρίως εστιάζει στο πώς θα πετύχουμε την περαιτέρω άνοδο του τουρισμού και σε ποιες αγορές
(παραδοσιακές και ανερχόμενες) και με ποια
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προϊόντα πρέπει να απευθυνθούμε για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη στρατηγική επιλογή μας, τις ποιοτικές
εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες (πολιτιστικός και γαστρονομικός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός και τουρισμός ευεξίας κ.ά.).
Πέραν αυτού, μεγάλο στοίχημα για τη χώρα
μας είναι να προετοιμάσουμε και το ανθρώπινό
μας δυναμικό για την τουριστική αγορά του
μέλλοντος και να καλύψουμε τις μεγάλες
ανάγκες για υψηλά καταρτισμένο προσωπικό,
πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η αναμενόμενη
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της ερχόμενης
δεκαετίας. Η τουριστική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση είναι κεντρικής σημασίας για εμάς, για αυτό και μεριμνήσαμε ήδη
για την αύξηση των θέσεων και των τμημάτων
μετεκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, την αύξηση
των κατηγοριών πρακτικής άσκησης έπειτα
από έντεκα χρόνια, τον σχεδιασμό νέας Τουριστικής Ακαδημίας, τη στήριξη και ψηφιακή
αναβάθμιση των μονάδων μας, ενώ υλοποιούμε ένα γενικευμένο πρόγραμμα reskilling και
upskilling, απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για 20.000 ανέργους και εποχικά εργαζόμενους του τουρισμού στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο κοινωνικός τουρισμός ενδιαφέρει πολλούς συμπολίτες μας. Ποιες οι περαιτέρω
δράσεις σας σε αυτό τον τομέα;
Το 2021 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους» του υπουργείου
μας. Με τις σημαντικές αλλαγές στη δομή
του προγράμματος (αύξηση ποσοστού κάλυψης, μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ και τους συνοδούς τους με
κάλυψη 100% της διαμονής) και αξιοποιώντας το άνοιγμα του τουρισμού από τον Μάιο
και μετά, πετύχαμε τετραπλασιασμό των
εξαργυρώσεων voucher σε σχέση με το
2020 και πενταπλασιασμό της απορρόφησης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
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επίδοση για ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκτάκτως μέσα
στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτήν τη στιγμή επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας στην
επίσπευση των πληρωμών για τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά πρακτορεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Νομοθετήσαμε
ειδικά για το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο
των ποσών που αποδίδονται μέσω του προγράμματος με ειδική πρόνοια για τις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές για την κατά
προτεραιότητα διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων από το πρόγραμμα.
Μεγάλα ξενοδοχεία αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας προχωρώντας σε γενναίες ανακαινίσεις και τουριστικοί κολοσσοί κάνουν νέα deals με νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Τι σημαίνει αυτό για το τουριστικό μας προϊόν;
Είναι πράγματι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι μέσα στη δοκιμασία της πανδημίας
σημειώθηκε ρεκόρ επενδύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτά τα δύο χρόνια και παρά την
αβεβαιότητα, που ευνόητα υπήρχε, προστέθηκαν 150 νέες ξενοδοχειακές μονάδες και
υπάρχουσες αναβαθμίστηκαν κυρίως στο
πλαίσιο μεγάλων επενδύσεων.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί όχι μόνο απόδειξη
της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού,
αλλά και την ισχυρότερη ψήφο εμπιστοσύνης
για το μέλλον του, ένα πραγματικό success story. Τις πρωτοβουλίες αυτές του ιδιωτικού τομέα ως κυβέρνηση τις διευκολύνουμε με ένα
ακόμη ελκυστικότερο επενδυτικό πλαίσιο (με
ειδική μέριμνα στο νέο ν/σ του υπουργείου
Ανάπτυξης για ενισχύσεις στις επενδύσεις
στον τουρισμό και στις ειδικές μορφές τουρισμού), με την κατακόρυφη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της χώρας, με άρση επιβαρύνσεων σε φόρους και εισφορές, με διάθεση χρηματοδοτικών εργαλείων και ανάπτυξη
υποδομών και με στρατηγικό σχεδιασμό ανά
τομέα τουρισμού, ο οποίος θα ενισχύσει περαι-

τέρω την καταγεγραμμένη πλέον δυναμική που
ο ελληνικός τουρισμός εμφανίζει.
Πώς απαντάτε στους ξενοδόχους που ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση λόγω των
μειωμένων κρατήσεων που επιφέρει η
υγειονομική κρίση;
Η κυβέρνηση στο παρελθόν στήριξε το σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων με ένα πρωτοφανές πακέτο έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πιο δύσκολης φάσης της πανδημίας (αναστολές υποχρεώσεων, επιστρεπτέα και σε μεγάλο μέρος μη επιστρεπτέα- προκαταβολή, κάλυψη ενοικίων και ασφαλιστικών εισφορών, πρόγραμμα «Γέφυρα», «Συνεργασία»,
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ κ.ά.). Ήδη ανακοινώθηκαν νέα μέτρα στήριξης, με δυνατότητα αναστολής εργασίας έως 25% με αποζημίωση ειδικού
σκοπού για ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία,
εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, ενώ προβλέπεται και στήριξη των επιχειρήσεων με επιδότηση του κόστους ενέργειας.
Επίσης, παρά τις δεδομένες δυσκολίες, έχουμε
ευτυχώς ξεφύγει από το πλαίσιο των lockdowns: ακόμη και με την έλευση της Όμικρον,
με βασικό όπλο πλέον τον εμβολιασμό, η κυβέρνηση τήρησε και τηρεί τη δέσμευσή της για
ανοιχτές επιχειρήσεις και ανοιχτό τουρισμό.
Έχουμε εμπράκτως αποδείξει ότι εκεί που
υπάρχει πραγματικά ανάγκη, στήριξη δίδεται,
πάντα όμως σε πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, που αποτελεί και τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ανάπτυξη που χάρη σε αυτή την πολιτική, και με
καταλύτη τον τουρισμό, είναι ιδιαίτερα ισχυρή,
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία για το 2021. Σε
κάθε περίπτωση η μεγαλύτερη στήριξη που
μπορεί να δοθεί στον κλάδο είναι να παραμείνει
ανοιχτός και να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική
που διαμορφώνεται για τη χώρα μας στη σεζόν
που έρχεται. Είναι ένα στοίχημα που το 2021
κερδίσαμε και το 2022 θα ξανακερδίσουμε πετυχαίνοντας μια ακόμη πιο επιτυχημένη χρόνια
στη βάση της περσινής ανάκαμψης.

«

«Στόχος μας η μέγιστη δυνατή
ταξιδιωτική ελευθερία με
κόκκινη γραμμή την προστασία
της υγείας» - «Η κυβέρνηση
τηρεί τη δέσμευσή της
για ανοιχτές επιχειρήσεις
και τουρισμό»
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Η επίσκεψη Μπρατάκου
στον Βορρά

Επίσκεψη στον Βορρά έκανε την εβδομάδα
που μας πέρασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκος. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, έγινε ζύμωση με τον Γιάννη
Μασούτη του ΕΒΕΘ και άλλους προέδρους
επιμελητηρίων του Βορρά. Η περιοδεία κατέληξε στη Δράμα με τον Μπρατάκο να υπογράφει με τον οικείο πρόεδρο του τοπικού
επιμελητηρίου μνημόνιο συνεργασίας για
τις θυγατρικές δομές προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τρέχει τα ψηφιακά και την καινοτομία με ρυθμούς αγώνων ταχύτητας.

Κάτι πουλάκια από τον Πειραιά
μού μεταφέρουν μεγάλη δυσφορία του εφοπλιστικού λόμπι
για έναν γνωστό επιχειρηματία.
Μάλιστα, οι εφοπλιστές τον αποκαλούν «ψιλικατζή με τα κινέζικα»
και είναι έξαλλοι μαζί του για κάτι δηλώσεις που
έχει κάνει για τα κοντεϊνεράδικα.

Το ενημερωτικό
σημείωμα Πατέλη
στους Αμερικανούς
Με αρκετά πειστικό τρόπο ανέπτυξε ο Αλέξης
Πατέλης το investment case της Ελλάδας, μέσα
από μια πολυσέλιδη συνέντευξη στο ενημερωτικό δελτίο του οίκου 13D Research & Strategy, το
οποίο απευθύνεται στην ελίτ των Αμερικανών
επενδυτών -ο ιδρυτής του οίκου, Κιρίλ Σοκόλοφ,
θεωρείται γκουρού των οικονομικών και πολιτικών προβλέψεων εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Ο
οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
αναφέρθηκε διεξοδικά και με αρκετά γλαφυρό
τρόπο σε όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, που τη μετατρέπουν σε έναν
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Το βασικό του
επιχείρημα: «Σήμερα, η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα».

Χρονικό του Χρόνου
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Το φαινόμενο
«Γιώργος
Κύρτσος»

O

τι είναι ξένο σώμα στη ΝΔ το ξέρει
προφανώς και ο ίδιος ο Γιώργος Κύρτσος. Από την άλλη μεριά, το γεγονός
ότι δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση,
υιοθετώντας πλήρως την αντιπολιτευτική
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι η
Νέα Δημοκρατία θα τον κάνει «ήρωα» όπως
ελπίζει. Τι εννοώ; Να τον διαγράψει, ας πούμε, και να συνεχίζει να παίρνει τον παχυλό μισθό του ευρωβουλευτή μέχρι να ντιλάρει με
διαφόρους άλλους που κινούνται πέριξ της
δεξιάς πολυκατοικίας. Και να παίρνει το «κασέρι» και να το παίζει «επαναστάτης-αντισυστημικός» δεν βλέπω να του κάνουν τη χάρη.
Μάλιστα, μια παλιά καραβάνα μού θύμισε μια
ιστορία από τα παλιά και τη συνέδεσε με τον
Γιώργο Κύρτσο. Προδικτατορικά, λοιπόν, σε
μια ομιλία του ο γέρος Γεώργιος Παπανδρέου
μιλούσε στη Βουλή και ένας βουλευτής της
δεξιάς πτέρυγας τον διέκοπτε συνεχώς θορυβώντας και υβρίζοντας ασυστόλως. Κάποια
στιγμή ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου θυμωμένος ζήτησε να μάθει το όνομα του αγενούς. «Ποιος το είπε αυτό;», ρώτησε ο Παπανδρέου. Ο υβριστής σηκώθηκε και παρουσιάστηκε περιχαρής. Μόλις τον είδε ο Παπανδρέου, είπε το αμίμητο: «Α εσείς, τότε δεν
έχει καμία σημασία».

POLITICANTIS
Ο Θου Βου του ΥΕΘΑ

Στο παρελθόν είχαμε ξαναγράψει από αυτήν
τη στήλη για τον διευθυντή του υπουργού στο
Εθνικής Άμυνας με τα αρχικά Θ.Β., τον αποκαλούμενο στο υπουργείο και «Θου Βου
Πράκτωρ 007»!
Ο συγκεκριμένος διατείνεται ότι ελέγχει τα
πάντα στο υπουργείο και παρακολουθεί από
το σύστημα ελέγχου καθημερινά ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στις πτέρυγες των αρχηγών, του υφυπουργού και του γενικού
γραμματέα. Εν συνεχεία ενημερώνει τον πολιτικό προϊστάμενό του για όλες τις επαφές
που έπιασε το άγρυπνο μάτι του!
Όπως με ενημερώνουν οι παροικούντες το
υπουργείο, ο Θου Βου είναι σε δύο πράγματα
πολύ καλός: στην παρακολούθηση/ενημέρωση και σε ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο. Όταν
βρίσκεται στο γραφείο του υπουργού εν ώρα
σύσκεψης ή σε ώρα επισκεπτών, πετάει σοκολατάκια στον πολιτικό του προϊστάμενο για
να τον γλυκαίνει! Θα επανέλθω με πιο γαργαλιστικές λεπτομέρειες λίαν συντόμως…

Πρόστιμα για τη
Λάρκο - Τι θα γίνει
με την επόμενη μέρα;

Κεραυνό εν αιθρία δεν τη λες την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της Λάρκο, η οποία καταδικάζει τη χώρα
μας σε εφάπαξ πρόστιμο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και σε επιπλέον πρόστιμο
ύψους 4,368 εκατ. ευρώ για κάθε εξάμηνο
που η Ελλάδα δεν προχωρά σε ανάκτηση των
παράνομων κρατικών ενισχύσεων προς τη
βιομηχανία. Φαντάζομαι άπαντες το περίμεναν. Τι λέγουν στην κυβέρνηση; Ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη διπλή διαδικασία πώλησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, από το
ΤΑΙΠΕΔ και τον ειδικό διαχειριστή για το βιομηχανικό συγκρότημα της Λάρυμνας και τα
ιδιωτικά μεταλλεία αντίστοιχα. Μάλιστα επισημαίνουν off the record ότι μόλις κλείσει ο
πρώτος διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ, για τη μίσθωση του βιομηχανικού συγκροτήματος της
Λάρυμνας, τότε θα παύσει να ισχύει και το
εξαμηνιαίο πρόστιμο.
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POLITICANTIS

Τo... Πρόσωπo

H oλική επαναφορά του Γαβριήλ
Παλιά στο ΠΑΣΟΚ το εκσυγχρονιστικό, αυτά τα σχήματα τα λέγανε ομίλους
προβληματισμού. Τώρα τα λένε κόμβους προοδευτικής σκέψης. Ο λόγος για
το «Eteron» του οποίου επικεφαλής εμφανίζεται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης,
πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της πρώτης περιόδου της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Το
εγχείρημα το οποίο χρηματοδοτεί ο Δημήτρης Μάρης θα ασχολείται, λέει,
με έρευνες για την κλιματική κρίση, την παραγωγική διαδικασία, τις
εργασιακές σχέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. κ.λπ. «Έτερος εγώ Χαμένες ψυχές», σαν τον τίτλο της σειράς της Cosmote TV ένα πράγμα.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Ανοίγουν οι φάκελοι
για τα λιμάνια
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λιμάνι
της Καβάλας, η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου.
Έπειτα θα ακολουθήσει η Αλεξανδρούπολη, για την οποία οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο
διαγωνισμός αφορά την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Μετά τον
Απρίλιο και στη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου, αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές στον διαγωνισμό για
την πώληση πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών του Οργανισμού Λιμένος
Ηγουμενίτσας. Στις αρχές του επόμενου μήνα θα ανακοινωθεί η λίστα των
επενδυτικών σχημάτων που θα συμμετάσχουν στην πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στο λιμάνι του
Ηρακλείου, ενώ αναφορικά με τους
Οργανισμούς Λιμένων Βόλου και
Κέρκυρας, οι οποίοι είναι και οι επόμενοι στη λίστα παραχώρησης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα έχουμε νεότερα πριν από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Περί της ΕΔΕ και της εξαδέλφης…
Δεν ξέρω τι λέει ο… ακατονόμαστος για την εξαδέλφη του. Μπορεί η κοπέλα να είναι
αθώα. ΕΔΕ πάντως υπάρχει (είτε του αρέσει είτε όχι) και την εμπλέκει σε υπόθεση εξαφάνισης οπιούχων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και όχι μόνο υπάρχουν τα έγγραφα για τη διαταγή της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αλλά ο γιατρός στον οποίο ανατέθηκε η ΕΔΕ ζήτησε
την απαλλαγή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και η υπόθεση κοινοποιήθηκε σε
νέο πρόσωπο. Με ύβρεις και απειλές δεν αποδεικνύεται η αθωότητα της ξαδέρφης. Θα φανούν όλα στην πορεία.

Βράβευση
για στέλεχος
του ΚΙΝΑΛ
Ο Διεθνής Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας (IAPP), ο μεγαλύτερος φορέας στον κόσμο σε θέματα
ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, βράβευσε τον
Στέργιο Κωνσταντίνου ως έναν από
τους 88 καλύτερους νέους επαγγελματίες παγκοσμίως στον κλάδο της
ιδιωτικότητας (Young Privacy Professional). Ο νεαρός Στέργιος είναι
υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO) στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής. Δικηγόρος στο επάγγελμα και
γιος του αείμνηστου Φλώρου Κωνσταντίνου, υφυπουργού Γεωργίας,
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
κόμματος επί δεύτερης πρωθυπουργίας του Κώστα Σημίτη και επί σειρά
ετών βουλευτή Δράμας.

Το «αθόρυβο δεκάρι»
του υπουργείου Εργασίας

K

Μπορείς να πεις πολλά για την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού που δεν
έχει χρώμα ούτε κόμμα. Ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις με πρωταγωνιστές κρατικούς λειτουργούς, που είναι κάτι παραπάνω από φωτεινές. Η Ορθοδοξία είναι
μια κοπέλα που γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Μια ζωή που την πέταξε κυριολεκτικά στον δρόμο. Παρά ταύτα, αν έχεις θέληση και είσαι λίγο τυχερός, η ζωή αποδεικνύεται ότι «ρόδα είναι και γυρίζει». Έτσι η αρχή έγινε όταν η κοινωνική υπηρεσία
Εqual Society και μια «γάτα» κοινωνική λειτουργός βοήθησαν την Ορθοδοξία να σταθεί
στα πόδια της. Μπήκε στη θεατρική ομάδα των αστέγων και διακρίθηκε. Εκεί την πήρε
το μάτι του αεικίνητου γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της
Φτώχειας Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες για να ξαναβρεί η Ορθοδοξία τον δρόμο της και να συνεχίσει τις σπουδές της στον Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ.
Η λύση δόθηκε μέσα από το πρόγραμμα συνολικά 35 υποτροφιών της Γενικής Γραμματείας που αφορά πρώην άστεγους, πρώην ωφελούμενους σε δομές παιδικής προστασίας και Ρομά, εν γένει κοινωνικά αποκλεισμένους. Πολλά τα «μπράβο» και τα χειροκροτήματα… και για την Ορθοδοξία αλλά και για τον Γιώργο Σταμάτη!

LOCK
Ένας εκ των υποψηφίων που
περιλαμβάνεται στη short list
για την ΕΧΑΕ λέγεται στην πιάτσα ότι ήδη από τις αρχές του
μήνα υπέβαλε την παραίτησή
του από την εταιρεία στην οποία
εργαζόταν. Σύμπτωση ή ξέρει
κάτι ο άνθρωπος; Μπορεί να είδε κάνα όνειρο στον ύπνο του…
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Τι κατάλαβε ο πρέσβης
Πρέσβης της Ελλάδας σε μεγάλη χώρα της ΕΕ, ο
οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με όλους τους επικεφαλής των πρεσβειών και μόνιμων αντιπροσωπειών υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μου έλεγε χθες ότι όσοι ποντάρουν στο σενάριο «εκλογές την άνοιξη» θα χάσουν
τα χρήματά τους. Ο πρωθυπουργός ποντάρει τα
πάντα στον τουρισμό και δεν πρόκειται να πάει στις
κάλπες προτού τελειώσει το φετινό καλοκαίρι, το
οποίο προβλέπει ότι θα είναι πολύ καλό.

KENTΡΙ

Δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης παραλίγο να πιαστούν στα χέρια (που λέει ο λόγος). Ο τσακωμός τους για το τι
πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σε
κάποιο από τα φλέγοντα θέματα της
εποχής ήταν τόσο θορυβώδης που χρειάστηκε άνωθεν παρέμβαση για να ηρεμήσουν τα
πνεύματα και να επανέλθει η τάξη…

Το παράδειγμα
του δημάρχου Χαλανδρίου
Επειδή τα καλά πρέπει να λέγονται, πληροφορούμαι ότι
ο δήμαρχος Χαλανδρίου πήρε μια πρωτοβουλία που καλό
και χρήσιμο θα ήταν να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοί του. Για τους μαθητές και τους γονείς των παιδιών
και εφήβων που φοιτούν στα σχολεία του δήμου το PCR
σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα θα κοστίζει μόνο 24 ευρώ
και θα γίνεται με επίδειξη του πιστοποιητικού φοίτησης.
Άμα θέλει κανείς, όλα γίνονται.

Ένας σημιτικός
«μπροστάρης»
στην εκλογική μάχη

Οι 400 θα είναι πανέτοιμοι
για τον Σεπτέμβριο

Ο

ι πηγές μου από το Μαξίμου
με ενημέρωσαν ότι αργά το
βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε μια κλειστή
σύσκεψη στο πρωθυπουργικό γραφείο
προκειμένου να εκτιμηθεί η έκρυθμη
κατάσταση στα πανεπιστήμια. Θυμίζω
ότι λίγες ώρες πριν το κτίριο της Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους, που για μια ακόμη φορά προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς.
Και αυτό δεν ήταν το μοναδικό επεισό-

διο της περιόδου, αφού προηγήθηκαν η
επίθεση σε καθηγητή του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών από ομάδα
κουκουλοφόρων και μια κατάληψη που
έληξε λίγες ώρες αργότερα.
Στη σύσκεψη, εκτός από το στενό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, συμμετείχαν ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αντίστοιχος
υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου.
Η ηγεσία του υπουργείου διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό ότι η εκπαίδευση των 400 της ΕΛΑΣ που θα αναλάβουν

την αστυνόμευση των πανεπιστημίων
έχει ξεκινήσει εντατικά και στις αρχές
του νέου ακαδημαϊκού έτους, τον Σεπτέμβριο, τίποτα δεν θα θυμίζει την κατάσταση που βιώνουν τα πανεπιστήμια
τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Ο Κυριάκος στηρίζει με θέρμη την προσπάθεια και ποντάρει πολλά στο εγχείρημα
για να ενισχύσει το μεταρρυθμιστικό
προφίλ της κυβέρνησης.
Η έναρξη δράσης του συγκεκριμένου
Σώματος στις αρχές Σεπτεμβρίου μπορεί και να του έρθει λουκούμι.

Γιατί ο Αλέξης θέλει μόνο μέλη αλλά όχι φίλους
Ο Αλέξης πέρασε την εκλογή προέδρου και Κεντρικής
Επιτροπής από τη βάση, αλλά
μόνο από τα μέλη του κόμματος. Πολλοί αναρωτιούνται
γιατί έκλεισε τη διαδικασία,
ενώ θα μπορούσαν να πάνε να
ψηφίσουν και οι «φίλοι» κατά

τα πρότυπα του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ.
Η απάντηση είναι προφανής: ο κ. Τσίπρας γνωρίζει καλά ότι ακόμη και αν άνοιγε τη
διαδικασία, δεν επρόκειτο να
ξεπεράσει τις 100.000, αριθμός που συγκρινόμενος με

τους 270.000 (μέλη και φίλοι)
που ψήφισαν στο ΠΑΣΟΚ θα
λειτουργούσε συντριπτικά σε
βάρος του. Έτσι λοιπόν περιορίστηκε στη δυνατότητα ψήφου μόνο προς τα 50.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τώρα
πρέπει να κινητοποιήσει.

Οι γνωρίζοντες καλά τα του οίκου του ΚΙΝΑΛ
εκτιμούν ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από
την ηλικιακή ανανέωση που
έκανε ο Ανδρουλάκης
με τη νέα «ομάδα
κρούσης» που παρουσίασε προχθές
έχει η επαναδραστηριοποίηση του
70χρονου σήμερα
Βαγγέλη Αργύρη, ο
οποίος υπήρξε υφυπουργός Γεωργίας επί Σημίτη και επί χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σήμερα επωμίζεται την κρίσιμη ευθύνη της εκλογικής προετοιμασίας του
κόμματος.

