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Τ
ο καυτό πολιτικό Σαββατοκύριακο στη
Βουλή δεν παρήγαγε κανένα πολιτικό απο-
τέλεσμα, όπως αναμενόταν, και δεν άλλαξε,
επίσης όπως αναμενόταν, κανένα κοινο-

βουλευτικό δεδομένο. Επαναβεβαίωσε, ωστόσο,
δύο πράγματα: την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην πολιτική σκακιέρα και το σκηνικό
οξείας πόλωσης που θέλει να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα
που βλέπει το ΚΙΝΑΛ να αναδεικνύεται ως ένας τρί-
τος δυνατός πόλος, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να
τον απειλήσει.

Υπήρξαν, όμως, και διδάγματα από την τριήμερη
κοινοβουλευτική διαδικασία προς όλες τις πλευρές.
Πρώτη από όλους στην κυβέρνηση ότι πλέον διαμορ-
φώνεται ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό μέτωπο έτοιμο να
«πιαστεί» από λάθη, παραλείψεις και αστοχίες που

λόγω και της φυσιολογικής κυβερνητικής φθοράς θα
έχουν αντίκτυπο στην εικόνα της και πως ο μόνος τρό-
πος για να διαφοροποιηθεί επικοινωνιακά είναι η
προβολή μιας θετικής ατζέντας. Επίσης, η γενναιότη-
τα της πρωθυπουργικής συγγνώμης θα πρέπει να συ-
νοδευτεί από τη διαβεβαίωση στην πράξη ότι δεν θα
επαναληφθούν άλλα τέτοια φαινόμενα παράλυσης της
κρατικής μηχανής στον δύσκολο χειμώνα που συνεχί-
ζεται. 

«Καμπανάκι» χτυπάει, όμως, και για την αντιπολί-
τευση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, όσες λεκτικές αψιμαχίες
και κοκορομαχίες και αν χρησιμοποιήσει, χωρίς ου-
σιαστική πολιτική πρόταση δεν θα μπορέσει να σταθεί
ως σοβαρό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, ιδίως όσο έχει άλυτα και τα εσωκομματικά του. Αν
προστεθεί και η παράμετρος της «νωπής» και εκ του

αποτελέσματος αποτυχημένης κυβερνητικής θητείας
του, ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι υπάρχει πολύς
δρόμος. Και για το ΚΙΝΑΛ ότι η τακτική των ίσων απο-
στάσεων δεν θα το βοηθήσει να διαμορφώσει τη δική
του διακριτή ατζέντα, από τη στιγμή, μάλιστα, που το
μειονέκτημα της μη παρουσίας του αρχηγού του στη
Βουλή παραμείνει… μειονέκτημα. 

Όπως φάνηκε όμως και στη Βουλή, το πολιτικό σκη-
νικό είναι πολωμένο και η προεκλογική περίοδος φαί-
νεται ότι ανοίγει για τα καλά πια. Η πρόταση δυσπι-
στίας συντέλεσε στη συσπείρωση και των δύο κομμά-
των, τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που μπροστά
του έχει σε λίγο καιρό ένα συνέδριο και σε μια εποχή
που μαίνεται η εσωκομματική κρίση στο κόμμα, ύστε-
ρα και από την πρόταση-βόμβα για εκλογή αρχηγού
από τη βάση. 
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Τ
ι σχέση έχουν ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ο πρωθυπουργός
της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα;
Φαινομενικά καμία. Παρά το γε-

γονός ότι αμφότερες οι χώρες είναι στον
ευρωπαϊκό Νότο, εντούτοις οι δύο άνδρες
προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές
οικογένειες και υπηρετούν εν πολλοίς
διαφορετικές ατζέντες, όσο και αν πολλές
φορές τα συμφέροντα των δύο χωρών τέ-
μνονται, ιδίως στο σκέλος της ανάπτυξης
και των εμβολιασμών.

Ο κ. Κόστα, όμως, πέτυχε κάτι που δεν
πέρασε απαρατήρητο από το Μέγαρο Μα-
ξίμου πριν από δύο ημέρες. Το κυβερνών
Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) του κ. Κόστα
κέρδισε καθαρά τις πρόωρες βουλευτικές
εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή
στην Πορτογαλία, ενώ είναι και στην πε-
ριοχή της αυτοδυναμίας, σε αντίθεση με
την προηγούμενη κοινοβουλευτική του
θητεία. Στις προηγούμενες εκλογές είχε
εξασφαλίσει το 36,3% των ψήφων και είχε
καταλάβει 108 έδρες από τις 230 του πορ-
τογαλικού κοινοβουλίου. 

Το αφήγημα
Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το αφή-

γημα του κ. Κόστα. «Αυτό σημαίνει ότι οι
Πορτογάλοι θέλουν να κυβερνά το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, θέλουν ηρεμία στη ζωή
τους», υπογράμμισε ο Πορτογάλος πρω-
θυπουργός, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές
με το αφήγημα της σταθερότητας και της
συνέχειας. Και κάπου εδώ το Μέγαρο Μα-

ξίμου αρχίζει να… ενδιαφέρεται για το
παράδειγμα Κόστα, με δεδομένο ότι ο κ.
Μητσοτάκης έχει τις εκλογές μπροστά του
και θα ήθελε να πάει σε αυτές με ατζέντα
σταθερότητας και κυβερνητικής κανονι-
κότητας. Με άλλα λόγια, μετά τη διαχείρι-
ση πολλαπλών και αλλεπάλληλων κρίσε-
ων, να εμπεδώσει στους πολίτες την εικό-
να ότι είναι ο κατάλληλος manager για την
περίφημη «κανονικότητα», λύνοντας βα-
σικά προβλήματα που υπήρχαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια και έκαναν δύσκολη τη
ζωή των πολιτών. 

Όσο για τους εδώ εκλογικούς σχεδια-
σμούς, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης
χρειάζεται χρόνο, προκειμένου να…
καταλαγιάσουν τα πάθη από την πανδη-
μία και τα όσα έχουν συμβεί σε μια σει-
ρά τομέων, και για αυτό δεν θέλει και να
βιαστεί με το στήσιμο της κάλπης, όσο
και αν αυτό ενέχει ρίσκα, π.χ., για μια
νέα φυσική καταστροφή που θα κατα-
φέρει κι άλλο πλήγμα στην εικόνα της
κυβέρνησης. Η εικόνα, όμως, του «βα-
ρετού» πρωθυπουργού, ο οποίος λύνει
προβλήματα και κάνει μεταρρυθμίσεις

ύστερα από αρκετά χρόνια έντασης θε-
ωρείται «κλειδί» για τη δεύτερη εκλογι-
κή επικράτηση της ΝΔ.
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Γράφει 

ο Γιώργος 

Ευγενίδης

Παράδειγμα για το Μαξίμου 
οι εκλογές στην Πορτογαλία
και το αφήγημα 
της σταθερότητας και 
της κυβερνητικής συνέχειας 

Πρεμιέρα στις επαφές του με τον διάδοχο του Ζόραν
Ζάεφ και νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας,
Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, έκανε χθες ο πρωθυπουργός, ο
οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά για πρώτη φορά μαζί
του μετά την αποχώρηση του κ. Ζάεφ από την ηγεσία της
γειτονικής χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Κοβατσέφσκι για
την ανάληψη των καθηκόντων του και επανέλαβε τη
στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των
Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Μακεδονίας, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Σε αυτό το σημείο,
όμως, ο πρωθυπουργός έσπευσε να στείλει ξεκάθαρο

μήνυμα στον νέο ομόλογό του, υπογραμμίζοντας ότι η
ελληνική στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βό-
ρειας Μακεδονίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, η οποία αποτελεί και μέρος της
ενταξιακής διαδικασίας.

Και, βεβαίως, οι δύο ηγέτες έθεσαν επί τάπητος μια
σειρά ζητημάτων οικονομικής και διμερούς συνεργα-
σίας, καθώς η καλή οικονομική και εμπορική ατζέντα
είναι οδηγός για τη χωρίς ένταση σχέση Αθήνας - Σκο-
πίων. 

Γ. Ευγενίδης

Κάν’ το όπως ο Αντόνιο Κόστα 

Πρώτα η Συμφωνία των
Πρεσπών και μετά η ΕΕ
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Κερδισμένο θεωρούν πηγές της Κουμουνδούρου ότι βγή-
κε το κόμμα από την τριήμερη μάχη στη Βουλή. Οι ίδιες πη-
γές υποστηρίζουν ότι οι απαντήσεις που έδωσαν τόσο ο πρω-
θυπουργός όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί γύρω από το «τις
πταίει;» των μεγάλων προβλημάτων από την απουσία της
κρατικής μηχανής κατά την επέλαση του χιονιά «μας κάνουν
να πιστεύουμε πως δεν έχουν καμία αίσθηση της θέσης ευ-
θύνης που κατέχουν και δεν αισθάνονται καθόλου έκθετοι
απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι ακόμη και σήμερα ταλαι-
πωρούνται. Πάντως, αυτό που ήθελε να καταφέρει ο Τσίπρας
με την πρόταση δυσπιστίας το κατάφερε. Εκτέθηκαν, απομο-
νώθηκαν και ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πως αυτός και μόνο στέκεται
απέναντι στην κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη». Οι ίδιες πη-
γές ωστόσο δεν σχολίασαν τη συμπεριφορά Πολάκη στο εν-
τευκτήριο, γεγονός που καταδεικνύει πως ο «αψύς Σφακια-

νός» έβαλε αυτογκόλ, δυσχεραίνοντας τη θέση του τουλάχι-
στον με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Κρατάνε» τη... φουρθιωτειάδα
Αναφορικά με τις αποκαλύψεις Φουρθιώτη, για τις οποί-

ες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε
μια σειρά από ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις κυβέρνη-
σης και υπόδικου παρουσιαστή, πηγές της Προοδευτικής
Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως «η ιστορία αυ-
τή έχει αρχίσει να “μυρίζει σήψη” και πως πρέπει να πα-
ρέμβει ο εισαγγελέας».

«Αποχώρησε ο κ. Βρούτσης από το υπουργείο, όχι ο Φουρ-
θιώτης από το Μαξίμου. Γνωρίζατε ότι η μισή σας κυβέρνηση
έκανε εξυπηρετήσεις σε έναν υπόδικο; Πως το δεξί σας χέρι
διαπραγματευόταν μαζί του; Το γνωρίζατε ή το αγνοούσατε; Ξέ-

ρατε ότι αυτός έστηνε εταιρείες-βιτρίνα για εισπράττει από το
κράτος;», τόνισε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Προοδευτική κυβέρνηση»
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τα

προοδευτικά κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης -ΚΙ-
ΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25- να συγκροτήσουν προοδευτική κυβέρ-
νηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επανέλθει η κα-
νονικότητα, υποσχόμενος πως την πρώτη εβδομάδα αυτής
της κυβέρνησης θα διαγραφούν τα χρέη της πανδημίας από
την πρώτη στιγμή, θα προστατευτούν τα νοικοκυριά και θα
καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη. Ο Αλέξης Τσί-
πρας υποσχέθηκε «πάγωμα» των λογαριασμών της ΔΕΗ αλ-
λά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
και του ΦΠΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ικανοποίηση για Τσίπρα, σιωπή για τα παρατράγουδα Πολάκη

Στην ανακρίτρια
για τις τηλεάδειες
ο Καλογρίτσας

Με ένα πολυσέλιδο υπόμνημα στα χέρια
πέρασε χθες το πρωί το κατώφλι της ανα-
κρίτριας Ευδοξίας Κιουπτσίδου-Στρατου-
δάκη, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για
τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών του
2016, ο Χρήστος Καλογρίτσας. Ο εργολάβος,
ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της
συνέργειας σε παράβαση καθήκοντος, πα-
ρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο
γραφείο της αρμόδιας ανακρίτριας, ενώ και
σήμερα θα βρεθεί ενώπιόν της για να ολο-
κληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με
πληροφορίες, στο απολογητικό του υπό-
μνημα φέρεται να επιμένει στον ισχυρισμό
του περί «εικονικής» συμφωνίας με τη λι-
βανέζικη κατασκευαστική εταιρεία, η οποία
συνδέεται με τον διαγωνισμό των τηλεοπτι-
κών αδειών. «Γνώριζα ότι θα καταστώ κατη-
γορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα.
Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και
την υπόληψή μου», φέρεται να λέει ο επι-
χειρηματίας στην απολογία του. Σημειώνε-
ται ότι την Πέμπτη αναμένεται να απολογη-
θεί και ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς, ο
οποίος κατηγορείται για παράβαση καθή-
κοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Ε
νδιαφέρουσες προσαρμογές του
στρατηγικού σχεδιασμού των
κομμάτων και δη της Νέας Δη-
μοκρατίας φαίνεται πως προκα-

λεί η προϊούσα αναδιάταξη του πολιτικού
σκηνικού μετά την εκλογή του Νίκου Αν-
δρουλάκη στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Εφεξής στόχος των «γαλάζιων» πυ-
ρών δεν θα είναι αποκλειστικά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. «Δεν μπορείτε να βρίσκεστε επί
μακρόν στον εξώστη με τον αρχηγό σας
να δίνει συνεντεύξεις επιτήδειας ασά-
φειας», ήταν το καρφί του Κυριάκου
Μητσοτάκη για τον νεοεκλεγέντα πρό-
εδρο του ΚΙΝΑΛ προχθές, στο πλαίσιο
της συζήτησης για την πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης, για να
σφραγίσει την έναρξη του διμέτωπου
αγώνα του κυβερνώντος κόμματος. 

Η δεύτερη αιχμή του πρωθυπουργού
κατά του ΚΙΝΑΛ, ότι το «ναι» στην πρω-
τοβουλία Τσίπρα το καθιστά παρακολού-
θημα του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να επιβεβαι-
ώσει πως το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχει-
ρεί, ευκαιρίας δοθείσης, να ταυτίζει τη
Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδού-
ρου, ώστε να την απομακρύνει από το
κεντρογενές κομμάτι της «γαλάζιας»
κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας. 

Κυβερνητικά στελέχη εξάλλου αποδί-
δουν την εμμονή του κ. Τσίπρα με τον
υπόδικο τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρ-

θιώτη στον πανικό που έχει καταλάβει
την ηγεσία του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης από τη συρρίκνωση
της πολιτικής του επιρροής, ενώ παρα-
τηρούν με δηκτικό ύφος πως επιχειρεί
να φέρει το trash στην κεντρική πολιτική
σκηνή. 

Το Μέγαρο Μαξίμου θα
επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να
ταυτίζει τη Χαριλάου Τρικούπη
με την Κουμουνδούρου

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Γαλάζιος» διμέτωπος
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Νέες αναταράξεις στο κοινοβουλευτικό πεδίο, καθώς με
αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για
την υπόθεση Novartis με αιχμή την αρχειοθέτηση δικο-
γραφιών πολιτικών προσώπων, με τελευταία αυτή του
Άδωνι Γεωργιάδη. Στον απόηχο του άγριου καβγά του
Παύλου Πολάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη έπειτα από πρό-
κληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με ανοίκειες εκφράσεις
εντός του Κοινοβουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ χθες έδωσε νέα συνέ-
χεια στην αντιπαράθεση.

Συγκεκριμένα, 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβου-
λία του βουλευτή Χανίων ζητούν από τον υπουργό Δικαιο-
σύνης να κατατεθούν στη Βουλή τα έγγραφα που σχετίζον-
ται με την πράξη αρχειοθέτησης των δικογραφιών για την
υπόθεση Novartis και αφορούν τόσο τον Άδωνι Γεωργιάδη
όσο και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όπως αναφέρουν στο
αίτημά τους οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, η δημοσιοποίηση των εγγράφων κρίνεται αναγκαία

από τη στιγμή που τα ΜΜΕ και ο κ. Γεωργιάδης επικαλούν-
ται μεμονωμένα και επιλεκτικά αποσπάσματα της πράξης
αρχειοθέτησης, χωρίς ποτέ αυτή να έχει γίνει γνωστή κατά
το πλήρες κείμενό της.

Τονίζουν, δε, ότι επειδή η υπόθεση αφορά σε ένα από τα
μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της χώρας με διεθνείς
προεκτάσεις, για το οποίο η εμπλεκόμενη εταιρεία υπο-
χρεώθηκε να καταβάλει ως πρόστιμο ποσό εκατοντάδων
εκατομμυρίων δολαρίων στις αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ,
επιβάλλεται τόσο από την ανάγκη διαφάνειας του πολιτι-
κού βίου της χώρας όσο και από το δικαιολογημένο ενδια-
φέρον πλήρους ενημέρωσης των πολιτών να δημοσιοποι-
ηθεί το πλήρες κείμενο και σκεπτικό τής ως άνω πράξης.

Επανεμφάνιση Βενιζέλου
Η υπόθεση Novartis ήταν η αφορμή για την επανεμφάνι-

ση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑ-

ΣΟΚ στόχευσε την κυβέρνηση και πέτυχε... ΚΙΝΑΛ σχετικά
με την υπεράσπιση των θυμάτων σκευωρίας από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση.

«Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τον κ. Τσίπρα
τού ζήτησε επιτακτικά -μιλώντας εκ μέρους της παράτα-
ξής του, όπως τόνισε- να ζητήσει συγγνώμη από τα πολιτι-
κά πρόσωπα που κατέστησαν στόχος της “σκευωρίας No-
vartis”. Μνημόνευσε, δε, ως τέτοια τους πρώην πρωθυ-
πουργούς Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο και
τους υπουργούς Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιά-
δη, Ανδρέα Λυκουρέντζο και Μάριο Σαλμά. Δεν ανέφερε
το όνομα του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, των
πρώην υπουργών Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Κου-
τρουμάνη και το δικό μου ως πρώην αντιπρόεδρου της κυ-
βέρνησης και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί προφα-
νώς δεν ανήκουμε στην παράταξή του», ήταν η ανάρτηση
του κ. Βενιζέλου.

Συνεχίζεται η κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis

Η
επιμονή της νέας ηγεσίας του
Κινήματος Αλλαγής να αντι-
στέκεται στο «πολιτικό φλερτ»
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ αποτε-

λεί την αιτία για τη διαμόρφωση μιας συγ-
κρουσιακής ατμόσφαιρας στην πολιτική
σκηνή της χώρας. 

Η περίοδος χάριτος αρχίζει σιγά σιγά να
αποτελεί παρελθόν και το ΚΙΝΑΛ δέχεται
βέλη κριτικής ένθεν κακείθεν. Η τριήμερη
συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέ-
θεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενδεικτική για τον τρό-
πο που θα αντιμετωπίζεται το Κίνημα Αλ-
λαγής από εδώ και στο εξής. Το γεγονός
πάντως που εξόργισε την ηγεσία και τους
βουλευτές του κόμματος ήταν η αρχική άρ-
νηση του προέδρου της Βουλής να δώσει
αίθουσα του Κοινοβουλίου προκειμένου
να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος. Στελέ-
χη του κόμματος έκαναν λόγο για αντιδη-
μοκρατική και αντιθεσμική ενέργεια, ενώ
στο παρασκήνιο σχολίαζαν ότι αυτό που
ήθελαν στην ουσία ήταν να «μπλοκάρουν»
την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποί-
ος δεν είχε άλλον τρόπο για να εμφανιστεί
και να τοποθετηθεί επί της διαδικασίας. Η
λύση που βρέθηκε τελικά ήταν αντί για τις
12 το μεσημέρι που ήταν προγραμματισμέ-
νη η συνεδρίαση να γίνει στις 8 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαραθώνιων
συνεδριάσεων στη Βουλή η δημοσκοπική
άνοδος του ΚΙΝΑΛ ήταν αντικείμενο επι-
κριτικού σχολιασμού από την πλειοψηφία
των βουλευτών των δύο κομμάτων. Τα πρώ-
τα πραγματικά πυρά προς το ΚΙΝΑΛ ήρθαν
από τον πρωθυπουργό. «Θα περίμενα μια
πιο θετική ανταπόκριση και περισσότερες
δημιουργικές προτάσεις από το ΚΙΝΑΛ. Και
εξηγούμαι: όχι γενικές αρχές και εύκολα
συνθήματα τα οποία καταλήγουν σε ευχές.

Ρεαλιστικά μέτρα, κοστολογημένα, προ-
σαρμοσμένα στις παρούσες συνθήκες», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, για να
συνεχίσει λέγοντας ότι «δεν θα μπορείτε,
κυρίες και κύριοι του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, να
μείνετε για πολύ στον εξώστη με τον αρχη-
γό σας να δίνει συνεντεύξεις επιτήδειας
ασάφειας. Δυστυχώς τέτοιες συγκεκριμέ-
νες προτάσεις δεν άκουσα κατά τη διάρκεια
αυτών των ημερών».

Νωρίτερα όμως ο κ. Ανδρουλάκης είχε

φροντίσει να «ρίξει τη δική του μπηχτή»,
υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης, όσο
περνούν οι μέρες, καταλαβαίνει ότι η πο-
λυπόθητη αυτοδυναμία αρχίζει να του κου-
νά το μαντίλι και καταφεύγει σε διάφορα
παλαιοκομματικά παιχνίδια», ενώ εξηγών-
τας τους λόγους υπερψήφισης της πρότα-
σης δυσπιστίας από το ΚΙΝΑΛ ισχυρίστηκε
πως «η ΝΔ έχει αποτύχει και ο τόπος χρει-
άζεται μια προοδευτική αλλαγή που είναι η
σοσιαλδημοκρατική παράταξη».

Στην «αριστερή όχθη» η Χαριλάου Τρι-
κούπη φρόντισε εξαρχής να δώσει το
στίγμα της, υποστηρίζοντας ότι με την
πρόταση δυσπιστίας έδωσε σωσίβιο στην
κυβέρνηση ακυρώνοντας στην ουσία το
αίτημα για εκλογές που οι ίδιοι κατέθε-
σαν. Πάντως, ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του
δεν «γκρέμισε τις γέφυρες», τονίζοντας
πως «μόνο με εκλογές και προοδευτική
κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα στα-
ματήσει ο κατήφορος, θα αποκατασταθεί
η κανονικότητα, θα επανέλθει το αίσθη-
μα της ασφάλειας και θα επανεκκινήσει
την οικονομία διαγράφοντας ή μειώνον-
τας δραστικά τα χρέη της πανδημίας από
την πρώτη στιγμή».

Η δημοσκοπική του άνοδος,
αντικείμενο επικριτικών
σχολίων από την πλειονότητα
των βουλευτών 
των δύο κομμάτων

Γιατί όλοι τώρα χτυπούν το ΚΙΝΑΛ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Τ
ο μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο
πλευρό των περίπου εκατό χιλιάδων
ομογενών που ζουν στην Ουκρανία με-
τέφερε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επι-

σκέφθηκε τις πόλεις Σαρτανά και Μαριούπολη
στα ανατολικά της χώρας.

Η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών στην
Αζοφική, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντο-
νο εδώ και αρκετούς αιώνες, έχει ιδιαίτερο
συμβολισμό, καθώς η Μαριούπολη και ο Σαρτα-
νάς απέχουν μόλις 50 χιλιόμετρα από τα ρωσο-
ουκρανικά σύνορα. Οι ομογενείς του Σαρτανά,
μάλιστα, είχαν πληρώσει με το αίμα τους την
κρίση του 2014, όταν εν μέσω συγκρούσεων,
όλμοι έπληξαν το χωριό σκοτώνοντας 7 και
τραυματίζοντας 17 μέλη της ελληνικής κοινότη-
τας. Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το μνημείο
πεσόντων ομογενών του Σαρτανά όπου κατέθε-
σε στεφάνι και άφησε λίγα λουλούδια στη μνή-
μη των θυμάτων.

Στη συνέχεια, μετέβη στο 8ο Σχολείο Ειδικής
Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου
μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
στρατιωτικοπολιτικής διοίκησης. Κατά την πα-
ραμονή του στη Μαριούπολη, ο Νίκος Δένδιας
επισκέφθηκε ακόμη το Μουσείο Ιστορίας και
Εθνογραφίας των Ελλήνων της Αζοφικής θά-
λασσας, το Πολιτιστικό Κέντρο της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας και τα
γραφεία της Ειδικής Αποστολής Επιτήρησης
του ΟΑΣΕ, ενώ είχε συναντήσεις με ομογενει-
ακούς φορείς.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Μαριούπολη,
ελάχιστα χιλιόμετρα από τη γραμμή επαφής
που ως γνωστόν είναι και το κύριο σημείο έντα-
σης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για να ενισχύσω με την παρουσία
μου, κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, την ελλη-
νική κοινότητα που βρίσκεται εδώ», τόνισε ο
Νίκος Δένδιας.

Σχετικά με το ενδιαφέρον της Αθήνας για τις
εξελίξεις στην περιοχή αλλά και την ενίσχυση
της ελληνικής ομογένειας και του Γενικού Προ-
ξενείου της Μαριούπολης, ο Νίκος Δένδιας
ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο
Κουλέμπα, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν
το πρωί της Δευτέρας. Ο κ. Κουλέμπα ευχαρί-
στησε την Αθήνα για την απόφασή της να μην
αποσύρει το προσωπικό τής Πρεσβείας της στο
Κίεβο, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να
επαναλαμβάνει την πάγια θέση της χώρας πως
«η Ελλάδα για λόγους αρχής είναι πάντοτε υπο-
στηρικτική της ανεξαρτησίας και της εδαφικής
ακεραιότητας όλων των κρατών, σύμφωνα με
τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του κατα-

στατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».
Σήμερα, ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχτεί τους

εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης στο πλαίσιο των τακτικών επαφών για τα
τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Στις
10.00 το πρωί θα συναντηθεί με τον εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο και θα ακο-
λουθήσουν στις 10.45 ο Ανδρέας Λοβέρδος από
το ΚΙΝΑΛ, στις 12.00 ο Αντώνης Μυλωνάκης της
Ελληνικής Λύσης, στις 12.30 η Σοφία Σακοράφα
του ΜέΡΑ 25, στις 13.00 ο Γιώργος Μαρίνος του
ΚΚΕ και στις 13.30 ο Ιωάννης Μπουγάς της Νέας
Δημοκρατίας.

Βολές κατά Τουρκίας
Λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για τη Μαρι-

ούπολη, ο Νίκος Δένδιας φρόντισε να στείλει
ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, κατά την τοπο-
θέτησή του στη συζήτηση επί της πρότασης
μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αφού διεμήνυσε ότι
η Ελλάδα έχει τη θέληση να υπερασπιστεί την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα,
κινούμενη πάντοτε εντός πλαισίου του Διεθνούς
Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, τόνισε
ότι «η Τουρκία έχει μεταβάλει πορεία, δεν κοιτά
προς τη δημοκρατική Δύση, ούτε έχει ως προτε-
ραιότητα την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση». Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε για μία ακόμη
φορά την απειλή πολέμου της Τουρκίας σε βά-
ρος της Ελλάδας, το casus belli, αλλά και όλο το
φάσμα των τουρκικών προκλήσεων που περι-
λαμβάνει τις υπερπτήσεις, τις παραβιάσεις και
την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

«Δεν ξεχνάμε τους πεσόντες ήρωες των Ιμίων»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να αποτίσει φόρο τιμής
στους ήρωες των Ιμίων, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος πριν από 26 χρόνια, στις 31 Ιανουαρίου 1996.
«Δεν ξεχνάμε τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος στα Ίμια, Αντιπλοιάρχους (ΠΝ) Χρ. Καραθανάση, Π. Βλαχάκο και τον
Σημαιοφόρο (ΠΝ) Ε. Γιαλοψό. Επαγρυπνούμε για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, έχοντας ως οδηγό πάν-
τα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», έγραψε στο μήνυμά του ο Νίκος Δένδιας.

Επίσκεψη με νόημα Δένδια 
στις πόλεις Σαρτανά και
Μαριούπολη στην Ουκρανία 

Η Ελλάδα στο
πλευρό της
ομογένειας
που αγωνιά 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



«Παιδιά, φτάνει 
πια μαζί του» 

Το μήνυμα δόθηκε από τον πρωθυπουρ-
γό προς τους «γαλάζιους» και ήταν σαφές:
Η ανοχή στον Νίκο Ανδρουλάκη τελείωσε
μαζί με την πρόταση δυσπιστίας. Για πρώτη
φορά από τις εκλογές στο ΚΙ-
ΝΑΛ ο κ. Μητσοτάκης
εξαπέλυσε σφοδρή
επίθεση στον νέο αρ-
χηγό της Σοσιαλδη-
μοκρατίας. Και για να
μη μείνει καμία απο-
ρία, ανέλαβε να το «σπά-
σει σε τάλιρα» η Ντόρα Μπα-
κογιάννη. «Παιδιά, φτάνει πια μαζί του».
Που σημαίνει ότι, από δω και στο εξής, ο
νέος αρχηγός θα είναι διαρκώς στη «γαλά-
ζια διόπτρα»…

Δεν ξέρατε, κ. Σπίρτζη.
Δεν ρωτούσατε;

Ενίοτε, το αντιπολιτευτικό μένος εκθέτει.
Κάπως έτσι την πάτησε ο θορυβώδης
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος
Σπίρτζης, ο οποίος στην αγω-
νία του να στηρίξει το
αφήγημα της πρότα-
σης μομφής, ανέβηκε
το Σάββατο στο βήμα
της Βουλής και κα-
τήγγειλε μαινόμενος
ότι ο διοικητής της Τρο-
χαίας Αττικής Οδού είναι
αποσπασμένος και ότι λείπει εδώ και χρό-
νια από τη θέση του καθώς υπηρετεί αλλού.
Μία ώρα αργότερα, ο κ. Σπίρτζης πήρε ξα-
νά τα ποδαράκια του, ανέβηκε στο βήμα,
δήλωσε ότι αποσύρει την καταγγελία του
και ζήτησε συγγνώμη, γιατί ο συγκεκριμέ-
νος άνθρωπος ασθενεί. Προφανώς του ψι-
θύρισαν ότι, αν δεν ανακαλέσει, θα εκτεθεί
πολύ άσχημα…
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Ποια υφυπουρ-
γός, με κοινωνική
ευαισθησία και
εκ του ρόλου της,

παραλίγο να πέσει
θύμα κλοπής και μά-

λιστα σχεδόν εκουσίως; Η εν λό-
γω έβαλε στο εσωτερικό του
σπιτιού της άγνωστη που της
χτύπησε το κουδούνι και της ζή-
τησε βοήθεια. Από κάτι περίερ-
γες κινήσεις, οι αστυνομικοί
διασταύρωσαν ότι πρόκειται για
Γεωργιανή με πλούσιο παρελθόν
σε ληστείες κ.λπ. 

Η οργή του Ομίλου Βαρδινογιάννη 
για τον Αλέξη

Ενός κακού μύρια έπονται και αυτό επιβεβαι-

ώνεται πλήρως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ,

όπου εκτός από τα κακά μαντάτα της πρό-

σφατης δημοσκόπησης που έγινε για λογα-

ριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, η

υπόθεση της μαύρης και άραχνης για την

αξιωματική αντιπολίτευση έρευνας λέγεται ότι

είχε και μία σοβαρή παρενέργεια. Την οργή του Ομίλου

Βαρδινογιάννη για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να την κόψει

πριν βγει στον αέρα! Δεν θέλουν να τον ξαναδούν στα μάτια τους,

μαθαίνω…

Ανάμεσα σε χταποδάκι ξιδάτο 
και γαύρο μαρινάτο

Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα
έπιασε το ραντάρ μου το βράδυ της

περασμένης Παρασκευής σε πο-
λύ γνωστό εστιατόριο που φημί-
ζεται για τους εκλεκτούς ψαρο-
μεζέδες του. Το δείπνο ήταν για

δύο: για τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
και έναν κορυφαίο δημοσιογράφο.

Κάποια στιγμή, πλησίασε το τραπέζι τους ο
πρώην επίτροπος της ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το τι
ακριβώς ειπώθηκε, δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω.
Πάντως, αν κρίνω από τις εκφράσεις των προσώπων και
τη στάση του σώματος, η συζήτηση είχε ενδιαφέρον.

Μεγάλη… έξαψη στο ΚΙΝΑΛ για 
τη δημοσκόπηση στη Β’ Πειραιώς 
Δ

εν υπάρχουν λόγια για να περι-
γράψω τι έγινε πίσω από τις
κλειστές πόρτες του ΚΙΝΑΛ

όταν διάβασαν τη δημοσκόπηση που εί-
χαν παραγγείλει για τη Β’ Πειραιώς. Με-
γάλη έξαψη σας λέω, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ του
Αλ. Τσίπρα και το ΚΙΝΑΛ του Νίκου Αν-
δρουλάκη εμφανίζονταν να ισοψηφούν
με 16% έκαστος! Αν αυτή η τάση συνεχι-
στεί, που έτσι δείχνει, τότε η σημερινή
αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία στις
τελευταίες εκλογές εξέλεξε τρεις βου-

λευτές, παρακαλώ, στη συγκεκριμένη
περιφέρεια (Νίνα Κασιμάτη, Γιάννη
Ραγκούση, Τρύφωνα Αλεξιάδη), θα πά-
θει πανωλεθρία. Ήδη, μάλιστα, πολλοί
σύντροφοι του εκ μεταγραφής κ. Ραγ-
κούση στοιχηματίζουν ότι δεν υπάρχει
καμία πιθανότητα επανεκλογής, ενώ
σκληρό θα γίνει το παιχνίδι και για τους
άλλους δύο νυν βουλευτές. 

Υπενθυμίζω ότι στις εκλογές του 2019
η Β’ Πειραιώς ήταν από τις λίγες που ο
ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε το προβάδισμά του

από τη ΝΔ, με ποσοστό 38,22% έναντι
30,18% της κυβερνητικής παράταξης,
ενώ το Κίνημα Αλλαγής δεν κατόρθωσε
να εκλέξει κανέναν βουλευτή. Ζωηρό,
όμως, είναι το ενδιαφέρον για τη συγκε-
κριμένη περιφέρεια και στη ΝΔ, αφού
πλην του κ. Δημήτρη Μαρκόπουλου που
προφανώς θα διεκδικήσει με αξιώσεις
την εκλογή του, «χηρεύει» μία θέση, αυ-
τή του κ. Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος έχει
αποφασίσει να κλείσει τον εξαιρετικά
μακρύ κοινοβουλευτικό του κύκλο. 

Φωτεινό παράδειγμα ο Δήμος Ραφήνας
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου από την πρώτη στιγμή κράτησε ανοιχτούς τους κεντρικούς
άξονες Μαραθώνος και Φλέμινγκ, το λιμάνι καθώς και τον δρόμο και τη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας Ραφήνας. Ακολούθως είχε μηχανήματα στους κεντρικούς δρόμους και
επενέβη στους οικισμούς που αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα λόγω διακοπής ηλεκτρο-
δότησης και ισχυρής χιονόπτωσης, που έφτανε ακόμα και το ένα μέτρο το χιόνι, ενώ άμεσα
άνοιγαν οι δρόμοι που ζητούσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τη διόρθωση επιμέρους βλαβών όταν ξεπέρασε τη
μεγάλη βλάβη στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν στον γειτονικό Δήμο Μα-
ραθώνας. Αποκατέστησε μέχρι την Τετάρτη το βράδυ σχεδόν το 100% της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο της Ραφή-
νας και το 70% στη δημοτική κοινότητα Πικερμίου και έλυσε πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με παρου-
σία του στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τα εύσημα από τους δημότες της Ραφήνας και του Πικερμίου.



««Μετακινήσεις» των
Ρώσων στη Θεσσαλονίκη
Ένα αιφνιδιαστικό λουκέτο έβαλε σε σκέψεις

τους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης. Η ρωσι-

κή αλυσίδα discount σουπερμάρκετ Mere

στην Ελλάδα έβαλε λουκέτο στο κατάστημα

του Λαγκαδά ύστερα από επτά μήνες λειτουρ-

γίας χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση.

Το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν το πέμπτο

της εταιρείας (Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθος,

Αγρίνιο) και είχε προβλήματα από τις αρχές

του μήνα, με τα ράφια να αδειάζουν σχεδόν

εντελώς την περασμένη εβδομάδα. Το πε-

ρίεργο είναι ότι οι Ρώσοι αιτιολογούν το κλεί-

σιμο του καταστήματος για «τεχνικούς και

διαδικαστικούς λόγους» και προαναγγέλλουν

το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος της Mere

στη Θεσσαλονίκη.

Φουρτούνες… 

Η έγκυρη βρετανική νομική επιθεώρηση
Law360 γράφει ότι δικαστήριο στο Λονδίνο απο-
φάσισε ότι «ο μεγιστάνας της ναυτιλίας Γιώργος
Λογοθέτης έπεισε έναν φίλο του να επενδύσει
σε μια κοινοπραξία για πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων κάνοντας ψευδείς δηλώσεις
σχετικά με τη συμφωνία». Ειδικότερα, ο δικα-
στής Andrew Baker στο Ανώτατο Δικαστήριο
έκρινε ότι ο Γ. Λογοθέτης, «ένας Βρετανός επι-
χειρηματίας με έδρα τις ΗΠΑ και η Libra Hold-
ings Ltd. -διεθνής όμιλος ετερογενών δραστη-
ριοτήτων του οποίου είναι ο διευθύνων σύμβου-
λος- ευθύνονται έναντι της Swindon Holdings &
Finance Ltd. για εξαπάτηση σχετικά με κοινο-
πραξία για επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων». «Ο Λογοθέτης παρερμή-
νευσε τη φύση της επιχειρηματικής συμφωνίας
στον μακροχρόνιο φίλο του, Βίκτορ Πιζάντε, ο
οποίος ελέγχει έμμεσα τη Swindon και τη χρη-
σιμοποιεί για τους επενδυτικούς του σκοπούς»,
αναφέρει η απόφαση σύμφωνα με το Law360. Ο
Πιζάντε θα λάβει αποζημίωση 6,25 εκατ. δολά-
ρια, αποφάσισε ο δικαστής Baker.

Ο φίλος του Αλέξη 
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης
στη Βουλή, πολλοί ήταν αυτοί που ρώτησαν
τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει τέτοια αγάπη για
την εταιρεία που εκμεταλλεύεται την Αττική
Οδό. Απάντηση, βέβαια, δεν πήραν από τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που έκανε
απλά ότι δεν άκου-
γε το συγκεκριμέ-
νο ερώτημα. Τι να
κάνει; Να «δώσει»
τον φίλο του τον
Κώστα; Δεν είναι
σωστό. Δεν χαλάνε
οι φιλίες για έναν
δρόμο. Δεν καίγον-
ται έτσι οι φιλίες.
Μη με ρωτήσετε ποιος είναι ο Κώστας και πό-
σο ισχυρή είναι η φιλία του με τον Alex. Το μό-
νο που ξέρω είναι ότι είναι ο γιος του «Ζή-
κου», για τα υπόλοιπα ρωτήστε στο Αθαμάνι
της Άρτας, εκεί θα ξέρουν…

Το περιστατικό με τον
Παύλο Πολάκη και τον
Άδωνι Γεωργιάδη στο
καφενείο της Βουλής
φαντάζομαι το πληρο-
φορηθήκατε. Παραλίγο
να πιαστούν στα χέρια
και αντάλλαξαν και βα-
ριές κουβέντες. Στη
συνέχεια έμαθα ότι οι
άνθρωποι που αποσό-
βησαν τη συμπλοκή
ήταν ο Νίκος Φίλης
από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο
Βασίλης Σπανάκης από
τη ΝΔ. Με ψυχραιμία
έπεσαν πάνω και τρά-
βηξαν τον αψύ Σφα-
κιανό που προφανώς
πήγε στο καφενείο για
να κάνει το σόου του. Μάλιστα έμαθα ότι σε
πηγαδάκι που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είπε: «Σήμερα δεν έχει σημασία ο πρωθυ-
πουργός, υπάρχει μόνο ο Σπανάκης. Είναι η
ασφάλεια του κυλικείου».

Ο Κουτσούμπας
και ο…
Παπαρατσένκο

Π
ροσέφερε γέλιο ο γραμματέας του ΚΚΕ
μέσα στη Βουλή. Ο Δημήτρης Κου-
τσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική σε

όσους κατηγορούν το κομμουνιστικό κόμμα,
με αφορμή τον αποχαρακτηρισμό αρχείων.
Συγκεκριμένα, ο Δ. Κουτσούμπας έκανε ανα-
φορά στον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο John
Hopkins, Sergey Radchenko, ο οποίος ανάρ-
τησε τέσσερα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα
από τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία που αφορούν
την αναφερόμενη
σε αυτά στήριξη του
ΚΚΕ από την ΕΣΣΔ.
Τα έγγραφα χρησι-
μοποιήθηκαν από
πολλούς, κυρίως
στα social media,
για να ασκήσουν
αντικομμουνιστική
κριτική, ότι δηλαδή
το ΚΚΕ ήθελε να
αποσπάσει την Ελλάδα από «τη Δύση» και να τη
στείλει προς τη μεριά της ΕΣΣΔ. Αναφερόμε-
νος, λοιπόν, στην κριτική που ασκήθηκε από
πολλά media προς το κόμμα του, ο κ. Κου-
τσούμπας μπέρδεψε το όνομα του ιστορικού
στον οποίο ήθελε να αναφερθεί, κάνοντάς τον
από Ραντσένκο «Παπαρατσένκο». «Παπά, πα-
πά, παπά, Παπαρατσένκο», είπε χαρακτηριστι-
κά ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προσπαθώντας
να θυμηθεί το σωστό όνομα, μια ατάκα που
αμέσως έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης.