Ο Μαρινάκης και
οι αυτοδιοικητικές
εκλογές
Μαθαίνω ότι ο δραστήριος νέος γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές πανελλαδικά για την εξεύρεση νέων,
δυναμικών προσωπικοτήτων, γυναικών και
ανδρών, για τη στελέχωση των συνδυασμών που θα
στηρίξει η κυβερνητική παράταξη
στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2023. Μπορεί
οι εκλογές να αργούν, αλλά των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ο πρόεδρος Κυριάκος το γνωρίζει και του έδωσε ήδη
εντολή να οργανώσει ομάδα κρούσης και να
«οργώσει» όλη την επικράτεια. Περιττό, νομίζω, να προσθέσω ότι ο στόχος της ανανέωσης
και φρεσκάδας προκαλεί ήδη αναταραχή σε
πολλούς αυτοδιοικητικούς σε διάφορα μέρη
της χώρας…
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ΘΕΣΗ

EastMed και αμερικανικό LNG: Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον

T

ην προηγούμενη εβδομάδα σε άρθρο μας με τον τίτλο «Ο από το ρωσικό φυσικό αέριο και την αντίστοιχη προώθηση του
EastMed θυσία στον βωμό του αμερικανικού LNG που θα αμερικανικού σχιστολιθικού, το οποίο θα μεταφέρεται με πλοία
εισάγεται στην Ευρώπη μέσω FSRU Αλεξανδρούπολης» Ελλήνων εφοπλιστών από τις ΗΠΑ, αποτέλεσε αντικείμενο σειράς
επισημαίναμε μεταξύ άλλων: «Με δεδομένη πλέον τη χρηματοδό- άρθρων και μελετών μας ήδη από τον Νοέμβριο του 2015.
Μάλιστα, με αφορμή την επίσκεψη Ομπάμα στην Ελλάδα, με δητηση από κονδύλια της ΕΕ και δάνεια του FSRU Αλεξανδρούπολης
λώσεις μου στις 16 Νοεμβρίου 2016 στο Russia Today
όπου θα φτάνει το αμερικανικό LNG και εξασφαλισμένη
είχα επισημάνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωκε
την πώλησή του στις αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, της
«μια νέα συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση όσον
Βουλγαρίας, των Σκοπίων, του Κοσόβου, της Σερβίας
αφορά το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο), τη μετακαι της Ρουμανίας, αλλά και “της Μολδαβίας και της Ουφορά LNG από το Τέξας στην Ελλάδα, στον κόμβο (hub)
κρανίας” (m.naftemporiki.gr 4/11/2020), όπου το αμεριτης Αλεξανδρούπολης και την εν συνεχεία μεταφορά
κανικό σχιστολιθικό αέριο θα καταλήγει μέσω αγωγών
αυτού του LNG στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την
(που θα κατασκευαστούν επίσης με κονδύλια της ΕΕ και
Ουγγαρία». Και κατέληξα: «Ίσως να υπογράψει μια συμδάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών), οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν
φωνία για αυτό το θέμα… Αυτό μπορεί να είναι το μόνο
το στρατηγικό τους σχέδιο που στόχο έχει να απεξαρτηθέμα που ο Ομπάμα κομίζει στην Ελλάδα - δηλαδή την
θούν οι εν λόγω χώρες και η ΕΕ από το ρωσικό αέριο και
πολιτική των ΗΠΑ να εξάγουν LNG μέσω Ελλάδας στην
βέβαια να εξαρτηθούν πλήρως από το σχιστολιθικό αέ- του
περιοχή των Βαλκανίων» (www.rt.com 16/11/2016).
ριο των ΗΠΑ. Άλλωστε η μόνιμη στρατιωτική παρουσία Νότη Μαριά
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» έλεγαν οι αρχαίοι
των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη δεν αφήνει πλέον καΚαθηγητής
ημών πρόγονοι. Και αυτό αποδείχθηκε για άλλη μία φομία αμφιβολία περί του αντιθέτου. Και το κερασάκι στην Θεσμών
ρά σε σχέση με τα αίτια που οδήγησαν την Ουάσιγκτον
τούρτα: Το αμερικανικό LNG είναι πλέον ιδιαίτερα προ- της Ευρωπαϊκής
στο να βγάλει κόκκινη κάρτα στον EastMed.
σοδοφόρο και για τους Έλληνες εφοπλιστές που θα το Ένωσης
Έτσι πριν καν αλέκτορα φωνήσαι το αμερικανικό Στέιτ
μεταφέρουν στην Αλεξανδρούπολη έχοντας χτίσει ειδι- στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης,
Ντιπάρτμεντ μετά τις έντονες ελληνικές αντιδράσεις με
κά πλοία μεταφοράς, τα LNG carriers» («Political»
πρόεδρος
ανακοίνωσή του επισήμανε με νόημα: «Παραμένουμε
15/1/2022).
του κόμματος
επικεντρωμένοι στην ενεργειακή ασφάλεια και διασύνΚαι όλα αυτά τη στιγμή που τα περισσότερα σχετικά άρ- Ελλάδα
δεση της Ανατολικής Μεσογείου. Η διασύνδεση μέσω
θρα περί άλλων ετύρβαζαν καθώς διύλιζαν τον κώνωπα - Ο άλλος
ηλεκτρικής ενέργειας με την Ευρώπη θα ενώσει ενερέχοντας καταπιεί κυριολεκτικά την κάμηλο, ήτοι το γεγονός δρόμος, πρώην
ευρωβουλευτής
γειακά τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευότι «για τις ΗΠΑ όμως βασικό παράγοντα απόρριψης του
ρώπη, επιτρέποντας τις μελλοντικές εξαγωγές ηλεκτριEastMed, πέραν του γεγονότος ότι δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν την Άγκυρα, αποτελεί και η οριστική δρομολόγηση του περί- κής ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύονφημου FSRU Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του πλωτού τερματικού τας τις χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των
σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου που με ευρωπαϊκά κόλλυβα ΗΠΑ για το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάζουν με κριτική μαανοίγει την πόρτα στο αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο», όπως τονίσα- τιά τα νέα έργα υποδομής ορυκτών καυσίμων για να διασφαλίσουν
ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ δεν κατευθύνεται σε πηγές πλούσιες σε
με από τις στήλες της «Political» (15/1/2022).
Το γεγονός ότι ο FSRU Αλεξανδρούπολης αποτελούσε πολυπό- άνθρακα και δεν οδηγεί σε μελλοντικά απαξιωμένες επενδύσεις,
θητο σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την απεξάρτηση των Βαλκανίων καθώς επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Και κατέληξε στην ταμπακιέρα λέγοντας: «Υποστηρίζουμε ορισμένα υπάρχοντα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποιούν τις προμήθειες φυσικού αερίου, όπως η
Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης (FSRU) και τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία» και τα
Σκόπια «που θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος από τον αγωγό φυσικού αερίου East Med»
(www.kathimerini.gr 16/1/2022).
Άλλωστε οι διασυνδετήριοι αγωγοί που θα μεταφέρουν το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο από Αλεξανδρούπολη προς ΣκόπιαΚόσοβο, προς Βουλγαρία-Σερβία- Ουγγαρία, αλλά και προς Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία θα χρηματοδοτηθούν από κονδύλια
της ΕΕ και δάνεια ευρωπαϊκών τραπεζών.
Ειδικότερα σε σχέση με τον αγωγό φυσικού αερίου ΕλλάδαςΣκοπίων «η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε
στα τέλη Δεκεμβρίου δάνειο ύψους 29,8 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του σκέλους του αγωγού που περνά» από τα Σκόπια (m.naftemporiki.gr 15/1/2022).
Επιπλέον ο FSRU Αλεξανδρούπολης «προϋπολογισμού 363,7
εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 166,7 εκατ. ευρώ» (www.capital.gr 1/1/2022) θα δανειοδοτηθεί και με 300 εκατ. ευρώ από την
Εθνική Τράπεζα (energypress.gr 13/1/2022).
Πάντως για παρηγοριά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μας ενημέρωσε ότι
οι ΗΠΑ υποστηρίζουν «έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα, και την προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και το ευρωπαϊκό δίκτυο» (www.kathimerini.gr 16/1/2022), ενώ με άλλες δηλώσεις η
Ουάσιγκτον φαίνεται ότι θα μας κάνει τη χάρη να μη βγάλει κόκκινη κάρτα σε μικρότερους υποθαλάσσιους αγωγούς φυσικού αερίου όπως είναι ο σχεδιαζόμενος αγωγός Αιγύπτου - Κρήτης
(www.kathimerini.gr 18/1/2022).
Τέλος, το αμερικανικό unfair άνοιξε την όρεξη του Ερντογάν, ο
οποίος κομπορρημονεί προαναγγέλλοντας και νέες παράνομες
γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με νταϊλίκι και υπό την υψηλή εποπτεία των ΗΠΑ.

Οι γκρίζες πτυχές της υπόθεσης του βιασμού της 24χρονης

E

Ο βιασμός είναι ένα είδος σεξουαλικής επίθεσης που συνήθως
χω μιλήσει πολλές φορές για τη βία κατά των γυναικών και
όπως φαίνεται θα συνεχίσω, γιατί ναι μεν μπορεί να ζούμε περιλαμβάνει σεξουαλική επαφή ή άλλες μορφές σεξουαλικής διστο 2022, αλλά δυστυχώς ακόμη υπάρχουν θύματα σεξουα- είσδυσης που πραγματοποιείται εναντίον ενός ατόμου χωρίς τη
λικής κακοποίησης. Και αναφέρομαι στο πιο πρόσφατο γεγονός της συγκατάθεσή του. Η πράξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με σωματική βία, εξαναγκασμό, κατάχρηση εξουσίας ή εναντίον
24χρονης στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους χωρίς προατόμου που δεν είναι σε θέση να δώσει έγκυρη συγκατάφανώς την παραμικρή ηθική συνείδηση και παιδεία. Αρθεση, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη κοπέλα, όπως
χικά, ας ξεκινήσουμε με αριθμούς: Υπολογίζεται ότι το
ένα άτομο που είναι αναίσθητο, ανίκανο, έχει διανοητική
91% των θυμάτων βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης είαναπηρία ή είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία συναίνεσης.
ναι γυναίκες και το 9% άνδρες. Σχεδόν το 99% των δραΣε αυτή την υπόθεση, σημαντική θα είναι η νομική και
στών είναι άνδρες.
δικαστική παρουσία, ώστε να υπάρξει δικαίωση για την
Σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον 1 γυναίκα στις 3 έχει
κοπέλα και αναμόρφωση για τους δράστες.
ξυλοκοπηθεί, εξαναγκαστεί σε σεξ ή κακοποιηθεί με άλΗ σεξουαλική επίθεση είναι ο νομικός όρος που χρησιλο τρόπο στη διάρκεια της ζωής της. Τις περισσότερες
μοποιείται
για να περιγράψει μια σειρά από σεξουαλικά
φορές ο θύτης είναι μέλος της οικογένειάς της ή είναι ο
της
αδικήματα,
από την εμφάνιση απρεπών εικόνων σε άλλο
σύντροφός της.
Έβελυν
Μόνο το 2% των βιαστών καταδικάζεται και φυλακί- Παρασκευοπούλου άτομο έως το φιλί ή το άγγιγμα, καθώς και τη διείσδυση
στο σώμα του ατόμου με ένα μέρος του σώματος ή αντιζεται.
Δικηγόρος κείμενο.
Περίπου το 80-85% των βιασμών που έχουν ολοκληΑς δούμε, λοιπόν, τι μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική
ρωθεί διαπράττονται από κάποιον που είναι γνωστός στο
επίθεση:
θύμα.
Αν κάποιος:
Το 42% των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και αμφιφυλόφιλων φοιτηΚάνει κάτι σεξουαλικό που σας κάνει να αισθάνεστε άβολα.
τών πανεπιστημίου σε ένα δείγμα ανέφεραν ότι είχαν αναγκαστεί να
Αγγίζει το σώμα σας όταν δεν το θέλετε.
κάνουν σεξ παρά τη θέλησή τους σε σύγκριση με το 21% των ετεροΠροχωρά σε διαφορετικά είδη αγγίγματος ή συμπεριφοράς.
φυλόφιλων φοιτητών στην ίδια μελέτη.

Μερικοί άνθρωποι κατηγορούν τα θύματα ή κάνουν τα θύματα να
αισθάνονται ότι με κάποιο τρόπο ζήτησαν να βιαστούν λόγω του πώς
φαίνονταν ή ντύθηκαν ή του πού βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, όπως
είδαμε και ακούσαμε να συμβαίνει αυτές τις μέρες με την άτυχη κοπέλα. Αυτό δεν είναι σωστό. Ποτέ δεν φταίει το θύμα!
Η σεξουαλική επίθεση είναι πάντα έγκλημα.
Η σχετικά πρόσφατα τροποποιημένη νομοθεσία για τον βιασμό
είναι μια ιστορική νίκη για τις γυναίκες στην Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιήσει τον ποινικό
κώδικα για να αναγνωρίσει στον νόμο ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός.
Η απλή αλήθεια πρέπει να φαίνεται, ότι δηλαδή το σεξ χωρίς συγκατάθεση είναι βιασμός και καθιστά σαφές ότι η σωματική βία δεν
απαιτείται για να θεωρηθεί το έγκλημα βιασμός.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 2018, ο βιασμός και όλες οι άλλες μη συναινετικές πράξεις σεξουαλικής φύσης πρέπει να χαρακτηριστούν ποινικά αδικήματα.
Εννοείται οι νόμοι δεν θα εξαλείψουν από μόνοι τους τον βιασμό.
Αλλά σίγουρα θα δώσουν φως στην κάθε ιστορία του κάθε ανθρώπου που έζησε τέτοιου είδους βία.
Ας ελπίσουμε μόνο ότι πλέον και στο 2022 η Δικαιοσύνη είναι
αλώβητη, αυστηρή και δίκαιη, ξεσκεπάζοντας κάθε ψέμα και υπεκφυγή από το έγκλημα.
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Γιώργος
Γεραπετρίτης

Από το σκληρό ροκ
και το heavy metal,
διαπρεπής
νομικός
και υπουργός

Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι έχει τέσσερις μεγάλες αγάπες: τις κόρες του, την
Κάρπαθο, το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ένας εκ των
πρωτεργατών του αποκαλούμενου «επιτελικού κράτους», δεν είναι μόνο ένας
εξαίρετος νομικός και ακαδημαϊκός. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά συναισθηματικός
και βέρος Πειραιώτης σε όλα του. Λατρεύει το χωριό του, τις Μενετές, το «Σούλι της
Καρπάθου», όπως λέγεται λόγω της επαναστατικής τόλμης και της ανδρείας των
κατοίκων του.
Ο καθηγητής μεγάλωσε στον Πειραιά σε μια κλασική μεσοαστική οικογένεια. Ο
πατέρας του ήταν τελωνειακός και η μητέρα του νοικοκυρά, όπως οι περισσότερες
γυναίκες της εποχής. Το σπίτι της ξεχείλιζε από τεστοστερόνη, καθώς ο Γιώργος
είχε δύο ακόμη αδελφούς: τέσσερις άνδρες λοιπόν υπό τη φροντίδα και το άγρυπνο
βλέμμα της μητέρας. Εκείνος ήταν μάλιστα ο Βενιαμίν της οικογένειας. Ο Γιώργος
και τα αδέλφια του δεν είχαν πολλές επιλογές παρά μόνο να σπουδάσουν. Ως μαθητής και φοιτητής ήταν επιμελής, αλλά ταυτόχρονα αθλητικός και ενεργός στις παρέες. Φοίτησε στο 38ο σχολείο του Πειραιά και μετά συνέχισε στην Ιωνίδειο Σχολή,
ένα από τα τρία ιστορικά πρότυπα σχολεία της Ελλάδας. Ακόμη και τώρα αισθάνεται
τεράστια ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι κατάφερε να μπει στην Ιωνίδειο. «Ό,τι είμαι το χρωστάω στη δημόσια εκπαίδευση, στους δασκάλους μου στην Ιωνίδειο που
μας έδωσαν τα φώτα να ανέβουμε ένα σκαλί», συνηθίζει να λέει στους φίλους του
πάντα με μεγάλη συγκίνηση. Σε αυτό το σχολείο έμπαιναν με πολύ κόπο και δουλειά τα παιδιά χαμηλών οικονομικά τάξεων από όλες τις περιφέρειες του Πειραιά,
από το Κερατσίνι, από τη Δραπετσώνα, παιδιά που είχαν στοχοπροσήλωση και
όνειρα να προσφέρουν… Από τότε μέχρι σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ένα
μότο καρφωμένο στο μυαλό του, μια φράση του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη: «Ο
δρόμος είναι ένας και είναι πάντα ανηφορικός».
Έπαιζε μπάσκετ στην ομάδα «Πορφύρα» με όπλο το ύψος του, καθώς το 1,87 δεν
ήταν και συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Χρήματα για να συνεχίσει τις σπουδές του
στο εξωτερικό δεν υπήρχαν και έτσι κατάφερε να βρεθεί για το μεταπτυχιακό του
στο Εδιμβούργο εξασφαλίζοντας υποτροφία. Το ίδιο και με το διδακτορικό του, που
το έκανε στο διάσημο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να βρεθεί στη συνέχεια να
διδάσκει Συνταγματικό Δίκαιο στη Νομική Αθηνών.
Νεαρός έκανε πολλές δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, μέχρι και
«δοσάς» δούλευε για να καλύψει τα έξοδά του παράλληλα με τις σπουδές του. Ως
φοιτητής δεν υπήρξε κομματικοποιημένος, παρότι στη Νομική Αθηνών, όπως σε
όλες τις σχολές την εκείνη εποχή, οι κομματικές νεολαίες ήταν καθεστώς. Ακόμη
και σήμερα διατηρεί ισχυρές φιλίες από τα παιδικά του χρόνια στον Πειραιά. Συμμαθητές με τους οποίους είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Για την ακρίβεια, ήταν όλοι
«γαύροι» και άκουγαν σκληρό ροκ και heavy metal. Θα μου πεις, ακούει μέχρι σήμερα Iron Maiden και Metallica; Ναι, αλλά έχει προσθέσει στο ρεπερτόριό του τον
Νίκο Παπάζογλου, τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τους
οποίους λατρεύει.

Ο «επιτελικός» από
το... Σούλι της Καρπάθου
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Η τυχαία γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
έγινε όταν ο πρωθυπουργός ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σιχαίνεται την υποκρισία,
τους ψεύτες και αυτούς που λανσάρουν
κάτι περισσότερο από αυτό που είναι…
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Οι μεγάλες του αγάπες είναι ο «γαύρος»,
το μπάσκετ και οι κόρες του

H γνωριμία του με τον Μητσοτάκη και
το απωθημένο του με τα Μαθηματικά

Η

γνωριμία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
έγινε περίπου τυχαία. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του ως
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο
σημερινός πρωθυπουργός είχε καλέσει
στο γραφείο του έναν μικρό αριθμό πανεπιστημιακών με γνωστικό αντικείμενο το
Δημόσιο Δίκαιο, για να ακούσει τις απόψεις της ακαδημαϊκής κοινότητας για τον
τρόπο αναβάθμισης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Εκεί έθεσε ορισμένες προτάσεις που
αργότερα κατέστησαν τους πυλώνες του
επιτελικού κράτους, που ήλθε στη Βουλή ως πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία

Νεαρός έκανε πολλές
δουλειές για να εξασφαλίσει
τα προς το ζην, μέχρι και
«δοσάς» δούλευε για
να καλύψει τα έξοδά του
παράλληλα με τις σπουδές

της κυβέρνησης της ΝΔ. Μεσολάβησε
ένα σημαντικό διάστημα όπου δεν είχε
καμία ουσιαστική επικοινωνία με τον
Μητσοτάκη. Αργότερα, όταν ο Κυριάκος
ανέλαβε την αρχηγία της ΝΔ, τον κάλεσε εκ νέου και του ζήτησε να αναλάβει
σύμβουλος σε θέματα θεσμών και δικαιωμάτων.
Τα προσχέδια αυτά κατέστησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της πρώτης περιόδου της
διακυβέρνησης της ΝΔ. Οι πολιτικές του
βλέψεις δεν ήταν διακριτές όταν φοιτούσε στο πανεπιστήμιο. Αρκετοί αιφνιδιάστηκαν από την υπουργοποίησή του.
Ο ίδιος πάντως πολλές φορές δηλώ-

νει ότι η ενασχόληση με την πολιτική
απαιτεί μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και
σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει να
κολλήσει το μικρόβιο της εξουσίας.
Όπως λέει σε συνομιλητές του, η μεγαλύτερη προτεραιότητά του είναι να δει
τα παιδιά του να μεγαλώνουν ευτυχισμένα.

Χαλαρό μπάσκετ λόγω χιαστών
Στον ελεύθερο χρόνο του προσπαθεί να
γυμνάζεται και να παίζει μπάσκετ χαλαρά,
καθότι τα πόδια του δεν τον στηρίζουν αρκετά λόγω σπασμένων χιαστών… Ησυχία
πλέον βρίσκει μόνο στην Κάρπαθο και στα
βιβλία, αφού είναι μανιώδης βιβλιοφά-

γος, ειδικά της Ιστορίας. Αγαπάει πολύ και
τα ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά πλέον δεν
έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο για τέτοιες
εξορμήσεις. Σιχαίνεται την υποκρισία,
τους ψεύτες και αυτούς που λανσάρουν
κάτι περισσότερο από αυτό που είναι…
Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος. Αν δεν ήταν νομικός και καθηγητής, θα ήθελε να γίνει μαθηματικός!
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Όταν
κάποτε τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος ποια είναι η κοσμοθεωρία του,
απάντησε με μια φράση του Νίτσε:
«Όταν έχεις να παλέψεις με τέρατα, ο
μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να καταλήξεις κι εσύ τέρας». Σοφόν το σαφές...

Εμείς πάντως ψάξαμε και βρήκαμε φωτογραφία
από τον Πορφύρα Φρεαττύδας (πρώτος αριστερά πάνω)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μιχάλης Κατρίνης

Επικεφαλής ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Ηλείας

Στον σχεδιασμό
του πρωθυπουργού
είναι οι πρόωρες
εκλογές

Ο

Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Ν. Ηλείας ανοίγει τα
χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο κόμμα του. «Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα
αρχίζει και τελειώνει ανάμεσα σε αυτά τα
δύο κόμματα. Αυτό, λοιπόν, δεν ισχύει. Οι
πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο», υποστηρίζει με έμφαση. Θεωρεί δεδομένο ότι
στον σχεδιασμό του πρωθυπουργού είναι
οι πρόωρες εκλογές, για αυτό όπως λέει
«τον βλέπουμε να συντηρεί ο ίδιος το
ψευδεπίγραφο δίλημμα “ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ” αυτό τον συμφέρει». Κρατά χαμηλό προφίλ και επισημαίνει με νόημα πως «τη
στήριξη των πολιτών πρέπει να την κερδίζουμε και να την επιβεβαιώνουμε καθημερινά». Ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζει η
οπτική του για τα επίμονα ερωτήματα που
τίθενται περί της αυτόνομης πορείας του
κόμματος.