Λέγεται και ακούγεται ευρέως
ότι η δεύτερη μεγάλη επένδυση
που έρχεται στην Ελλάδα είναι
η εξαγορά μιας ελληνικής start

up από τον κολοσσό της Face-
book. Το βέβαιο είναι ότι η χώρα

μας επιστρέφει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη και
δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μεγάλοι παίκτες
μάς εμπιστεύονται.
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Η παρέμβαση Φίλη 
και Σπανάκη

Απίστευτες καταγγελίες 
για Βαρουφάκη

«Σου απαγορεύω να μιλάς, σε εγκαλώ, σου παίρ-
νω τον λόγο τώρα και δεν θα ξαναμιλήσεις». «Αφού
θέλησες να κάνεις παιδί, να μείνεις σπίτι σου. Να
παραιτηθείς και να παραχωρήσεις τη θέση σου στον
επόμενο. Δεν είμαστε εδώ για να γεννοβολάς εσύ».
«Ή θα κάνετε αυτά που σας λέμε ή θα σας τελει-
ώσουμε». Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις προ-
σβολές που δέχθηκε η βουλευτής Κωνσταντίνα
Αδάμου κατά τα δύο χρόνια παραμονής της στο Μέ-
ΡΑ25, όπως καταγγέλ-
λει η ίδια. Η κυρία Αδά-
μου επανέρχεται στο
θέμα και κάνει τρομε-
ρές αποκαλύψεις, αλλά
από το ΜέΡΑ 25 δεν
φαίνεται να ιδρώνει το
αυτί κανενός…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
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Προετοιμασίες… 
ανασχηματισμού; 
Σ

ύμφυτη με την απόπειρα φυγής προς τα εμπρός της κυβέρνησης μετά το τραυμα-
τικό πενθήμερο της «Ελπίδας» είναι η σεναριολογία περί αλλαγών στο κυβερνητι-
κό σχήμα. Πολλώ δε μάλλον, όταν ο πρωθυπουργός έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις

ευθύνες και πώς αυτές επιμερίζονται. Πρόσφατα, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρ-
ριψε έναν εκλογικό ανασχηματισμό. Προς τους ενδιαφερομένους, μάλιστα, το Μέγαρο
Μαξίμου φροντίζει να δείχνει στη συγκρότηση της μετεκλογικής κυβέρνησης. Τούτο, βε-
βαίως, δεν σημαίνει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political» πως στο διάστη-
μα που μεσολαβεί έως τις εκλογές θα πρέπει να αποκλείονται περιορισμένες και ως εκ
τούτου στοχευμένες αλλαγές χάριν της βελτίωσης του παραγόμενου κυβερνητικού έρ-
γου. Η στήλη, δε, είναι σε θέση να γνωρίζει πως συγκεκριμένες εισηγήσεις έχουν γίνει
και πως η προετοιμασία αγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα σχέδια των σχε-
τικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Πρόσωπα που παροικούν την κυβερνητική Ιερουσαλήμ
δεν αποκλείουν, μάλιστα, μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον τελικώς προκριθεί, να εκδη-
λωθεί έως το τέλος της άνοιξης. 

Ανάρτηση με νόημα 
από τον Πιερρακάκη
Τελικά εκτός από άψογος τεχνοκράτης ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης αποδεικνύεται και καλός
πολιτικός. Έκανε μια ανάρτηση στα social media η οποία δείχνει, θα
έλεγα, το επίπεδο του ανδρός. «Δεν υπάρχει στραβή στη βάρδια.
Υπάρχει ευθύνη στη βάρδια, η ευθύνη να αντιμετωπίζουμε τα
γεγονότα και η ευθύνη να μεταβολίζουμε την εμπειρία σε γνώση και
πράξη». Για να καταλάβετε τη διαφορά με τους άλλους που απλώς
τους έκατσε μια… στραβή στη βάρδιά τους.
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Μάσκες από Τουρκία, 
μέσω Γερμανίας, 
στην Αθήνα…
Θέμα στην «Daily Sabah» έγιναν οι τουρκι-
κές μάσκες που μοιράστηκαν στους Έλληνες
βουλευτές. Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά
στην ομιλία της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας
Κανέλλη, η οποία επεσήμανε ότι οι μάσκες
που μοιράστηκαν στους βουλευτές είναι
τουρκικής κατασκευής. «Οι μάσκες που μας
μοιράσατε στο Κοινοβούλιο είναι από την
Τουρκία. Λέει “παράγονται στην Τουρκία”.
Δεν είναι κακό. Αν και οι μετανάστες από την
Τουρκία δεν μπορούν να περάσουν, περνούν
εμπορικά συμφέροντα», είπε η ίδια. Από την
πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Κων-
σταντίνος Τασούλας επιβεβαίωσε ότι οι μά-
σκες παράγονται στην Τουρκία και τόνισε
«κάναμε έναν δημόσιο διαγωνισμό για την
προμήθεια μασκών υψηλής προστασίας και
τελικά τον κέρδισε μια γερμανική εταιρεία
που έδωσε την καλύτερη προσφορά. Ωστόσο,
δεν γνωρίζαμε ότι η γερμανική εταιρεία πα-
ράγει τις μάσκες σε εργοστάσιο στην Τουρ-
κία». Ο ίδιος σημείωσε ότι «δεν θα είχαμε
αγοράσει τις μάσκες εάν γνωρίζαμε ότι παρά-
γονται στην Τουρκία».

ΚΟΥΙΖ: Μεγάλα μπλεξίματα φαί-
νεται να έχει γνωστός τοπάρχης
από τον Βορρά. Τοπικά σάιτ γρά-
φουν ότι έχει ως σύμβουλό του
επί των ΜΜΕ άτομο που είναι
υπόδικο στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων κατηγορούμε-
νο για απάτη.

Ο Μητσοτάκης
επέλεξε αντίπαλο 
τον Ανδρουλάκη

Από την κόντρα στη Βουλή εγώ
κατάλαβα ότι η περίοδος του φλερτ
μεταξύ ΝΔ και ΚΙΝΑΛ πάει περί-
πατο… Οι αναφορές του Κυριάκου
Μητσοτάκη προς τον Νίκο Αν-
δρουλάκη ότι «κάθεται στην ασφά-
λεια του εξώστη», ότι «δίνει συνεν-
τεύξεις επιτήδειας ασάφειας», ότι
«συντάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ» κ.ά.
δείχνουν ότι πλέον το Μαξίμου
έχει αποφασίσει να πετάξει το γάν-
τι στον Νίκο Ανδρουλάκη και να
κλείσει με κάθε τρόπο τυχόν διαρ-
ροές προς το κόμμα του. Πλέον και
ο ίδιος ο πρωθυπουργός συνειδη-
τοποιεί ότι το φλερτ με τον Αν-
δρουλάκη δεν κάνει καλό και δη-
μιουργεί μια χαλαρότητα σε κεν-
τροαριστερά στελέχη που έχουν
στηρίξει τη ΝΔ.

Θερμά λόγια για την Κεραμέως
Παρατήρησα ότι δύο άνθρωποι που βρίσκον-

ται πολύ κοντά στον πρωθυπουργό παρείχαν
απλόχερα τη στήριξή τους στην υπουργό Παιδεί-
ας Νίκη Κεραμέως. Ο διευθυντής του οικονομι-
κού γραφείου του πρωθυπουργού και μέλος της
επιτροπής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, Αλέ-
ξης Πατέλης, με ανάρτηση του στο Instagram μί-
λησε με θερμά λόγια για την υπουργό Παιδείας,
ενώ και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου, Γρηγόρης Δημητριάδης, με
ανάρτησή του στο Twitter εξήρε το μεταρρυθμιστικό έργο του υπουργείου Παιδείας, με
φόντο την ομιλία της κυρίας Κεραμέως στην πρόταση δυσπιστίας.
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Η
έκθεση της Euromonitor International για το
2022 παρουσίασε δέκα ενδιαφέρουσες τά-
σεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών,

αναδεικνύοντας πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση
με το παρελθόν, τις οποίες βεβαίως έχει προκαλέσει
σε σημαντικό βαθμό η πανδημία. Οι προτιμήσεις, οι
διαθέσεις και ο τρόπος σκέψης των καταναλωτών
έχουν αλλάξει, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για
τις επιχειρήσεις που θέλουν να τραβήξουν την προ-
σοχή του κοινού. Όλα, λοιπόν, δείχνουν ότι, ακόμα
και με το οριστικό πέρας της πανδημίας, η επιστρο-
φή του κοινού στην αγορά δεν θα σημάνει ακριβώς
και επιστροφή στην κανονικότητα του παρελθόντος.
Οι έμποροι και οι αλυσίδες λιανεμπορίου, λαμβά-
νοντας υπόψη τους τις νέες συνήθειες, συνειδητο-
ποιούν ότι οι πελάτες τους έχουν ήδη διαφοροποι-
ηθεί αισθητά. Έτσι, λοιπόν, η έκθεση παρουσιάζει
πως οι καταναλωτές ενσυνείδητα θέλουν βιωσιμό-
τητα, ευελιξία, τεχνολογία, αισιοδοξία, προτεραι-
ότητα, ικανοποίηση, σύνδεση, αναζήτηση, ασφάλεια
και κοινωνικοποίηση.

Από τις ισχυρότερες τάσεις είναι η βιωσιμότητα με
την απαίτηση του 35% των καταναλωτών από τις επι-
χειρήσεις να κάνουν βήματα μείωσης του αποτυπώ-
ματος άνθρακα στο περιβάλλον, όπως έχουν αρχίσει
από το 2021 να κάνουν και οι ίδιοι. Απαιτούν από τις
εταιρείες επώνυμων προϊόντων συνέπεια, διαφά-
νεια και βιωσιμότητα στην παραγωγή τους.

Οι καταναλωτές έμαθαν να είναι πιο ευέλικτοι, κα-
θώς οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημι-
ούργησαν πολλά προβλήματα στην εξασφάλιση των
προμηθειών, αλλά και στο απλό ζητούμενο να απο-
κτήσει ένας πελάτης αυτό που θέλει. Έγιναν πιο δη-
μιουργικοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους και δεν
διστάζουν να στραφούν σε εναλλακτικές φίρμες, να
γραφτούν σε συνδρομητικές υπηρεσίες, να αναζη-
τήσουν εναλλακτικές μεθόδους αγορών που τους
ταλαιπωρούν λιγότερο.

Το καταναλωτικό κοινό έχει εξοικειωθεί με την τε-
χνολογία και χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που του
προσφέρει. Όλο και περισσότερες από τις παλιές
γενιές που δεν είχαν τη σχετική γνώση εξοικειώνον-
ται συνεχώς και έχουν πάψει να είναι διστακτικοί.
Αυτό σημαίνει πως οι εταιρείες πρέπει να εκτιμή-
σουν πως έχουν πολύ πιο διευρυμένο ηλικιακά κοι-
νό σε σχέση με όσα προσφέρει το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο.

Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να είναι αισιόδοξοι
για τα οικονομικά τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το
εύρημα της έκθεσης ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς καταναλωτές παγκοσμίως πιστεύουν ότι μέσα
στα επόμενα πέντε χρόνια θα βρίσκονται σε καλύτε-
ρη οικονομική κατάσταση. Οι προτεραιότητες άλλα-
ξαν, αφού δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει μεταβο-
λή του τρόπου σκέψης των καταναλωτών μέσα στις
σκληρές συνθήκες της πανδημίας. Έγινε μια συλλο-

γική επανεκκίνηση αξιών και δημιουργήθηκαν νέες
προτεραιότητες με έμφαση στην ευεξία και περισ-
σότερη αξία στις εμπειρίες.

Τέλος, η έκθεση παρατηρεί μια διαφορετική κοι-
νωνικοποίηση των καταναλωτών. Τα μέτρα, οι κα-
ραντίνες, οι έλεγχοι, ο φόβος της Covid, δημιούργη-
σαν, όπως είναι φυσικό, έναν δισταγμό στην άμεση
ανθρώπινη επαφή. Το 76% των καταναλωτών διε-
θνώς παίρνει κάποια μέτρα προστασίας όταν βγαίνει
από το σπίτι του, κάτι που υποδεικνύει ότι αυτή η
αμηχανία και η πρόληψη θα συνεχίσουν να υφίσταν-
ται. Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν κατά νου
αυτή τη διάθεση, ώστε να κάνουν τους πελάτες τους
να αισθάνονται ασφαλείς και να τους δημιουργή-
σουν την αίσθηση μιας προσεκτικής εξυπηρέτησης.

Υπό το φως αυτού του «δεκάλογου του νέου ενσυ-
νείδητου καταναλωτή» που εμφανίζεται με άλλο
τρόπο σκέψης και που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
την αγοραστική συμπεριφορά, οι επιχειρήσεις πρέ-
πει να σχεδιάσουν προσεκτικά τη στρατηγική τους,
εμπλουτίζοντας αυτό που προσφέρουν με δυνατές
εμπειρίες, μέσα από μια προσέγγιση που μπορεί να
συνδυάσει την ψηφιακή με τη φυσική παρουσία. Οι
επιχειρήσεις πρέπει επίσης να αναζητήσουν εναλ-
λακτικές μεθόδους πωλήσεων, ώστε να μπορούν να
κερδίσουν ένα πιστό πελατολόγιο. Οι επώνυμες φίρ-
μες πρέπει να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής,
με νέες αξίες και προτεραιότητες.

Οι νέες τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών 

Δ
εν είναι ρητορικό το ερώτημα. Κάποτε θεω-

ρούσαν την απάντηση αυτονόητη. Και προσέ-

φευγα προς επίρρωση της άποψής μου στο

αγγλικό ρητό «where there is not the word, there is

not the thought» («όπου δεν υπάρχει η λέξη δεν

υπάρχει η σκέψη»). Δεν το πιστεύω πια. Είναι αναρίθ-

μητα τα παραδείγματα που οδηγούν σε κατάρριψη

αυτής της προσέγγισης των πραγμάτων.

Κορυφαίοι παράγοντες της δημόσιας ζωής του τό-

που επαναλαμβάνουν το επίθετο «δυσθεώρατο».

Ανάμεσά τους αρχηγοί κομμάτων, αλλά και ένα εκ των

πλέον πεπαιδευμένων μελών του εθνικού μας κοινο-

βουλίου, κορυφαίος επιστήμων ο οποίος από τα κα-

νάλια διαφωτίζει επαρκέστατα και συχνότατα την ελ-

ληνική κοινωνία σε θέματα της ειδικότητάς του. 

Είχα επίσης και έναν φοιτητή που αποφοίτησε

πρώτος από το πανεπιστήμιό μας, εκφωνώντας και

τον όρκο, ο οποίος όχι απλώς χρησιμοποιούσε το ίδιο

προαναφερόμενο αυτοσχέδιο επίθετο, αλλά και επι-

χειρηματολογούσε όταν τον διόρθωνα με τον «κανόνα

της αναλογίας»: «Αφού λέμε εκατομμύρια και δισε-

κατομμύρια, δεν πρέπει να λέμε θεόρατα και δυσθε-

ώρατα;»… Τον ίδιο κανόνα επεκαλείτο, μάλιστα, και

όταν έλεγε «προστίματα», προφανώς κατά το «στοι-

χήματα» ή το «αθροίσματα». Ενώ όταν κάποτε του εί-

πα «το ’47 που πήραμε τα Δωδεκάνησα», αυτός, ο

πρώτος αριστούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-

μης και Διεθνών Σχέσεων, ρώτησε: «Το 1847;». Τίποτε

από όλα αυτά δεν τον εμπόδισε να διαπρέψει στη συ-

νέχεια σε οτιδήποτε επιχείρησε: Μεταπτυχιακό στο

LSE, διδακτορικό με άριστα στο Πανεπιστήμιο Μακε-

δονίας, πρόεδρος πανευρωπαϊκής νεολαιίστικης ορ-

γάνωσης, τεράστια προσωπική οικονομική απογεί-

ωση, σύμβουλος πρωθυπουργού, επί χρόνια αρθρο-

γράφος στην κυριακάτικη έκδοση μεγάλης εφημερί-

δας που κάποτε έδινε τεράστια σημασία στη γλώσσα

κ.ο.κ…

Επίσης, όμως, δεν εμπόδισε να διαπρέψει νεαρό

γιατρό το ότι συχνότατα επαναλαμβάνει από τα κανά-

λια «δεν θέλω να προκαταβάλω την άποψη της επι-

τροπής»: Αφού μπήκε πρώτος στην Ιατρική Αθηνών

και έγινε νεότατος επίκουρος καθηγητής της, ως μέ-

λος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων προστα-

τεύει ουσιαστικά σήμερα την ελληνική κοινωνία, πα-

ρέχοντας στοιχεία και συμβουλές για την αντιμετώπι-

ση του κορωναϊού… 

Το «κοινοτυπία» το αναφέρουν σε άρθρα και βιβλία

τους κορυφαίοι Έλληνες διανοούμενοι και πανεπι-

στημιακοί καθηγητές (αυτό υπάρχει και στο βιβλίο

μου «Το Κομματικό Φαινόμενο», πιο νέος είχα γράψει

και για «επαιτιακή επικαιρότητα»), ενώ δεν χρειάζεται

ίσως να θυμίσω πως και ο μέγας Καβάφης χρησιμο-

ποιούσε αυξανόμενες προστακτικές, ανάλογες με το

«παρήγγειλε» ή το «απέφυγε» που λένε οι νεότεροι…

Είναι λοιπόν τόσοι οι γλωσσικοί «μαργαρίτες» οι

διαπραττόμενοι από εξαιρετικά εγγράμματους, ιδιαί-

τερα επιτυχημένους, αναμφίβολα αξιόλογους, έως

και χαρισματικούς ανθρώπους, που είμαι πλέον έτοι-

μος να αναθεωρήσω την προηγούμενη άποψή μου

για τη σημασία της σωστής χρήσης της γλώσσας. Πα-

ραδιδόμενος, ασφαλώς, στη χλεύη κάποιων αναγνω-

στών μου. (Στους οποίους δεν τολμώ καν να αναφέρω

το «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω». Γιατί τη

φράση αυτή χρησιμοποίησε ο στρατηγός Πάγκαλος

όταν, ως υπολοχαγός, είχε διαταχθεί να διεξαγάγει

ανάκριση για μαζικούς βιασμούς μουσουλμανίδων

από Έλληνες στρατιώτες κατά τον 1ο Βαλκανικό Πό-

λεμο. Και αφού «διαπίστωσε» πως ουδέν επιλήψιμο

συνέβη, υπονόμευσε το συμπέρασμά του με την εν

λόγω φράση: «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέ-

τω». Προκαλώντας την οργή του αντισυνταγματάρχη

Χατζηανέστη, ο οποίος ζήτησε την παραδειγματική τι-

μωρία για τη συγκάλυψη του Πάγκαλου, με απώτερο

αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο ίδιος παραδειγματικά το

1922 από τον άλλοτε υφιστάμενό του, όπως αποκαλύ-

πτω σε υπό έκδοση βιβλίο μου για τον Εθνικό Διχα-

σμό, τη Μικρασιατική Καταστροφή και την -εσφαλμέ-

νως αποκαλούμενη- Δίκη των Έξι.)

Έχει αξία η γλωσσική κουλτούρα;

του
Θανάση 

Διαμαντόπουλου

του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ
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«Όταν το αρνί βγει από το μαντρί, το τρώει ο λύ-
κος» είναι η πιο γνωστή ρήση του αείμνηστου Ευάγ-
γελου Αβέρωφ. Μια φράση που είχε σαν στόχο να
προλάβει διαφαινόμενες αποχωρήσεις διαφωνούν-
των βουλευτών από το κόμμα στο οποίο ήταν αρχη-
γός. Μια φράση που χρησιμοποιείται όταν χρειάζε-
ται να «μαντρωθούν» εκτός από πολιτικά πρόσωπα
και ομάδες πολιτών που έχουν κοινή ιδεολογική
αφετηρία. Ομάδες πολιτών, όπως πρώην ψηφοφό-
ροι ΠΑΣΟΚ ή όσοι θεωρούν ότι ανήκουν στην Κεν-
τροαριστερά. Μια δοκιμασμένη συνταγή πόλωσης,
με στόχο τα ανακλαστικά ομάδας πολιτών. 

Τα «Tips» της πολιτικής επικοινωνίας, που διαβά-
ζετε κάθε Τρίτη, έχουν στόχο να απαντούν με έξυπνο
τρόπο στα μεγάλα διλήμματα της κοινωνίας, στα με-
γάλα προβλήματα του τόπου και στις τάσεις των σύγ-
χρονων κοινωνιών. Οι πολίτες θα τα αναγνωρίσουν
και θα επιβραβεύσουν όσους τα χρησιμοποιήσουν.
Κρατήστε τα και επωφεληθείτε από την προσφορά
του Οδηγού Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» που ακολουθεί. 
1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, αν θέλετε να σας

υπολογίζουν, θα πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίσε-
τε με την αποτελεσματικότητά σας. Με ήπιο και
πειστικό λόγο, χωρίς μαγκιές, φωνασκίες, μιζέ-
ριες και κλάψες. Δεν έχει πλέον πέραση το «στη
Δραπετσώνα δεν έχουμε ζωή». Αυτά ανήκουν στο
παρελθόν.

2. Δελφίνοι υπάρχουν πολλοί αλλά για πρώτοι ελάχι-
στοι, σε όλα τα αστικά κόμματα. Δουλειά των δελ-
φίνων, κατά κύριο λόγο, είναι η αποδόμηση κάθε
πρώτου…

3. Όταν κάποιος ζητάει εκλογές «εδώ και τώρα», τις
ζητάει για δύο λόγους. Ή για να σώσει τη χώρα ή
για να τελειώνει το «μαρτύριο» της επερχόμενης
ήττας του μια ώρα αρχύτερα!

4. Υπάρχουν και «νεόγεροι» στο πολιτικό μας σύστη-
μα. Νέοι σε ηλικία πολιτικοί που πάσχουν από
πνευματική γήρανση, που βουλιάζουν καθημερι-
νά στο τέλμα της ξύλινης γλώσσας και μιας ρητορι-
κής αγκιστρωμένης στο παρελθόν.

5. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, υπάρχουν άν-
θρωποι που έχουν την άρνηση, τις προσβολές και
τις ύβρεις ως εργαλεία στην καθημερινότητά τους.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο της μόρφωσής τους.
Έχουν έλλειψη παιδείας!

6. Δυόμισι και πλέον χρόνια από τις τελευταίες εθνι-
κές εκλογές, τα πολιτικά μας κόμματα, ενώ μιλούν
την ίδια γλώσσα, δεν μπορούν ούτε να συνεννοη-
θούν ούτε να καταλάβουν ποιο είναι τελικά το «κα-
λό» για τους πολίτες που τους ψήφισαν. Θα αλλάξει
κάτι αν γίνουν πρόωρες εκλογές;

7. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ένα αξίωμα
που εφαρμόζεται από το ποδόσφαιρο μέχρι και
την πολιτική. Για να κερδίσετε σε μια εκλογική
μάχη τα «περισσότερα», επιτεθείτε στα αδύνατα

σημεία του αντιπάλου σας. Ακόμη και όταν επι-
διώκετε τη συνεργασία μαζί του την επομένη των
εκλογών.

8. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, άλλο η σάτιρα και
άλλο ο κάθε λογής «σάτυρος».

9. Στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο, το «παιχνίδι
κέντρου» φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα.
Στην πολιτική κερδίζεις, στο ποδόσφαιρο δεν βλέ-
πεις ποτέ την εστία του αντιπάλου. Για «γκολ» ούτε
συζήτηση.

10. Ο μόνος που δεν είχε στρατηγική και plan Β σε
μάχη ήταν ο Δαβίδ. Αν δεν πετύχαινε τον Γολιάθ με
την πρώτη, δεν θα τον έγραφε η Ιστορία.

11. Η αλήθεια και οι καθαρές θέσεις των κομμάτων
είναι τα πρώτα ζητούμενα από τους πολίτες. Τα
«ήξεις αφήξεις», ή «και με τον «αστυφύλαξ και με
τον χωροφύλαξ», δημιουργούν στους πολίτες
απορίες, ανασφάλεια, ανικανότητα, ανεπάρκεια
στον πολιτικό σχηματισμό.
Περισσότερα tips θα βρείτε στον Οδηγό Πολιτικής

Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύεσθαι 333+1 tips» και μό-
νο για τους αναγνώστες της ψηφιακής εφημερίδας
«Political» διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 10
ευρώ από 15. Επωφεληθείτε!
Για παραγγελίες και περισσότερες διευκρινίσεις
επικοινωνήστε στο email: 
grammateia@nkmediagroup.gr 
ή στα τηλέφωνα 2109568066 - 6932266217.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι η
αυτοπαρουσίαση είναι η διαχείριση της συμ-
περιφοράς και της εμφάνισης. Τα υλικά αντι-

κείμενα είναι, ωστόσο, σημαντικά στοιχεία αυτής
της σκηνής.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πολύτιμα
πράγματα που μας βοηθούν να νιώθουμε ασφάλεια
και μας δίνουν αυτοπεποίθηση. Η ένδυση είναι ένας
δείκτης του πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς θέ-
λουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τι περιμένουμε
από την τρέχουσα κατάσταση. Για αυτό, τα λάθη σε
αυτήν την αυτοπαρουσίαση μπορεί να μας κάνουν
να «χάσουμε το πρόσωπό μας». Αυτές οι ανησυχίες
μπορεί να μην έχουν σημασία μεταξύ εκείνων που
γνωρίζονται καλά. 

Το παρελθόν
Ποιο άτομο δεν διαθέτει πολύτιμα αντικείμενα

που το συνδέουν με προηγούμενα στάδια της ζωής
και με τους ανθρώπους που μοιράστηκαν αυτές τις
στιγμές μαζί του; Μερικές φορές, είναι απλώς αρ-
χεία του τι έχει κάνει κάποιος ή δημόσιες αναγνωρί-
σεις. Τα πιο συγκλονιστικά είναι προϊόντα αγαπημέ-
νων προσώπων που έχουν περάσει σε άλλα στάδια
της ζωής (όπως ζωγραφιές ενός μικρού παιδιού ή

παλιές ερωτικές επιστολές) ή αγαπημένα αντικεί-
μενα ανθρώπων που δεν ζουν.

Τέτοια γεγονότα είναι αντιπαραθέσεις με το γεγο-
νός ότι η ζωή μας εκτείνεται πολύ πέρα από το πα-
ρόν. Πράγματι, το παρόν είναι κυρίως μια κινούμενη

άκρη αυτού που ήμασταν. Καθώς μεγαλώνουμε, τό-
σο πιο βαθιά γίνονται αυτά τα γεγονότα και οι σχέ-
σεις του παρελθόντος.

Το μέλλον
Σε μια κοινωνία προσανατολισμένη στο μέλλον,

αναβαθμίζουμε τηλεοράσεις, υπολογιστές και τη-
λέφωνα. Μετακομίζουμε σε κάποιο διαφορετικό
μέρος ή διακοσμούμε τα σπίτια μας και αλλάζουμε
την εμφάνισή μας.

Όσο εύκολες ή δύσκολες και αν είναι αυτές οι αλ-
λαγές, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Αναμφισβήτητα,
αποκτώντας αντικείμενα -ένα νέο κινητό τηλέφωνο
ή ένα ζευγάρι μπότες- γινόμαστε χρήστες αυτών
των αντικειμένων. Έχοντας φορέσει κοινωνικές μά-
σκες για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, διαπι-
στώνουμε ότι το πρόσωπο από κάτω είναι εύπλαστο. 

Τα υλικά αγαθά μάς διεκδικούν όπως τα διεκδι-
κούμε εμείς. Τα παλιά αγαθά εγκαταλείπονται για
νέα που αποκτήθηκαν. Επίσης, τα υλικά πράγματα
είναι περισσότερα από εργαλεία και μέσα μεταφο-
ράς. Είναι οι συνθήκες του ποιοι ήμασταν, ποιοι εί-
μαστε τώρα και ποιοι θα είμαστε. Το να είσαι προσε-
κτικός σε αυτές τις συνθήκες είναι η πρόκληση της
σύγχρονης ζωής.

Υλικά αντικείμενα: Πώς υποστηρίζουν την ταυτότητά μας;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



Π
ονοκέφαλο στο ελληνικό Επι-
τελείο προκαλούν τα απανωτά
περιστατικά παραβιάσεων και
υπερπτήσεων από τουρκικά Μη

Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Όσο μειώνε-
ται ο αριθμός των μαχητικών αεροσκα-
φών που απογειώνει η Άγκυρα για να ξε-
διπλώσει τις παράνομες διεκδικήσεις της
στο Αιγαίο, κυρίως λόγω ελλείψεων σε
προσωπικό και υλικά υποστήριξης, τόσο
τα τουρκικά UAV κάνουν αισθητή την πα-
ρουσία τους στους ελληνικούς ουρανούς,
«γεμίζοντας» τα ραντάρ του Κέντρου Επι-
χειρήσεων.

Τα περιστατικά έχουν πυκνώσει το τε-
λευταίο διάστημα, με πιο πρόσφατη την
προσπάθεια της Τουρκίας να αποδείξει ότι
μπορεί να αναβαθμίσει και ποσοτικά την
απειλή, στέλνοντας την περασμένη Παρα-
σκευή τρία Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη
τύπου ΑΝΚΑ στο Αιγαίο για ταυτόχρονες
παραβιάσεις. Στην Αθήνα επικρατεί η
εκτίμηση ότι η Άγκυρα δοκιμάζει τα ανα-
κλαστικά της Ελλάδας αλλά και τις δυνα-
τότητες των UAV της. Μάλιστα, κράτησε
ένα εκ των ΑΝΚΑ για αρκετές ώρες εντός
του FIR Αθηνών, με το αεροσκάφος να εγ-
καταλείπει τελικά την περιοχή τα μεσάνυ-
χτα της ίδιας ημέρας. Η ενέργεια αυτή θο-
ρύβησε την Αθήνα, καθώς η Άγκυρα απέ-

δειξε ότι μπορεί να διαθέτει «μάτια» στο
Αιγαίο, νύχτα και μέρα, ακόμη και σε ώρες
που τα τουρκικά αεροσκάφη δεν συνηθί-
ζουν να επιχειρούν.

Επιχείρηση «σουβλάκι»
Η Τουρκία έχει δείξει τις προθέσεις της,

δεσμεύοντας με παράνομη NAVTEX πε-
ριοχή στην καρδιά του Αιγαίου για Έρευνα
και Διάσωση.

Με την κάλυψη της «άσκησης» τα τρία
ΑΝΚΑ εισήλθαν στο FIR Αθηνών και στον
Εθνικό Εναέριο Χώρο. Το ένα από το
«γνωστό» δρομολόγιο που ακολουθούν
και τα τουρκικά F-16, δηλαδή από το κεν-
τρικό Αιγαίο με έξοδο βορειοανατολικά
της Λήμνου, ενώ τα άλλα δύο «εισέβαλαν»
από το Κεντρικό Αιγαίο και κατευθύνθη-
καν νότια προς τη Ρόδο, έφτασαν στην
Κάρπαθο και στη συνέχεια μπήκαν σε συ-
νεχή κυκλική πορεία στη μέση του Αρχι-
πελάγους. Ενδεικτικό της κλιμάκωσης
που επιχειρεί η Άγκυρα είναι ότι την Πα-

ρασκευή, από τις 66 παραβιάσεις, οι 42
έγιναν από τα UAV.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην
«Political» ότι η Άγκυρα επιδίδεται πλέον
σε τεστ «αντοχής» της ελληνικής ψυχραι-
μίας. Η παρουσία των Μη Επανδρωμένων
Αεροσκαφών δημιουργεί νέα δεδομένα
στον «πόλεμο» του Αιγαίου, αφού σε αντί-
θεση με τα μαχητικά αεροσκάφη, που
αναχαιτίζονται και απομακρύνονται από
τους ελληνικούς ουρανούς, τα UAV παρα-
μένουν για ώρες ακόμη και μετά τη δύση
του ηλίου, συλλέγοντας εικόνες και πλη-
ροφορίες από τις ελληνικές μονάδες στα
νησιά και την ηπειρωτική χώρα, τις οποίες
μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο στο
τουρκικό Επιτελείο. Ακόμη, η Άγκυρα μέ-
σω των πολύωρων πτήσεων σε περιοχές
ευθύνης της Αθήνας επιχειρεί να παγιώ-
σει την αμφισβήτηση των 10 ναυτικών μι-
λίων στα οποία εκτείνεται ο Εναέριος Χώ-
ρος της Ελλάδας.

Αναβάθμιση των προκλήσεων
Η νέα στρατηγική της Άγκυρας άρχισε

να εκδηλώνεται κατά τις πρώτες ημέρες
του 2022. Στις 3 Ιανουαρίου, ένα τουρκικό
UAV πέταξε για πρώτη φορά πάνω από τη
νήσο Κανδελιούσσα, στα 19.000 πόδια.
Στην ίδια περιοχή, ένα ακόμη ΑΝΚΑ

πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 14 Ια-
νουαρίου, ενώ την επόμενη μέρα τουρκι-
κό Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος πέταξε
άλλες τρεις φορές πάνω από την ελληνική
νήσο. Η Κανδελιούσσα βρέθηκε ξανά στο
«στόχαστρο» των τουρκικών UAV στις 17
Ιανουαρίου ενώ εκτός από τις υπερπτή-
σεις σχεδόν καθημερινά είναι τα περιστα-
τικά παραβιάσεων στις οποίες συμμετέ-
χουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.

Η ελληνική πλευρά εξετάζει ήδη τις
διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Το γε-
γονός ότι τα ΑΝΚΑ στοχεύουν κυρίως στη
συλλογή πληροφοριών και εικόνων δεν
αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού, καθώς
οι γείτονες διαθέτουν μεγάλο στόλο οπλι-
σμένων UAV.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Άγκυρα προσπαθεί να
στήσει «μάτια» μέρα και νύχτα
στους ουρανούς του Αιγαίου -
Σε επιφυλακή η Αθήνα
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Τουρκική κατασκοπεία
με μη επανδρωμένα 



Του Κώστα Παππά

«Θ
α πρέπει να μάθουμε να
ζούμε με τα ακραία και-
ρικά φαινόμενα, όπως
μάθαμε να ζούμε με τους

σεισμούς», δήλωσε σε συνέντευξή του
στην «Political» ο ακαδημαϊκός, καθηγη-
τής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και γε-
νικός γραμματέας της Ακαδημίας Αθη-
νών Χρήστος Ζερεφός. Σύμφωνα με τον
ίδιο, η Ελλάδα θα έχει πλέον μεγαλύτερες
περιόδους καύσωνα, περισσότερες βρο-
χοπτώσεις με μεγάλο όγκο νερού και χιο-
νοπτώσεις με μεγάλο όγκο χιονιού.

Ο καθηγητής
αρχικά μίλησε για
το κόστος της κλι-
ματικής αλλαγής
στην καθημερι-
νότητά μας: «Τα
ακραία καιρικά
φαινόμενα πάντα
συνέβαιναν και
πάντα θα συμβαί-
νουν. Τώρα με την
αποσταθεροποί-
ηση του κλίματος
αυτά θα γίνονται
συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση,
όπως το έχουμε δει τα τελευταία 50-60
χρόνια. Ξέρουμε ότι το κόστος είναι πολύ
μεγάλο, ξέρουμε ότι πρέπει να προσαρ-
μοστούμε και να μάθουμε να ζούμε με τα
ακραία φαινόμενα, όπως μάθαμε να
ζούμε με τους σεισμούς». Αναφερόμε-
νος στην κακοκαιρία «Ελπίδα» και τη μη
αποτελεσματική αντιμετώπισή της υπο-
στήριξε: «Με τα ακραία φαινόμενα, επει-
δή οι πληροφορίες και οι προειδοποι-
ήσεις δεν είναι πάντα σαφείς, δεν ήταν
σαφές στους ανθρώπους, για παράδειγ-
μα, ότι σε μια πλημμύρα δεν μένουμε στο
υπόγειο, αλλά ανεβαίνουμε στην ταρά-
τσα. Όταν έχουμε χιονοθύελλα, θα πρέ-
πει να είμαστε προετοιμασμένοι να κλει-
στούμε στο σπίτι. Το κλείσιμο αυτό προ-
ϋποθέτει ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Δυ-
στυχώς, αυτά δεν είναι πάντοτε αυταπό-
δεικτα. To ρεύμα κόπηκε γιατί κάποια
κλαδιά δέντρων δεν είχαν κοπεί από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να μην
υπάρχει ο φόβος αυτός». 

«Να μας γίνει μάθημα το πάθημα»
Ο κ. Ζερεφός σχολίασε ακόμη: «Τι κυ-

ρώσεις, αλήθεια, έχει αυτός που δεν υπα-
κούει στο προφανές; Στην Ελλάδα δεν
ακούει κανένας. Δόθηκε προειδοποίηση
από την ΕΜΥ και από όλα τα ΜΜΕ ότι έρ-
χεται χιονοθύελλα. Τώρα, αν η χιονο-
θύελλα ήρθε στις 9 αντί στις 11 που την
περίμεναν κάποιοι, αυτά είναι προφάσεις

εν αμαρτίαις». Ο καθηγητής πρόσθεσε:
«Θα έπρεπε να υπάρξει από την αρχή
στόλος από αλατιέρες, έτσι γίνεται σε
όλο τον κόσμο. Αλατιέρες οι οποίες θα
σκορπίσουν αλάτι προληπτικά για να μη
στερεωθεί το χιόνι. Όταν το χιόνι στερε-
ωθεί και γίνει ένας ”στούμπος”, όπως λέ-
γεται λαϊκά, είναι κρύσταλλο, δεν σπάει.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι, εφό-

σον γνώριζαν όλοι ότι δεν πρέπει να πά-
ρουν τα αυτοκίνητά τους, θα έπρεπε να
αναβάλουν τις δουλειές που είχαν για
κάποια άλλη μέρα. Μπούκαραν, λοιπόν,
όλοι στους δρόμους και στον γυρισμό
εγκλωβίστηκαν, ελλείψει ρίψης αλατιού
και άλλων απαγορεύσεων. Αυτό το πά-
θημα της χιονοθύελλας “Ελπίδα” ας μας
γίνει μάθημα».
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«Ο Θεός να φυλάει με τα ακραία
φαινόμενα που θα δούμε»

Στη συνέχεια ο καθηγητής Ζερεφός, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, εί-
πε: «Όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, το χιόνι όταν δεν λιώνει περιμένει και
άλλο, και το άλλο ελπίζω να μείνει στα βουνά και να μην κατέβει όπως η “Ελ-
πίδα”. Τώρα βλέπει ο κόσμος την κλιματική αλλαγή. Εμείς τα λέγαμε αυτά
σαράντα χρόνια τώρα. Ευτυχώς, τώρα έχουν συμφωνήσει όλοι. Πλέον και οι
όποιες φωνές των σκεπτικιστών έχουν σβήσει. Το ίδιο συμβαίνει στην Ευ-
ρώπη, στην Κίνα αλλά και στη Μέση Ανατολή. Δείτε, είχαμε χιόνι μέχρι την
Ιορδανία, σε χώρες που δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα.
Τα κλιματικά μοντέλα μάς λένε ότι έχουμε περιθώρια οριακά να πάρουμε
μέτρα όπως αυτά που προτάθηκαν στη Γλασκόβη και προηγουμένως στο Πα-
ρίσι, μέχρι το 2030 και οπωσδήποτε μέχρι το 2050 να απαλλαγούμε από τις
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ή να τις μειώσουμε πάνω από 95%. 
Ειδάλλως, θα συνεχίσουμε με έναν ρυθμό καλπάζοντα, ο οποίος θα είναι καταστροφικός για την οικονομία, αλλά και
γενικότερα για την οικολογική ισορροπία του πλανήτη. Οι ακραίες καιρικές καταστάσεις θα αποτελούν ένα εκρηκτι-
κό μείγμα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα έχει περισσότερη ζέστη, περισσότερες χιο-
νοπτώσεις μεγάλου όγκου χιονιού και βροχοπτώσεις με μεγάλο όγκο βροχής». 

«Θα έχουμε περισσότερη ζέστη και χιόνια»

Ο καθηγητής Φυσικής 
της Ατμόσφαιρας Χρήστος
Ζερεφός μιλάει στην «P» 
για τις κακοκαιρίες που
έρχονται στην Ελλάδα
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Οι κάμερες αποκάλυψαν δύο νέα πρόσωπα
στο δωμάτιο της 14χρονης με τον 40χρονο

Κακούργημα κρίθηκε το revenge porn σε
53χρονη από τον πρώην σύντροφό της

Άλλη μια υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας παραπέμπεται να δικαστεί στο Κα-
κουργιοδικείο, παρότι εισήχθη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το
δικαστήριο εξετάζοντας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τις συνθή-
κες της καταγγελίας έκρινε ότι ο κατηγορούμενος είχε σκοπό βλάβης και παρέπεμ-
ψε την υπόθεση να δικαστεί ως κακούργημα.

Πρόκειται για καταγγελία που έγινε τον Αύγουστο του 2019 με θύμα μια 53χρονη.
Ο πρώην σύντροφός της κατηγορείται ότι έστειλε σε όλες τις επαφές της γυναίκας
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με ευαίσθητες στιγμές μαζί του για να την
εκδικηθεί επειδή δεν συνέχισε τη σχέση τους. Μάλιστα, όπως τονίστηκε στο δικα-
στήριο, ο κατηγορούμενος απείλησε μέχρι και την κόρη της γυναίκας ότι θα τους κά-
νει κακό αν καταγγείλουν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Τότε ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί, καθώς είχε σχηματιστεί δικογραφία και
για βιασμό, η οποία όμως δεν αποδείχτηκε. Συγκλονισμένη η γυναίκα κατέθεσε στο
δικαστήριο ότι έχει καταστραφεί και πως ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, ενώ την
παρακολουθεί και ψυχολόγος. Το δικαστήριο, όπως και στην περίπτωση της πρώην
μουσικού αλλά και στην ποινική δίωξη σε βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου, έκρι-
νε πως η πράξη της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να
διωχθεί στην κακουργηματική της μορφή και έτσι παρέπεμψε την υπόθεση στο Τρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων. 

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται συνεχώς
για την υπόθεση αρπαγής και ασέλγειας σε
βάρος μιας 14χρονης από έναν 40χρονο σε
ξενοδοχείο στην Ομόνοια. 

Το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχεί-
ου έφτασε στα χέρια των Αρχών και αποκά-
λυψε ότι, εκτός από τον 40χρονο και τη
14χρονη, στο δωμάτιο 303 μπήκαν δύο
ακόμη πρόσωπα. 

Σύμφωνα με την κατάθεση του κατηγο-
ρουμένου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά
κρατούμενος τις προηγούμενες μέρες,
πρόκειται για μια ακόμη ανήλικη κοπέλα
και έναν φίλο, για τους οποίους δεν έχει
όμως δώσει περισσότερα στοιχεία. 