Ποια θα είναι η στρατηγική που θα
ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής στη
Βουλή απέναντι στην κυβέρνηση και
τον ΣΥΡΙΖΑ;
Η εντολή των χιλιάδων πολιτών που συμμετείχαν στις εκλογές για την εκλογή νέου
προέδρου ήταν ξεκάθαρη: η αυτόνομη πορεία και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν δημοκρατικοί
πολίτες, σκεπτόμενοι και δημιουργικοί Έλληνες πολίτες, νέοι άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκλωβιστούν στο δίλημμα «ΝΔ ή
ΣΥΡΙΖΑ». Γιατί πλέον μπορούν και να ελπίζουν και να πιστέψουν σε κάτι καλύτερο.
Αυτούς τους προοδευτικούς ανθρώπους
θέλουμε να εκφράσουμε και να τους φέρουμε κοντά μας. Και θα το κάνουμε με ξεκάθαρες θέσεις, προγραμματικό λόγο και
πραγματική αντιπολίτευση.
Πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρι-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

σμούς στα πεδία της πανδημίας και της
οικονομίας;
Δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας Έλληνας ή Ελληνίδα που να πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει στη διαχείριση της
πανδημίας και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όταν η χώρα καταγράφει ρεκόρ θανάτων στην Ευρώπη αναλογικά με τον πληθυσμό της και η πανδημία είναι εκτός ελέγχου, δεν νομίζω ότι η άσχημη αυτή εικόνα
μπορεί να αμφισβητηθεί.
Όταν η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης έχουν
μειώσει κατά 13,7% την αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων και η κυβέρνηση απλώς
παρακολουθεί, είναι σαφές ότι οδηγούμαστε σε νέα και μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Γιατί διατυπώνονται συνεχώς επίμονα
ερωτήματα αναφορικά με την αυτόνομη
πορεία του κόμματος, παρά τις σχετικές
απαντήσεις που δίνονται;
Είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό. Φτάνει να δείτε από ποιες πηγές εκπορεύονται
αυτά τα δήθεν πολιτικά ερωτήματα, που
μας θέλουν είτε παρακολούθημα της Νέας
Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ.
Προέρχονται και από τα δεξιά και από τα
αριστερά. Προέρχονται και από τη Νέα Δημοκρατία που θέλει να αποπροσανατολίσει,
έχοντας αποτύχει σε βασικούς τομείς, αλλά
και από τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να καλύψει
την πολιτική και αντιπολιτευτική του ένδεια.
Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι το
πολιτικό σύστημα στη χώρα αρχίζει και τελειώνει ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα.
Αυτό, λοιπόν, δεν ισχύει. Οι πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο: αρχικά μια πραγματι-

κή και αξιόπιστη αντιπολίτευση και στη συνέχεια μια αποτελεσματική και προοδευτική κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό
πρόσημο.
Θεωρείτε ότι αυτή η χρονιά έχει άρωμα
εκλογών;
Ό,τι και αν λέει ο κ. Μητσοτάκης, όσες
διαβεβαιώσεις και αν δίνει δημοσίως, είναι
δεδομένο ότι στον σχεδιασμό του είναι οι
πρόωρες εκλογές. Για αυτό και βλέπουμε
να συντηρεί ο ίδιος το ψευδεπίγραφο δίλημμα «ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ» - αυτό τον συμφέρει.
Για αυτό βλέπουμε, επιπλέον, πως ο ορίζοντας των δύσκολων κυβερνητικών αποφάσεων έχει μετατεθεί για τις αρχές του
2023. Για αυτό και βλέπουμε να αναδεικνύονται ζητήματα με άρωμα παραπολιτικής, όπως η εκμετάλλευση και ανάδειξη
ακραίων συμπεριφορών από στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια πολλές φορές δίνουν
αφορμές για αυτό.
Αυτό που δεν υπολογίζουν ορισμένοι
είναι ότι, όποτε και αν γίνουν εκλογές, το
Κίνημα Αλλαγής δεν θα είναι απλώς έτοιμο, αλλά θα ανατρέψει το σημερινό χρεοκοπημένο και αποτυχημένο πολιτικό
σκηνικό, αποτελώντας τη μόνη ρεαλιστική, όσο και αξιόπιστη, δημοκρατική διέξοδο για τους πολίτες.
Πώς αποκωδικοποιείτε το ευνοϊκό
κλίμα που έχει δημιουργηθεί για το
κόμμα σας;
Όταν είπαμε ότι η ψυχή του ΠΑΣΟΚ επέ-

στρεψε, πολλοί μας λοιδόρησαν. Και όμως
αυτή η τάση, που όλοι βλέπουν και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις με την ενίσχυση των ποσοστών μας, δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ο πόθος και οι ελπίδες των πολιτών για αλλαγή, για κάτι καλύτερο.
Και για όλους εμάς αυτό αποτελεί μια τεράστια ευθύνη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να
διαψεύσουμε τις ελπίδες αυτών των ανθρώπων.
Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε ως κυβέρνηση, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει ως
αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς αποτελεί τον εύκολο αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη.
Στη νέα πορεία που έχει ξεκινήσει, ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε;
Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλοι μας, έχουμε πλήρη συναίσθηση και αντίληψη της πραγματικότητας και
των ευθυνών μας. Ξέρουμε ότι η στήριξη
των πολιτών, που αποτυπώνεται στο γενικότερο πολιτικό κλίμα, δεν συνιστά «λευκή επιταγή».
Τη στήριξη των πολιτών πρέπει να την
κερδίζουμε και να την επιβεβαιώνουμε
καθημερινά. Με την αξιοπιστία μας, με τις
προγραμματικές προτάσεις που καταθέτουμε, με την επανασύνδεσή μας με τον
πυρήνα των δημοκρατικών πολιτών, καθώς
και τους ανθρώπους και τις κοινωνικές
ομάδες που η νεοσυντηρητική πολιτική της
ΝΔ ωθεί στο περιθώριο. Και αυτό ακριβώς
κάνουμε.
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Πεντάγωνο: Η ώρα των κρίσεων

Τ

τος αρχηγός ΓΕΑ, εδώ και σχεδόν δύο
η Δευτέρα «κληρώνει» για
Γράφει ο
Σταύρος
Ιωαννίδης
δεκαετίες, που παρέλαβε νέο αεροσκάτους αρχηγούς των Κλάδων
φος ενώ αφήνει σημαντική παρακατατων Ενόπλων Δυνάμεων,
θήκη για τον αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοαφού σύμφωνα με πληροφοstavros.ion@gmail.com
κλή Μπουρολιά, ο οποίος θα γίνει το
ρίες, μετά την αναβολή της για μία
πρώτο «Γεράκι» της χώρας. Τη θέση του
εβδομάδα λόγω της έλευσης των έξι
Rafale στην Τανάγρα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτεριστο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διεκδικούν, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, αντιπτέραρχος (Ι)
κών και Άμυνας πρόκειται να συνεδριάσει νωρίς το πρωί
Γεώργιος Φασούλας και ο διοικητής της ΔΑΥ, υποπτέραρτης 24ης Ιανουαρίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς.
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, και να αποφασίσει ποιοι αρχηΗ παραμονή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίγοί παραμένουν στη θέση τους, ποιοι αναβαθμίζονται και
ποιοι αποστρατεύονται.
νου Φλώρου στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται βέβαιη, με τον αρχηγό να μπαίνει στον τρίτο χρόνο ενώ η
Η «Political» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι, εκτός συγθητεία του μπορεί να επεκταθεί και για έναν ακόμη, φτάκλονιστικού απροόπτου, η μοναδική αλλαγή στην ηγεσία
νοντας στα τέσσερα έτη. Η επιτυχημένη πορεία του, άλλωθα είναι η αποστρατεία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείστε, αναγνωρίζεται από όλους αλλά και από την κυβέρνηου Αεροπορίας, αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, ο
ση. Μάλιστα, έμπνευσή του αποτελεί η δημιουργία της Διαοποίος ύστερα από μία απολύτως επιτυχημένη πορεία και
έχοντας εξαντλήσει τη θητεία του, αφού συμπλήρωσε τα 2
κλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου που αναβάθμισε τις
συν 1 έτη στο «τιμόνι» της Πολεμικής Αεροπορίας, θα παΕιδικές Δυνάμεις της χώρας.
ραδώσει τα ηνία στον αρχηγό ΑΤΑ. Έγινε, μάλιστα, ο πρώΠαράταση για ένα ακόμη έτος αναμένεται να πάρει και ο

αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος
Χαράλαμπος Λαλούσης, ο οποίος αν και χαμηλών τόνων
«έχει βγάλει πολλή δουλειά», όπως επισημαίνουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές, ενώ είναι σαφές ότι χαίρει της εμπιστοσύνης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Στο «πηδάλιο» του Πολεμικού Ναυτικού θα παραμείνει
όπως όλα δείχνουν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης. Ο αρχηγός
ΓΕΝ όχι μόνο δικαίωσε εκείνους που τον τοποθέτησαν σε
αυτή τη θέση, ειδικά κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής
κρίσης, αλλά απέδειξε και τον επαγγελματισμό του στη διαδικασία επιλογής της νέας φρεγάτας. Τη θητεία του αναμένεται να ανανεώσει και ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος
Παναγιώτης Λυμπέρης.

Δευτέρα συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ - Μοναδική
αλλαγή στην ηγεσία θα είναι η αποστρατεία
του Α’ ΓΕΑ Γεωργίου Μπλιούμη

Έσπασαν τον πάγο
με το Ισραήλ

Στην αντεπίθεση η Αθήνα με Δένδια, Χαρδαλιά, Φλώρο
Ηχηρό μήνυμα εξέπεμψε ο Νίκος Δένδιας με την παρέμβασή του στο Συνέδριο
για το Μέλλον της Ευρώπης. Από την Κροατία, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα άρματα μάχης
από ό,τι η Γαλλία και η Γερμανία μαζί, έχει
μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη Πολεμική Αεροπορία στην Ευρώπη, με
περισσότερα από 250 αεροσκάφη 3ης και
4ης γενιάς, διότι αντιμετωπίζει διαρκώς την
απειλή πολέμου της Τουρκίας. «Γιατί τα
χρειαζόμαστε αυτά; Γιατί αντιμετωπίζουμε
μια απειλή. Είμαστε η μόνη χώρα του κόσμου μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζουμε το casus belli, την απειλή πολέμου από τη γείτονά μας Τουρκία».

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα επενδύει στη
συνεργασία της με το Παρίσι. Ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
υποδέχτηκε χθες τον αρχηγό των γαλλικών
Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Τιερί Μπουκάρ. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε θερμό
κλίμα, συζητήθηκε η πρόσφατη υποδοχή
των έξι Rafale στην Τανάγρα και τονίστηκε ο
ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο αρχηγοί υπέγραψαν το κείμενο
«Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Αναβάθμιση της Ελληνογαλλικής Στρατιωτικής Συνεργασίας» που προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή προσωπικού και συνεργασία σε επιμέρους

κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τον
Γάλλο αρχηγό συναντήθηκε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, με
τη συζήτηση να κινείται γύρω από τις διεθνείς και τις περιφερειακές εξελίξεις.
Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει στην Αθήνα
η Μεικτή Οικονομική Επιτροπή Ελλάδας Τουρκίας, οι εργασίες της οποίας θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και τον υφυπουργό Εμπορίου της Τουρκίας Μουσταφά Τουζτσού.
Πρόκειται για την 5η Σύνοδο της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε το 2000 και επανενεργοποιείται 11 χρόνια μετά την τελευταία
της συνεδρίαση.

Η τουρκική επίθεση «γοητείας» φαίνεται να αποδίδει καρπούς για την Άγκυρα, που βάζει στο «μάτι» τον έναν
μετά τον άλλο τους συμμάχους της
Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
Τουρκία δεν άφησε να χαθεί ούτε λεπτό από την απόσυρση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για τον αγωγό
EastMed και ξεκίνησε την προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Ισραήλ,
αποσκοπώντας από τη μία να ξαναμπεί στο ενεργειακό παιχνίδι και από
την άλλη να αποδυναμώσει τις συμμαχίες της Ελλάδας. Ο πάγος ανάμεσα
στην Άγκυρα και το Τελ Αβίβ έσπασε
και επίσημα με την τηλεφωνική επικοινωνία του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
με τον Γιαΐρ Λαπίντ, την πρώτη ύστερα
από 13 χρόνια. Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών κάλεσε τον Ισραηλινό
ομόλογό του για να πληροφορηθεί την
κατάσταση της υγείας του, αφού εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό. Οι
δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές
εξελίξεις, ενώ η επικοινωνία αυτή
έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του
προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, στην Άγκυρα.
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«κρυφός αδελφός» της Όμικρον,
ο stealth, ήρθε και στην Ελλάδα
μέσω δυο ταξιδιωτών από το εξωτερικό. Εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και απομονώθηκαν αφού έγινε η προβλεπόμενη ιχνηλάτηση.

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Ο ΕΟΔΥ εξέδωσε ένα επιστημονικό, μακροσκελές Δελτίο Τύπου, στο οποίο γίνεται
σαφές πως ακόμα είναι νωρίς για να λέμε με
σιγουριά ότι η υποπαραλλαγή αυτή διαφεύγει ή όχι της ανοσίας ή είναι πιο μεταδοτική.
Αυτή η υποπαραλλαγή δείχνει να έχει πολλές ομοιότητες με την Όμικρον, όμως δεν
ανιχνεύεται στη μέθοδο που χρησιμοποιούν
οι ειδικοί για την ανίχνευση του ιού στα μοριακά τεστ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την
υποπαραλλαγή ως Όμικρον 2, ως ΒΑ.2 και
ως 21L.
H υποπαραλλαγή της Όμικρον και η Όμικρον, λοιπόν, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου
του ΕΟΔΥ, έχουν 38 κοινές μεταλλάξεις νουκλεοτιδίων και αμινοξέων, αλλά η 21L έχει
επιπλέον 27 διαφορετικές μεταλλάξεις. Παράλληλα έχουν εντοπιστεί 7 επιπλέον μεταλλάξεις της πρωτεΐνης S που καθιστούν
την υποομάδα BA.2 ξεχωριστή. Στο Δελτίο
Τύπου του ΕΟΔΥ επισημαίνεται επίσης πως
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη αυξημένη δυνατότητα διαφυγής από υπάρχουσα
ανοσία ή αυξημένη μολυσματικότητα. Επίσης, καμία από αυτές τις 7 μεταλλάξεις δεν
έχει συσχετιστεί με σημαντική δυνατότητα
διαφυγής από ανοσία ή αυξημένη μολυσματικότητα. Η συνδυαστική επίδραση αυτών των επτά μεταλλάξεων στις ιδιότητες του
ιού είναι προς το παρόν άγνωστη. Το ενδιαφέρον των ειδικών έχει στραφεί τώρα σε αυτή την υποπαραλλαγή.

Γιατί ονομάστηκε «κρυφός κλάδος»
Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Γκίκας Μαγιορκίνης στην ενημέρωση της
Πέμπτης είχε δηλώσει: «Η Όμικρον έχει δυο
κλάδους. Τον έναν από τους δυο κλάδους τον
ονομάσαμε και stealth, “κρυφό κλάδο”, επειδή έχει μια μετάλλαξη στη θέση 67 που τον
κάνει μη ανιχνεύσιμο από την κλασική μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευσή
του. Φαίνεται, λοιπόν, ότι μάλλον στη Νορβηγία αυτός ο κλάδος έχει επεκταθεί. Ίσως και
σε κάποιες άλλες χώρες. Το κατά πόσο αυτό
σημαίνει ότι είναι πιο μεταδοτικό, είναι ακόμα νωρίς να το πούμε, γιατί δεν το έχουμε δει
να συμβαίνει σε άλλες χώρες. Και μπορεί τυχαία ο ένας κλάδος να επεκταθεί στη μια χώ-

Αγωνία και στην Ελλάδα
για τη stealth Οmicron
ρα και τυχαία σε κάποια άλλη χώρα να δημιουργήσει μια επέκταση».
Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής
του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως είναι αρκετά νωρίς
για εκτιμήσεις, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή
στοιχεία. Επεσήμανε ωστόσο πως «φαίνεται
να είναι μια μετάλλαξη η οποία έχει μεγαλύ-

τερη μεταδοτικότητα και δυστυχώς το ψύχος
βοηθάει να υπάρξει διασπορά», με αφορμή
και την απότομη αλλαγή του καιρού που έρχεται στη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με
χιόνια και πολικές θερμοκρασίες.

Στα 20.507 τα κρούσματα
Οι ειδικοί μάς είχαν προειδοποιήσει εδώ

Εμβόλια Moderna-Pfizer: Έρευνα
για το ποιο προστατεύει περισσότερο
Νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη συνέκρινε την επίπτωση των δύο mRNA εμβολίων, της Moderna και της Pfizer/BioNTech. Όσοι έκαναν εμβόλιο της Moderna
έχουν ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο αφενός να μολυνθούν από τον κορονοϊό και αφετέρου να νοσηλευθούν με Covid-19, συγκριτικά με εκείνους που εμβολιάστηκαν με
Pfizer/BioNTech.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Case Western Reserve του
Κλίβελαντ, με επικεφαλής την καθηγήτρια Βιοπληροφορικής Ρονγκ Σου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of American Medical Association» (JAMA), ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερους από
637.000 πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους (με δύο δόσεις). Η έρευνα έλαβε υπόψη στοιχεία της περιόδου Ιουλίου-Νοεμβρίου 2021 και τα περιστατικά λοιμώξεων
αφορούσαν κυρίως την παραλλαγή Δέλτα (η Όμικρον δεν είχε ακόμη κυριαρχήσει).
Η μελέτη βρήκε ποσοστό νοσηλειών 12,7% για τους εμβολιασμένους με Moderna
έναντι 13,3% εκείνων με Pfizer. Επίσης βρήκε 1,6 περιστατικά μόλυνσης με κορονοϊό
ανά 1.000 εμβολιασμένους με Moderna έναντι 2,8 μολύνσεων ανά 1.000 εμβολιασμένους με Pfizer. Δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στη θνητότητα
ανάμεσα σε όσους είχαν εμβολιαστεί με τα δύο εμβόλια. «Μολονότι υπάρχει μια διαφορά στις λοιμώξεις στους εμβολιασμένους, και τα δύο εμβόλια είναι άκρως προστατευτικά έναντι της λοίμωξης από κορονοϊό και ιδίως έναντι των πιο σοβαρών συνεπειών της λοίμωξης. Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται σχετικά με τα αποτελέσματα
των ενισχυτικών δόσεων και ιδίως για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών από
τα εμβόλια», δήλωσε η ερευνήτρια-καθηγήτρια Πάμελα Ντέιβις.

και καιρό πως είναι πολύ πιθανό να δούμε
στο μέλλον κι άλλες μεταλλάξεις, για αυτό
και επεσήμαιναν πως δεν θα πρέπει να αισιοδοξούμε υπέρμετρα ότι το Πάσχα θα έχει
έρθει το τέλος της πανδημίας. Φυσικά, δεν
υπάρχει λόγος για πανικό, καθώς ο ιός όσο
εμείς εμβολιαζόμαστε πάντα θα προσπαθεί
να βρίσκει τρόπους να ξεφεύγει. Όμως και
τα υπάρχοντα εμβόλια σύμφωνα με τους ειδικούς προσφέρουν ήδη πολύ υψηλή κάλυψη έναντι της Όμικρον.
Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, στον δεύτερο
οριζόντιο διαγνωστικό έλεγχο της εβδομάδας 1,6 εκατομμυρίου μαθητών και εκπαιδευτικών, βρέθηκαν 6.566 θετικά σελφ τεστ.
Τα σχολεία άνοιξαν με 15.547 θετικά σελφ
τεστ στον πρώτο έλεγχο. Όλες αυτές τις μέρες έχουν γίνει περίπου 8 εκατομμύρια τεστ
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η βδομάδα
έκλεισε με 20.507 νέα κρούσματα, ενώ σημειώθηκε νέο μαύρο ρεκόρ θανάτων που
έφτασαν τους 108.
Οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι 679 και
548 από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι. Στην
Αττική εντοπίστηκαν 7.574 κρούσματα και
1.900 στη Θεσσαλονίκη.

H υποπαραλλαγή δείχνει να έχει
μεγαλύτερη μεταδοτικότητα Νέο μαύρο ρεκόρ
με 108 νεκρούς
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Πρωτοφανής χιονιάς
προ των πυλών...

Σ

την... κατάψυξη θα βρεθεί η Ελλάδα
τις επόμενες πέντε μέρες, σύμφωνα
με τα μοντέλα πρόβλεψης καιρού του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
λόγω της επέλασης του κύματος κακοκαιρίας
«Ελπίς» από το σύνολο σχεδόν της ελληνικής
επικράτειας. Η «Ελπίδα» έρχεται αρχικά με ψυχρή εισβολή και στη συνέχεια με χιονοπτώσεις
σε ορεινές και πεδινές περιοχές, ακόμη και στα
νησιά του Αιγαίου.
Η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας -ξεκίνησε ήδη από το βράδυ της Παρασκευής- οφείλεται στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δίπολου ατμοσφαιρικών
πιέσεων μεταξύ Δυτικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση των βορειοδυτικών
ανέμων, που θα επιτρέψουν τη μεταφορά πολύ
ψυχρών και ξηρών αερίων μαζών προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ψυχρή
εισβολή ξεκίνησε ήδη από τα βόρεια και αναμένεται να επεκταθεί στα νότια έως και το τέλος
του Σαββάτου, ενώ για την Αττική οι πιο «δύσκολες» μέρες θα είναι με βάση τις προγνώσεις
των επιστημόνων η Δευτέρα και η Τρίτη. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας
«Ελπίς» είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες,
οι πυκνές χιονοπτώσεις και οι βόρειοι άνεμοι
εντάσεως 8 με 9 Μποφόρ στα ανατολικά.
Συγκεκριμένα, θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνούν τους 2-3 βαθμούς Κελσίου φέρνει η
«Ελπίδα» τις επόμενες μέρες, με τη ραγδαία
πτώση του υδραργύρου να έχει ήδη ξεκινήσει
από το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, ο
παγετός θα είναι ισχυρός, ενώ ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια χώρα θα είναι τοπικά ολικός. Τα πρώτα χιόνια αναμένεται να πέσουν το
Σάββατο ακόμη και σε πεδινές περιοχές της
Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ βαθμιαία θα
επεκταθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά
και Εύβοια. Στη συνέχεια -κατά τις νυχτερινές
ώρες- χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το
Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και το βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές. Την Κυριακή
αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα ηπειρωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο
θα συνεχιστούν κατά διαστήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις. Ωστόσο, τη Δευτέρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές
αρχικά στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, αλλά
και σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική
Στερεά και βαθμιαία σε Ανατολική Πελοπόννη-

σο και Νότιο Αιγαίο, μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις θα
σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ετοιμότητα από Πολιτική Προστασία και στρατό
Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε μία ακόμη σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση
και να επικαιροποιηθούν τα σχέδια επέμβασης.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται διαρκώς ενόψει της επέλασης του κύματος κακοκαιρίας. Σύσκεψη έγινε
Ρεπορτάζ:
Κώστας
και στο υπουργείο
Παπαδόπουλος
Εθνικής Άμυνας, προεξέχοντος του υφυpapadkos@gmail.com
πουργού Νίκου Χαρδαλιά και με την παρουσία ανώτατων αξιωματικών
του ΓΕΕΘΑ, όπου συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου «Ξενοκράτης», και αποφασίστηκε ποια τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα
μπουν σε επιφυλακή. Επίσης, από το Σάββατο
όλα τα τμήματα «Δευκαλίων» του στρατεύματος
θα τηρούνται σε ετοιμότητα επέμβασης και
άμεσης απόκρισης στο μισό του προβλεπόμενου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε
άμεση ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα ιπτάμενα και θαλάσσια μέσα.
Όσον αφορά το σχέδιο «Ξενοκράτης», προβλέπει την κινητοποίηση του συνόλου των κρατικών υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό
επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής
Προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και
την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Πού και πότε
θα χτυπήσει
η κακοκαιρία
«Ελπίδα»
- Σε επιφυλακή
το κράτος

Τα «θηρία» της Περιφέρειας Αττικής
Επί ποδός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκαλέσει η «Ελπίδα»
έχει τεθεί το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έδωσε το «παρών» στην παρουσία των
νέων οχημάτων που αποκτήθηκαν για έκτακτες συνθήκες -όπως το κύμα κακοκαιρίαςσημειώνοντας: «Με 80 εκχιονιστικά, με 2.500
τόνους αλάτι αλλά και πάνω 250 άτομα προσωπικό, που θα είναι στο πόδι 24 ώρες το
24ωρο, θα είμαστε έτοιμοι για πλήρη διάνοιξη
όλων των δρόμων ευθύνης μας, των κεντρι-

κών αξόνων. Για πρώτη φορά υπάρχουν και
δύο οχήματα που μπορούν να απεγκλωβίσουν όποιον έχει ανάγκη και να τον προσεγγίσουμε όπου χρειαστεί».
Η Περιφέρεια Αττικής εξοπλίστηκε με νέα
τετρακίνητα οχήματα τύπου SR1 και BV206,
με το πρώτο να «φοράει» ελαστικές ερπύστριες με τρεις κεφαλές και να είναι εξοπλισμένο με διπλή λεπίδα στο εμπρόσθιο τμήμα
του, ενώ το δεύτερο είναι ερπυστριοφόρο δύο
βαγονιών παντός καιρού. Μπορεί να κινηθεί
σε περιοχή με πολύ χιόνι, μπορεί και να μπει

όλο μέσα στο νερό για να επιχειρήσει, ενώ
μεταφέρει μέχρι και 17 άτομα προσωπικό με
τον εξοπλισμό τους και παράλληλα σε φορείο
τουλάχιστον έναν ασθενή.
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«Νταής» ειδικός φρουρός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον
30χρονο ειδικό φρουρό που συνελήφθη και κατηγορείται
για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 20χρονης συντρόφου του. Όπως προκύπτει από πηγές με γνώση των περιστατικών, τα επεισόδια ανάμεσα στο ζευγάρι ίσως και να
ξεπερνούν τα 50, χωρίς όμως ποτέ η υπόθεση να φτάνει
στις Αρχές, με τη νεαρή κοπέλα να κάνει... ένα βήμα πίσω.
Ο ειδικός φρουρός της ΕΛΑΣ -ανήκει στην τελευταία
σειρά που εισήχθη στο Σώμα- υπηρετούσε στις πεζές περιπολίες, καθώς στην Ομάδα ΔΙΑΣ, όπου άνηκε αρχικά,

φέρεται να είχε προκαλέσει και εκεί προβλήματα. Επίσης,
στον ατομικό υπηρεσιακό του φάκελο περιλαμβάνεται
ήδη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με
τη σύντροφό του, καθώς τον Μάρτιο του 2021 κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό και εξύβριση. Μπορεί η ποινική δίωξη
να σταμάτησε, καθώς η κοπέλα απέσυρε τελικά την κατηγορία εναντίον του, ωστόσο το περιστατικό παραμένει καταγεγραμμένο και τον «ακολουθεί» στην πορεία του στο
Σώμα. Η καταγγελία και η παρέμβαση της Άμεσης Δράσης
την Πέμπτη (20/1) έγινε από γείτονα, ο οποίος άκουσε την

20χρονη κοπέλα να φωνάζει «βοήθεια» μέσα από το διαμέρισμα όπου έμεναν στον Νέο Κόσμο. Ο ίδιος, όταν οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, έκανε λόγο
για «λεκτική διαμάχη» και μήνυσε τους συναδέλφους του
που τον συνέλαβαν, υποστηρίζοντας ότι του έσπασαν την
πόρτα του σπιτιού. Ο εισαγγελέας όμως, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η παραμικρή φθορά, αποφάσισε να
αφεθούν ελεύθεροι, ενώ διέταξε την παραπομπή του ειδικού φρουρού στην τακτική Δικαιοσύνη.
Παπ.

Τοξικολογικές και
κινητά σηκώνουν
το... σεντόνι
στο δωμάτιο 602
του Κώστα Καντούρη

Λ

ίστα με μηνύματα και τηλεφωνικές
κλήσεις παρέδωσε στην ανακρίτρια
Θεσσαλονίκης η 24χρονη που κατήγγειλε ότι τη βίασαν ύστερα από πάρτι
σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο συνήγορός της Αθανάσιος Ζιώγας, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, που έγινε παρουσία ψυχολόγου, η νεαρή
«με ανοιχτό το πρόσωπο περιέγραψε τα περιστατικά, όσα κτηνώδη βίωσε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς». Επί μιάμιση ώρα η 24χρονη περιέγραψε στην ανακρίτρια όσα είχαν συμβεί τόσο
όταν η ίδια κλήθηκε να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πάρτι, τις οδηγίες που της έδινε ο διοργανωτής όπως και αυτά που ακολούθησαν μετά
τον βιασμό της στο δωμάτιο 602. Τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε από τους εμπλεκόμενους μέχρι να φτάσει στο μοιραίο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου, όπου έχει καταγγείλει ότι
έπεσε θύμα βιασμού. Η νεαρή επιβεβαίωσε όσα
μέχρι τώρα είχε περιγράψει σε Αστυνομία και
ανακρίτρια στις τρεις προηγούμενες καταθέσεις
της, κατονόμασε τον 27χρονο που ήδη είχε συλληφθεί, όπως και έναν ακόμη νεαρό ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο όπου έπεσε θύμα βιασμού και
αναφέρθηκε εκτενώς στα μηνύματα και τις κλήσεις που έλαβε. Πληροφορίες αναφέρουν πως
στην τέταρτη κατάθεσή της επανέλαβε ότι το τρίτο άτομο ήταν ένας νεαρός ξανθός με γαλανά μάτια που μέχρι τώρα δεν γνωρίζει ποιος είναι.
Ο συνήγορός της κάλεσε τον κατηγορούμενο

να κάνει ό,τι και η εντολέας του. «Η Γεωργία, ένα
παιδί μέσης οικογένειας με ανοιχτό πρόσωπο,
έδωσε τη δυνατότητα να την κρίνουν. Να κάνει το
ίδιο και ο κατηγορούμενος», είπε χαρακτηριστικά. Ο 27χρονος ήδη με γραπτή του δήλωση αρνήθηκε ότι έχει σχέση με τις κατηγορίες του βιασμού. «Όλα τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της Γεωργίας», απάντησε ο συνήγορός της. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική για
την καθυστέρηση, όπως είπε, στην ολοκλήρωση
των τοξικολογικών εξετάσεων. «Μια ολόκληρη
χώρα περιμένει να βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις για να ζητηθούν εξηγήσεις», σημείωσε ο
κ. Ζιώγας. Έγκυρες πηγές ανέφεραν πως οι το-

ξικολογικές εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί και
τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στο αμέσως
προσεχές διάστημα στην ανακρίτρια. Ωστόσο,
αναμένονται και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου της Ελβετίας, το οποίο θα εξετάσει τα δείγματα για νέες ναρκωτικές ουσίες που δεν έχουν
κυκλοφορήσει ακόμη στην Ελλάδα.
Το πρωί η 24χρονη πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου να καταθέσει, στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής που είναι σε εξέλιξη για την καταγγελία που έκανε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση από τον νομικό σύμβουλο των κατηγορούμενων. Σε δήλωσή της ευχαρίστησε όλους για τη
συμπαράσταση. «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για

Χριστοφίδης: «Σε ανοιχτή γραμμή είναι
οι αστυνομικές Αρχές Ελλάδας - Κύπρου»
Η εξέλιξη της υπόθεσης του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να
φέρνει στο φως τη σύνδεση που πιθανότατα υπάρχει για το κύκλωμα που
δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος
Χριστοφίδης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να παρωθηθεί το όλο θέμα
προς διερεύνηση και από τις κυπριακές αστυνομικές και δικαστικές Αρχές,
μιλώντας στην «Political» για την εξέλιξη των καταγγελιών που έκανε ο γνωστός
ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης για τη σύνδεση της υπόθεσης και με την Κύπρο, τόνισε:
«Ο κ. Γκιώνης δήλωσε και ο ίδιος δημόσια ότι έχει μιλήσει με τις κυπριακές Αρχές
και έχω ενημερωθεί και εγώ από την Αστυνομία και αναμένεται να καταθέσει την
επιστολή στην οποία θα παραθέτει όλα όσα γνωρίζει». Ο κ. Χριστοφίδης είπε ακόμη
ότι οι διαδικασίες έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κύπρο, ενώ επιβεβαίωσε ότι
υπάρχει επικοινωνία των αστυνομικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου για τη
διερεύνηση της υπόθεσης.
Κώστας Παππάς

την αγάπη του. Η αγάπη που νιώθω και έχω λάβει
είναι απίστευτη. Με έχει συγκινήσει παρά πολύ.
Θέλω να βρω το δίκαιό μου», είπε και έκανε έκκληση «να μιλήσουν και άλλες κοπέλες».

Έρευνες στα σπίτια εμπλεκομένων
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της παράλληλης έρευνας για τα αδικήματα της μαστροπείας και της
διακίνησης ναρκωτικών που διατάχθηκε -μετά
την καταγγελία βιασμού- από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του άνδρα που φέρεται να
προσκάλεσε την 24χρονη στο σπίτι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές
συσκευές και εξετάζονται από την Αστυνομία.
Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για προσαγωγή
ή σύλληψη, αλλά ο λόγος της παρουσίας του σχετίζεται με τις παραπάνω κατασχέσεις. Επίσης,
ύστερα από έρευνες της υποδιεύθυνσης Οργανωμένου εγκλήματος στα σπίτια τους στην Αθήνα
των τριών φίλων που εμπλέκονται στην υπόθεση,
κατασχέθηκαν αντικείμενα που θα εξεταστούν
στη συνέχεια (υπολογιστές).

Η 24χρονη προσκόμισε
στην ανακρίτρια SMS Κατασχέθηκαν τηλέφωνα
και υπολογιστές
των εμπλεκομένων
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Tου Κώστα Καντούρη
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ο ντόμινο αποκαλύψεων που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες
μετά την καταγγελία 24χρονης
ότι έπεσε θύμα βιασμού ύστερα
από πάρτι σε πολυτελές ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι είναι η κορυφή
του παγόβουνου για όσα συμβαίνουν
στους τελευταίους ορόφους των πεντάστερων στην πόλη. Σαμπάνιες που ρέουν
άφθονες, χλιδή και φήμη στην υψηλή κοινωνία της πόλης προσφέρονται απλόχερα
από τους διοργανωτές. Το τίμημα όμως για
τα νεαρά και ανυποψίαστα κορίτσια φαίνεται πως είναι ανεπανόρθωτο.
Όσα υπέστη η άτυχη 24χρονη αποκαλύφτηκαν επειδή η ίδια είχε τη δύναμη να
τηλεφωνήσει σε έναν γνωστό δικηγόρο
της και να φτάσει στην αστυνομία. Όπως
λένε στα «καλά» τραπέζια γνωστών μπαρ
της πόλης, δεκάδες είναι οι κοπέλες που
ανταποκρίθηκαν σε τέτοιες προσκλήσεις
χωρίς να γνωρίζουν ότι στόχος ήταν οι
ίδιες και η αθωότητά τους. Και αρκετές
υπέστησαν πολλά χωρίς να βρεθούν ακόμη σε θέση να καταγγείλουν.
Η υπόθεση που άνοιξε τον ασκό του
Αιόλου διερευνάται πλέον στο ανώτερο
επίπεδο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με παραγγελία
του στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε η έρευνα
που ξεκίνησε για τη δράση κυκλωμάτων
μαστροπών να εποπτεύεται από τον ίδιο
σε όλα τα στάδια. Πρόκειται για βήμα
που δείχνει την αποφασιστικότητα της
ηγεσίας της Δικαιοσύνης να φτάσει την
υπόθεση στο τέλος και να μπει βαθιά το
μαχαίρι στο κόκαλο.
Έτσι, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μαργαρίτα Χρα ζήτησε με προκαταρκτική που παρήγγειλε να διερευνηθεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης κάθε λεπτομέρεια των περίεργων διοργανώσεων κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Από πού ξεκίνησαν και
πώς καταλήγουν νεαρές να πέφτουν στα
δίχτυα ομάδων που τελικά τις εκμεταλλεύονται, προσφέροντάς τες βορά σε νεαρούς γόνους πλούσιων οικογενειών.

Η 18χρονη άνοιξε τον δρόμο
Η δικογραφία με την καταγγελία της
24χρονης από την πρώτη στιγμή κινητοποίησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Μετά την
παραπομπή της υπόθεσης στην ανακρίτρια,
η αντεισαγγελέας κράτησε αντίγραφα για να
μελετήσει σε ποια κατεύθυνση θα στραφεί η
έρευνα για τα περίφημα πάρτι της πανδημίας. Καθοριστική είναι η κατάθεση μιας νεαρής, μόλις 18 χρόνων, η οποία συμμετείχε
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Δόλωμα η «μεγάλη ζωή»
σε πάρτι με θύματα κορίτσια

στο πάρτι, όμως από την αρχή ένιωσε... άβολα. «Γύρω στις 2 πήγαμε στο ξενοδοχείο
(σ.σ.: αναφέρει όνομα). Ο… (σ.σ.: αναφέρει
το όνομα του οργανωτή) μας είπε σε ποιο
δωμάτιο να πάμε. Μόλις φτάσαμε είδα ότι
ήταν μέσα περίπου 13 άτομα. Από αυτά πέντε
έξι ήταν άντρες. Δεν ήθελα να καθίσω. Οι περισσότερες γυναίκες που έβλεπα έμοιαζαν
με εκδιδόμενες. Έμεινα έκπληκτη».
Η κατάθεση αυτή, όπως και όσα περιέγρα-

ψε στην αστυνομία η 24χρονη, η οποία επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε στο παρελθόν και σε
άλλα πάρτι, ήταν τα δύο κρίσιμα στοιχεία που
οδήγησαν την έρευνα για δράση κυκλώματος
μαστροπείας. Στις εισαγγελικές αρχές έφτασαν πληροφορίες ότι, εκτός των γυναικών που
δεν γνωρίζουν τι θα συναντήσουν στα πάρτι
αυτά και προσέρχονται λόγω προσκλήσεων
γνωστών τους, ένας αριθμός γυναικών είναι
εκδιδόμενες που εμφανίζονται επί πληρωμή.

Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία
για κύκλωμα που υποσχόταν
σε κοπέλες νύχτες χλιδής
σε πολυτελή ξενοδοχεία
έχοντας πονηρούς σκοπούς

Θα ψάξουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας των ξενοδοχείων
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας καλούνται να εξετάσουν πώς οργανώνονται τα πάρτι και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο της έρευνας, που αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως, θα κληθούν αρχικά να καταθέσουν οι κοπέλες που συμμετείχαν και ήδη
έχουν καταθέσει στο πλαίσιο της δικογραφίας για την καταγγελία
του βιασμού. Παράλληλα, αναμένεται να γίνουν εξονυχιστικές
έρευνες σε ξενοδοχεία που έχουν κατονομαστεί ότι φιλοξένησαν τέτοια πάρτι την περίοδο της πανδημίας. Αναμένεται να ζητηθεί μέχρι και βιντεοληπτικό υλικό για να επιβεβαιωθεί ποιοι συμμετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται ασφαλώς οι διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων που γίνονταν την ώρα κατά την οποία σε όλη την πόλη δεν
μπορούσε να κυκλοφορήσει κανείς λόγω του lockdown. Ήδη
ένας εξ αυτών έχει κατονομαστεί, όμως πηγές των καταστημά-

των της παραλιακής έλεγαν ότι δεν είναι ο μοναδικός. «Πολλοί οι
οποίοι ανέλαβαν τις δημόσιες σχέσεις γνωστών καταστημάτων
κατέληγαν με πλουσιόπαιδα σε σουίτες ξενοδοχείων. Και μαζί
τους πελάτισσες καταστημάτων που δελεάζονταν με τα πλούτη
και ποτά».
Η Εισαγγελία δεν αποκλείεται να εξετάσει αν η αστυνομία είχε
πληροφορηθεί όλο αυτό το διάστημα τη διοργάνωση τέτοιων πάρτι. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εκείνο το βράδυ της
παραμονής Πρωτοχρονιάς περιπολικό της ΕΛΑΣ έφτασε στο ξενοδοχείο για να ελέγξει αν είχε συμβεί κάτι. Οι συμμετέχοντες
στο πάρτι αρχικά χαμήλωσαν τη μουσική, ωστόσο μια κοπέλα
έδειχνε ότι είχε άνεση φωνάζοντας: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι
εδώ» και μαζί της συνηγόρησε ο φερόμενος διοργανωτής.
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Ρασοφόρος... Εωσφόρος

Ο

ι κλειστές πόρτες στον ιερό ναό των Κάτω Πατον ρασοφόρο. Σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛΑΣ, ο
τησίων το πρωί της Παρασκευής έδειχναν
37χρονος φέρεται να την απομόνωνε έπειτα από κάθε κατήχηση και αφού την έβαζε να εξομολογηθεί, μετά τη
πως κάτι κακό έχει συμβεί. Οι φόβοι επαληβίαζε λέγοντάς της «στο πρόσωπό μου θα βλέπεις τον παθεύτηκαν, γρήγορα όμως έδωσαν τη θέση
τέρα σου και τον δάσκαλό σου». Φέρεται μάλιστα να της
τους στην «παγωμάρα» για ορισμένους και στην οργή
ασκούσε και έντονη ψυχολογική πίεση με μηνύματα σεγια κάποιους άλλους. Ο 37χρονος εφημέριος του ιερού
ξουαλικού περιεχομένου και φωτογραφίες με απόκρυφα
ναού, πατέρας τριών παιδιών, είχε συλληφθεί από την
σημεία.
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κατηγορούμενος
ότι βίαζε ένα κορίτσι 16 ετών σήμερα.
«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα τελευταία χρόνια μέΤον παρακολουθούσε η Αστυνομία
νουμε στην ίδια πολυκατοικία, λίγα μέτρα μακριά από
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανητην εκκλησία. Ζει με τη γυναίκα και τα παιδιά του», λέει
λίκων μετά την καταγγελία έθεσαν υπό διακριτική παραένας ηλικιωμένος άνδρας στην «Political», ο οποίος κονκολούθηση τον 37χρονο ιερέα, ενώ η 16χρονη εξετάστητοστέκεται έξω από τον ιερό ναό και αδυνατεί να πιστέκε από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή. Σύμφωνα με
ψει τι έχει συμβεί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο
πληροφορίες, η ανήλικη μαθήτρια είχε φτάσει σε σημείο
37χρονος ιερέας είναι βαρύτατες,
να φοβάται τόσο πολύ τον εφημέριο
καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωΗ ταινία που την ώθησε να του ιερού ναού στα Κάτω Πατήσια
ξη για βιασμό, γενετήσιες πράξεις
που όχι απλώς διέκοψε το κατηχημιλήσει και οι λιποθυμίες τικό, αλλά στη θέα του και μόνο
με ανηλίκους, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων
όταν τον έβλεπε μπροστά έτρεμε και λιποθυμούσε. Τα στοικατ’ εξακολούθηση και κατά συρχεία αυτά συνυπολογίστηκαν από
της - Με συνοπτικές
ροή. Ο ίδιος ζήτησε και πήρε προτην ΕΛΑΣ και το απόγευμα της Πέμδιαδικασίες τον έθεσε
θεσμία για να απολογηθεί την Τρίπτης έγινε η σύλληψή του, ενώ πασε αργία ο Ιερώνυμος
τη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει
ράλληλα με απόφαση του Αρχιεπικρατούμενος στη ΓΑΔΑ, με την
σκόπου Ιερωνύμου τέθηκε σε αργία. Εκτός από την ποινική Δικαιοέρευνα της ΕΛΑΣ να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν ενδείξεις -όχι ακόμη αποσύνη, ο ρασοφόρος θα βρεθεί αντιμέτωπος και με την
δείξεις- ότι ενδεχομένως να έχει παρενοχλήσει και άλλα
εκκλησιαστική, καθώς διατάχθηκε έρευνα από την Εκανήλικα κορίτσια. Στο πλευρό του η σύζυγός του, η οποία
κλησία της Ελλάδος, με τις ανακρίσεις να ξεκινούν άμεανέφερε σε δημοσιογράφους πως «όταν είμαστε έτοισα για την παραπομπή του σε εκκλησιαστικό δικαστήριο.
μοι, θα απαντήσουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να απανΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατάθεσή της η
τήσουμε πουθενά ακόμη. Είμαστε σε πολύ ευάλωτη καανήλικη μαθήτρια φέρεται να έχει αναφέρει ότι βίωνε
τάσταση».
τον εφιάλτη για σχεδόν ενάμιση χρόνο, από τις αρχές του
Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται
2019 και έως τον Μάιο του 2020. Η ανήλικη μαθήτρια
πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ένα 16χρονο κορίτσι
ωστόσο φοβόταν να μιλήσει στο οικογενειακό της περιαπό τη γειτονιά, που για χρόνια παρακολουθούσε μαθήβάλλον, μέχρι που τον περασμένο Νοέμβριο «έσπασε»
ματα στο κατηχητικό του ιερού ναού, αποφάσισε να μιλήκαι εκμυστηρεύτηκε αρχικά στη θεία του τι συνέβαινε
σει στους γονείς του για τον εφιάλτη που ζούσε τα περαπίσω από τις κλειστές πόρτες του κατηχητικού στον ιερό
σμένα χρόνια. Αφορμή στάθηκε μια ταινία που είδε στην
ναό. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε πάνω του ένα usb
stick, το οποίο μαζί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητηλεόραση με κακοποιήσεις παιδιών. Η 16χρονη με δάτό τηλέφωνο εστάλησαν για ανάλυση στα Εγκληματολοκρυα στα μάτια εξιστόρησε στους γονείς της τι ακριβώς
γικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ.
συνέβαινε την περίοδο 2019-2020 με «πρωταγωνιστή»

Σοκ με «ιερέα» που
συνελήφθη έπειτα
από αποκάλυψη
ανήλικης ότι τη βίαζε
στο κατηχητικό
μετά την
εξομολόγηση

Κι άλλη κοπέλα τον είχε καταγγείλει

Μια κοπέλα 19 ετών σήμερα, όταν έγινε γνωστή η σύλληψη του 37χρονου ιερέα, δεν δίστασε να μιλήσει με το πρόσωπό της στην κάμερα και να αναφέρει ότι και η ίδια παραλίγο να πέσει θύμα των αρρωστημένων ορέξεών του.
Σύμφωνα με τη 19χρονη, τον Νοέμβριο του 2020, όταν
ακόμη ήταν ανήλικη, ο κληρικός την είχε προσεγγίσει ζητώντας της να πάνε κάπου μόνοι τους προκειμένου να περάσει λίγο χρόνο μαζί του. Φέρεται να τον γνώρισε μέσω
μιας φίλης της, η οποία παρακολουθούσε μαθήματα στο
κατηχητικό, με τον κληρικό να της ζητάει αρχικά τη συνδρομή της για ένα καλλιτεχνικό γκράφιτι (η ίδια ασχολείται με τοιχογραφίες) και στη συνέχεα να της προτείνει

ακόμη και χρήματα ως αντάλλαγμα για να περάσουν... λίγο
χρόνο μαζί. Όπως αναφέρει η 19χρονη, παρά τις αρνητικές απαντήσεις της, ο εφημέριος του ιερού ναού επέμενε
να την ενοχλεί -ακόμη και με μηνύματα- ενώ ακόμη και
μπροστά στην οικογένειά του φέρεται να την «κάρφωνε»
επίμονα με τα μάτια. Η νεαρή κοπέλα υποστήριξε ακόμη
ότι απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ, ωστόσο οι αστυνομικοί φαίνεται πως της απάντησαν ότι δεν μπορούν να κάτι, καθώς
δεν προκύπτει κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος
του. Πλέον όμως με τα στόματα να ανοίγουν κάθε καταγγελία-κατάθεση θα εξεταστεί εξονυχιστικά και ενδεχομένως ο φάκελος της δικογραφίας να εμπλουτιστεί

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com
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ΕΛΛΑΔΑ

Και «ιπτάμενοι»
και οικολογικοί
καφέδες από
σπέσιαλ παιδιά
Tου Κώστα Παππά

Μ

ια σημαντική πρωτοβουλία για
την εργασιακή ένταξη ατόμων
με αναπηρία έγινε πραγματικότητα με τα εγκαίνια της κοινωνικής καφετέριας «Sun City» στην Ηλιούπολη.
Στα εγκαίνια παρέστη η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δόμνα
Μιχαηλίδου, η οποία τόνισε την ύψιστη σημασία της ένταξης των ατόμων με αναπηρία
στην αγορά εργασίας, χαιρετίζοντας τα εγκαίνια της καφετέριας «Sun City» του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια».
Η καφετέρια αυτή, που δεν
μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη,
βάζει ως στόχους, εκτός από
το να εκπαιδεύει άτομα με
νοητική υστέρηση σε επαγγελματικές δεξιότητες, να
προσφέρει και έναν πιο οικολογικό καφέ. Σημαντικός
στόχος είναι επίσης να μπορεί σε
λίγο καιρό να προχωρά στην παράδοση του καφέ με οικολογικό τρόπο, όπως
με ποδήλατα και πατίνια, αλλά και να καταφέρει την παράδοση καφέ με τη συνδρομή
drones!
Για τη σημασία του εγχειρήματος και τις
πρωτοποριακές υπηρεσίες που θα προσφέρει στο μέλλον η καφετέρια αυτή μίλησε
στην «Political» ο διευθυντής του Σωματείου
Παναγιώτης Στεφανίδης (φωτό), ο οποίος
αναφέρθηκε αρχικά στις βασικές δομές του
Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής
Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία
Ευαγγελίστρια»: «Ο φορέας διαθέτει τρεις
δομές: το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και άτομα με νοητική αναπηρία, το Κέντρο Διημέρευσης για ενήλικα
άτομα, τα οποία εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές δραστηριότητες, και η κοινωνική
καφετέρια “Sun City”, η οποία εγκαινιάστηκε

πρόσφατα. Στην καφετέρια αυτή απασχολούνται έξι άτομα με νοητική υστέρηση και
αυτισμό, τα οποία σε καθημερινή βάρδια και
σε δύο ωράρια εκπαιδεύονται ακόμη. Άτομα
με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν να
φτιάχνουν όλες τις μορφές
του καφέ και των ροφημάτων αλλά και πώς θα εξυπηρετήσουν τους πελάτες και θα πάρουν τις παραγγελίες».