«Συναντηθήκαμε τυχαία στο Μοναστη-
ράκι, περίπου στις 00.15, συζητούσαμε με
άλλους φίλους, πέρασε η ώρα και είχαν
κλείσει τα μέσα συγκοινωνίας. Δεν μπο-

ρούσα να γυρίσω στην Ελευσίνα και απο-
φάσισα να μείνω σε ένα ξενοδοχείο επειδή
έκανε πολύ κρύο έξω.

Η ανήλικη δεν ήθελε να πάει στο σπίτι
της και πάνω στην κουβέντα μού είπε αν
μπορούσε να έρθει μαζί μου», είπε κατά
την απολογία του ο κατηγορούμενος, ο
οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στο ξε-
νοδοχείο ημιδιαμονής στην Ομόνοια, όπου
είχε παρασύρει την ανήλικη έπειτα από κα-
ταγγελία της μητέρας της, η οποία την εντό-
πισε μέσω Instagram. 

«Κατάλαβα από το story στο Instagram
ότι η κόρη μου ήταν σε αυτό το ξενοδοχείο
και δεν μπορούσα να σκεφτώ τι της είχε
κάνει αυτός», κατέθεσε η μητέρα της
14χρονης και συμπλήρωσε πως ο 40χρο-
νος της είπε πως βλέπει το παιδί της «σαν
κόρη του».

Tου Κώστα Καντούρη

Σ
ε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση
του βιασμού της 24χρονης σε ό,τι
αφορά τις τοξικολογικές εξετά-
σεις. Οι εργαστηριακές εξετά-

σεις που αναμένονταν από το Εργαστήριο
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πα-
νεπιστημίου της Βέρνης έχουν ήδη βγει και
θα στέλνονταν στην Ελλάδα. Αυτές οι εξε-
τάσεις αφορούσαν ενδεχόμενες νέες ναρ-
κωτικές ή αλκοολούχες ουσίες, ενώ τα
αποτελέσματα, αφού μεταφραστούν, θα
προστεθούν στις εξετάσεις που ήδη υπάρ-
χουν από τους τοξικολόγους του ΑΠΘ για
να σταλούν ως ενιαίο πόρισμα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στην ανακρίτρια.

Στο μεταξύ, επίθεση με γκαζάκια σημει-
ώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δικηγορι-
κό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο γκα-
ζάκια που τοποθέτησαν άγνωστοι στην εί-
σοδο του γραφείου, το οποίο βρίσκεται
στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της
οδού Εγνατίας.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά,
ενώ αναφέρθηκαν μικροφθορές στην κεν-
τρική είσοδο. Στο σημείο κλήθηκαν τόσο η
Πυροσβεστική όσο και η Αστυνομία, που
ερευνά την υπόθεση. Όπως έγινε γνωστό,
πρόκειται για το γραφείο του δικηγόρου
Θεόφιλου Αλεξόπουλου, ο οποίος καταγ-
γέλθηκε ότι επιτέθηκε φραστικά στην
24χρονη, η οποία είχε καταγγείλει την
Πρωτοχρονιά ότι έπεσε θύμα βιασμού σε
σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσ-
σαλονίκη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες,
στην ίδια πολυκατοικία φέρεται να διαμέ-
νει και ο 33χρονος που κατονομάστηκε
από την 24χρονη ότι την προσκάλεσε στο
πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο ξενοδοχείο.

Λίγο αργότερα, από τα δικαστήρια ο δι-

κηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος δήλωσε
σχετικά: «Ο πόλεμος λάσπης που γίνεται
στο πρόσωπό μου εδώ και δύο εβδομάδες
είχε ως αποτέλεσμα τη σημερινή επίθεση,
από την οποία ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές
ζημιές». Μάλιστα, τόνισε ότι έχουν στοχο-
ποιηθεί ο ίδιος, η οικογένειά του και οι συ-
νεργάτες του. «Από τις 2 Ιανουαρίου δεν
έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ουδέ-
ποτε άσκησα κανενός είδους φραστική ή
άλλου είδους βία στην 24χρονη, όπως
ψευδώς καταγγέλθηκε στο ΤΑ Λευκού
Πύργου», επισήμανε ο δικηγόρος σημει-
ώνοντας ότι ποτέ δεν κατέθεσε μήνυση σε
βάρος της 24χρονης. «Ευτυχώς διενεργή-
θηκε τάχιστα προκαταρκτική εξέταση από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονί-

κης και, απ’ ό,τι προκύπτει από τις καταθέ-
σεις, δεν στοιχειοθετείται καμία ποινική
πράξη εις βάρος μου. Η αλήθεια θα λάμ-
ψει». Ο κ. Αλεξόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν
εκπροσωπεί κανέναν από τους εμπλεκο-
μένους στην υπόθεση βιασμού της 24χρο-
νης και ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον
οποίο μπήκε στο στόχαστρο.

Η έκρηξη σημειώθηκε 
στο γραφείο του συνηγόρου για 
τον οποίο η 24χρονη είχε αναφέρει
ότι της επιτέθηκε φραστικά

Το... θρίλερ με τις
τοξικολογικές και τα
γκαζάκια στον δικηγόρο

Ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος 



«Ο
βασιλιάς είναι γυμνός» ή, για
να ακριβολογούμε, πάσχει
στον συντονισμό και τη διαχεί-
ριση κρίσεων που σχετίζονται

με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία όλο
και πιο συχνά θα κάνουν την εμφάνισή τους
και στη χώρα μας στο πλαίσιο της κλιματικής
αλλαγής που καταγράφεται στον πλανήτη μας.
Για αυτό και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας θα είναι από τα πιο
νευραλγικά το επόμενο χρονικό διάστημα, κά-
τι που μετά και το πέρασμα της «Ελπίδας»
γνωρίζουν άπαντες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ήταν ο πρώτος που
ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό που ονομάζουμε
Πολιτική Προστασία και μέχρι πριν από περί-
που δυόμισι χρόνια υπήρχε μόνο στα χαρτιά.
Πλέον ο Χρήστος Στυλιανίδης και το επιτελείο
του (με τον Κύπριο υπουργό να μην παίρνει
μέχρι στιγμής θετικό βαθμό) καλούνται να κά-
νουν τα πολλά επόμενα βήματα ώστε ο περι-
βόητος «κρατικός μηχανισμός» να είναι έτοι-
μος για να διαχειριστεί τέτοια φαινόμενα στην
πράξη και όχι στα λόγια. Το γεγονός ότι βρι-
σκόμαστε ακόμη στην καρδιά του χειμώνα ση-
μαίνει ότι δεν αποκλείεται μια νέα «Ελπίδα» να
μας επισκεφτεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ
δεν πρέπει κανείς να ξεχνά και τα μαθήματα
του περασμένου καλοκαιριού, όταν η παρατε-
ταμένη ξηρασία έφερε τεράστιες πυρκαγιές
και ιστορική καταστροφή στο πράσινο της χώ-
ρας μας. Καλά ενημερωμένες πηγές σχολία-
ζαν στην «Political» ότι «δεν θα πάμε να κρύ-
ψουμε τις αρρυθμίες, αλλά να χτίσουμε έναν
αξιόπιστο μηχανισμό».

Οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν αλλαγές
στο κτίριο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

και Πολιτικής Προστασίας (ακόμη και χωροταξι-
κές) με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου
ενιαίου συντονιστικού - επιχειρησιακού κέν-
τρου (ένα «War Room» σε στρατιωτικούς όρους)
με έδρα το Μαρούσι, μια σκέψη που σας είχε με-
ταφέρει το «Κεντρί» ότι έχει ωριμάσει σε ανώτε-
ρα κυβερνητικά κλιμάκια. «Η “Ελπίδα” μάς έδει-
ξε την ανάγκη», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και
εξηγούν: «Στο νέο συντονιστικό - επιχειρησιακό
κέντρο θα πρέπει να υπάρχει εικόνα από τα ση-
μεία του ενδιαφέροντος και φυσικά παρουσία
των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε οι
νέες δομές να είναι έτοιμες το συντομότερο δυ-
νατό, με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό των εμ-
πλεκόμενων φορέων». Αυτό θα είναι το πρώτο
βήμα. Τα επόμενα περιλαμβάνουν την Επιστη-
μονική Υποστήριξη (Scientific Support), το Πε-
δίο Επιχειρήσεων (Operation Land) και την Ορι-
ζόντια Διασύνδεση (Horizontal Ιnterface). Στό-
χος είναι τα πάντα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος του 2022, ενώ επί τάπητος έχει τεθεί και
η ανάγκη εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η ΕΜΥ.

Όλες οι αλλαγές στο μοντέλο
διαχείρισης κρίσεων και
φυσικών καταστροφών
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Ρεπορτάζ:  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Έφοδος της ΕΛΑΣ 
σε διαμέρισμα
-αποθήκη 
ναρκωτικών

Λαβράκι αποδείχτηκε η πληροφο-
ρία που έφτασε στα γραφεία της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι-
κών ότι ένας 32χρονος είχε μετατρέ-
ψει ένα διαμέρισμα στο κέντρο της
Αθήνας σε αποθήκη για ακατέργα-
στη κάνναβη. Οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας έθεσαν υπό διακριτική
παρακολούθηση τον 32χρονο και
έπειτα από έφοδο το απόγευμα του
Σαββάτου τού πέρασαν χειροπέδες,
ενώ για το ίδιο κύκλωμα διακίνησης
ναρκωτικών αναζητούνται ακόμη
δύο άτομα. Αρχικά οι άνδρες της
Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν
σε έλεγχο στον 32χρονο, όπου διαπι-
στώθηκε ότι μετέφερε για λογαρια-
σμό των συγκατηγορούμενων του,
με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση,
συσκευασία με 1 κιλό και 30 γραμμ.
ακατέργαστης κάνναβης. Αμέσως
μετά ακολούθησε έρευνα σε οικία
στην Αθήνα, που χρησιμοποιούνταν
ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών,
και εκεί βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν 18 συσκευασίες που περιείχαν
συνολικά 17 κιλά και 780 γραμμάρια
ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλλη-
φθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Παπ.

Ληστεία στα
ΕΛΤΑ: «Μη
φοβάστε, τα
λεφτά θέλω»

«Μη φοβάστε. Δεν θέλω να σας
πειράξω. Τα λεφτά θέλω», φώναξε
στους δύο υπαλλήλους των ΕΛΤΑ ο
ένοπλος ληστής που λίγο πριν από
τις 9 το πρωί της Δευτέρας εισέβα-
λε στο υποκατάστημα της οδού
Σμολένσκυ στο Νέο Φάληρο. Εκεί-
νη τη στιγμή υπήρχαν και πολίτες
μέσα, οι οποίοι είχαν πάει για να
διεκπεραιώσουν υποχρεώσεις και
«πάγωσαν» στη θέα του ληστή με
το κράνος και το μακρύκαννο όπλο. 

Όλα έγιναν σε λιγότερο από ενά-
μισι λεπτό, με τους υπαλλήλους να
βάζουν μέσα στον σάκο που τους
έδωσε ο δράστης όσα χρήματα
υπήρχαν στα ταμεία και αυτός να
διαφεύγει με ένα μπλε μηχανάκι
που είχε σταθμεύσει έξω ακριβώς
από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Οι
κινήσεις του ωστόσο είχαν κατα-
γραφεί από κλειστό κύκλωμα
ασφαλείας και αστυνομικοί της
Ομάδας ΔΙΑΣ με τη φωτογραφία
του στα κινητά τους ξεκίνησαν
άμεσα αναζητήσεις στη γύρω πε-
ριοχή, εντοπίζοντας σε πιλοτή πο-
λυκατοικίας τη μοτοσικλέτα μι-
κρού κυβισμού που χρησιμοποί-
ησε. Ο ένοπλος την είχε αφήσει με
τρόπο που δεν κινούσε υποψίες,
ενώ ο ιδιοκτήτης της δεν είχε δη-
λώσει κλοπή, δείγμα ότι μπορεί να
την άρπαξε ακόμη και λίγη ώρα
πριν από τη ληστεία.

Το μπλε μηχανάκι μεταφέρθηκε
στα εγκληματολογικά εργαστήρια
της ΕΛΑΣ για αναζήτηση γενετικού
υλικού και δακτυλικών αποτυπω-
μάτων, ενώ γίνονται έρευνες και
για τον δράστη, ο οποίος πιθανότα-
τα έχει «ξαναχτυπήσει» το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα.

Παπ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αυτά είναι τα σχέδια
για «War Room» και
σύγχρονο εξοπλισμό
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Από σήμερα και έως τις 18 Φεβρουαρίου καλούνται να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asei-assy.mil.gr
οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που επι-
θυμούν να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές. Για τους Έλ-
ληνες του εξωτερικού η αντίστοιχη προθεσμία ορίζεται το
διάστημα μεταξύ 6 και 20 Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την εισαγωγή στις Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων
και Ικάρων, στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων
και Αξιωματικών Νοσηλευτικής και στις Σχολές Υπαξιωματι-
κών (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αε-
ροπορίας) είναι οι υποψήφιοι να έχουν συμμετάσχει επιτυ-
χώς στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχομετρικές και υγει-
ονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες), οι οποίες
εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στην εφαρμογή
www.asei-assy.mil.gr χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για να υποβάλουν και επε-
ξεργαστούν την αίτησή τους. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
εκτυπώνεται συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφε-
ται από τον ίδιο και τους γονείς ή κηδεμόνες του σε περίπτω-

ση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογρα-
φής από αρμόδια αρχή και μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά μαζί
με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες του Εξωτε-
ρικού θα υποβάλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στο email της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
(b13.dae@haf.gr). Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι
υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν την ελληνι-
κή ιθαγένεια, να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση,
να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμ-
μετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ειδικά για τους
υποψήφιους της Σχολής Ικάρων να γνωρίζουν την αγγλική
γλώσσα σε επίπεδο Β2. Εύη Πανταζοπούλου

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις στρατιωτικές σχολές 

Π
ερισσότερο πράσινο θα απο-
λαμβάνουν οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες της Αθήνας μετά
την ολοκλήρωση της γραμμής

4 του μετρό. Οι πλατείες και τα πάρκα, στα
σημεία όπου σήμερα αναπτύσσονται τα
εργοτάξια της Αττικό Μετρό, θα γεμίσουν
με περισσότερα δέντρα και φυτά. Με την
πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και με τη συνεργα-
σία του Δήμου Αθηναίων θα βελτιωθεί ση-
μαντικά η ποιότητα του περιβάλλοντος της
πρωτεύουσας. Στην ειδική μέριμνα που
λαμβάνει το υπουργείο για το επιβαρυμένο
αστικό τοπίο της πόλης αναφέρθηκε από
το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας σε
ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής της
ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή. «Τα δέντρα επιλέγον-
ται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων
ώστε να είναι εγκλιματισμένα στο αττικό
περιβάλλον, με καλή αντίδραση στην κατα-
πόνηση που προκαλούν σε αυτά οι ρύποι
του αστικού χώρου και λαμβάνοντας υπό-
ψη το “φυτικό παρελθόν” κάθε χώρου σε
μια προσπάθεια σύνδεσης και υπενθύμι-
σης της προτέρας συνθήκης του», τόνισε ο
Γιώργος Καραγιάννης.

Αττικό Μετρό ΑΕ, Ανάπλαση ΑΕ, Δήμος
Αθηναίων και υπουργείο προχωρούν στη
σύνταξη μνημονίου συνεργασίας αυξά-
νοντας σημαντικά το πράσινο ισοζύγιο σε
συνδυασμό με την κατασκευή του μεγαλύ-
τερου έργου υποδομής της πρωτεύουσας.

«Φιλικός τρόπος μετακίνησης»
«Το μετρό έχει αλλάξει ριζικά τις συνή-

θειες μετακίνησης των κατοίκων με συνέ-
πεια να αλλάξουν το ίδιο ριζικά και οι συν-

θήκες κυκλοφορίας και περιβάλλοντος
της πρωτεύουσας. Οι πολίτες χρησιμοποι-
ούν έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης,
περιβαλλοντικά φιλικό, αντί να χρησιμο-
ποιούν τα ρυπογόνα οχήματα», υπογράμ-
μισε ο υφυπουργός. 

Υπενθυμίζεται πως με την έναρξη λει-
τουργίας της γραμμής 4 του μετρό αναμέ-
νεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο η κυ-
κλοφορία των οχημάτων κατά 53.000 ημε-

ρησίως, με αντίστοιχη μείωση των εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα κατά 318 τό-
νους, ενώ επιπλέον 340.000 επιβάτες θα
χρησιμοποιούν τη νέα γραμμή καθημερινά.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,2
δισ. ευρώ, περιλαμβάνει 15 σταθμούς: Άλ-
σος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη,
Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακα-
δημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός (σε γωνία
περίπου 60 μοιρών με τον υφιστάμενο
σταθμό Ευαγγελισμό της γραμμής 3), Και-
σαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζω-
γράφου και Γουδή.

Ρεγγίνα Σαβούρδου

Μεταφυτεύσεις
από την πλατεία
Κολωνακίου

Ο σταθμός στο Κολωνάκι ανα-
μένεται να εξυπηρετεί μεγάλο
αριθμό κατοίκων και εργαζομέ-
νων της περιοχής, μειώνοντας
σημαντικά τον φόρτο του σταθμού
του Συντάγματος. Για τον σταθμό
που θα κατασκευαστεί εκεί και
προκειμένου να στηθεί το εργοτά-
ξιο έγιναν 162 μεταφυτεύσεις.
Σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη
Προστασίας Αστικού Πρασίνου
και Χλωρίδας, από τα 212 δέντρα
και θάμνους της πλατείας Κολω-
νακίου 146 έχουν μεταφυτευτεί
στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων,
10 στο πάρκο Μαιάνδρου (Μιχα-
λακοπούλου) (νεραντζιές, λιγού-
στρα, πορτοκαλιές), 2 στην πλα-
τεία Μαδρίτης (ελιές), 2 στην Πάρ-
κο Ελευθερίας (μποχίνιες) και 2
πλατάνια βρίσκονται προσωρινά
στο φυτώριο του Δήμου της Αθή-
νας και θα μεταφυτευτούν στο
Τρίγωνο Δρομέα σύντομα.

Πνεύμονες πρασίνου τα εργοτάξια 
Μετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής της γραμμής 4 
η πρωτεύουσα θα έχει 
επιπλέον 2.000 δένδρα

Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης

Μ Ε Τ Ρ Ο
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«O
σοι υγειονομικοί δεν έχουν
εμβολιαστεί, από τις 31
Μαρτίου και μετά δεν θα
πρέπει να παραμείνουν μό-

νο σε αναστολή εργασίας, αλλά θα πρέπει
και να μην μπορούν να παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», δή-
λωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας αναφε-
ρόμενος στο θέμα με τους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς. 

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως το μέτρο της
αναστολής ισχύει για τους υγειονομικούς
που δεν έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή για αυ-
τούς που δεν έχουν κάνει τις δύο δόσεις.
Αυτοί παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις 31
Μαρτίου και μέχρι τότε θα επανεξεταστεί αν
θα πρέπει ο εμβολιασμός να είναι υποχρεω-
τικός στους υγειονομικούς -ανεξάρτητα με
την πορεία της πανδημίας- για το αν παρα-
μείνουν ή όχι στο σύστημα. 

Ο υπουργός Υγείας είπε ακόμα πως τα
μέτρα που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα
είναι αρκετά ήπια, αφού επέστρεψαν η
μουσική και το ελεύθερο ωράριο. «Η μά-
σκα και η τηλεργασία δεν περιορίζουν την
κοινωνική ζωή, επομένως τα περιοριστι-
κά μέτρα που έχουν παραμείνει είναι η
όρθια διασκέδαση, γιατί θεωρούμε ότι
αυτή προκαλεί μεγάλη μεταδοτικότητα,
και το κομμάτι των γηπέδων, που σιγά σιγά
επανεξετάζουμε τον τρόπο που θα επι-
στρέψουν», τόνισε ο υπουργός.

Κάθε βδομάδα θα αξιολογούνται τα μέτρα
από τους ειδικούς της επιτροπής αναλόγως
και με την πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύ-

στημα Υγείας. Ο υπουργός Υγείας εξήγησε
ότι η μετάλλαξη Δέλτα και το σαρωτικό της
κύμα έδωσαν πολλές νοσηλείες, διασωλη-
νώσεις και θανάτους. Επιπλέον βρήκε τη
χώρα με εμβολιαστική κάλυψη στο 67% του
ενήλικου πληθυσμού, ενώ τώρα έχουμε
φτάσει στο 84%. 

«Η Όμικρον μας οδηγεί στην αποκλιμά-
κωση των περιοριστικών μέτρων και σύντο-
μα θα δούμε και στη χώρα μας την εφαρμο-
γή μόνο των απολύτως απαραίτητων», τόνι-
σε ακόμα ο κ. Πλεύρης στον ΣΚΑΪ μεταφέ-
ροντας το κλίμα από το άτυπο συμβούλιο

υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου η συνολική αντίληψη όλων των υπουρ-
γών ήταν πως θα πρέπει πλέον να οδηγού-
μαστε σε πλήρη αποκλιμάκωση των μέτρων.
Δηλαδή σε μέτρα τα οποία είναι απολύτως
απαραίτητα χωρίς να περιορίζονται οι κοι-
νωνίες. Σαφώς η Όμικρον δεν είναι ένα
απλό κρυολόγημα, αλλά μια ανησυχητική
μετάλλαξη, όμως η νοσηρότητά της έχει άλ-
λα χαρακτηριστικά, πιο ήπια από τη Δέλτα,
ενώ η μεταδοτικότητά της είναι τέτοια που
ό,τι μέτρα και να πάρεις είναι δύσκολο να
την περιορίσεις. 