«Να βγουν από
το περιθώριο»
Ο κ. Στεφανίδης στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία της καφετέριας: «Η πρωτοτυπία έχει να κάνει με το ότι
εργάζονται εδώ αποκλειστικά άτομα με ανα-

πηρία, αλλά το καφέ έχει και έναν πράσινο
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε ο καφές μας να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο
επεξεργασμένος και στην καλύτερη ποιότητα που μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη.
Επίσης, στο κομμάτι της μεταφοράς του καφέ θέλουμε η μεταφορά αυτή να γίνεται με
μέσα οικολογικά. Αυτό σημαίνει ποδήλατο,
πατίνι και ο τελευταίος μας σκοπός είναι τα
drones. Μια πρωτοποριακή ιδέα με την
οποία θέλουμε να στέλνουμε την παραγγελία
του καφέ με drone, το οποίο θα το κοντρολάρει άτομο με νοητική αναπηρία. Έχουμε
άψογη συνεργασία με χώρες του εξωτερικού, όπου αυτές τις ιδέες τις είδαμε πριν από
λίγα χρόνια και θέλουμε να τις προσαρμόσουμε στα ελληνικά και μεσογειακά δεδομένα». Και πρόσθεσε: «Θέλουμε τα παιδιά
αυτά να πάρουν όλες τις γνώσεις και τις

δεξιότητες, να αποκτήσουν έναν μισθό μέσα από αυτή την καφετέρια. Κάποιοι από
αυτούς είναι στο περιθώριο. Με αυτό εννοώ ότι υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν
να χαρακτηριστούν ούτε άτομα με αναπηρία ούτε όμως και ως τυπικός πληθυσμός.
Είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο όριο
μεταξύ νοητικής αναπηρίας και τυπικού
πληθυσμού».

Πρωτοποριακή επιχείρηση,
στην οποία θα εργάζονται άτομα
με νοητική υστέρηση που θα
κάνουν ντελίβερι με drones,
ποδήλατα και πατίνια

«Είναι τόσο τυπικοί που... χαλάνε την πιάτσα»
Ο διευθυντής του Σωματείου Παναγιώτης Στεφανίδης μιλάει ακόμη για την
αποκατάσταση αλλά και τον επαγγελματισμό των παιδιών αυτών: «Θέλουμε
να εκπαιδεύσουμε αυτά τα άτομα και μόλις ανοίξει μια θέση σε ένα μεγάλο
καφέ να έρθουμε σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Μερικές φορές οι ωφελούμενοι μας ξαφνιάζουν με την τυπικότητά τους. Επειδή και στο παρελθόν
έχουμε ασχοληθεί με το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης αυτών
των παιδιών σε κάποια σουπερμάρκετ, όταν επικοινωνούσαμε με τους προϊσταμένους τους μας έλεγαν ότι “χαλάνε την πιάτσα” γιατί έκαναν μικρότερο
Η Δόμνα Μιχαηλίδου στα εγκαίνια της καφετέριας «Sun City»
διάλειμμα. Θέλανε να δείξουν ότι δεν μειονεκτούν σε κάτι απέναντι στους
υπόλοιπους και ότι μπορούν να τα καταφέρουν». Ο κ. Στεφανίδης αναφέρθηκε ακόμη στη συμπαράσταση και εξαιρετική συνεργασία
που έχουν οι φορείς του εγχειρήματος με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κυρία Μιχαηλίδου μάς στηρίζει πάντα και έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία μαζί της, άλλωστε ήταν και στα εγκαίνια της καφετέριας».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΔΚΜ

Καταδικάζει βία και απειλές
κατά αιρετών και θεσμών
Η ΠΕΔΚΜ προτίθεται να παρέμβει πολιτικά καταδικάζοντας όλα τα φαινόμενα
βίας και απειλών που δέχονται τον τελευταίο καιρό αιρετοί και θεσμοί. Προς
τούτο, το προεδρείο της Ένωσης των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης και τον
προϊστάμενο της Εισαγγελίας, με αίτημα την προστασία των θεσμών και των εκπροσώπων τους. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εκφράζοντας το
ΔΣ, αναφέρθηκε στην εμπρηστική επίθεση που εκδηλώθηκε στο δημαρχείο
Θερμαϊκού, την απειλητική επιστολή που έστειλαν οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» στον δήμαρχο Κιλκίς και σε ανάλογα περιστατικά βίας και εκβιασμού στα δημαρχεία Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Νεάπολης-Συκεών κ.λπ. «Πρόκειται για φαινόμενα επικίνδυνα και η έκφραση της καταδίκης μας πρέπει να είναι στον ανώτατο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος της
ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Πύργος

Ο δήμος θέτει θέμα διαχείρισης
του ΦΟΔΣΑ Ηλείας

Άμεση σύγκληση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Ηλείας ζητάει ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, προκειμένου να συζητηθούν φλέγοντα θέματα διαχείρισης και οικονομίας. Ο δήμαρχος θεωρεί δυσβάστακτο τέλος ταφής υπολειμμάτων τα 20 ευρώ τον τόνο, και δη σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Και ερωτά: Πόσες θα είναι οι ποσότητες που θα έρθουν από άλλες περιοχές στο ΧΥΤΥ και στη ΜΕΑ στην
Τριανταφυλλιά και πού θα καταλήξουν τελικά τα στερεά απόβλητα.

Θεσσαλονίκη

Παρατείνει τη ρύθμιση κορονοχρεών
Παρατείνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τη δυνατότητα ένταξης
στην ευνοϊκή ρύθμιση που είναι σε ισχύ για την αποπληρωμή σε
έως και 100 δόσεις των οφειλών η Δημοτική Αρχή της συμπρωτεύουσας. Πρόκειται για οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας και αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, διευθετούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την
περίοδο από τις 15/02/2020 έως τις 30/11/2021 και είναι βεβαιωμένες στα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

!

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

Επανασυνδέει
το φως σε οικονομικά
αδύναμα νοικοκυριά

Επεκτείνεται η ρύθμιση για επανασύνδεση
του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι η στήριξη των οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, κι έλαβε υπ’ όψιν τη νέα Κοινή
Υπουργική Απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις:
• Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή
ρεύματος της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31/12/2021
• Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και
• Να παραμένουν αποσυνδεδεμένα μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
• Να πληρούν τα απαιτούμενα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια.

ΠΕΔ Κρήτης - ΕΕΤΑΑ

Προγραμματική σύμβαση
για ανάδειξη της ιστορίας
της τυπογραφίας

Προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη και τη
διάδοση της ιστορίας και της τέχνης της τυπογραφίας
καθώς και τη συνεχή μετεξέλιξή της από την έντυπη
μορφή στην ψηφιακή υπέγραψαν για την ΠΕΔ Κρήτης ο
πρόεδρός της Γιάννης Κουράκης και για την ΕΕΤΑΑ ο
πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι στην Κρήτη λειτουργεί το εμβληματικό και μοναδικό στην Ελλάδα «Μουσείο Τυπογραφίας», Γιάννη
και Ελένης Γαρεδάκη. Το εν λόγω μουσείο έχει επιλεγεί
ως χώρος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών της Κρήτης.

Χανιά

Στο ΠΕΠ Κρήτης η διαχείριση
των βιοαποβλήτων
Η διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Χανίων εντάσσεται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
πόλης των Χανίων και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτης 2014-2020, σύμφωνα με απόφαση του οικείου
περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει προϋπολογισμό
782.861 ευρώ και θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Χανίων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
«πέρασαν» ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα «χάνοντας» στην ψηφοφορία; Μάλιστα οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης είναι ήδη
έτοιμες να προσβάλουν τη νομιμότητά τους, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον δήμαρχο
που αρνήθηκε να βάλει στην
ψηφοφορία τα αντίστοιχα
σχέδια που είχαν καταθέσει
εκείνοι…

Συμφωνεί αλλά
διεκδικεί

Το μείζον ζήτημα του έργου της διάνοιξης και επέκτασης της λεωφόρου
Κύμης ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος με
τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Ο δήμαρχος
επανέλαβε στον υπουργό ότι ο Δήμος
Ηρακλείου Αττικής επικροτεί τη διάνοιξη της λεωφόρου Κύμης, καθώς ο
νέος δρόμος θα λύσει σημαντικά κυκλοφοριακά ζητήματα, εκτρέποντας
τη διαμπερή κυκλοφορία από το να
διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό
της πόλης, διεκδικεί όμως η κατασκευή του έργου να γίνει με όρους
που δεν θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, ζητά να κατασκευαστεί η διάνοιξη με υπογειοποίηση του τμήματος της επέκτασης που
διέρχεται εντός των ορίων του Ηρακλείου, προκειμένου να μη διαταραχτεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων
της πόλης.

Πλήρης εκσυγχρονισμός
του συστήματος
καθαριότητας

Ν

έα εποχή για την καθαριότητα,
την ανακύκλωση αλλά και την
αισθητική αναβάθμιση της
Αθήνας σηματοδοτεί η εγκατάσταση
350 συστημάτων βυθιζόμενων κάδων
στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας. Ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας
εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», θα τοποθετήσει τους
βυθιζόμενους κάδους και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα, αντικαθιστώντας,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 1.750 συμβατικούς κάδους απορριμμάτων και
εξοικονομώντας κοινόχρηστους χώρους σε περίπου 1.400 σημεία της πόλης. Στόχος μέσω αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος, που θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας, είναι -μεταξύ άλλων- η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν σε ταφή, αλλά
και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση
της πόλης. Αυτή την περίοδο, τα τεχνικά συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης προχωρούν στη διαδικασία της
χωροθέτησης, ώστε μέσα στους επόμενους
πέντε μήνες να έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα
46 συστήματα υπόγειων κάδων, με προτεραιότητα στα εμπορικά σημεία του κέντρου.
Στο ίδιο πρόγραμμα, ύψους 22,6 εκατ. ευρώ,
εντάσσεται και η τοποθέτηση 50 «γωνιών ανα-

κύκλωσης» και στις επτά δημοτικές κοινότητες με διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και μία σειρά εντατικών δράσεων ενημέρωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών. «Πιστοί
στο όραμά μας για μια καθαρή και βιώσιμη πόλη και έχοντας εξασφαλίσει αυτή την πολύ σημαντική χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, ρίχνουμε στη μάχη της καθαριότητας και
της ανακύκλωσης το μεγάλο “όπλο” των σύγχρονων βυθιζόμενων κάδων», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ψήφισμα για την επαναφορά των εφημεριών
Υπέρ της επαναφοράς των απογευματινών και βραδινών εφημεριών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και
της λειτουργίας όλων των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ» τάχθηκε με
ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Μάλιστα, το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε κατά απόλυτη
πλειοψηφία στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, εκδόθηκε σε συνέχεια και της σχετικής επιστολής-ψηφίσματος που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, κατόπιν της ομόφωνης σύμφωνης γνώμης
όλων των παρατάξεων του διοικητικού συμβουλίου του ΙΣΑ. Συγκεκριμένα, το ψήφισμα
καλεί το υπουργείο Υγείας να επαναφέρει στην κανονική του λειτουργία το Παίδων Πεντέλης, διασφαλίζοντας έτσι το κρίσιμο αγαθό της άμεσης πρόσβασης στη δημόσια υγεία των
παιδιών των οικογενειών του Βορείου Τομέα Αθηνών και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής και να αποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία του «Σισμανόγλειου - Αμαλία Φλέμινγκ»,
επαναλειτουργώντας και πάλι όλα τα τμήματα ζωτικής σημασίας.

Ζητά περισσότερα
self tests
Με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα, ο δήμαρχος ΜοσχάτουΤαύρου Ανδρέας Ευθυμίου επισημαίνει την έλλειψη self tests στις
σχολικές μονάδες και τους δήμους. Συγκεκριμένα τονίζει ότι ο
αριθμός των self tests που έχει
προβλεφθεί να παρέχεται στα
σχολεία δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, καθώς δεν παρέχονται επιπλέον tests στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που
απαιτείται να επανελεγχθούν όταν
διαπιστώνεται κρούσμα εκπαιδευτικού ή μαθητή στο σχολείο. Επίσης, επισημαίνει ότι δεν παρέχονται καθόλου self tests στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στα
κυλικεία και στους σχολικούς τροχονόμους που παρέχουν υποστήριξη στη λειτουργία των σχολικών
μονάδων, με αποτέλεσμα οι δήμοι
να προσπαθούν να καλύψουν τις
ανάγκες με ίδιους πόρους.

Σε εγρήγορση δήμοι
και περιφέρειες
Σε αυξημένη ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της
αυτοδιοίκησης και σε προετοιμασία των κοινωνικών δομών, ενόψει
του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας «Ελπίς», κάλεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας με επιστολή του
προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας. Επικαλούμενος τα προγνωστικά στοιχεία
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της ΕΜΥ για πυκνές χιονοπτώσεις και μεγάλη πτώση της
θερμοκρασίας, ο κ. Πέτσας ζητά
από τους επικεφαλής των ΟΤΑ να
θέσουν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια αυξημένης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ζητά να προετοιμάσουν κατάλληλα τις κοινωνικές δομές των
υπηρεσιών τους με πρώτο μέλημα
την προστασία της ζωής και της
υγείας των πολιτών.
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Η Ιταλία αναζητά τον επόμενο πρόεδρο
Η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου
στην Ιταλία ξεκινά τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι στον ρόλο του φαβορί σε
μια αναμέτρηση με έντονο παρασκήνιο. Η περίπλοκη εκλογική διαδικασία, που συγκρίνεται
ενίοτε με το παπικό κονκλάβιο, προσελκύει το
διεθνές ενδιαφέρον λόγω ακριβώς της πιθανότητας να μεταπηδήσει ο 74χρονος «σούπερ Μάριο» στο ύπατο αξίωμα -ένα πόστο με το οποίο
φλέρταρε έντονα και ο 85χρονος Σίλβιο Μπερλουσκόνι, προτού κάνει πίσω, αφού δεν φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετές ψήφους για να
εκλεγεί.
Ο ρόλος του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας διαθέτει σημαντική εξουσία σε περιόδους
πολιτικών κρίσεων, από τη διάλυση του Κοινοβουλίου μέχρι την επιλογή πρωθυπουργών. Και η

Ν

έα εμπόδια στον διάλογο για την
κρίση στην Ουκρανία όρθωσαν
τόσο η ρωσική όσο και η αμερικανική πλευρά στις σύντομες
συνομιλίες που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών χθες στη Γενεύη.
Η συνάντηση των Άντονι Μπλίνκεν και
Σεργκέι Λαβρόφ κράτησε μόλις 90 λεπτά
και εκτυλίχθηκε σε ηλεκτρισμένο κλίμα,
καθώς ο διάλογος «τορπιλίστηκε» προτού
καν ξεκινήσει. Η Ρωσία έθεσε εκ προοιμίου
ζήτημα αποχώρησης των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
και οι ΗΠΑ ζήτησαν την απελευθέρωση δύο
Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στη
Ρωσία, αλλά και αποδείξεις ότι η Μόσχα δεν
ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία.
Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που
ακολούθησε, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι
η Ρωσία αναμένει τώρα τις γραπτές απαντήσεις των ΗΠΑ για τις απαιτήσεις που έχει
διατυπώσει για την ασφάλειά της.
Η Μόσχα ζητά νομικά δεσμευτική εγγύηση ότι θα αποκλειστεί μελλοντική ένταξη
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και την
απομάκρυνση των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων και
οπλικών συστημάτων από τις χώρες που εντάχθηκαν στη Συμμαχία μετά το 1997 -στις
οποίες περιλαμβάνονται η Πολωνία, οι
πρώην σοβιετικές δημοκρατίες Εσθονίας,
Λιθουανίας και Λετονίας και βαλκανικά
κράτη. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν απορρίψει τις ρωσικές απαιτήσεις.
Ο Άντονι Μπλίνκεν ξεκαθάρισε από την
πλευρά του ότι η απάντηση της Ουάσιγκτον
και των συμμάχων της θα είναι «ομόψυχη,
ταχεία και δριμεία» σε περίπτωση ρωσικής
εισβολής στη Ουκρανία, αν και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να αναζητούν διπλωματική λύση στην
κρίση.

Ιταλία χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ
έναν πρόεδρο που θα ενώνει και θα λειτουργεί
σταθεροποιητικά, καθώς τυχόν κλυδωνισμοί θα
απειλήσουν την εκταμίευση των 200 δισ. ευρώ
από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Η εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να
πλήξει «σαν σεισμός την κυβέρνηση», προειδοποίησε χθες η «Corriere della Sera». Σε περίπτωση που ο Ντράγκι παραμείνει στην πρωθυπουργία, η λίστα των πιθανών διεκδικητών της
προεδρίας είναι μακρά, αν και λίγοι διαθέτουν
ικανή υποστήριξη. Στους πιθανούς υποψηφίους
περιλαμβάνονται ο πρώην πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι, ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Τζουλιάνο Αμάτο και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο
Πρόντι.

ΡΩΣΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διπλωματικός πυρετός
για εκτόνωση της κρίσης

Παρόμοιες δηλώσεις περί «συντονισμένης και σκληρής απάντησης» στη ρωσική
επιθετικότητα έκαναν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Μόσχα ότι θα πληρώσει «μεγάλο» τίμημα σε περίπτωση που επιτεθεί
στρατιωτικά στην Ουκρανία.

Aρνείται για την εισβολή
Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περί τους
120.000 στρατιώτες στη μεθόριο με την ανατολική Ουκρανία, αλλά αρνείται ότι σχεδιάζει εισβολή. Νέα στοιχεία για μια τεράστια
στρατιωτική συσσώρευση σε κοντινή από-

σταση από την Ουκρανία προέκυψαν σε δορυφορικές εικόνες της 19ης Ιανουαρίου, οι
οποίες δείχνουν στρατιωτικό εξοπλισμό
συγκεντρωμένο σε δύο βάσεις, που βρίσκονται στα 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα
της Ρωσίας με την Ουκρανία.
Το Κίεβο κατηγόρησε χθες τη Ρωσία ότι
αύξησε τις παραδόσεις όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στους φιλορώσους
αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική
Ουκρανία, στέλνοντάς τους άρματα μάχης,
συστήματα πυροβολικού και πυρομαχικά.
Κατήγγειλε επίσης τη Μόσχα ότι «στρατολογεί ενεργά μισθοφόρους» στη Ρωσία
και τους εκπαιδεύει για να τους στείλει να

πολεμήσουν στην Aνατολική Ουκρανία.
Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε
άδεια σε Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και
Βρετανία να στείλουν αμερικανικής κατασκευής πυραύλους και άλλο στρατιωτικό
εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η Μόσχα «απάντησε» με ένα μπαράζ από ναυτικά γυμνάσια,
στα οποία αναμένεται να πάρουν μέρος συνολικά πάνω από 140 πολεμικά πλοία και
περισσότερα από 60 αεροσκάφη, αψηφώντας έτσι επί του πρακτέου τις εκκλήσεις των
Δυτικών για αποκλιμάκωση.
Ρωσικές δυνάμεις πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε, να πάρουν μέρος σε στρατιωτικές ασκήσεις, ξεκινώντας από τώρα και για
τον επόμενο μήνα, σε διάφορα σημεία της
υφηλίου τα οποία χαρακτηρίζονται σημαντικά για τα ρωσικά συμφέροντα: στον Κόλπο
του Ομάν (μαζί, μάλιστα, με δυνάμεις από το
Ιράν και την Κίνα), στη Μεσόγειο, στον βορειοανατολικό Ατλαντικό και στον Ειρηνικό.

Ηλεκτρισμένο το κλίμα
στις πρώτες δηλώσεις Μπλίνκεν Λαβρόφ - Το ΝΑΤΟ απέναντι
στα ρωσικά στρατεύματα
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Αρκτική: Το νέο Ελντοράντο!

Ο

ι πάγοι λιώνουν, εμπρός για το νέο
Ελντοράντο της Αρκτικής! Ένας
κυριολεκτικά ψυχρός πόλεμος,
με έπαθλο δισεκατομμύρια δολάρια, έχει αρχίσει ανάμεσα στους μεγάλους
παγκόσμιους παίκτες. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η
Κίνα ανταγωνίζονται για πρόσβαση στον τεράστιο ορυκτό πλούτο, στα νέα θαλάσσια περάσματα και τις στρατιωτικά στρατηγικές περιοχές του παγωμένου ωκεανού.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας ανακοίνωσαν ότι
υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κατασκοπείας
από τη Ρωσία και την Κίνα εις βάρος της,
αναφέροντας ονομαστικά την Αρκτική, μια
αχανή πολική περιοχή, που κρύβει κάτω από
τους πάγους της το ένα τέταρτο των παγκοσμίως γνωστών αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Εκτιμάται ότι στον Αρκτικό Κύκλο
βρίσκεται το 20-25% των ανεκμετάλλευτων
πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου του
πλανήτη, καθώς και κοιτάσματα σπανίων
γαιών και άλλων σημαντικών υλών, όπως ουράνιο, χρυσός και κοβάλτιο.

Το «παγωμένο χρυσωρυχείο»
Έτσι, οι οκτώ χώρες που βρίσκονται γύρω
από την Αρκτική (ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και
Σουηδία) επιδίδονται σε έναν αγώνα διεκδίκησης του «παγωμένου χρυσωρυχείου». Αλλά και η μη αρκτική Κίνα έχει κάνει ήδη τεράστιες επενδύσεις για την εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής.
Εξαιτίας της τήξης των πάγων, η Αρκτική
αναμένεται να γίνει πλεύσιμη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών από το 2060, γεγονός που θα ανοίξει για τα καλά τη λεγόμενη
Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή, η οποία θα επι-

τρέπει το πέρασμα από τον Ατλαντικό στον
Ειρηνικό Ωκεανό μέσω της βόρειας ακτής
της Σιβηρίας. Η διάρκεια του ταξιδιού από
την Κίνα στη Βόρεια Ευρώπη θα μειωθεί έτσι
κατά το ένα τρίτο και θα γίνει 12 ημέρες συντομότερη από ό,τι η παραδοσιακή διαδρομή
μέσω της διώρυγας του Σουέζ.
Εξ ου και το έντονο ενδιαφέρον της Λαϊκής
Κίνας, η οποία ελέγχει σημαντικό μέρος του
διεθνούς εμπορίου μέσω των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών και της τεράστιας μεταφορικής ικανότητας που διαθέτει.
Αλλά ο μεγάλος παίκτης στην Αρκτική είναι αναμφίβολα η Ρωσία, η οποία διαθέτει
τεράστια ανεκμετάλλευτα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Σιβηρία και
στην ανοικτή θάλασσα της Αρκτικής. Η εκμετάλλευσή τους είναι απολύτως κρίσιμη για
την οικονομία της, καθώς σήμερα το 80% των
εξαγωγών της Ρωσίας και το 32% των δημοσίων εσόδων της προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας και πρώτων υλών. Επιπροσθέτως, το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα
της προσφέρει μεγάλα οικονομικά και εμπορικά πλεονεκτήματα χάρη στον υπό διαμόρφωση στρατηγικό άξονά της με την Κίνα.

Σινορωσικός άξονας
Η σινορωσική συνεργασία στην Αρκτική
είναι μια πρακτική και αμοιβαία επωφελής

συμφωνία και για τις δύο πλευρές: η Ρωσία
διαθέτει τη γεωγραφική εγγύτητα, τα πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά και την εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη του Βορείου
Περάσματος, και η Κίνα έχει τα οικονομικά
μέσα για την υποστήριξη μιας τέτοιας προσπάθειας. Ήδη από τον Ιούνιο του 2019, οι
δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες
άνω των 20 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση
των οικονομικών δεσμών, προσβλέποντας
σε αύξηση του ετήσιου όγκου του εμπορίου
μεταξύ Ρωσίας και Κίνας σε 200 δισ. δολάρια
τα επόμενα χρόνια.
Επιπλέον, καμία άλλη χώρα δεν έχει στρατιωτικοποιήσει τον Αρκτικό Βορρά σε τέτοιο
βαθμό όσο η Ρωσία. Και κανένας δεν μπορεί
να ανταγωνιστεί τον στόλο της, με τα 40 παγοθραυστικά που χρησιμοποιούνται για την
εκκαθάριση των θαλάσσιων διόδων για
στρατιωτική και άλλες χρήσεις.

Αντιπαλότητα
Την τελευταία δεκαετία, η Μόσχα οικοδομεί μια πρωτοφανή στρατιωτική παρουσία
στην Αρκτική και δοκιμάζει νέα όπλα εκεί,
όπως το πυρηνικό της υποβρύχιο στο
Μπέλγκοροντ, το οποίο μπορεί να φέρει ακόμα και τορπίλη με πυρηνική κεφαλή, την Poseidon.
Καθώς η Ρωσία κατέχει περίπου το 40%

των συνολικών αρκτικών χερσαίων εκτάσεων, αναζωπυρώνεται η ψυχροπολεμική αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ ως προς τα θέματα αντιπυραυλικής άμυνας, με τις δύο χώρες να
αποστέλλουν προηγμένα μαχητικά στην Αρκτική.
Η στρατηγική των ΗΠΑ στην Αρκτική συνίσταται κυρίως στον περιορισμό της ρωσικής
στρατιωτικής παρουσίας και στην ανάσχεση
της κινεζικής επιρροής, ώστε να προστατευθεί το αμερικανικό έδαφος από μια ενδεχόμενη επίθεση από τον Βορρά, και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους του παγωμένου ωκεανού.
Όπως και αλλού, η έντονη κινητοποίηση
της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα και την παντοδυναμία
τους στη θάλασσα.
Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει την κατασκευή τριών νέων παγοθραυστικών, συνολικού κόστους 2,6 δισ. δολαρίων.
Ταυτοχρόνως, οι ΗΠΑ προχωρούν σταθερά,
σε συνεννόηση με τον Καναδά, στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους στην
Αρκτική.

Ψυχρός πόλεμος με έπαθλο δισ.
δολάρια - ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα
ανταγωνίζονται για πρόσβαση
στον τεράστιο ορυκτό πλούτο, στα
νέα θαλάσσια περάσματα και στις
στρατιωτικά στρατηγικές περιοχές
του παγωμένου ωκεανού
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λλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς, που αποτυπώθηκε στον
μειωμένο τζίρο του λιανεμπορίου
στα τρόφιμα, καταγράφηκε τον
περασμένο Δεκέμβριο, καθώς τα νοικοκυριά αναγκάζονται να αλλάξουν τις προτεραιότητες λόγω της συγκυρίας.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΧΡΗΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Έχασαν τα σουπερμάρκετ,
κέρδισαν τα είδη bazaar

loukas1972@gmail.com

Τα νοικοκυριά φαίνεται ότι περιόρισαν τις
αγορές τους σε πιο… απαραίτητα πράγματα,
καθώς οι αυξημένοι λογαριασμοί της ενέργειας και οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων κατά 1% στο σύνολο του οργανωμένου
εμπορίου. Ταυτόχρονα, φαίνεται μια σημαντική τάση αλλαγής στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, καθώς καλλυντικά και άλλα…
περιττά είδη μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Κάτω 2,4% το γρήγορο φαγητό
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας
ερευνών NielsenIQ, τον Δεκέμβριο σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων 2,4% στο γρήγορο φαγητό, γεγονός το οποίο οφείλεται
κατά κύριο λόγο στη συγκράτηση της ζήτησης για την κατηγορία τροφίμων και ποτών.
Μάλιστα, η αξία των προϊόντων ήταν μειωμένη κατά 2,9%. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι όλες τις εβδομάδες του Δεκεμβρίου οι
πωλήσεις σημείωσαν αρνητική τάση, με
εξαίρεση την τελευταία εβδομάδα (27/1202/01), στην οποία σημειώθηκε αύξηση 5,1%,
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020, όπου η χώρα βρισκόταν σε lockdown.
Σημειώνεται ότι ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο,
καθώς κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου
πραγματοποιείται πάνω από το 10% του ετήσιου τζίρου αυτού.
Τα προϊόντα bazaar -ήτοι προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, συσκευές- σημείωσαν τον

υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με 14,9%, ενώ
μόνο την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου η αύξηση των πωλήσεων έφτασε στο
39,9%. Αντιθέτως, τα φρέσκα προϊόντα παρουσίασαν μείωση πωλήσεων 0,9% στο σύνολο του μήνα.

Διαφοροποιήσεις
Εντυπωσιακό στοιχείο στις πωλήσεις του
Δεκεμβρίου αποτελεί αναμφισβήτητα η
έκρηξη των πωλήσεων ζυμαρικών κατά
19,5%. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο
σε σχέση με το σύνολο του έτους, ενώ κατά
9,8% αυξήθηκαν οι πωλήσεις τσαγιού και
αφεψημάτων, περιορίζοντας τις απώλειες
στο σύνολο του έτους στο 1,1%.

Από την άλλη πλευρά, τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τις προτιμήσεις των καταναλωτών στα λεγόμενα «αγαθά ελαστικότητας»,
όπως είναι τα καλλυντικά και οι βαφές. Για
παράδειγμα, οι βαφές μαλλιών και τα καλλυντικά σημείωσαν κάθετη πτώση πωλήσεων κατά 20,8% και 35,9% αντίστοιχα, τα
οποία, ωστόσο, είχαν σημειώσει μεγάλη
άνοδο τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η χώρα
βρισκόταν σε lockdown.
Η νέα άνοδος του πληθωρισμού τον τελευταίο μήνα του 2021 αποτυπώθηκε στις
εντυπωσιακές αυξήσεις των τιμών σε ανελαστικά αγαθά του μέσου νοικοκυριού, ενώ
οι φουσκωμένοι λογαριασμοί του ρεύματος

περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών. Έτσι, λειτουργεί η διαδικασία του
ντόμινο, καθώς οι καταναλωτές περικόπτουν έξοδα και περιορίζονται σε μικρότερες ποσότητες των απολύτως απαραίτητων
αγαθών.

Αλλαγή καταναλωτικής
συμπεριφοράς - Μείωση τζίρου
στα τρόφιμα, «ψαλίδι»
στα περιττά και απογείωση
για ζυμαρικά και αφεψήματα!

Πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ το κόστος από την αύξηση του φυσικού αερίου
Τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ κοστίζει στην ελληνική οικονομία
η έκρηξη της τιμής του φυσικού αερίου, ενώ αν συνεχιστούν
οι σημερινές υψηλές τιμές, τότε το κόστος δεν θα σταματήσει
να αυξάνεται.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, για κάθε 10 ευρώ αύξηση της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου, η οικονομία… μετράει κόστος 600
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρυσι η τιμή του αερίου διαπραγματευόταν μεταξύ 15 και 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ
τώρα βρίσκεται στα 70 ευρώ και μέσα στον Δεκέμβριο είχε
φτάσει ακόμη και στα 180 ευρώ, έστω και για λίγο μέσα σε μια

συνεδρίαση. Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, «η ακρίβεια είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενη και δεν υπάρχει μαγικός
τρόπος για να μειωθούν οι τιμές», ενώ από την άλλη το όφελος από την αύξηση των διεθνών ναύλων αποφέρει κάποια
κέρδη για την οικονομία, αλλά στοιχίζει αρκετά σχεδόν σε
όλη την γκάμα των εισαγόμενων προϊόντων.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών δεν μάσησε τα λόγια του στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «τις αυξήσεις των
διεθνών τιμών αναπόφευκτα θα τις πληρώσουμε είτε με τον
έναν είτε με τον άλλο τρόπο», ενώ αναγνώρισε ότι «μακροχρόνια μπορεί να κάνεις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας ή μέσω του “Εξοικονομώ”, αλλά βραχυχρόνια θα
τις πληρώσεις». Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η κυβέρνηση θα
συνεχίσει την υλοποίηση στοχευμένων μέτρων στήριξης,
ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Σκυλακάκης, «η πιθανότητα
με έναν μαγικό τρόπο να έρθει κάποιος από το υπερπέραν και
να μας δώσει μερικά δισεκατομμύρια ακόμη για να μην
υπάρξει καμία επίπτωση, είναι μηδενική». Μάλιστα, άσκησε
αυστηρή κριτική σε όσους ζητούν ανέφικτα πράγματα, λέγοντας ότι «όποιος νομίζει ότι έχει βρει το μαγικό αυτό χαλί
που κουβαλά λεφτά στην ελληνική οικονομία, δεν έχει συναίσθηση της πραγματικότητας».
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ΧΡΗΜΑ

ΑΑΔΕ: Πάρτι
φοροδιαφυγής στο
ενδεκάμηνο του 2021
Το 80% των μεγάλων υποθέσεων εταιρειών
και φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν
έκρυβε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, ενώ
το 50% των επαγγελματιών δεν εκδίδει αποδείξεις!
Αυτά είναι τα ευρήματα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τους ελέγχους
που πραγματοποιήθηκαν το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα,
έγιναν 1.175 ειδικές έρευνες σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 900
περιπτώσεις!
Μάλιστα, τα διαφυγόντα έσοδα
για το Δημόσιο
από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθαν
σε 745,41 εκατ. ευρώ ή 828.000 ευρώ ανά περίπτωση. Οι έλεγχοι που γίνονται, αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ΦΠΑ, περιπτώσεις «καρουζέλ» και «εξαφανισμένους» εμπόρους. Από την άλλη πλευρά, σε 14.990 ελέγχους που έγιναν σε επιχειρήσεις του εμπορίου, διαπιστώθηκε ότι οι
7.497 εξ αυτών δεν εξέδιδαν αποδείξεις (ποσοστό 49,98%). Τα διαφυγόντα έσοδα ανήλθαν
σε 10,21 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα
9,59 εκατ. ευρώ.

Τρίτη στην ΕΕ
η Ελλάδα σε δαπάνες
έρευνας-ανάπτυξης
Ρεκόρ δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη σημείωσε η Ελλάδα το 2020, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσει να αποτελεί τον «φτωχό συγγενή». Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 2020 οι κρατικές επιχορηγήσεις
απογειώθηκαν στο 1,463 δισ. ευρώ ή 0,89%
του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από τον μέσο όρο της
ΕΕ (0,67%) αλλά και της Ευρωζώνης (0,69%). Ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδη επεσήμανε ότι η επιτυχία οφείλεται στη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο υφυπουργός Χρίστος
Δήμας επεσήμανε ότι η πολύ μεγάλη αύξηση
της κρατικής χρηματοδότησης για έρευνα και
ανάπτυξη το 2020 είναι απτή απόδειξη πως η
ουσιαστική στήριξη της έρευνας και καινοτομίας είναι στρατηγική μας προτεραιότητα.

Στυλοβάτες του τουρισμού
Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί

E

ξι εκατομμύρια τουρίστες από
Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και
ΗΠΑ έκαναν τη… διαφορά στις
ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά
το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2021, καθώς με την αύξηση της μέσης
δαπάνης τους συνέβαλαν καθοριστικά
στην έκρηξη των τουριστικών εσόδων,
τα οποία διαμορφώθηκαν στο 60% των
αντίστοιχων του 2019.

Πλεόνασμα 9,47 δισ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος στο ενδεκάμηνο
του 2021, το ταξιδιωτικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 9,47 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν
στα 10,477 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από την κρουαζιέρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις του περυσινού προϋπολογισμού, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν
θα ξεπερνούσαν τα 9 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν και τα στοιχεία του Δεκεμβρίου,
προκειμένου να καταγραφεί η πλήρης εικόνα αφίξεων και εισπράξεων για την περυσινή χρονιά.
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 219,3%,
καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

κατά 25,6%. Ενδεικτικό γεγονός είναι ότι
το ταξιδιωτικό πλεόνασμα το δύσκολο
2020 είχε διαμορφωθεί στα 3,524 δισ.
ευρώ και εκτινάχθηκε στα 9,47 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του
ενδεκάμηνου είναι αυξημένες κατά
144,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Οι εισπράξεις από κατοίκους της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν
σε 5,562 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες
κατά 132,7%, ενώ οι αντίστοιχες από κατοίκους χωρών εκτός Ευρωζώνης (από
την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27) ανήλθαν
σε 1,258 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180,4%.

66,5%. Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, οι ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ανήλθαν σε 9.964.000, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 105,9% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ οι εκτός
ΕΕ ταξιδιώτες ανήλθαν σε 4.361.000, σημειώνοντας αύξηση 78,8%.
Οι περισσότεροι τουρίστες ήρθαν από
τη Γερμανία και ανήλθαν σε 2.968.000
ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση κατά
95,2% σε σχέση με το 2020. Ακολούθησαν οι Βρετανοί με 1.548.000 ταξιδιώτες
(45,9% περισσότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2020) και στη συνέχεια οι Γάλλοι με 1.159.000 (αύξηση
148,6%) και οι Αμερικανοί με 382.000
(αύξηση 266%). Στα αξιοσημείωτα, ο
υπερτριπλασιασμός των Ρώσων τουριστών, οι οποίοι ανήλθαν σε 112.000 ταξιδιώτες, με αύξηση 350,1%.

Άνοδος 96,8%
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
αυξήθηκε κατά 96,8% και διαμορφώθηκε
σε 14.324.000 ταξιδιώτες έναντι 7.278.000
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 106,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών
συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά

Στα 10,5 δισ. ευρώ
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
το ενδεκάμηνο ΙανουαρίουΝοεμβρίου 2021 - Αυξήθηκε
κατά 25,6% η μέση δαπάνη
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Επιλεκτικό ενδιαφέρον και
μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο

Η

υποχώρηση του τζίρου στις τελευταίες συνεδριάσεις κάτω από το
ψυχολογικό όριο των 100 εκατ. ευρώ προκαλεί εύλογο προβληματισμό για το
αν η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να κατακτήσει υψηλότερα επίπεδα τιμών. Οι περισσότεροι από τους εγχώριους αναλυτές
προκρίνουν σαν επικρατέστερο σενάριο τη
διατήρηση του επιλεκτικού ενδιαφέροντος
και την αυξημένη μεταβλητότητα, ρίχνοντας πάντα «κλεφτές ματιές» και στις διαθέσεις των διεθνών αγορών. Τεχνικά, όσο ο
Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 949-950 μονάδων, έχει ανοδικά περιθώρια για κίνηση προς τις 1.013 μονάδες.
Οι ελπίδες για τετραψήφια νούμερα του
δείκτη θα ελαχιστοποιηθούν με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 900-895 μονάδων, με ενδιάμεση στήριξη στις 927-923 μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις στις 888, 878 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 877 και 865 μονάδες. Οι ΚΜΟ 30, 60, 90
και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών «συνωστίζονται» στη ζώνη 922-895. Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 μονάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρό τους τις 2.366-2.371 και 2.390 μονάδες.

Ο Χαράλαμπος Δαμάσκος προσωρινός CEO στη ΣΤΑΣΥ
Οι Συγκοινωνίες Αθηνών ( Όμιλος ΟΑΣΑ) ανακοίνωσαν ότι, μετά
την υποβολή παραίτησης του CEO της ΣΤΑΣΥ Νικόλαου Χαιρέτα,
προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο
πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Δαμάσκος. Ο κ. Δαμάσκος
είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστήμιου Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και είναι
πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας από τον Μάρτιο του 2020. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος
του υπουργού Υγείας για θέματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
την περίοδο 2014-2015. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων του Δήμου Αχαρνών και πρόεδρος της Επιχείρησης Ανάπτυξης, ενώ την περίοδο 2004-2011 διετέλεσε αντινομάρχης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής. Το διάστημα 2012-2017 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, όπως και του Οργανισμού Αθήνας στο
υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Κόβει» χρήμα η Τράπεζα της Ελλάδος
Στην κοπή 60.500.000 κερμάτων του ευρώ θα προχωρήσει η Τράπεζα της Ελλάδος
μέσα στο επόμενο διάστημα. Με απόφαση του Γιάννη Στουρνάρα και του Θόδωρου
Σκυλακάκη εγκρίθηκαν η κοπή και η κυκλοφορία 60.500.000 τεμαχίων μεταλλικών κερμάτων, συνολικής ονομαστικής αξίας 5,92 εκατ. ευρώ. Τα κέρματα αυτά
αφενός θα καλύψουν τις συναλλακτικές ανάγκες του 2022, αφετέρου θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αποθέματος. Συνολικά θα κοπούν 1.500.000 κέρματα των
2 ευρώ, 6.000.000 κέρματα των 20 λεπτών, 24.000.000 κέρματα των 5 λεπτών,
23.000.000 κέρματα των 2 λεπτών και 6.000.000 κέρματα του 1 λεπτού. Το κόψιμο
αυτού του χρήματος θα κοστίσει συνολικά 3,38 εκατ. ευρώ (έξοδα κοπής, τύπωσης και κυκλοφορίας). Ωστόσο, όποιος υποθέσει πως το ποσό του χρήματος που
θα κοπεί και το κόστος κοπής είναι σχετιζόμενα μεγέθη, απλώς κάνει λάθος.

Enterprise Greece: Πρόγραμμα
εξωστρέφειας τεχνολογικών
εταιρειών
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece), στο πλαίσιο
του καταστατικού της σκοπού, ενισχύει τον ελληνικό κλάδο καινοτομίας-τεχνολογίας και προωθεί
τις εξαγωγές, εγκαινιάζοντας το 2022 με ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και επιτάχυνσης των καινοτόμων
τεχνολογικών επιχειρήσεων της χώρας. Το φετινό
πρόγραμμα με τίτλο «Thriving Global Silicon Valley Program» θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με
τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre) και με εμπειρογνώμονες από τη Silicon Valley. Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει στις συμμετέχουσες τεχνολογικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, καθώς θα τις φέρει σε
άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley
ενώ παράλληλα θα τους δώσει την ευκαιρία να
γνωρίσουν το τεχνολογικό οικοσύστημα των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Intrakat: Προχωρά
σε ΑΜΚ έως 50,8 εκατ.
Η Intrakat ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά
ποσό έως 8.108.108,40 ευρώ, με την έκδοση έως
27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30
ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων
της εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης
στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 0,562748049940626
νέες μετοχές για καθεμία παλιά μετοχή της
εταιρείας. Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 1,90 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Πλειοψηφική συμμετοχή
στην Trastor αποκτά η Πειραιώς
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε
ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ (Τράπεζα Πειραιώς ή τράπεζα), κατέληξε σε συμφωνία με την WRED LLC (WRED), συνδεδεμένη
εταιρεία της Varde Partners, για την απόκτηση
του ποσοστού της WRED, 52% περίπου, στην
Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Trastor - η συναλλαγή). Το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής σε μετρητά θα
ανέλθει σε περίπου 98 εκατ. ευρώ (1,25 ευρώ
ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συναλλαγή
ενισχύει τη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς
για κινήσεις με θετική απόδοση κεφαλαίων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ενδιαφέρον για τη Διώρυγα Gas
βλέπει η Motor Oil

Κόντρα My Market efood για το 15λεπτο
ΕΥΑΘ: Δύο νέες δεξαμενές
για επάρκεια νερού
στη Θεσσαλονίκη

Υ

πέρ της Metro (My Market) έληξε η διαμάχη που
ξέσπασε με την efood market σχετικά με τον διαφημιστικό ισχυρισμό της τελευταίας ότι παραδίδει
τα προϊόντα του σουπερμάρκετ σε 15 λεπτά.
Σύμφωνα με την πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας
(http://www.see.gr/wpcontent/uploads/apofaseis/A5681.pdf), η υπόσχεση
που διατυπώνεται για παράδοση σε 15 λεπτά δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, είναι υπερβολική, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις, προσκρούει σε άρθρα
του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας
(ΕΚΔ-Ε) και θα πρέπει να τροποποιηθεί σε όλα τα μέσα
και υλικά που εμφανίζεται, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα σε αυτόν. Ειδικότερα, η Επιτροπή
ομόφωνα έκρινε ότι η διατύπωση «σε 15 λεπτά» υπόσχεται με τρόπο απόλυτο, κατηγορηματικό, χωρίς καμία επιφύλαξη ή προϋπόθεση ότι η παράδοση θα γίνει συγκεκριμένα σε 15 λεπτά, γεγονός το οποίο μάλιστα επιβεβαιώνεται εμφατικά στο ένα από τα δύο τηλεοπτικά, με
την εμφάνιση του ρολογιού που δείχνει να έχουν περάσει ακριβώς 15 λεπτά από την ώρα της παραγγελίας. Η
ξεκάθαρη αυτή υπόσχεση δημιουργεί την ανάλογη
προσδοκία στους καταναλωτές, η οποία όμως (προσδοκία) θα επαληθευτεί μόνο σε ποσοστό περίπου 40% των
παραγγελιών, ενώ το ποσοστό αυτό δεν γίνεται επαρκές
ούτε στα 20 λεπτά, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι οι καταναλωτές έχουν την ανοχή μίας εύλογης καθυστέρησης λίγων λεπτών.

Δωρεάν τηλεφωνική
εξυπηρέτηση ΔΕΔΔΗΕ
Τη νέα δωρεάν
τηλεφωνική
γραμμή -από κινητό και σταθερό- 800 400 4000
του Κέντρου Εξυπηρέτησης και
Βλαβών ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ, 800 400 4000, λειτουργεί
όλο το 24ωρο, τόσο για την αναγγελία βλαβών όσο και
για τα υπόλοιπα θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο
νέος αριθμός είναι πανελλαδικής εμβέλειας.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στη Σίνδο
(ΕΕΝΘ), με την υπογραφή σύμβασης για τη σύνταξη οριστικής μελέτης του έργου που θα μπορούσε να εξασφαλίσει
νερό για επιπλέον πληθυσμό 400.000 κατοίκων ημερησίως.
Όπως αναφέρει η ΕΥΑΘ, αντικείμενο της μελέτης αποτελούν ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση των δεξαμενών
και σημαντικών συνοδών έργων στην ΕΕΝΘ, τα οποία θα συνεισφέρουν: 1. Στην καλύτερη διαχείριση του εισερχόμενου
επιφανειακού νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα, 2. στην αύξηση της ημερήσιας αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης και επομένως 3. στην επάρκεια ύδατος για το πολεοδομικό συγκρότημα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μη δεσμευτική φάση
του Market Test για την εκδήλωση πρόθεσης δέσμευσης δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό
σταθμό (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου
Διώρυγα Gas, του Ομίλου Motor Oil, στους Αγίους
Θεοδώρους. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον
όμιλο, «εκδήλωση ενδιαφέροντος υπέβαλαν 15
ελληνικές και διεθνείς εταιρείες ενώ οι ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου που δεσμεύτηκαν για το σύνολο των προϊόντων που διατέθηκαν και για την πρώτη πενταετία λειτουργίας του
FSRU ήταν υπερδιπλάσιες των αρχικών εκτιμήσεων του ομίλου, αποδεικνύοντας με τον πλέον
εμφατικό τρόπο τη δυναμική της συγκεκριμένης
επένδυσης». Ο σταθμός θα αποτελέσει μια νέα
πύλη εισαγωγής που θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Το έργο προχωρά στην επόμενη, δεσμευτική, φάση μόλις αυτό εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

PepsiCo: «Top Employer 2022»

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια δεξαμενή στην είσοδο
της εγκατάστασης για ανεπεξέργαστο νερό, χωρητικότητας 5.500 m3 (ίσης με την υφιστάμενη), και άλλη μια δεξαμενή, επεξεργασμένου αυτήν τη φορά νερού, στην έξοδο
της εγκατάστασης χωρητικότητας 80.000 m3 (ίσης με την
υφιστάμενη).
Εκτός από τα έργα που συνοδεύουν τις δύο δεξαμενές
(έργα σύνδεσης με την υπάρχουσα υποδομή και πρόβλεψη για σύνδεση με μελλοντικές μονάδες), η μελέτη αφορά
και τον σχεδιασμό μιας επιπλέον δεξαμενής καθίζησης
και κορεσμού ασβέστη (στάδιο επεξεργασίας του νερού),
η οποία θα είναι αντίστοιχης χωρητικότητας (160 m3) με
την υπάρχουσα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της πρώτης.
Τα έργα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό
πλάνο ανάπτυξης 2020-2026 της ΕΥΑΘ που αφορά ένα
ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους
174 εκατ. ευρώ.