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας έχουν λά-
βει υπόψη το γεγονός ότι όλα τα κράτη έχουν

υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Και στη χώρα
μας, η εμβολιαστική κάλυψη έχει ανέβει κα-
τά 17 μονάδες τους τελευταίους τέσσερις
μήνες και πλέον είμαστε στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. 

«Μη χαλαρώσουμε»
Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης μι-

λώντας στον ΣΚΑΪ είπε πως τις επόμενες
15-20 ημέρες θα δούμε αναστροφή κάποι-
ων μέτρων, όμως αυτά που θα αφορούν το
πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν πρόκειται
να αλλάξουν. Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματί-
να Παγώνη ανέφερε για το θέμα της μά-
σκας στον ΣΚΑΪ πως «εάν προχωρήσουμε
έτσι όπως είμαστε, μέχρι το Πάσχα εάν
υπάρχει πολύς κόσμος εκεί που θα είμα-
στε θα μπορεί να φορεθεί και η μάσκα. Αν
όμως είμαστε ελάχιστα άτομα και οικογέ-
νειες που η οικογένεια είναι φούσκα δεν
θα χρειαστεί να τη φοράμε. Στη δουλειά
μας θα τη φοράμε ακόμα. Μην αρχίσουμε
από σήμερα και χαλαρώνουμε, στόχος εί-
ναι μπροστά, και όχι πίσω».

Ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης προειδοποίει: «Εκτός
ΕΣΥ στις 31 Μαρτίου όσοι 
δεν κάνουν τις δύο δόσεις»

Εκτοξεύτηκαν στους 119 οι νεκροί από Covid
Η βδομάδα, πάντως, ξεκίνησε με 19.731 νέα κρούσματα, 119 θανάτων και 576 διασω-
ληνωμένους, οι 452 από αυτούς ανεμβολίαστοι. Στην Αττική εντοπίστηκαν 5.748
κρούσματα και 2.133 στη Θεσσαλονίκη.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 576 (60,8% άν-
δρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Το 83,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
452 (78,47%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 124 (21,53%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
4.035 ασθενείς.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.940.723 (ημερήσια μεταβολή
+1,0%), εκ των οποίων 49,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τε-
λευταίων 7 ημερών, 431 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
1.856 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ξεκίνησε από χθες η διάθεση των αντιιικών
χαπιών της Merck για όσους νοσούν με κορονοϊό
και θα γίνεται η παράδοσή τους κατ’ οίκον. Τα χά-
πια αυτά είναι για ανθρώπους άνω των 18 ετών
που έχουν προβλήματα υγείας και νοσούν από
κορονοϊό και όχι για εγκύους. Όπως είχε αναφέ-
ρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγ-
κα κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό την πε-
ρασμένη Πέμπτη, ο ΕΟΠΥΥ θα επικοινωνεί με τον
ασθενή, θα δίνει συγκατάθεση για χορήγηση των

χαπιών και στη συνέχεια θα συνεννοείται για την
αποστολή των φαρμάκων. «Είναι πολύ σημαντική
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για τους
συμπολίτες μας. Χωρίς ταλαιπωρία, για ανθρώ-
πους που είναι άρρωστοι», είχε δηλώσει χαρα-
κτηριστικά η κυρία Γκάγκα.

Σημειώνεται ότι η Merck και ο εταίρος της Rid-
geback Biotherapeutics είχαν ανακοινώσει πως
το χάπι λειτουργεί απέναντι στην πολύ μεταδοτι-
κή παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού.

Τα στοιχεία αποτίμησαν την αντιιική δραστη-
ριότητα της μολνουπιραβίρης και άλλων αντιιι-
κών παραγόντων κατά παραλλαγών ανησυχίας
της Covid-19. Η αποτελεσματικότητα της μολνου-
πιραβίρης εναντίον της Όμικρον δεν έχει ακόμη
δοκιμαστεί σε μελέτες σε ανθρώπους, ανέφεραν
οι εταιρείες. Η μολνουπιραβίρη και ένα χάπι της
Pfizer που λαμβάνεται επίσης από το στόμα έλα-
βαν άδεια στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο και θεωρούν-
ται σημαντικά εργαλεία απέναντι στην Όμικρον.

Ξεκίνησε η κατ’ οίκον διάθεση των αντιιικών χαπιών για τον κορονοϊό

Τελεσίγραφο σε
ανεμβολίαστους
υγειονομικούς

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 



Στερεά Ελλάδα

Αποπεράτωση του Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου
Προγραμματική σύμβαση για την αποπεράτωση και ουσιαστική
αναβάθμιση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σκύρου
υπέγραψαν ο πε-
ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς
Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός
και ο διοικητής
της 5ης ΥΠΕ Θεσ-
σαλίας & Στερεάς
Ελλάδας Φώτης
Σερέτης. Σκοπός
της προγραμμα-
τικής είναι η με-
ταβίβαση της αρ-
μοδιότητας υλο-
ποίησης του έρ-
γου από την 5η
ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, η οποία έχει εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότη-
ση. Το υποέργο έχει προϋπολογισμό 322.400 ευρώ και εντάσσε-
ται στο έργο «Επισκευή-συντήρηση κέντρων υγείας στην Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού
2.700.000 ευρώ.

ΙΠ Μεσολογγίου

«Να μην αλλάξουν τα όρια της
Μητρόπολης Αιτωλοακαρνανίας»
Κατά της φημολογούμενης διχοτόμησης και της συνεπακόλου-
θης αλλαγής ορίων τής μέχρι τούδε ενιαίας Μητρόπολης Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας τάσσεται ο δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας
Λύρος: «Με έκπληξη, προβληματισμό και αγανάκτηση παρακο-
λουθούμε τις τελευταίες ημέρες απόψεις και δημοσιεύματα για
αλλαγές στα όρια των μητροπόλεων της Αιτωλοακαρνανίας. Η Ιε-
ρά Μητρόπολη έχει έδρα, με σαφή όρια και αυτή η έδρα την τιμά
και της δίνει κύρος από το κύρος της. Το Μεσολόγγι είναι σύμβο-
λο και ιδέα πάνω και πέρα από κάθε μέτρο. Ας σταματήσει εδώ
κάθε κουβέντα».

Τον προγραμματισμό της νέας περιόδου στον
αγροτικό τομέα συζήτησε ο υπουργός Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός,
σε ειδική σύσκεψη που είχε με τους αρμόδιους
αντιπεριφερειάρχες όλων των περιφερειών της

χώρας. Ο υπουργός κ. Λιβανός πρότεινε να θε-
σμοθετηθεί η συγκεκριμένη σύσκεψη ανά εξά-
μηνο. Προς τούτο, ανακοίνωσε ότι ορίστηκε από

το υπουργείο ως συνδετικός κρίκος για τα αγρο-
τικά ζητήματα σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο
και Ιόνιο ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πό-

ρων και Υποδομών του υπουργείου Δημήτρης
Παπαγιαννίδης. 

Σε έκτακτη συνεδρίασή του μετά την
κακοκαιρία «Ελπίδα», το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΝΠΕ εξέδωσε την πα-
ρακάτω ομόφωνη απόφαση. «Οι Περι-
φερειακές Αρχές της χώρας τάσσονται
υπέρ ενός ριζικά νέου στρατηγικού σχε-
διασμού για την Πολιτική Προστασία, με
ουσιαστικό τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης,
όπως επιτάσσουν οι καλές πρακτικές
που ακολουθούνται διεθνώς, με εξαιρε-
τικά θετικά αποτελέσματα για την ασφά-
λεια της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών. Είναι η ώρα για μια νέα προσέγ-
γιση, βασισμένη στο αποκεντρωμένο
μοντέλο, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες
για κάθε εμπλεκόμενο φορέα, με τη στή-
ριξη του κεντρικού κράτους στο πλαίσιο
παροχής πρόσθετων πόρων, υποδομών,
μέσων και προσωπικού στην Αυτοδιοί-
κηση, για την εκπλήρωση των απαιτήσε-
ων της κοινωνίας. Για μία ακόμα φορά,
το ΔΣ της ΕΝΠΕ δηλώνει ομόφωνα ότι η
Αυτοδιοίκηση είναι βασικός πυλώνας
για την πραγματική επιτελικότητα του
κράτους και δεν μπορούμε να ανεχτού-
με τον υποβιβασμό του ρόλου της ή να
αποτελεί διαχρονικά το εξιλαστήριο θύ-
μα ακόμη και για ευθύνες που δεν της
αναλογούν».

!ΕΝΠΕ 

«Όχι στον υποβιβασμό
του ρόλου της
Αυτοδιοίκησης»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αγρίνιο

Δρομολογείται η ανάπλαση
του Παπαστράτειου Πάρκου

Υπεγράφη η
σύμβαση του
έργου «Ανά-
πλαση του Πα-
π α σ τ ρ ά τ ε ι ο υ
Πάρκου Αγρινί-
ου», προϋπολο-
γ ι σ μ ο ύ
2.191.371,26 ευ-
ρώ. «Ξεκινάμε
τη χρονιά με την
υπογραφή για
την υλοποίηση
ενός εμβλημα-
τικού έργου. Το Παπαστράτειο Πάρκο, σύμβολο της πόλης,
γυρίζει σελίδα και γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για τους
Αγρινιώτες. Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης που θα
το καταστήσουν σημαντικό πυρήνα πρασίνου και αναψυχής,
ασφαλές για παιδιά και ενήλικες, για να το παραδώσουμε
αναβαθμισμένο», ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος Γιώργος
Παπαναστασίου. Οι εργασίες στοχεύουν στη δημιουργία
ενός σύγχρονου αστικού πάρκου, με ήπιες παρεμβάσεις,
σύμφωνα με τις ανάγκες του ίδιου του χώρου αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.

Πελοπόννησος

Υπεγράφη η σύμβαση για
διαχείριση απορριμμάτων

Υπεγράφησαν στην Τρίπολη τα τροποποιημένα κείμενα
της σύμβασης σύμπραξης για την ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση απορριμμάτων Πελοποννήσου, μέσω ΣΔΙΤ. Τη σχετι-
κή σύμβαση υπέγραψαν ο οικείος περιφερειάρχης Πα-
ναγιώτης Νίκας και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εται-
ρείας, Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ. Με την εξέ-
λιξη αυτή, αρχίζει ουσιαστικά η κεντρική διαχείριση των
απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μετά
την πανηγυρική υπογραφή της σύμβασης, προβλήθηκε
βίντεο για τη μέχρι τώρα πορεία του όλου έργου διαχείρι-
σης των απορριμμάτων. 
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Αντιπεριφερειάρχες

Σύσκεψη στο υπουργείο 
για τη νέα αγροτική περίοδο



Τ
ην υπεράσπιση των δημάρχων και
των προσπαθειών τους ανέλαβε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-

παστεργίου σε σειρά συνεντεύξεών του,
όπου αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαχείρι-
σης της κακοκαιρίας «Ελπίδα» και επισή-
μανε την προσπάθεια που έγινε από τους
περισσότερους δημάρχους όλες αυτές τι
ημέρες. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε πως
όλοι δούλεψαν σκληρά, χωρίς να έχουν ού-
τε τα απαραίτητα μέσα αλλά ούτε και το
αναγκαίο προσωπικό, και σίγουρα κανένας
από αυτούς δεν απόλαυσε το χιόνι.

Σχολιάζοντας την επιστολή που απέστει-
λε προς όλους τους δήμους ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Σωτήρης Πέτσας,
εφιστώντας τους την προσοχή για τη λήψη
όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα κακο-
καιρίας, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: «Οι δή-
μαρχοι γνωρίζουν καλά τι πρέπει να κά-

νουν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό που
χρειάζεται για να διευκολυνθεί το έργο
τους δεν είναι οι επιστολές της πολιτικής
ηγεσίας του ΥΠΕΣ, αλλά τα κατάλληλα μέ-
σα. Αντί να στέλνουμε επιστολές, ας δούμε
γιατί έναν χρόνο δεν προχώρησε τίποτε στο
θέμα των αρμοδιοτήτων, ας δούμε γιατί το
πρόγραμμα “Αντ. Τρίτσης” τους τελευταίους
δύο μήνες έχει κολλήσει τελείως, ας τρέ-
ξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Θεωρώ πως θα είναι πιο
παραγωγικό και χρήσιμο».

Τέλος, για τους δήμους της Αττικής, ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι αντι-
κειμενικά δεν διαθέτουν ούτε τον επαρκή
αριθμό εκχιονιστικών μηχανημάτων. «Εί-
ναι ανάγκη να επενδυθούν χρήματα στην
αγορά ειδικών μηχανημάτων, έστω και αν
αυτά δεν θα μας είναι χρήσιμα κάθε χρό-
νο, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης»,
τόνισε.

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Αίγινας
Το «πράσινο φως» για την έναρξη έργων

ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων
στην Αίγινα, συνολικού προϋπολογισμού
322.000 ευρώ, δόθηκε μετά την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης από τον περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Συγκεκριμέ-
να, τα έργα αφορούν το Β’ Δημοτικό Σχολείο
Αίγινας και έναν παιδικό σταθμό, και εντάσ-
σονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττι-
κή 2014-2020». Η υπογραφή της σύμβασης
από τον κ. Πατούλη έγινε κατά την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε και ο δήμαρχος Αί-
γινας Γιάννης Ζορμπάς, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στην περιοχή και χρηματοδοτούνται από την Πε-
ριφέρεια Αττικής. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, «η συνεργασία περιφέρειας και δήμων
αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, καθώς μέσα από αυτή μπορούν να υλοποιηθούν υπο-
δομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής». 

Δωρεάν καθημερινά
rapid tests 
για μαθητές 

Από αύριο, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου,
ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σε συ-
νεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό θα προσφέρει δωρεάν rapid
tests σε όλους τους μαθητές της πό-
λης οι οποίοι έρχονται σε επαφή με
κρούσμα και εμπίπτουν στην υπο-
χρέωση ελέγχου. Κλιμάκιο υγει-
ονομικών του ΕΕΣ θα βρίσκεται σε
ΚΑΠΗ της πόλης, Δευτέρα ως Παρα-
σκευή, 08.30 με 14.30, προκειμένου
να διεξάγει τα τεστ στα μικρά παιδιά,
για τα οποία, φυσικά, θα εκδίδεται
και το απαιτούμενο πιστοποιητικό.
Για τη διενέργεια της εξέτασης δεν
χρειάζεται ραντεβού, απλώς η βε-
βαίωση υποχρέωσης ελέγχου από
τη διεύθυνση του εκάστοτε σχολεί-
ου. «Με αυτό τον τρόπο δίνουμε μία
ακόμα λύση στους γονείς του δήμου,
ώστε μαζί να κάνουμε το καλύτερο
δυνατό για τα παιδιά μας», επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττι-
κής Νίκος Μπάμπαλος.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βορειοανατολικά
της Αθήνας, ο δήμαρχος «το
τερμάτισε» με τις μη παρεμ-
βάσεις του για την επίλυση
των προβλημάτων από την
«Ελπίδα», με απειλές προς
τους πολίτες; Λίγες ώρες
πριν ανοίξουν τα σχολεία
απειλούσε τους κατοίκους
της πόλης μέσω σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης ότι
θα θεωρηθούν υπεύθυνοι αν
δεν έχουν καθαρίσει τα πε-
ζοδρόμιά τους(!) και κινδυ-
νέψουν μαθητές… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Ζωντανά μουσεία» 
οι προσφυγικές
κατοικίες 
Στο ιστορικό κέντρο της Νίκαιας
αναβαθμίζονται 23 εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι προσφυγικών
κατοικιών, συνολικής επιφάνειας
12.600 τμ. Πρόκειται για ένα έργο
συνολικού προϋπολογισμού
980.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η τε-
χνική υπηρεσία του Δήμου Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη μελέ-
τησε τους εσωτερικούς κοινόχρη-
στους χώρους, οι οποίοι έχουν τον
χαρακτήρα εσωτερικής αυλής μέ-
σα στα οικοδομικά τετράγωνα, με
στόχο την αισθητική και περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση των προσφυ-
γικών τετραγώνων. Όπως υπο-
γραμμίζει ο δήμαρχος Γιώργος
Ιωακειμίδης: «Μετά την ίδρυση
του Προσφυγικού Μουσείου στην
πόλη μας ακολουθεί η ανάπλαση
των προσφυγικών τετραγώνων του
ιστορικού κέντρου της Νίκαιας.
Στόχος μας είναι τα προσφυγικά
σπίτια της Νίκαιας να συμφιλιώ-
σουν το παρελθόν με το παρόν σε
μια αρμονία οικιστικής πρωτοτυ-
πίας, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια,
την επινοητικότητα και τη δημι-
ουργικότητα των οικιστών».

Εκπαιδευτικό
σεμινάριο Πρώτων
Βοηθειών    

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, σε συνεργασία με τον
Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και τους
διασώστες της Εθελοντικής Διασω-
στικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, διορ-
γάνωσε το εξαιρετικά χρήσιμο διαδι-
κτυακό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
«Η γνώση σώζει ζωές». Οι συμμετέ-
χοντες στη δράση εκπαιδεύτηκαν στις
βασικές Πρώτες Βοήθειες και στην
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
(ΚΑΡΠΑ), καθώς έλαβαν και τη σχετι-
κή βεβαίωση παρακολούθησης. H εκ-
παίδευση έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής,
καθώς συγκεντρώθηκαν 140 αιτήσεις
συμμετοχής δημοτών. Όπως επισή-
μανε ο δήμαρχος Tάσος Μαυρίδης: «Ο
δήμος έχει μια μακρά παράδοση αλ-
ληλεγγύης την οποία συνεχίζουν με το
έργο τους οι κοινωνικές μας δομές και
οι ενεργοί πολίτες μας».
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓIΟΥ:

Τα προβλήματα δεν…
λύνονται με επιστολές



Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο
οποίος παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης, παρουσία του
υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδο-
νίας - Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη και του
συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ιωάννη Σάββα, προανήγγειλε την επίσπευση
της διαδικασίας για αναμόρφωση του θεσμού
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. 

«Είναι μια παρέμβαση ειδικά για τις Αποκεντρωμένες, την
οποία έχουμε δεσμευτεί πως θα κάνουμε. Έχω πει ότι παρότι
μέσα στο πρόγραμμα η ολοκλήρωση της παρεμβάσεως αυτής
στο φετινό σχέδιο δράσης είναι μέχρι το δ’ τρίμηνο του 2022,
εγώ θα ήθελα η πρώτη μας παρέμβαση νομοθετικά να εκδη-

λωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022 και εν συνεχεία, βή-
μα βήμα, να δούμε πώς θα εξελίξουμε τα πράγματα.

Άρα λοιπόν εν αναμονή των οριστικών αποφάσε-
ών μας για το πώς θα προχωρήσουμε τις αποκεν-
τρωμένες διοικήσεις και το πώς θα καταστήσου-
με αποτελεσματικότερο τον συντονισμό των διά-
φορων επιπέδων, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους

καλή χρονιά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών,
ενώ ο υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα Μακεδο-

νίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι «επικεντρώ-
νουμε την προσπάθειά μας στη διερεύνηση για να δούμε τις
πιο πρόσφορες λύσεις για τα προβλήματα που αφορούν τους
συμπολίτες μας και είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο
για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις
επιδόσεις μας».

Η Γερακίνα Μπισμπινά είναι η νέα πρόεδρος της Μητροπολι-
τικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Η εκλογή της ήταν ομόφωνη,
όπως ομόφωνη ήταν και η εκλογή του αντιπροέδρου του οργά-

νου Γιώργου Ζέρβα. Η κυρία Μπισμπινά διαδέχεται στη συγκε-
κριμένη θέση τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας Θεόδωρο Μητράκα.

Η Μπισμπινά νέα πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Αβαρλής είδε live
τους διαρρήκτες
στο σπίτι του

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο αντι-
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιώργος
Αβαρλής. Τρεις κουκουλοφόροι
εισέβαλαν στο σπίτι του την ώρα
που ο ίδιος και η σύζυγός του βρί-
σκονταν στο Μέγαρο Μουσικής σε
συναυλία για την Ημέρα Μνήμης
Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυ-
τώματος. Μόλις χτύπησε ο συνα-
γερμός, ο κ. Αβαρλής είδε live από
το κινητό του τη διάρρηξη, με τους
δράστες να βρίσκονται στα υπνο-
δωμάτια και να αρπάζουν ό,τι
έβρισκαν, ενώ απέξω τους περίμε-
νε τσιλιαδόρος. 

Βοήθεια σε άστεγο
από Βίκυ Νάκου και
Δήμο Παύλου Μελά

Δόθηκε λύση στο πρόβλημα που αν-
τιμετώπιζε ένας άστεγος, ο οποίος το
τελευταίο διάστημα έμενε σε κάποιο
παράπηγμα στη Σταυρούπολη. Σε συ-
νεργασία του δημάρχου Παύλου Μελά
Δημήτρη Δεμουρτζίδη με την πρόεδρο
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Κεντρικής Μακεδονίας Βασιλική Νά-
κου, ο άνδρας εγκατέλειψε το παράπηγ-
μα και μεταφέρθηκε σε έναν ασφαλή
και ζεστό χώρο, φιλοξενούμενος από το
Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσα-
λονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας».