Για έβδομη συνεχή χρονιά η PepsiCo Hellas
έλαβε τον τίτλο του κορυφαίου εργοδότη, «Top
Employer 2022». Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας
της PepsiCo Hellas να επενδύει στο εργατικό δυναμικό της μέσα από την αδιάλειπτη αναζήτηση
ταλέντων, τη διαρκή ενίσχυση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους αλλά και τη δημιουργία ενός υποδειγματικού περιβάλλοντος εργασίας με άριστες εργασιακές συνθήκες.

Alpha Trust: Από 7/2 η καταβολή
μερίσματος
Από 7/2/2022 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,47 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη
προηγούμενων χρήσεων της Alpha Trust. Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την 30ή/12/2021 αποφάσισε, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018,
τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί
σε 0,4836226041 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω
ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό
που αντιστοιχεί στις 91.630 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,4983451618 ευρώ ανά μετοχή.
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Ξεχωριστό Ταμείο Μετάβασης
για τα Δυτικά Βαλκάνια

Ο

κλιματικός στόχος της ΕΕ για
το 2030 και το πακέτο «fit for
55» δεν θα επηρεάσουν μόνο
τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, μόλις τεθεί σε ισχύ,
θα έχει επίσης άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ).
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Η κατάσταση, όπως υποστηρίζουν το
CEE Bankwatch Network και το Green
Τank, «γίνεται ακόμα πιο πιεστική για τα
Δυτικά Βαλκάνια, αν αναλογιστεί κανείς
την αλληλεπίδραση των οικονομιών τους
με την ΕΕ, η οποία, εκτός από τον στόχο
κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050,
έθεσε ενδιάμεσο στόχο μείωσης καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σχέση
με τα επίπεδα του 1990». Σημειώνεται ότι
«ο αντίκτυπος που έχουν οι παραβάσεις
από την ηλεκτροπαραγωγή προερχόμενη

από λιγνίτη-λιθάνθρακα στη δημόσια
υγεία είναι τεράστιος, τόσο για τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για τις
χώρες της ΕΕ, λόγω διασυνοριακής ρύπανσης. Οι εκπομπές ρύπων από τους
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής λιγνίτη και
λιθάνθρακα εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνες για περίπου 19.000 θανάτους μεταξύ
2018 και 2020, από τους οποίους περίπου
10.800 σημειώθηκαν σε κράτη-μέλη της
ΕΕ, 6.500 στα Δυτικά Βαλκάνια και 1.700
σε άλλες γειτονικές χώρες. Το αντίστοιχο
κόστος για τον τομέα της υγείας εκτιμάται
μεταξύ 25,3 και 51,8 δισ. ευρώ». Διαπιστώθηκε ότι, το 2020, οι 18 σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και λιθάνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια εξέπεμψαν
2,5 φορές μεγαλύτερες ποσότητες CO2
από ό,τι οι 221 σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ΕΕ
αθροιστικά!

Απέτυχαν!
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση
«Comply or Close», οι χώρες των ΔΒ που
χρησιμοποιούν λιγνίτη και λιθάνθρακα
απέτυχαν να συμμορφωθούν με τα όρια
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ορίζονται

στα Εθνικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών,
εκπέμποντας τελικά πολύ μεγαλύτερες
ποσότητες ρύπων. Το μερίδιο λιγνίτη και
λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή έξι
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι το
εξής:
G Αλβανία: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 5,206 GWh. Μερίδιο
λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή: 0%.
G Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 17,493
GWh. Μερίδιο λιγνίτη και λιθάνθρακα
στην ηλεκτροπαραγωγή: 63%.

G Κόσοβο: Ακαθάριστη παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας 6,350 GWh. Μερίδιο
λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή: 95%.
G Μαυροβούνιο: Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας 3,431 GWh. Μερίδιο λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή: 44%.
G Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια): Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
5,870 GWh. Μερίδιο λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή: 60%.
G Σερβία: Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 37,600 GWh. Μερί-

Αυτό προτείνουν το CEE Bankwatch Network και το Green Τank:
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την αλληλεπίδραση των οικονομιών
τους με την ΕΕ και τον τεράστιο αντίκτυπο που έχουν
οι παραβάσεις από την ηλεκτροπαραγωγή προερχόμενη
από λιγνίτη-λιθάνθρακα στη δημόσια υγεία, τόσο για τις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για τις χώρες της ΕΕ,
λόγω διασυνοριακής ρύπανσης
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διο λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή: 68%.

Πράσινη στροφή
Κρίνεται συνεπώς απολύτως αναγκαία,
τονίζουν οι δύο Οργανισμοί, «η θέσπιση
ενός ξεχωριστού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που θα υποστηρίζει οικονομικά τις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετάβασης και τη στροφή σε πράσινες μορφές
ενέργειας. Όσο πιο γρήγορα μια χώρα
μειώνει την εξάρτησή της από τον λιγνίτη
και τον λιθάνθρακα, τόσο πιο επείγουσα
θα είναι η ανάγκη της για πόρους που θα
στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και θα
στρέψουν τις τοπικές οικονομίες προς
βιώσιμη κατεύθυνση».
Green Τank και CEE Bankwatch Network προτείνουν στις ηγεσίες των χωρών
αυτών, προς τους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής στα ΔΒ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΕΕ, τα εξής:
G Να ληφθούν υπόψη η ταχύτητα μετάβασης στη διανομή των κεφαλαίων, αξιολογώντας τον επείγοντα χαρακτήρα της
μετάβασης.
G Να ληφθεί υπόψη η ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής. Τα ΔΒ αντιμετωπίζουν μια σημαντική, πιο έντονη πρόκληση σχετικά με την ατμοσφαιρική
ρύπανση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ.
Επομένως, η οικονομική στήριξη σε
αυτές τις περιοχές θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και αυτή την πραγματικότητα.
vΘα ήταν σημαντικό οι χώρες να σχεδιάζουν τη μετάβαση αμέσως, αντί να περιμένουν μέχρι να είναι διαθέσιμη η χρηματοδότηση. Ξεκινώντας τον σχεδιασμό
νωρίς, θα έχουν σίγουρα πρόσθετα οικονομικά οφέλη.
Γρήγορη απεξάρτηση
Με βάση τα έξι σενάρια απολιγνιτοποίησης που αναλύθηκαν από τα Green Τank
και CEE Bankwatch Network, με πλήθος
διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας
για τα κριτήρια κατανομής, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η ταχύτερη δέσμευση για
απεξάρτηση από λιγνίτη και λιθάνθρακα
αυξάνει σημαντικά το μερίδιο των πόρων
που θα λάβει μία χώρα:
G Η Σερβία επωφελείται περισσότερο από
μια πιο γρήγορη απεξάρτηση από τα
στερεά ορυκτά καύσιμα, στα πέντε από
τα έξι σενάρια που αναλύθηκαν, λαμβάνοντας έως και 45,4% του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Η συμβολή των
νοικοκυριών
στη ρύπανση
G Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενδέχεται να λά-

βει έως και 34,6% και να ξεπεράσει
ακόμη και το μερίδιο της Σερβίας, στο
σενάριο κατά το οποίο η απεξάρτησή
της ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, ενώ η
Σερβία και το Κόσοβο επιμείνουν στο
μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής με στερεά
ορυκτά καύσιμα έως το 2050 και το
2040 αντίστοιχα.
G Το Κόσοβο θα λάβει μέχρι και 23,8% των
πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα
απολιγνιτοποιηθεί έως το 2030.
G Στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, το 2027, το οποίο έχει θέσει ως
προθεσμία για την απολιγνιτοποίησή
της, ευθύνεται για την αύξηση του μεριδίου της στο 13% του ΤΔΜ, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιο του 7,4%,
που θα είχε λάβει, εάν είχε αποφασίσει
να παρατείνει την εξάρτησή της από τον
λιγνίτη και τον λιθάνθρακα μέχρι το
2050.
G Το Μαυροβούνιο θα μπορούσε σχεδόν
να τριπλασιάσει το μερίδιό του στο 4%
του Ταμείου, εάν αποφασίσει να αποσύρει τη μοναδική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, που επί του παρόντος λειτουργεί πέρα από τις 20.000 νόμιμες ώρες λειτουργίας του, το 2022
αντί για το 2035, για το οποίο η χώρα
έχει δεσμευτεί.
Επίσης, η διαφορά μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων δυνητικών
μεριδίων κάθε χώρας αυξάνεται όταν το

κριτήριο της ταχύτητας μετάβασης έχει
μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Όταν
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική δυνατότητα κάθε χώρας στα Δυτικά Βαλκάνια
στον σχεδιασμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ευνοούνται οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες (Κόσοβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία).

Οικονομική υποστήριξη
«Για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις
μίας απότομης μετάβασης, όπως αυτή
που συμβαίνει στις λιγνιτικές περιοχές
της Ελλάδας, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να αρχίσουν να σχεδιάζουν άμεσα τη μετάβαση των λιγνιτικών
τους περιοχών. Η ΕΕ χρειάζεται να παράσχει τεχνική και οικονομική υποστήριξη
για την ανάπτυξη ενός Tαμείου Δίκαιης
Μετάβασης για τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ η
ταχύτητα μετάβασης πρέπει οπωσδήποτε
να συμπεριληφθεί στα κριτήρια κατανομής, ώστε να αξιολογηθεί σωστά ο επείγων χαρακτήρας της μετάβασης σε κάθε
χώρα».
Η μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα στα Δυτικά Βαλκάνια έρχεται πολύ
γρηγορότερα απ’ ό,τι αναμένουν οι κυβερνήσεις και ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι απαραίτητο για να υποστηρίξει αυτήν τη διαδικασία. «Αυτόν τον χειμώνα, μεγάλο μέρος της περιοχής είχε
δυσκολίες με βλάβες στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και την προμήθεια λιγνί-

Τα επίπεδα του διοξειδίου
του θείου και του οξειδίου
του αζώτου στις χώρες των
Δυτικών Βαλκάνιων είναι
αρκετά πιο πάνω από τα
επιτρεπτά όρια. Μεγάλη είναι η συμβολή των νοικοκυριών στη ρύπανση, επειδή βασίζονται κυρίως σε
παλαιές πρακτικές θέρμανσης με βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον: Το
67% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ακόμα καυσόξυλα και 3 εκατ. χρησιμοποιούν σόμπες. Για την αντιμετώπιση εκπομπών και την
προστασία του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του «Green Agenda
Action Plan» ενισχύει τα
Δυτικά Βαλκάνια με 9 δισ.
ευρώ σε χρηματοδότηση
και άλλα 20 δισ. ευρώ σε
επενδύσεις. Αρκεί να
έχουν πράσινο χαρακτήρα.
τη και λιθάνθρακα. Απαρχαιωμένες μονάδες λιγνίτη και λιθάνθρακα στη Βόρεια
Μακεδονία, τη Σερβία και το Κόσοβο τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δίνοντας έμφαση έτσι στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι
επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμες μορφές αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

ΡOLITICAL
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μόνο Έλληνες,
γιατί λεφτά
δεν υπάρχουν

Τ

ι έγινε και για πρώτη φορά ύστερα
από πολύ καιρό θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια τoυ πρωταθλήματος της Super
League 1; Σταμάτησε, μήπως, η ξενομανία
του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ; Η απάντηση είναι ότι το ταμείον της
ΕΠΟ είναι μείον. Δεν επαρκεί για αφίξεις ξένων διαιτητών, αλλά ούτε καν για τον ίδιο τον
Μαρκ Κλάτενμπεργκ των 50.000 ευρώ τον
μήνα. Ο δε εκτελών χρέη προέδρου στην
ΕΠΟ Παναγιώτης Δημητρίου είχε δηλώσει
πρόσφατα ότι μέρος του 1 εκατ. ευρώ τον
χρόνο που στοιχίζει η διαιτησία γενικώς πρέπει να επωμισθούν οι «Big-4», Ολυμπιακός,
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
της «Political», έχουν συνδράμει οικονομικά
μόνο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος του

Σαββατοκύριακου ξεχωρίζουν τρία ματς. Αυτό
που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στον
Βόλο και τον ΠΑΟΚ, που προέρχεται από συνεχείς νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά και από
ανούσιο 0-0 με την ΑΕΚ στο Κύπελλο την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα.
Το άλλο σημαντικό ματς είναι αυτό του Ατρομήτου που «καίγεται» για συγκομιδή βαθμών
και καλείται να αντιμετωπίσει στο Περιστέρι
την ΑΕΚ, που ύστερα από δυο διαδοχικές εντός έδρας ήττες 2-1 από τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, υποχώρησε στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας.
Στην κακοτράχαλη έδρα της Νίκαιας, ο Παναθηναϊκός, μακράν η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, θα παίξει κόντρα στον
Ιωνικό.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός με μηδέν τελικές προσπάθειες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ήττα 2-1 στο Κύπελλο από τον Παναι-

τωλικό υποδέχεται στο Φάληρο τον πάντα επικίνδυνο ΠΑΣ Γιάννινα. Το πλήρες πρόγραμμα:
Σήμερα, Σάββατο: ΟΦΗ - Παναιτωλικός (17.15
Cosmote TV), Ιωνικός - Παναθηναϊκός (19.30
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Άρης - Λαμία
(15.00 Nova), Ατρόμητος - ΑΕΚ (17.15 Nova),
Βόλος - ΠΑΟΚ (17.15 Cosmote TV), Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (19.30 Nova). Δευτέρα:
Αστέρας Τρ. - Απόλλων Σμ. (19.30 Nova).

Ολυμπιακός
και Παναθηναϊκός
οι μοναδικοί
που έχουν συνδράμει
οικονομικά στη διαιτησία

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
18n Αγωνιστική

Ολυμπιακός

43

ΠΑΟΚ

34

ΑΕΚ

33

Παναθηναϊκός

27

ΠΑΣ Γιάννινα

27

ΟΦΗ

26

Αστέρας Τρ.

23

Άρης

22

Παναιτωλικός

18

Βόλος

18

Ιωνικός

14

Λαμία

14

Ατρόμητος

10

Απόλλων Σμ.

9
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Δοκιμάζουμε το Opel Mokka
1.5D με 110 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

POLITICAL AUTO

Τ

ο Opel Mokka άλλαξε ριζικά, απέκτησε πιο premium χαρακτήρα αλλά και ποιότητα κύλισης, οικονομικούς κινητήρες και βέβαια μια σχεδίαση
που μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών.
Το δίχρωμο Opel Mokka της δοκιμής μας κυριολεκτικά
μαγνήτιζε τα βλέμματα των περαστικών, ενώ ο κινητήρας
diesel 1,5 turbo με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων κυριολεκτικά φαίνεται ότι είναι κομμένος και ραμμένος για τα φορολογικά δεδομένα της Ελλάδας.
Ο κάτοχός του θα εκτιμήσει δεόντως τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αλλά και το κόστος χρήσης, ωστόσο,
για να το αποκτήσει θα πρέπει να πληρώσει 26.600 ευρώ για τη βασική πετρελαιοκίνητη έκδοση με τους 110
ίππους και αποκλειστικά με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο.
Οι χαμηλές εκπομπές CO2 προσδίδουν πάντως μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας…

Μοναδική σχεδίαση
Αρχικά η εξωτερική σχεδίαση του νέου Opel Mokka είναι
πραγματικά εντυπωσιακή, με τα φωτιστικά σώματα, τις ζάντες αλλά και τις έντονες χρωματικές αποχρώσεις να μαγνητίζουν τα βλέμματα. Το έντονο λευκό χρώμα σε όλο το αμάξωμα με τη μαύρη οροφή δίνουν έναν διαφορετικό τόνο στο
αυτοκίνητο, που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.
Κύριο χαρακτηριστικό της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας
της Opel είναι το Vizor που περιλαμβάνει την κλειστή εμπρός μάσκα με τον καινούργιο λογότυπο (μαύρου χρώματος
στις εκδόσεις GS Line), τα λεπτά εμπρός LED φώτα και τις

έντονες ακμές που σχηματίζουν την «πυξίδα» της Opel. Κάτω από τη μάσκα συναντάμε τις εισαγωγές αέρα με τις ενεργές γρίλιες, που παραπέμπουν στο εμβληματικό Manta. Στο
πίσω μέρος, τα λεπτά LED φώτα έχουν όμοιο σχήμα με τα
εμπρός και τονίζουν ακόμα πιο πολύ την οριζόντια γραμμή
στο κέντρο της πίσω πόρτας.

πων που συνεργαζόταν με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο.
Η μέση κατανάλωση του Opel Mokka με τους 110 ίππους
κυμάνθηκε μεταξύ 6 και 6,5 λίτρων για κάθε 100 χλμ εντός
της πόλης, ενώ στο εθνικό οδικό δίκτυο μπορεί να μειωθεί
ακόμη και σε 4,5 λίτρα.

Κορυφαία ποιότητα κύλισης

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του νέου Opel Mokka, η αίσθηση αναβάθμισης αλλά και παντρέματος της σχεδιαστικής ιδεολογίας
μεταξύ Opel και Peugeot είναι άμεσα αντιληπτή. Εδώ, πρωταγωνιστής είναι το Pure Panel που περιλαμβάνει, στην
πλούσια εξοπλισμένη έκδοση της δοκιμής μας, δύο οθόνες
με διαγώνιο 10 και 12 ιντσών.
Χωροταξικά, το Opel Mokka κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης, επαρκείς χώρους για τους επιβάτες, ενώ πολλαπλές
είναι και οι δυνατότητες επιλογής που έχει ο οδηγός στον
χώρο φόρτωσης, που σε κανονικές συνθήκες επιτρέπει την
αποθήκευση και μεταφορά αποσκευών με όγκο 350 λίτρων,
ενώ αν αναδιπλωθούν τα καθίσματα η τιμή ξεπερνά οριακά
τα 1.100 λίτρα. Η ποιότητα κατασκευής είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει από την Opel, αφού έχει γίνει χρήση πολύ καλών υλικών, αλλά και σκληρών πλαστικών.

110 ίπποι
Κάτω από το καπό του Opel Mokka της δοκιμής μας είχε
τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου και απόδοσης 110 ίπ-

Το νέο Opel Mokka έχει αποκτήσει μια διαφορετική ποιότητα κύλισης από τον προκάτοχό του και αυτό διακρίνεται
ξεκάθαρα από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα που θα βρεθεί
κανείς πίσω από το τιμόνι του. Παράλληλα εμφανής είναι και
η αναβαθμισμένη στιβαρότητα του μοντέλου, που οφείλεται
στο νέο πλαίσιο, ενώ εξαιρετική δουλειά έχει γίνει και στο
σύστημα διεύθυνσης, που είναι άμεσο και με κορυφαία αίσθηση.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Opel Mokka μπορεί να κινηθεί σε γρήγορους ρυθμούς με ταχύτητες άνω των 170
χλμ/ώρα με απόλυτη άνεση και ασφάλεια, ενώ αν ο οδηγός
κινηθεί στα όρια του ΚΟΚ, τότε θα πετύχει πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το Opel
Mokka απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες
για ένα τέτοιου τύπου όχημα.
Μέσα στην πόλη, ο οδηγός θα εκτιμήσει τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας
θα κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη
και για έναν άπειρο οδηγό.

«Άφεση» για τα γυρισμένα χιλιόμετρα ζητούν οι έμποροι!
«Άφεση αμαρτιών» για το θέμα των γυρισμένων χιλιομέτρων στα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ζήτησαν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political» οι
έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών! Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ των αιτημάτων
που κατέθεσαν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υπήρχε και αυτό της κατάργησης
της ιστορικότητας των ελέγχων ΚΤΕΟ πέραν της 5ετίας! Δηλαδή κάποιοι έμποροι θεωρούν ότι η αναδρομικότητα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων από παλαιούς ελέγχους
ΚΤΕΟ μαζί με τα αναγραφόμενα χιλιόμετρα τους δημιουργούν προβλήματα εξαιτίας των
λάθος καταχωρίσεων και όχι από σκόπιμη παρανομία!
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Political» δεν υποδέχθηκε με καλό τρόπο το συγκεκριμένο αίτημα των εμπόρων,
θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο κάποιοι θέλουν να θολώσουν τα νερά και να υπάρξει
αδιαφάνεια στην αγορά των εγχώριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
Άλλωστε ο νόμος για την ιστορικότητα των ελέγχων ΚΤΕΟ ισχύει από το 2019, οπότε και
η συντριπτική πλειονότητα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει ελεγχθεί και έχουν
αποτυπωθεί στα Δελτία ΚΤΕΟ τα διανυθέντα χιλιόμετρα και βέβαια έχει διαπιστωθεί η
όποια ανακολουθία υπάρχει. Οπότε, η κατάργηση της ιστορικότητας των ελέγχων ΚΤΕΟ
στην 5ετία δεν εξυπηρετεί κανέναν απολύτως, εκτός μερικών επιτήδειων εμπόρων που
έχουν γυρίσει τα χιλιόμετρα σε εκατοντάδες ή χιλιάδες αυτοκίνητα που έχουν πωλήσει
και τώρα δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους και να το περάσουν όσο
το δυνατόν πιο ανώδυνα…
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• Ένα παθιασμένο φιλί αντάλλαξαν
στο Instagram η Κατερίνα Ζαρίφη
και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. Φιλικό
ήταν!
• Με ανεύρυσμα στην καρδιά διαγνώσθηκε ο ηλικιωμένος, πρώην παλαιστής,
Γιώργος Τρομάρας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
• Η Άννα Φόνσου πήρε θέση υπέρ
του Τάσου Χαλκιά μετά το επεισόδιο
με την Ιωάννα Μαλέσκου.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Ντοστογιέφσκι
«ανεβαίνει» σε
ορθόδοξη εκκλησία

Τ

ο κύκνειο άσμα
του Φιόντορ
Ντοστογιέφσκι
«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» θα παρουσιαστεί για πρώτη σε ορθόδοξο χριστιανικό ιερό ναό.
Το αριστουργηματικό έργο, ορόσημο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε
διασκευή του σημαντικού
ηθοποιού Δημήτρη Βερύκιου, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις
7.00 το απόγευμα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων
στου Ψυρρή, προκαλώντας το μεγάλο ενδιαφέρον εκπροσώπων της Τέχνης, θεατρόφιλων αλλά και πιστών
της ενορίας.
Η πρωτοποριακή ιδέα ανήκει στον αρχιμανδρίτη δρ
Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, τον πολύ αγαπητό
στους Αθηναίους ιερατικό προϊστάμενο του ιστορικού
ναού, στην καρδιά της πόλης. Η ανατρεπτική πρόταση
του πανοσιολογιώτατου προς τον έμπειρο καλλιτέχνη
έγινε πριν από λίγες ημέρες και ο πρωταγωνιστής την
έκανε αμέσως δεκτή.
«Νιώθω μεγάλη χαρά, τιμή και δέος. Είναι ιδιαίτερα
συγκινητικό το ότι για πρώτη φορά ηθοποιός με φυσική
παρουσία θα ενσαρκώσει τον Ιησού Χριστού μέσα στον
Οίκο Του!», ανέφερε στην «Political» ο Δημήτρης Βερύκιος που υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Και συνέχισε: «Υποδύομαι τον Μέγα Ιεροεξεταστή με λιτότητα και
ειλικρίνεια. Έγνοιά μου, είναι να γίνω “διάφανος”, ώστε
να περάσει ατόφιος και αλώβητος ο λόγος του συγγραφέα. Χαίρομαι που θα ζήσω αυτή τη σημαντική στιγμή

με την ευλογία Κυρίου. Το έργο έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές κοινού όπου και αν παρουσιάστηκε και ελπίζω να
τύχει ανάλογης θέρμης από
τον κόσμο στον ναό των Αγίων
Αναργύρων».
Μαζί του, ο εξαιρετικός
μουσικός Σταύρος Παργινός
με το βιολοντσέλο του, στον
βουβό ρόλο του Ιησού κι όχι
τυχαία, αφού η ομοιότητά του
με τον Θεάνθρωπο (του θεάματος) είναι εκπληκτική. Με
συνεχείς επισκέψεις και μελέτη στο εσωτερικό του ναού, η παραγωγή του πρότζεκτ οριοθέτησε το location
όπου θα στηθεί το λιτό σκηνικό, ώστε να είναι ευδιάκριτο ακόμα και στον τελευταίο θεατή, λόγω των αποστάσεων που θα τηρηθούν με βάση τα μέτρα κατά της πανδημίας.
Η υπόθεση αναφέρεται στη σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωσή της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα
στη Γη Ιησού Χριστό, λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά. Έτσι
αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά… Μια μνημειώδης σύγκρουση ανάμεσα στο Καλό και το Κακό!
«Θα επιθυμούσα αυτή να είναι η αρχή για την παρουσίαση της παράστασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ναούς της επικράτειας. Να γίνει η εκκλησία και
χώρος πολιτισμού, σε ένα έργο με άκρως θρησκευτικό
δυνατό κείμενο, αφιερωμένο στην αγάπη και την πίστη
του ανθρώπου προς τον Θεό», δήλωσε ο Δημήτρης Βερύκιος.