Πρόσκληση με email
για να τα πουν με 
τον πρωθυπουργό
Με email από τον γραμματέα της
ΝΔ Παύλο Μαρινάκη ήρθε η πρό-
σκληση σε βουλευτές, κομματικά
στελέχη και πολιτευτές προκειμέ-
νου να δουν από κοντά σήμερα τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Η κουβέντα, όπως μαθαίνουμε,
θα είναι συλλογική και θα έχει
σχέση με τα οργανωτικά του κόμ-
ματος και τη στήριξη του έργου της
κυβέρνησης. Το ραντεβού είναι
στις 13.00 σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Θεσσαλονίκης. 

Μάκης Βορίδης: «Επισπεύδεται η διαδικασία
αναμόρφωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

Στη συμπρωτεύουσα 
ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Στην αγαπημένη του πόλη τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε
για ακόμη μια φορά ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος τίμησε με την
παρουσία του την εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων
Εβραίων του Ολοκαυτώματος. « Έχουμε καθήκον να
αντισταθούμε σε εκείνους που προσπαθούν να ξανα-
γράψουν την ιστορία μας και να δηλητηριάσουν ξανά
την κοινωνία μας με ιδεολογίες φασιστικές, ρατσιστι-
κές και αντισημιτικές», τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν.

Ο Σωτήρης Μπάτος έδωσε
εθελοντικά το... αίμα του
Εθελοντής αιμοδότης
είναι ο Σωτήρης Μπά-
τος. Ο τομεάρχης
Καινοτομίας και Εξω-
στρέφειας της Περι-
φέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας προσέ-
φερε λίγα λεπτά από
τον χρόνο του για να
δώσει αίμα για συ-
νανθρώπους μας που
το έχουν ανάγκη, το-
νίζοντας πως η εθε-
λοντική αιμοδοσία εί-
ναι μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης, που στις μέ-
ρες μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ποιος εκπροσωπεί τελικά
τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ;

Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Ελ-
λήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος το
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ είχε έντονη παρουσία. 

Όπως ακούστηκε από τα μεγάφωνα, στεφάνι
κατέθεσαν ο γραμματέας της Νομαρχιακής Α’
Θεσσαλονίκης Νίκος Κριθαρίδης εκπροσωπών-
τας το ΚΙΝΑΛ και τον πρόεδρο αλλά και ο αντιδή-
μαρχος Συκεών Αντώνης Σαουλίδης εκπροσω-
πώντας το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο. Τελικά ποιος
εκπροσωπεί τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ στη
Θεσσαλονίκη;

Υποψήφιος για τη δημαρχία
ο Σταύρος Κωνσταντινίδης

Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το 2023
θα είναι ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινί-
δης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος. Μάλιστα, ενημέ-
ρωσε και για το σύνθημα με το οποίο θα κατέβει στην
κάλπη για να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών:
«Θεσσαλονίκη - Πράσινη Ανοιχτή Πόλη».
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Για άλλη μια φορά οι δημοσκοπήσεις
έπεσαν έξω, καθώς ο κεντροαριστερός
πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο
Κόστα «έκανε περίπατο» στις εκλογές της
Κυριακής, διαψεύδοντας όλα τα γκάλοπ
που τον έβλεπαν να δίνει μάχη στήθος με
στήθος με την κεντροδεξιά αντιπολίτευ-
ση. Αντ’ αυτού, ο 60χρονος σοσιαλιστής
Κόστα θριάμβευσε με 42% των ψήφων,
εξασφαλίζοντας απόλυτη πλειοψηφία στη
νέα Βουλή (118 έδρες επί συνόλου 230).

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα συγκέντρωσε κάτι λιγότερο από
30%. Το αποτέλεσμα της κάλπης σημα-
δεύτηκε και από τη μεγάλη άνοδο της
Ακροδεξιάς, με το κόμμα Chega («Φτάνει
πια») να μετατρέπεται σε τρίτη πολιτική
δύναμη της χώρας με 8,5% των ψήφων και
τουλάχιστον 11 έδρες, ενώ είχε εκλέξει
μόνο έναν βουλευτή στο απερχόμενο Κοι-
νοβούλιο. Το Μπλοκ της Αριστεράς θα κα-
ταλάβει από τρεις έως δέκα έδρες και η

συμμαχία Κομμουνιστών/Πρασίνων από
τρεις έως οκτώ.

«Απόλυτη πλειοψηφία δεν σημαίνει
απόλυτη εξουσία… Θα κυβερνήσουμε
μαζί με και για όλους τους Πορτογά-
λους», είπε ο Κόστα στην επινίκια ομιλία
του. Η νέα κυβέρνηση της Πορτογαλίας
θα λάβει πακέτο βοήθειας ύψους 16,6
δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική
ανάπτυξη μετά την πανδημία.

Μ
εγάλη αναστάτωση στην
κυβέρνηση του Καναδά
και χάος στους δρόμους
της πρωτεύουσας Οτάβα

συνέχισε να προκαλεί και χθες το «κομ-
βόι της Ελευθερίας», όπως έχουν ονο-
μαστεί οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για
τον κορονοϊό.  

Την Κυριακή μάλιστα ο πρωθυπουρ-
γός τoυ Καναδά Τζάστιν Τριντό φυγα-
δεύτηκε σε μυστική τοποθεσία υπό τον
φόβο για την ασφάλειά του, καθώς τα
πνεύματα είχαν οξυνθεί, με τους οδη-
γούς φορτηγών να δίνουν το γενικό
πρόσταγμα στις κινητοποιήσεις διατρα-
νώνοντας την αντίθεσή τους στην από-
φαση της κυβέρνησης να
καταστήσει υποχρεωτικά τα εμβόλια
κατά της Covid-19.

Δεν υπάρχει «ημερομηνία λήξης»
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι συμμετέ-

χοντες έφτασαν τους 50.000 ανθρώπους,
πολλοί εκ των οποίων δηλώνουν ότι δεν
υπάρχει «ημερομηνία λήξης» των διαδη-
λώσεων και ότι σκοπεύουν να παραμεί-
νουν στην πρωτεύουσα «για όσο χρει-
αστεί». Μετά τις δυναμικές κινητοποι-
ήσεις του Σαββατοκύριακου, οι οδηγοί
βαρέων οχημάτων παραμένουν στα φορ-
τηγά τους ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκει-
ται να ανοίξουν τους δρόμους, αν η κυ-
βέρνηση δεν πάρει πίσω το μέτρο της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Το κίνημα «κομβόι της Ελευθερίας»
πυροδότησε η εντολή υποχρεωτικού
εμβολιασμού για τους οδηγούς φορτη-
γών που περνούν τα σύνορα ΗΠΑ - Κα-
ναδά, που εφαρμόστηκε από τη φιλε-

λεύθερη κυβέρνηση του Καναδού πρω-
θυπουργού στις αρχές του μήνα. Ανα-
στατωμένοι με το νέο μέτρο που απαι-
τούσε από τους ανεμβολίαστους Κανα-
δούς φορτηγατζήδες να μπαίνουν σε
καραντίνα μόλις επιστρέφουν στην πα-
τρίδα τους, μια ομάδα οδηγών φορτη-
γών και συντηρητικών ομάδων άρχισε
να οργανώνει την κίνηση που ξεκίνησε
στον Δυτικό Καναδά.

Επευφημίες
Στην πορεία όμως απέκτησε πολλούς

υποστηρικτές, οι οποίοι ήδη αντιτίθεντο
στην πολιτική της κυβέρνησης για τα μέ-
τρα κατά της πανδημίας. Τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και οι ειδήσεις έδειχναν
όλο το Σαββατοκύριακο φορτηγά και συ-
νοδευτικά οχήματα κατά μήκος των αυτο-
κινητοδρόμων να δέχονται επευφημίες
από ανθρώπους που ήταν συγκεντρωμέ-

νοι στις άκρες των δρόμων και στις διαβά-
σεις, συχνά κρατώντας καναδικές σημαί-
ες και πανό με συνθήματα κατά του Τριντό.

Μιλώντας για όσους αντιδρούν στην
απόφασή του για την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού, ο Τριντό τούς αποκά-
λεσε «μικρή περιθωριακή μειοψηφία»,
γεγονός που προκάλεσε την οργή τους.
Σύμφωνα πάντως με τα επίσημα στοι-
χεία της καναδικής κυβέρνησης, περί-
που το 90% των οδηγών διασυνοριακών
φορτηγών της χώρας και το 77% του
ενήλικου πληθυσμού έχουν κάνει και τα
δύο εμβόλια κατά της Covid-19. 

ΤΤηλεφωνική επικοινωνία
θα έχουν σήμερα 
Μπλίνκεν και Λαβρόφ

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και
Ρωσίας Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι
Λαβρόφ θα έχουν σήμερα τηλεφωνι-
κή επικοινωνία για την κρίση στην
Ουκρανία, όπου η Μόσχα έχει ανα-
πτύξει 120.000 στρατιώτες στα σύνο-
ρα και η Δύση φοβάται εισβολή εντός
του Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε
ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πού-
τιν θα απαντήσει στις προτάσεις των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ «όταν κρίνει ότι εί-
ναι απαραίτητο», χωρίς να προσδιορί-
σει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η Ουάσιγκτον και η Βορειοατλαντι-
κή Συμμαχία απάντησαν γραπτώς
σχετικά με τις απαιτήσεις της Μό-
σχας για νομικά δεσμευτικές εγγυή-
σεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δυτικές προ-
τάσεις δεν ανταποκρίνονται στις κύ-
ριες απαιτήσεις της Μόσχας, τονίζον-
τας πάντως ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να
συνεχίσει τον διάλογο. Η Βρετανία
απείλησε χθες με σκληρές κυρώσεις
επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν
στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, αν η
Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία. 

Φορτηγατζήδες 
και αντιεμβολιαστές ανάγκασαν
τον πρωθυπουργό της χώρας
Τζάστιν Τριντό να «κρυφτεί»

Πορτογαλία: Διαψεύστηκαν οι δημοσκόποι, απόλυτη πλειοψηφία εξασφαλίζει ο Κόστα
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Χάος στον Καναδά από 
το «κομβόι της Ελευθερίας»



Ε
πιδοτήσεις 180 εκατ. ευρώ για την
αντικατάσταση παλιών ηλεκτρι-
κών συσκευών με σύγχρονες και
συμβατικών οχημάτων με ηλε-

κτρικά και υβριδικά έρχονται στην καρδιά
της άνοιξης. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά
προγράμματα, για τα οποία ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας
έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τη δράση για την απόκτηση
νέων αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών, αυ-
τή, σύμφωνα με τον υπουργό, θα αφορά ψυ-
γεία και κλιματιστικά. Ο Κώστας Σκρέκας
έκανε επίσης γνωστό στη Βουλή ότι το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα θα αφορά περί τα
200.000 νοικοκυριά. Το ύψος του επιδιώκεται
να ανέβει στα 100 εκατ. ευρώ, με το υπουργείο
να βρίσκεται στη διαδικασία της εύρεσης των
σχετικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ.

Υπό διαμόρφωση τα κριτήρια
Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία του

υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δεν έχει καταλήξει στο αν θα καθιερωθούν
εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή
των οικιακών καταναλωτών στη συγκεκρι-
μένη δράση. Υπάρχουν και οι γνώμες που
θέλουν το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό σε
όλους τους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι αυτό
στοχεύει στην αντικατάσταση παλιών κλιμα-
τιστικών και ψυγείων που «καίνε» πολύ ηλε-
κτρικό ρεύμα με νέες συσκευές υψηλότε-
ρης ενεργειακής κλάσης. Το ποσοστό της
επιδότησης, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ανα-
μένεται να κυμαίνεται στο 30% ή 40% της δα-
πάνης για την αγορά καινούργιας ηλεκτρι-

κής συσκευής. Η δράση πρόκειται να προ-
κηρυχθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του
έτους, με τις πληροφορίες να θέλουν πιο πι-
θανή την άνοιξη.

«Κινούμαι Hλεκτρικά ΙΙ»
Ο Κώστας Σκρέκας στη Βουλή μίλησε και

για το άλλο δημοφιλές πρόγραμμα, το «Κι-
νούμαι Ηλεκτρικά». Όπως έχει αναγγείλει ο
ίδιος, ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να
ανοίξει τον Απρίλιο. Η δράση στοχεύει στην
αντικατάσταση ΙΧ και επαγγελματικών οχη-
μάτων συμβατικής τεχνολογίας με την αγο-
ρά νέων, ηλεκτρικών και υβριδικών. Στη
διάρκεια της ομιλίας του έκανε γνωστό ότι το
ύψος της επιδότησης θα είναι αυξημένο κα-
τά 30% σε σχέση με εκείνο του προηγούμε-

νου κύκλου. Αυτή η ανακοίνωσή του έρχεται
να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα των «ΝΕ-
ΩΝ» στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το
οποίο το μέγιστο όριο της νέας ενίσχυσης θα
είναι τα 8.000 ευρώ, από 6.000 ευρώ που εί-
χε οριστεί στον προηγούμενο κύκλο.

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» εκτιμάται ότι
θα έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και
θα αφορά, όπως προαναφέρθηκε, την ενί-
σχυση των φυσικών και νομικών προσώπων
για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αυ-
τά τα 40 εκατ. ευρώ έρχονται να προστεθούν
και πόροι άλλων 40 εκατ. ευρώ με τους οποί-
ους θα επιδοτηθούν επαγγελματίες ιδιοκτή-
τες ταξί, προκειμένου να αντικαταστήσουν
τα οχήματά τους με καινούργια ηλεκτρικά ή
υβριδικά. Το συνολικό πακέτο κινήτρων θα

ανέλθει, όπως έχει πει πρόσφατα ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα
22.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.000 ευρώ
θα είναι μπόνους απόσυρσης.
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Παρατάσεις για επιστρεπτέα, κορονοχρέη και φόρο αναδρομικών
Παράταση ως τις 28 Φεβρουαρίου για την πρώτη δόση

ρυθμίσεων κορονοχρεών, ως τις 31 Μαρτίου για τη μεταβί-
βαση ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές, καθώς και ρύθ-
μιση οφειλόμενων φόρων από αναδρομικές συντάξεις σε
έως 48 δόσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την Κυριακή,
το οποίο περιλαμβάνει επίσης την απαλλαγή από φόρο για
τα πτητικά επιδόματα.

Αναφορικά με την επιστροφή των ποσών της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής, η νέα απόφαση ορίζει πως παρατείνεται η

περίοδος χάριτος, με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρω-
τέα την 30ή Ιουνίου 2022 (περίοδος χάριτος έως την 31η
Μαΐου) ενώ παρατείνεται και η περίοδος κατά την οποία εί-
ναι δυνατή η εφάπαξ καταβολή τού επιστρεπτέου ποσού της
ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου
ποσού, έως και την 31η Μαρτίου 2022. Αυτά μέχρι νεωτέρας.

Ειδικότερα, με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιχεομέ-
νου, νομοθετούνται τα εξής: Ρύθμιση σε 48 δόσεις του φό-
ρου εισοδήματος που προκύπτει για τους συνταξιούχους
που έλαβαν αναδρομικά το 2020. Παράταση έως 15 Φε-

βρουαρίου για την πληρωμή του φόρου από όσους συνταξι-
ούχους υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση έως τις
31/12/2021 και εκδόθηκε πριν από την Πρωτοχρονιά η πρά-
ξη διοικητικού προσδιορισμού τού φόρου (η προθεσμία
έληγε κανονικά σήμερα). Επιπλέον, πλήρης απαλλαγή από
τον φόρο εισοδήματος του επιδόματος επικίνδυνης εργα-
σίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοι-
χων επιδομάτων, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθε-
νοφόρων ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδές

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Σκρέκας: «Θα υπάρξουν δύο
προγράμματα, ένα για την
αντικατάσταση παλιών με
σύγχρονες και ένα συμβατικών
οχημάτων με ηλεκτρικά και
υβριδικά» - Τον Απρίλιο
ο β’ κύκλος του «Κινούμαι
Hλεκτρικά» 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ

Επιδότηση 100 εκατ. ευρώ 
σε 200.000 νοικοκυριά



Η
κυβέρνηση, προωθώντας την
κατάργηση της βεβαίωσης ΤΑΠ,
την ολοκλήρωση των κληρονο-
μιών ψηφιακά, την έκδοση ψη-

φιακής φορολογικής ενημερότητας και
οφειλής, καθώς και το ξεκαθάρισμα του
καθεστώτος με τους δασωμένους αγρούς
δίνει τετραπλό μπόνους στην κτηματαγο-
ρά.

Στο φετινό 39ο Συνέδριο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τα
κυβερνητικά στελέχη που μίλησαν, έβγα-
λαν ειδήσεις και… μοίρασαν δώρα! Ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας επανέλαβε για άλλη μία φορά τη δέ-
σμευση περί νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ για
τους περισσότερους ιδιοκτήτες, ενώ ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης εκτίμησε ότι η πορεία
της κτηματαγοράς τα επόμενα χρόνια θα
είναι πολύ καλή, καθώς υπάρχει ενδιαφέ-
ρον για επενδύσεις και ταυτόχρονα θα
βελτιώνεται συνεχώς η φορολογική μετα-
χείριση των ακινήτων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση σει-
ράς αιτημάτων της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται η κατάργηση της
βεβαίωσης ΤΑΠ κατά τη σύνταξη των συμ-
βολαίων μεταβίβασης (εκκρεμούν τουλά-
χιστον 4.000 βεβαιώσεις με χρόνο αναμο-
νής ακόμη και 9 μήνες!). Επιπλέον, ο γενι-
κός γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος
Αραβώσης ανήγγειλε την κατάθεση νομο-

θετικής ρύθμισης για τους δασωμένους
αγρούς, ενώ ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσι-
λής ανακοίνωσε ότι μέσα στο προσεχές
διάστημα θα ενταχθούν στην πλατφόρμα
myproperty (μέσω της οποίας γίνονται
ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων) οι
κληρονομιές και οι άτυπες δωρεές, ενώ
δήλωσε ότι τις τελευταίες δέκα μέρες υπο-
βλήθηκαν ηλεκτρονικά πάνω από 20.000
δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων! 

Ικανοποίηση
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Πα-

ραδιάς μιλώντας στην «Political» εξέφρα-
σε την ικανοποίησή του για τις κυβερνητι-
κές εξαγγελίες, τονίζοντας ότι «η γραφει-
οκρατία και τα δεκάδες πιστοποιητικά που
απαιτούνται, δυσκολεύουν τις μεταβιβά-
σεις ακινήτων, ταλαιπωρώντας τους πολί-
τες». Ζήτησε δε από τα κυβερνητικά στε-
λέχη να προχωρήσουν στην υλοποίηση
των προτάσεων της ΠΟΜΙΔΑ, για να ισχυ-
ροποιηθεί περαιτέρω η δυναμική της κτη-
ματαγοράς. 

Ειδικότερα, ζήτησε πλήρη κατάργηση
του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ, μεί-
ωση συντελεστών ενοικίων, επιστροφή

του 40% της δαπάνης ενεργειακής ανα-
βάθμισης, έκπτωση ασφαλίστρων από το
φορολογητέο εισόδημα, αύξηση των μει-
ωτικών συντελεστών παλαιότητας και μεί-
ωση των συντελεστών εμπορικότητας,
Επιπλέον, από το υπουργείο Εσωτερικών
ζήτησε την αυτόματη διακοπή χρέωσης
των δημοτικών τελών στα κενά και μη ηλε-
κτροδοτούμενα κτίσματα, παραγραφή
οφειλών στους δήμους στην πενταετία,
ανώτατο όριο προστίμων στο 50% της οφει-
λής και μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας
των «αδήλωτων» τετραγωνικών. 

Τέλος, ο κ. Παραδιάς ζήτησε από την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος την εξομοίωση των ποσοστών επι-
δότησης ενοικιαζόμενων κατοικιών που
εντάσσονται στο «Εξοικονομώ», κατάργη-
ση των βεβαιώσεων από τα δασαρχεία πε-
ρί ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσί-
ου, μέτρα για τη διάσωση των διατηρητέων
κτιρίων, επίλυση των άκυρων θέσεων
στάθμευσης με χιλιοστά και κατάργηση
της επιλεκτικής ασφάλισης των νέων κτι-
ρίων σε επικίνδυνες περιοχές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Κ. Χατζηδάκης: Μega
deal ΟΑΕΔ και Microsoft 

Την προώθηση και ανάπτυξη των ψηφια-
κών δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα
από εξελιγμένα προγράμματα τεχνολογίας
συμφώνησε ο ΟΑΕΔ με τη Microsoft. Οι
δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνερ-
γασίας σε συνάντηση που είχε χθες ο

υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης με τον διοικητή

του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρω-
τοψάλτη, τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της
Microsoft για Ελλάδα,

Κύπρο και Μάλτα Θεο-
δόση Παπαδόπουλο και τη

διευθύντρια Μάρκετινγκ και Λει-
τουργιών της εταιρείας Χριστίνα Λεϊμονή.
Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «τα προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με ψη-
φιακούς κολοσσούς δείχνουν τον δρόμο
για την αξιοποίηση των πόρων του 1 δισ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία
θα ωφελήσουν 500.000 νέους εργαζομέ-
νους και ανέργους τα επόμενα χρόνια. Με-
τά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος,
διάρκειας 8 εβδομάδων, οι καταρτιζόμενοι
θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση πιστο-
ποίησης, με την προϋπόθεση επιτυχούς
συμμετοχής σε αντίστοιχες εξετάσεις».