• Η δημοσιογράφος του
Open Ευλαμπία Ρέβη κατήγγειλε πως της έστειλαν πρόσκληση για πριβέ πάρτι με
αντάλλαγμα 3.000 ευρώ.
• Θετικός στον κορονοϊό διαγνώσθηκε ο Χρήστος Κούτρας των
«Αταίριαστων» στο ΣΚΑΪ.
• Ο ΑΝΤ1 «φλερτάρει» τηλεοπτικά με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή! Φημολογείται πως θα
πάρει τη θέση Λιάγκα Σκορδά στο «Πρωινό», ενώ
το ζευγάρι οδεύει προς το
Open.

• Τραγουδίστρια καλεσμένη σε μαγνητοσκοπημένη βραδινή εκπομπή
λέγεται πως περίμενε έξι ώρες στο
σαλόνι μέχρι να ξεκινήσει το γύρισμα.
• Συγκίνησε ο Αντρέας Μικρούτσικος: «Το καλοκαίρι
που πέθανε ο Θάνος δεν είχα
ούτε ένα ευρώ στην τσέπη».
• Επιβεβαιωθήκαμε: Ο Νίκος Κοκλώνης παραδέχτηκε πως τον Μάρτιο επιστρέφει το «J2US»!
• Η Ελένη Φουρέιρα θα κάνει πέρασμα από τη νέα σειρά που έρχεται στο Mega με
τίτλο «Milky way».
• Γνωστή celebrity ισχυρίσθηκε
πως είναι θετική στον κορονοϊό και
ακύρωσε την παρουσία της σε εκπομπή, για να εμφανισθεί σε άλλη.
Τα κάνει αυτά!
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο ψυχολόγος, οι προφήτες
και το σύμπαν

Χτυποκάρδια στο
Μπέβερλι Χιλς
Ταξίδι στο Χόλιγουντ για την καλλονή Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η
παρουσιάστρια της εκπομπής μεταμορφώσεων «Style me up»
βρίσκεται στην Αμερική και απολαμβάνει βόλτες, shopping αλλά
και τη νυχτερινή ζωή στην πιο
ακριβή γειτονιά των σταρ, το
Μπέβερλι Χιλς, με ξεναγό τον Έλληνα hair stylist Δημήτρη Γιαννέτο. Οι δύο φίλοι πόζαραν χαμογελαστοί, με το μοντέλο να αποκαλύπτει: «Ψώνια στο παντοπωλείο
για το δείπνο»!

A

ιχμηρή ανάρτηση της Ρούλας Ρέβη για τους… τσαρλατάνους, δήθεν επιστήμονες, που ζητούν 500άρικα από ανθρώπους που αναζητούν βοήθεια: « Έχω πάει σε ειδικούς
από νεαρή ηλικία όταν έπινα περισσότερο από όσο χρειαζόμουν για
να διασκεδάσω, όταν ένιωθα ότι οι κοντινοί μου άνθρωποι δεν με
καταλαβαίνουν ή όταν έπαθα πανικούς από υπερκόπωση και στρες.
Όλα πέρασαν και με λίγες συνεδρίες πήρα τον έλεγχο ξανά. Μετά,
αυτό έγινε μόδα, πολλοί “προφήτες”, πολλά τα motivations persons. Μερικά τα δοκίμασα, είναι επικίνδυνα, σε χειραγωγούν σε
αδύναμες στιγμές, σου λένε “πρέπει να είσαι εδώ μαζί μας, να μας
πληρώσεις έναν κύκλο αυτογνωσίας, δύο κύκλους αυτογνωσίας,
τρεις, τέσσερις, πέντε” και μετά καταθέτεις το πεντακοσάρικο, που
οι ίδιοι δεν μπορούν να κόψουν ούτε το τσιγάρο», έγραψε η φωτογράφος, περνώντας το μήνυμα πως η λύση των προβλημάτων ξεκινά από εμάς τους ίδιους με τη βοήθεια σωστού ειδικού.

Έπαθε… αγάπη!

Παντού μαζί οι «αυτοκόλλητοι» Πάνος Μουζουράκης και Τζίνα Βαρελά! Ο ερωτευμένος τραγουδοποιός αυτές τις ημέρες γυρίζει το βιντεοκλίπ του νέου τραγουδιού « Έπαθα αγάπη» και
πόζαρε αποκλειστικά στον φακό της συντρόφου
του, που δεν την αποχωρίζεται ούτε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. «Καθώς ακόμα
παθαίνω αγάπη, χάρη στην τραγουδάρα αυτή, είπα να μοιραστώ μερικές φωτογραφίες, που τράβηξε η πρωταγωνίστριά μας Τζίνα Βαρελά στα
backstage των γυρισμάτων που σκηνοθέτησε ο
υπερταλαντούχος Κώστας Καρύδας», ανακοίνωσε περιχαρής στον λογαριασμό του.

Επιστρέφει με εκπομπή

Αναπάντεχη επίσκεψη!
Στην κουζίνα του μπαμπά ο Πετρετζίκης τζούνιορ! Ο μικρός Αχιλλέας έκανε έφοδο στο τηλεοπτικό στούντιο του «Kitchen Lab» και
έπειτα πόζαρε στους ώμους του διάσημου
σεφ, με την πλάτη! Ο τηλεμάγειρας, λιωμένος
από χαρά, σχολίασε με χιούμορ στο Instagram: «Σήμερα στο γύρισμα είχα έφοδο από
το μικρό αφεντικό! Ευτυχώς όλα καλά! Μόνο
κάποιες συμβουλές έδωσε και πήγε για φρέντο γαλατσίνο σπέσιαλ!».

Συγκίνηση για τον μπαμπά της
Δέκα χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο υπουργός Γιάννης
Κεφαλογιάννης έφυγε από τη ζωή έπειτα από 49 χρόνια
πολιτικής θητείας. Στη μνήμη του βουλευτή Ρεθύμνου, η κόρη
του Όλγα Κεφαλογιάννη ανάρτησε μια παιδική ασπρόμαυρη
φωτογραφία από ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές,
ποζάροντας σκαρφαλωμένη στους ώμους του. «Μπαμπά, μου
λείπεις. Γιάννης Κ. Κεφαλογιάννης 7/12/1932-20/1/2012»
έγραψε στο Instagram.

Τηλεοπτική επιστροφή για τον Γιάννη Ζουγανέλη με σατιρική εκπομπή. Ο πρωταγωνιστής προς το παρόν κρατά τα χαρτιά του κλειστά σε ό,τι αφορά το νέο πρότζεκτ, ωστόσο
δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει το… καρφάκι του για τον Νίκο Μουτσινά. «Θα κάνω
σατιρική εκπομπή, έχω κάνει συζητήσεις.
Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ να κοροϊδεύω τη διαφορετικότητα του άλλου», ανέφερε στο «Happy Day», οπότε αναμένουμε αντιδράσεις από τον οικοδεσπότη του ΣΚΑΪ στο
«Καλό Μεσημεράκι»!
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Γεώργιος Βελημβασάκης,
πλαστικός επανορθωτικός
και αισθητικός χειρουργός

Μεσοθεραπεία για νεανικό δέρμα

Ε

ιδικά τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες κυρίως προτιμούν πολύ τη μεσοθεραπεία για
την ανανέωση του δέρματός τους. Πρόκειται για μια αποτελεσματική και ασφαλή για
τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος μέθοδο και
είναι ενέσιμη θεραπεία. Μέσω της δράσης των συστατικών της μεσοθεραπείας στο χόριο, αποδεδειγμένα βοηθά στην αποκατάσταση ή διατήρηση της
υγιούς και νεανικής υφής του δέρματος. Η μεσοθεραπεία ως μέθοδος χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας.
Σε αυτήν την περίπτωση τα κοκτέιλ που εγχέονται
στο δέρμα δεν περιέχουν αντιγηραντικούς παράγοντες αλλά λιποδιαλυτικές και αποτοξινωτικές ουσίες.
Η πρόοδος της επιστήμης οδήγησε τους ειδικούς
στην ανάπτυξη αποδοτικών αντιγηραντικών θεραπειών, που επιτυγχάνουν τη διέγερση των ινοβλαστών και την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου.
Μία από τις πλέον αποδοτικές φαίνεται ότι είναι η μεσοθεραπεία.
Συνίσταται στην ενδοδερμική έγχυση ουσιών στο
χόριο του δέρματος που πρόκειται να θεραπευτεί.
Αυτό επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να έρθουν
σε άμεση επαφή με τα ινοβλαστικά κύτταρα, που
αποτελούν το «κλειδί» για την καλύτερη εμφάνιση
του δέρματος.
«Ο ρόλος των ινοβλαστών είναι η παραγωγή και
διατήρηση του εξωκυτταρικού συνδετικού ιστού,
που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της νεανικής εμφάνισης του δέρματος. Με τη γήρανση, ο
αριθμός των ινοβλαστών φθίνει και αυτό έχει ως συ-

νέπεια τη μείωση της παραγωγής υαλουρονικού
οξέος, κολλαγόνου και άλλων συστατικών που διατηρούν την επιδερμίδα νεανική, καθώς και αύξηση
της παραγωγής ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τον
κατακερματισμό του κολλαγόνου», διευκρινίζει ο
πλαστικός επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός Γεώργιος Βελημβασάκης.
Ανάλογα με τις ανάγκες, εισάγονται στο δέρμα
διάφορα κοκτέιλ από βιταμίνες, αμινοξέα, αντιοξειδωτικές ουσίες, μεταλλικά στοιχεία και υαλουρονικό
οξύ, ακριβώς στα σημεία όπου είναι απαραίτητα. Οι
βιταμίνες έχουν ισχυρές αντιγηραντικές ιδιότητες. Η

Και για το τοπικό πάχος
«Η μεσοθεραπεία θεωρείται θεραπεία
επιλογής και για το τοπικό πάχος. Τα μεσοθεραπευτικά κοκτέιλ περιέχουν
ασφαλείς λιποδιαλυτικές ουσίες που,
όταν εισέρχονται στις λιποαποθήκες του
σώματος, μειώνουν τον αριθμό των λιποκυττάρων που ευθύνονται για το περίσσιο
στρώμα λίπους στην περιοχή. Η μείωση
του αριθμού των λιποκυττάρων επιτυγχάνεται με τη ρευστοποίησή τους και την
αποβολή του λίπους στη συνέχεια από
τον οργανισμό, μέσω του λεμφικού συστήματος», τονίζει ο κ. Γεώργιος Βελημβασάκης.

βιταμίνη C είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που
επιταχύνει τη σύνθεση του DNA και είναι απαραίτητη
για τη σύνθεση του κολλαγόνου. Η βιταμίνη Α (ρετινόλη) έχει αντιοξειδωτική δράση που ρυθμίζει την
αναγέννηση της επιδερμίδας και τη δραστηριότητα
των μελανοκυττάρων. Μαζί με τη βιταμίνη C, βοηθά
στη σύνθεση του κολλαγόνου. Η βιταμίνη Ε είναι ένα
άλλο σημαντικό συστατικό, με υψηλό επίπεδο αντιοξειδωτικής δράσης. Οι βιταμίνες Β1, Β2, Β3 και Β5
συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας και κατευθύνουν αυτήν την ενέργεια στα κύτταρα που την
έχουν ανάγκη για να αναγεννηθούν. Οι βιταμίνες Β7,
Β9 και Β12 βοηθούν στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, των λιπαρών και των υδατανθράκων και επομένως στην παραγωγή ενέργειας και τη σύνθεση DNA
και RNA. Εκτός από τις βιταμίνες, στα μεσοθεραπευτικά κοκτέιλ περιλαμβάνεται ασβέστιο και μαγνήσιο,
τα οποία ρυθμίζουν τη λειτουργία των κυττάρων. Κύριο συστατικό των κοκτέιλ μεσοθεραπείας αποτελεί
επίσης το υαλουρονικό οξύ.

Εισάγονται στο δέρμα διάφορα
κοκτέιλ από βιταμίνες, αμινοξέα,
αντιοξειδωτικές ουσίες, μεταλλικά
στοιχεία και υαλουρονικό οξύ,
στα σημεία όπου είναι απαραίτητα
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ΖΩΔΙΑ

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

Σκορπιός

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/3-20/4)
Άλλη μία μέρα που θα σας απασχολήσουν τα
επαγγελματικά σας, με ποικιλόμορφο τρόπο.
Πολλές συζητήσεις, σκέψεις, αναθεωρήσεις
και γνωριμίες που αφορούν την εργασία σας,
αλλά και τη γενικότερη κοινωνική εικόνα
σας.
(21/4-20/5)
Μια καλή μέρα για εσάς και ακόμη και με κάποιες οικονομικές δυστοκίες, θα μπορέσετε
να βρεθείτε πιο κοντά στα ζητούμενά σας.
Ίσως, μάλιστα, να υπάρξει μια συνάντηση με
πρόσωπο που θα σας βοηθήσει σε ένα δύσκολο θέμα σας.

(22/11-21/12)
Όσοι έχετε γεννηθεί το τελευταίο πενθήμερο θα είστε παραπάνω αγχωμένοι για μια
επαγγελματική σας επιδίωξη. Είναι μια καλή μέρα για να αποδείξετε στον εαυτό σας
ότι τα καταφέρνετε πολύ καλά μόνο με τις
δικές σας δυνάμεις.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

H

(24/10-21/11)
Η κοινωνικότητά σας σήμερα θα σας δώσει
προβάδισμα, αλλά και θα νιώσετε ότι είστε
κοντά στην υλοποίηση μιας επιτυχημένης
σας ιδέας. Η συμβουλή μου είναι να αφήσετε
για αργότερα κάθε σημαντική σας υπόθεση
που θέλετε να ολοκληρώσετε.

(21/5-21/6)
Εσάς του τρίτου δεκαημέρου, αυτή η μέρα θα
σας ενεργοποιήσει, θα σας δημιουργήσει καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστείτε με
έξυπνο τρόπο. Αν κάνετε το λάθος να αγνοήσετε τους εχθρούς σας, θα έχετε πολλά μπλεξίματα και ανατροπές.
(22/6-22/7)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου υπάρχουν
πολύ καλές προοπτικές, αν απομακρύνετε
από κοντά σας κάθε τοξικότητα και κάθε κακή συμπεριφορά. Πολύ σύντομα θα λύσετε
ένα οικογενειακό σας ζήτημα ή μια εκκρεμότητα που αφορά ένα ακίνητό σας.

Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο της
Παρθένου, όπου βρίσκεται στο τρίτο δεκαήμερο.
Δέχεται θετικές και αρνητικές όψεις σε αυτό το
πέρασμά της και η τάση για ανανέωση και
συναισθηματικά ξεσπάσματα δεν θα λείψει, κυρίως στα
ζώδια της Γης και του Νερού, που έχουν γεννηθεί το
τελευταίο πενθήμερο. Από τις 21.46 έως τα μεσάνυχτα,
καλό είναι να αποφύγετε σημαντικά σχέδια και
γενικότερα, καινούργια ξεκινήματα. Μια ενασχόλησή
σας ήρεμη και χαλαρή είναι ό,τι καλύτερο για τη
Σελήνη όταν θα βρίσκεται σε κενή πορεία.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

(23/9-23/10)
Ίσως να πρέπει να φροντίσετε περισσότερο
κάποιες επαγγελματικές σας υποχρεώσεις,
κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με ένα
ακίνητο ή με την υγεία σας. Καλό είναι το
βράδυ να το περάσετε με ήρεμη παρέα και
γενικότερα χωρίς να κάνετε κάτι σημαντικό.

(23/7-22/8)
Για τα Λιοντάρια του τρίτου δεκαημέρου, σίγουρα θα υπάρξουν καλές οικονομικές ευκαιρίες, που θα βοηθήσουν κάποιο επαγγελματικό σας σχέδιο. Χρειάζεστε ένα κεφάλαιο, που θα σας δοθεί ή θα το αποκτήσετε με κάποια ευκολία.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα
παρέχει μεγαλύτερη επιρροή σε εσάς που
ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Μια μέρα γεμάτη με συναισθηματικές ανάγκες που θα
εκπληρωθούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους.

(22/12-19/1)
Όσοι έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο θα
έχετε προβάδισμα στην τύχη, μέσα από καταστάσεις πραγματικά πολύ δύσκολες. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε είναι η επικοινωνία σας με τους άλλους, που μάλλον
εκεί θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι για
αυτά που θα εμπιστευτείτε σε άτομα αναξιόπιστα.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ο Ήλιος βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και
σας δίνει ευκαιρίες, σας κάνει πιο αισιόδοξους και σίγουρα επανεξετάζετε πράγματα που ανήκουν στο κοντινό παρελθόν.
Έχετε αρχίσει να σχεδιάζετε μια υπόθεσή
σας που αφορά ένα οικογενειακό θέμα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η Σελήνη και σήμερα, στο ζώδιο της Παρθένου, βοηθά την προσωπική σας ζωή, αλλά
σας κάνει αρκετά μάχιμους με τα επαγγελματικά σας. Ίσως, μάλιστα, να μην μπορέσετε να
διαχειριστείτε καλά έναν ανταγωνισμό που
θα προκύψει.
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#ELLI

Θα τολμήσει ο κ. Τσίπρας
το επόμενο βήμα;

Μ
Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Συνεχίζει αυτήν
τη ρητορική
όσο είναι
εγκλωβισμένος
στη νοοτροπία του
κόμματος του 3%
που τον ανέδειξε
στην ηγεσία

ας μπερδεύει ο πρόεδρος Αλέξης.
Τη μία εμφανίζεται να κάνει προσπάθεια αστικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ με κινήσεις εσωκομματικού
ματ. Και την επομένη δείχνει ότι σε ρητορική και
νοοτροπία δεν έχει αλλάξει ούτε ένα γράμμα από
εκείνη που άρθρωνε η πολιτική ομάδα του 3%,
που υπήρξε και η «μαγιά» που τον ανέδειξε στην
ηγεσία του κόμματός του. Είναι γεγονός ότι οι κινήσεις που έκανε οδηγούν στον πλήρη έλεγχο
στο εσωτερικό του κόμματός του.
Με την απευθείας εκλογή αρχηγού από τα μέλη επιχειρεί να τα κάνει συμμέτοχα στη λειτουργία του κόμματος, γεγονός απολύτως θετικό, καθώς επιχειρεί να ενεργοποιήσει εκείνες τις ομάδες που τον έφεραν στην εξουσία.
Η εκλογή μόνο από τα μέλη και όχι από φίλους
που εγγράφονται την τελευταία στιγμή με αντίτιμο 3 ή 5 ευρώ δείχνει μια κομματική ωριμότητα
και ενισχύει την άποψη ότι στόχος του είναι ο
απόλυτος έλεγχος του κόμματος. Η εμπειρία σε
ανάλογες διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ άλλωστε έδειξε προσπάθειες επηρεασμού του
αποτελέσματος από «φίλους» υποψηφίων, έστω
και αν προέρχονται από άλλα κόμματα.
Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η απόφαση
για εκλογή από τη βάση των 250 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ιδιαίτερα η επιβολή ποσόστωσης 50% για την παρουσία γυναικών. Που σημαίνει ότι οι γυναίκες που θα προτείνει ο κομματικός

μηχανισμός (δηλαδή ο πρόεδρος) θα εκλέγονται.
Η απόφαση όμως για μόνο τρεις θητείες στους
κοινοβουλευτικούς φέρνει αναστάτωση στο
κόμμα του. Πολλά σημερινά κοινοβουλευτικά
στελέχη θα μείνουν εκτός, ιδιαίτερα αν υπολογιστεί ως κοινοβουλευτική θητεία η εκλογή Ιανουάριος 2015 - Σεπτέμβριος 2015, περίοδος
που συνταγματικά υπολογίζεται έτσι. Μεταξύ αυτών που με την απόφαση αυτή θα μείνουν εκτός
θα είναι οι κ.κ. Βούτσης και Τσακαλώτος αλλά
και ο προσωπικός του φίλος κ. Πολάκης. Το ερώτημα είναι αν το αντέχει αυτό ένα κόμμα όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως αυτό προσπαθεί να αντέξει ο κ.
Τσίπρας επιχειρώντας τον απόλυτο έλεγχο του
κόμματός του.
Αυτά σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά του. Η εικόνα του όμως ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσες αλλαγές και να κάνει στο
κόμμα του, μέχρι στιγμής παραμένει η ίδια. Η
κοινωνία, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο δεν εμπιστεύεται το κόμμα του,
αλλά δεν εμπιστεύεται και τον ίδιο. Ήδη στην εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς αρχηγούς καταλαμβάνει σε μόνιμη βάση πλέον την τρίτη θέση
μετά τον... «Κανένα». Ενώ ως κόμμα νιώθει πια
την ανάσα του ΚΙΝΑΛ στον σβέρκο του…
Το σκηνικό που δημιουργείται φαίνεται να εγκλωβίζει τον κ. Τσίπρα σε μια ρητορική που οι εισηγητές των αλλαγών, στις οποίες προχώρησε,
του συνιστούν ότι πρέπει να εγκαταλείψει. Αλλά

και σε τραγικά λάθη, όπως αυτό που συμπεριέλαβε στα κιτς και τον εθνικό ύμνο, όχι γιατί αυτό
εννοούσε ή γιατί αυτό πιστεύει, αλλά γιατί όταν
κάποιος είναι πιεσμένος ή διακατέχεται από πολιτικό πανικό, συχνά τσουβαλιάζει πράγματα που
θα έπρεπε να διαχωρίζει και να επιδεικνύει σεβασμό.
Ωστόσο, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι
ότι όσο ο κ. Τσίπρας συνεχίζει αυτήν τη ρητορική,
όσο συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένος στη νοοτροπία του κόμματος του 3% που τον ανέδειξε
στην ηγεσία, όσο συνεχίζει να μην έχει την πολιτική τόλμη να πει «ναι» σε αμυντικές συμφωνίες
που ισχυροποιούν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και
αναβαθμίζουν την αποτρεπτική τους ισχύ, όσο
συνεχίζει να λέει «όχι» σε μέτρα για την πανδημία που όλα τα κόμματα ψηφίζουν, όσο καταδεικνύει ότι της πολιτικής λογικής υπερτερεί η πολιτική μικροψυχία, τόσο δεν θα μπορεί να πείσει
κανέναν ότι έχει αστικοποιηθεί και τόσο θα συνεχίζει τη δημοσκοπική κατηφόρα.
Ο κ. Τσίπρας πρέπει να κατανοήσει ότι η
«στροφή» σε ένα κόμμα δεν είναι μόνο η επιλογή
προσώπων. Σαφώς δεν μπορείς να κερδίσεις
τους αστούς με «αδελφοποιτό» τον Παύλο Πολάκη. Μπορείς να τους κερδίσεις όμως λαμβάνοντας θέσεις ρεαλιστικές, θέσεις που βρίσκονται
κοντά στην κοινωνία και όχι στη μικρή ομάδα των
πολιτικών κουμανταδόρων της Κουμουνδούρου.
Το ερώτημα είναι αν θα τολμήσει.