Γιάννης Οικονόμου: Νέο
πακέτο μέτρων στήριξης 

Πέντε μέτρα στήριξης για τους πολίτες,
τα οποία θα συντελέσουν στη διευκόλυνσή
τους σε μια σειρά συναλλαγών, ανακοίνωσε
χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως
είπε ο κ. Γιάννης Οικονόμου, πέραν των πα-
ρατάσεων για τα κορονοχρέη, επεκτείνεται
η δυνατότητα των πολιτών να συμμετά-

σχουν στο πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ» με την υποβολή

σχετικών αιτήσεων έως
τις 15 Φεβρουαρίου,
ενώ έως την ίδια ημε-
ρομηνία θα μπορούν οι

πολίτες να υποβάλουν τις
σχετικές αιτήσεις για τη χο-

ρήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Επι-
πλέον, παρατείνεται έως τις 31/03/2022 η
δυνατότητα υποβολής δηλώσεων γονικών
παροχών, δωρεών και μεταβιβάσεων ακι-
νήτων, ώστε να γίνει η φορολόγηση με βά-
ση τις παλαιές αντικειμενικές αξίες που
ίσχυαν έως τις 31/12/2021, ενώ ταυτόχρονα
δίνεται η ίδια παράταση και για την ολοκλή-
ρωση των μεταβιβάσεων μέσω της βεβαί-
ωσης μηχανικού και χωρίς να απαιτείται η
έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
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Στρ. Παραδιάς: «Ισχυρότερη
ώθηση στην ιδιοκτησία, 
αν υιοθετηθούν οι προτάσεις
της ΠΟΜΙΔΑ» 

Τετραπλό μπόνους δίνει
στα ακίνητα η κυβέρνηση



Μ
ε κέρδη έκλεισε ο Ιανουάριος
για το ελληνικό χρηματιστή-
ριο, γεγονός που επιβεβαι-

ώνει την ανοδική τάση. Το ΧΑ διαφο-
ροποιήθηκε έναντι της πλειονότητας
των ευρωπαϊκών και της Wall Street.
Κλάδος-κλειδί και μοχλός αυτής της
ανοδικής διαφοροποίησης ο τραπεζι-
κός, με τον ομώνυμο δείκτη στις
657,86 να μετρά θετικό 14,42% από την
αρχή του έτους. Υπενθυμίζεται ότι για
τον Γενικό Δείκτη τελευταία ελπίδα
των αγοραστών, προκειμένου να δια-
τηρηθεί ζωντανό το σενάριο για κίνη-
ση προς τις 1.013 μονάδες, είναι η ανα-
κατάληψη των 950 μονάδων, ή να αν-
τέξει η στήριξη στις 911 ή σε ακρότητα
στις 900-895 μονάδες. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, με κλείσιμο χαμηλότερα των

895 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις
στις 881 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών)
και 877. Αν χαθούν, εκ νέου, οι 2.240
μονάδες για τον δείκτη υψηλής κεφα-

λαιοποίησης, με επιβεβαίωση δύο
κλεισιμάτων χαμηλότερα από το εν
λόγω όριο, οι επόμενες στηρίξεις στις
2.231, 2.217 και 2.200 μονάδες.

ΕΤΕ: Προς πώληση 
ακίνητα αξίας ως 100 εκατ.

Στην πώληση μικρού χαρτοφυλακίου
με ανακτηθέντα ακίνητα, αξίας μεταξύ 50
και 100 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει μέσα
στους επόμενους μήνες η Εθνική Τράπε-
ζα, στο πλαίσιο της σταδιακής ελάφρυν-
σης του ισολογισμού της από στοιχεία
ενεργητικού που δεν αποδίδουν εισόδη-
μα. Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου
έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με πηγές
της αγοράς και αφορά ακίνητα που απέ-
κτησε η τράπεζα μέσω πλειστηριασμών,
οι φάκελοι των οποίων έχουν τακτοποι-
ηθεί ή βρίσκονται σε φάση τακτοποί-
ησης. Θα περιλαμβάνει κυρίως κατοικίες
(διαμερίσματα και μονοκατοικίες) σε όλη
τη χώρα και δευτερευόντως επαγγελμα-
τικά ακίνητα.

Νίκας: Στο 98,85% το ποσοστό
της Cryred Investments

Η εταιρεία Cryred Investments Limit-
ed (στο εξής ο προτείνων) δήλωσε ότι: α)
στις 26 Ιανουαρίου 2022, απέκτησε συ-
νολικά 15.531 κοινές ονομαστικές μετο-
χές της ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία Παναγιώτης Γ. Νίκας (στο εξής η
εταιρεία) έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή
και β) στις 27 Ιανουαρίου 2022 απέκτησε
1.278 συνολικά κοινές ονομαστικές με-
τοχές της εταιρείας έναντι 1,24 ευρώ
ανά μετοχή. Κατόπιν αυτών των αποκτή-
σεων, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψή-
φου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο
προτείνων στην εταιρεία διαμορφώθηκε
σε περίπου 98,85% από περίπου 95,05%
που ήταν στις 21/01/2022.

Αφοί Χαΐτογλου: Κέρδη 
και αύξηση τζίρου

Αύξηση 12,64% κατέγραψε ο τζίρος της
Αφοί Χαΐτογλου, η οποία κατάφερε να
επιστρέψει στην κερδοφορία το 2020
από ζημίες το 2019, ενώ ανάλογη εικόνα
εμφάνισε η εταιρεία και τη χρονιά που
πέρασε. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στις ετήσιες χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις, οι πωλήσεις της εταιρείας στο α’
εξάμηνο του 2021, παρά τις ιδιαίτερα δυ-
σμενείς συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά λόγω της πανδημίας, παρουσία-
σαν σημαντική αύξηση σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 12,4%. Αναφορικά με το 2020,
η βορειοελλαδίτικη βιομηχανία έκλεισε
τη χρονιά με διψήφια άνοδο τόσο σε τζί-
ρο όσο και σε EBITDA. Ειδικότερα, ο κύ-
κλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 75,42
εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,64% από
το 2019, το μεικτό κέρδος σε 16,93 εκατ.
(+9,64%) και τα EBITDA σε 11,67 εκατ.
(+14,85%).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ξεκίνησε με ορίζοντα έως και τις 14 Φεβρουαρίου
η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
του κατασκευαστικού ομίλου Intrakat, έως του πο-
σού των 51,3 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ήδη
έχει γίνει αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης
στις 26/01/2022, ως λήξη της διαπραγμάτευσης των
δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλα-
γών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίστηκε η λήξη
της συνεδρίασης στις 09/02/2022, ενώ λίγες ημέ-

ρες αργότερα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ. Στόχος της Intrakat είναι αφενός να ενισχυ-
θεί κεφαλαιακά με στόχο να προωθήσει σημαντικές επενδυτικές κινήσεις και να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, αφε-
τέρου να προχωρήσει στη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης «ανοίγοντας χώρο» για την είσοδο νέων επενδυτών
(funds και θεσμικών, εγχώριων ή/και διεθνών) σε σημαντικό ποσοστό και ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
με μερίδιο τουλάχιστον στο 10%, αν όχι στο 15%. Διαδικασία η οποία ευνοείται από την πρόθεση κάποιων εκ των βασι-
κών μετόχων να συμμετάσχουν μερικώς στην ΑΜΚ.

Ο Αλέξης Πατέλης προ ημερών είχε προαναγγείλει
δύο σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις. Η μία αφο-
ρούσε την απόκτηση από την JP Morgan του 48,5% της
Viva Wallet, έναντι 1,05 δισ. ευρώ περίπου. Η δεύτερη
επένδυση είναι λίγο πιο «μυστηριώδης». Το μόνο που
διαρρέει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως η αξία της
είναι πέριξ των 100 εκατ. ευρώ. Αν, όμως, οι πληροφο-
ρίες ευσταθούν, ίσως να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα
με εκείνη της JP Morgan. Όπως μαθαίνουμε, ο επενδυτής δεν είναι άλλος από τη Meta, ήτοι τη μητρική εταιρεία
του Facebook, του Instagram και του WhatsApp. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με εξαγορά, μόνο που ο στόχος δεν
είναι τόσο ευδιάκριτος. Πάντως, ακούγεται ότι είναι startup που έχει αναπτύξει εξειδικευμένες τεχνολογίες στον
χώρο του ήχου, έχει παρουσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχουν επενδύσει σε αυτήν τουλάχιστον δυο ven-
ture capital του Equifund. Θα αναμένουμε, λοιπόν, τις ανακοινώσεις…

Η Meta βάζει πόδι στην Ελλάδα

Ο διπλός στόχος της Intrakat
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Με κέρδη έκλεισε ο Ιανουάριος
στο Χρηματιστήριο Αθηνών



H χανιώτικη ALTUS 
ανεβάζει στροφές

Η ALTUS LSA Εμπορική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εται-
ρεία ιδρύθηκε το 2011 στα Χανιά από τον αεροναυπηγό Ζα-
χαρία Σαρρή, με αρχικό σκοπό την εκπόνηση μελετών σε
θέματα οργάνωσης, σύμπραξης και λειτουργίας επιχειρή-
σεων, αλλά και επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από κρατι-
κούς και ιδιωτικούς φορείς. Μέσα όμως σε δέκα χρόνια
«άνοιξε τα φτερά της» και κατάφερε να εδραιωθεί στον χώ-
ρο των μη επανδρωμένων συστημάτων στον τομέα της άμυ-
νας και της ασφάλειας. Αυτήν την περίοδο η ALTUS LSA
τρέχει ένα πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αφορά την
ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
αυτόνομου, μη επανδρωμένου συστήματος μεγάλης αυτο-
νομίας, με καύσιμο το υδρογόνο. Το εν λόγω σύστημα θα
διεξάγει αναλυτικές μελέτες στον πυθμένα της θάλασσας, τα
αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται με πρωτοπορια-
κό τρόπο σε θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα στην επιφά-
νεια της θάλασσας και από εκεί σε κέντρο επιχειρήσεων.

ΑΔΜΗΕ: Αναβάθμιση της σύνδεσης
Κυλλήνης - Ζακύνθου

Στην ενεργειακή θωράκιση και των Ιόνιων Νησιών προ-
χωρά ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ξεκίνησε ήδη τη διαγωνιστική δια-
δικασία για ένα σημαντικό επενδυτικό έργο, που αφορά την
αντικατάσταση της γραμμής μεταφοράς Κυλλήνης - Ζακύν-
θου με νέα καλωδιακά συστήματα υπερσύγχρονης τεχνολο-
γίας. Την προηγούμενη Παρασκευή προκηρύχθηκε ο σχετι-
κός διαγωνισμός, που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια
και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων
εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 150 kV, με στόχο την πλή-
ρη αναβάθμιση της πεπαλαιωμένης καλωδιακής σύνδεσης
Κυλλήνης - Ζακύνθου, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις
αρχές της δεκαετίας του 1980. Το έργο αντικατάστασης της
καλωδιακής σύνδεσης Κυλλήνης - Ζακύνθου έχει προϋπο-
λογισμό 25 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του υπο-
λογίζεται σε 10 μήνες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ζημίες 96 εκατ. κατέγραψε 
η Ryanair

Ζημίες 96 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Ryanair
στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, αλλά τόνισε
πως ελπίζει οι μειώσεις στην παραγωγική ικα-
νότητα να οδηγήσουν υψηλότερα τις τιμές στη
βασική καλοκαιρινή περίοδο. Το αποτέλεσμα
ήταν αντίστοιχο με τις συγκλίνουσες εκτιμή-
σεις για ζημιές 101 εκατ. ευρώ. Η αεροπορική
εταιρεία έχασε 306 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020 και είχε εμφανίσει κέρδη 88
εκατ. δολαρίων στο τελευταίο τρίμηνο του
2019.

ΕΑΕΕ: Νέα γενική διευθύντρια 
η Ελίνα Παπασπυροπούλου

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΑΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28
Ιανουαρίου 2022, ανακοινώθηκε η αποχώρηση
της Μαργαρίτας Αντωνάκη από τη θέση της γε-
νικής διευθύντριας. Τη θέση της γενικής διευ-
θύντριας της ΕΑΕΕ αναλαμβάνει από 1/4/2022
η Ελίνα Παπασπυροπούλου. Η κυρία Παπα-
σπυροπούλου είναι καταξιωμένο στέλεχος με
εμπειρία άνω των 25 ετών στον ασφαλιστικό
κλάδο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, έχει υπηρετήσει σε θέ-
σεις ευθύνης στην ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά. Η κυρία Αντωνάκη θα παραμείνει στην
ΕΑΕΕ για διάστημα 6 μηνών από την ανάληψη
καθηκόντων της νέας γενικής διευθύντριας,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προ-
σαρμογή.

Η VGP εισέρχεται 
στην ελληνική αγορά logistics

Η VGP, ένας πανευρωπαϊκός πάροχος υψη-
λής ποιότητας logistics και ημιβιομηχανικών
ακινήτων, εισέρχεται στην ελληνική αγορά με
το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα και ορίζει τον
Στράτο Ηλιού ως country manager της VGP
Greece, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, «ο Στράτος
ξεκίνησε στη VGP την 1η Ιανουαρίου και θα εί-
ναι υπεύθυνος για την επέκταση του χαρτοφυ-
λακίου του ομίλου στην ελληνική αγορά». Την
προσεχή περίοδο, στο επίκεντρο της προσοχής
θα βρεθεί ο εντοπισμός κατάλληλων τοποθε-
σιών ανάπτυξης. 
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Lamda: Deal με Brook
Lane για τον πύργο 
στο Ελληνικό

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Metaxa
Με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισε το εννεά-

μηνο της οικονομικής χρήσης 2021-2022 για τη Metaxa,
θυγατρική της Remy Cointreau. Η ανάπτυξη για τα προ-
ϊόντα της ιστορικής βιομηχανίας ποτών οδηγήθηκε από
την αύξηση των πωλήσεων κυρίως σε Ελλάδα, Πολωνία
και Γερμανία. Σύμφωνα με τη διοίκησης της ελληνικής
εταιρείας, για τη χρήση που λήγει στις 31 Μαρτίου 2022
αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό 17% σε
σχέση με τη χρήση 2020-2021, υπερκαλύπτοντας ουσια-
στικά τις απώλειες της αμέσως προηγούμενης χρονιάς,
η οποία σημαδεύτηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας
Covid-19.

Τ
η συμφωνία με την Brook Lane για την ανάπτυξη του
πύργου στο Ελληνικό ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο
η Lamda Development. Ειδικότερα, στο πλαίσιο

εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη
του εμβληματικού έργου του Ελληνικού, η εταιρεία και η Ελ-
ληνικό ΑΕ συνήψαν στις 27/01/2022 συμφωνία-πλαίσιο
(framework agreement) με εταιρεία του ομίλου Brook La-
ne Capital για την ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μει-
κτής χρήσης (mixed use tower), εντός του επιχειρηματικού
κέντρου (commercial hub) στην περιοχή της λεωφόρου
Βουλιαγμένης, το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά την πρώτη
πενταετή φάση υλοποίησης του έργου του Ελληνικού. Η εν
λόγω συνεργασία αφορά την υλοποίηση ενός πύργου, μει-
κτής χρήσης, αποτελούμενου από χώρους γραφείων, πολυ-
τελές ξενοδοχείο και κατοικίες, προοριζόμενου να αποτε-
λέσει τοπόσημο της όλης περιοχής. Υπό τον όρο εκπλήρω-
σης των αιρέσεων που προβλέπονται στη συμφωνία-πλαί-
σιο, η ανάπτυξη θα γίνει μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού, στο
μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετάσχουν εταιρεία
του ομίλου Brook Lane Capital και η Ελληνικό ΑΕ, σε ποσο-
στό 70% και 30% αντίστοιχα. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για
την πλήρωση των ως άνω αιρέσεων εκτιμάται σε περίπου έξι
μήνες. O σχεδιασμός του mixed use tower έχει ανατεθεί στο
κορυφαίο διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, ενώ η
διαχείριση του ξενοδοχείου και των κατοικιών θα ανατεθεί
σε διεθνούς φήμης εταιρεία διαχείρισης (hotel operator). Η
συνολική επένδυση για τη δημιουργία του mixed use tower
εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Ολυμπιακός μπορεί με οδηγό
την αυτοπροστασία για την
υπεράσπιση των κεκτημένων
να ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον

καλύτερο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να
χρωμάτισε τον τίτλο στα ερυθρόλευκα με
τη διαφορά των εννέα βαθμών να παρα-
μένει, αλλά αυτή η σεζόν ανήκει αποκλει-
στικά στην επαρχία, η οποία θα παίξει τον
ρόλο της στις άλλες τρεις θέσεις που
οδηγούν στο Conference League. 

Οι επαρχιακές ομάδες απειλούν και
την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Άρη
στον δρόμο προς την Ευρώπη. Η Ένωση
εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή κρί-
ση και έχασε τρίτο σερί ματς στο ΟΑΚΑ
(1-2 από τον Βόλο) έπειτα από εκείνα με

το ίδιο σκορ από τον ΟΦΗ και τον Παναι-
τωλικό, κάτι που είχε να συμβεί από την
εποχή που υποβιβάστηκε πριν από δέκα
χρόνια, όταν είχε ηττηθεί στο ΟΑΚΑ 2-1
από τον Αστέρα Τρίπολης, 2-1 από τον Λε-
βαδειακό και στα χαρτιά 3-0 από τον
Πανθρακικό, καθότι το παιχνίδι είχε δια-
κοπεί από εισβολή των οπαδών της στο
88’ και ενώ το σκορ ήταν 0-1. 

Ο Παναθηναϊκός από το «δόξα τω Θεώ»
ξαναγύρισε στο «βόηθα, Παναγιά» με την
ήττα του 1-0 στη Λεωφόρο από τον Αστέ-
ρα Τρίπολης. Και οι δύο ανέδειξαν και
πάλι τις παθογένειές τους και την επιτα-
κτική ανάγκη για ενίσχυση. Και οι μετα-
γραφές τελείωσαν χθες βράδυ…

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, νι-

κητής 2-0 του Απόλλωνα στους «Ζωσιμά-
δες», ο Άρης, νικητής 2-0 του Παναιτωλι-
κού στο Αγρίνιο, και ο απρόβλεπτος Βό-
λος, ο οποίος έχει την τρίτη καλύτερη
επίθεση με 30 γκολ αλλά και τη δεύτερη
χειρότερη άμυνα με 36, θα παίξουν τον
ρόλο τους στη διαμόρφωση του βαθμο-
λογικού πίνακα. Και η σκληροτράχηλη
Λαμία μετά την εντός έδρας νίκη της 2-1
με ανατροπή επί του ΟΦΗ.  

Όμως, σημαντικός παράγοντας είναι
και τα αλλεπάλληλα ματς Τετάρτη και Κυ-
ριακή που πρέπει να παίξουν οι περισσό-
τερες ομάδες λόγω των αναβολών της
πανδημίας αλλά και εκείνα του Κυπέλ-
λου. Το επισήμανε εύστοχα και ευλόγως
εξοργισμένος ο προπονητής της Λαμίας

Μιχάλης Γρηγορίου: «Βρείτε μου μια
ομάδα, από την Μποτσουάνα μέχρι την
Premier League, που να έχει δώσει τεσ-
σεράμισι αγώνες σε οκτώμισι μέρες. Αν
πάθουν κάτι οι ποδοσφαιριστές, μετά θα
φτιάχνουμε επιτροπές». Και έχει απόλυ-
το δίκιο.

Η επαρχία απειλεί
ΑΕΚ και Παναθηναϊκό 

Εκεί θα κριθεί η έξοδος 
στην Ευρώπη για 
τους... κιτρινοπράσινους



Φοβερά και τρομερά επεισόδια
προκάλεσαν οπαδοί το Σαββατοκύ-
ριακο. Στο Πέραμα, στο Νέο Ικόνιο,
οπαδοί της ΑΕΚ έστησαν καρτέρι και
επιτέθηκαν σε σύνδεσμο του Ολυμ-
πιακού (έκοβαν την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα τους εκείνη την ώρα), έκα-
ψαν επτά αυτοκίνητα ανυποψίαστων
πολιτών, ενώ έγιναν ισάριθμες συλ-
λήψεις. Οπαδοί της Προοδευτικής
συγκρούστηκαν με τους παραδοσια-
κούς εχθρούς του Ιωνικού πριν από
την έναρξη του αγώνα μπάσκετ με
τον Απόλλωνα Πάτρας στο γήπεδο
«Πλάτωνας» στη Νίκαια. Πέντε οι
τραυματίες, ισάριθμες οι συλλήψεις.
Στη Θεσσαλονίκη ομάδα οπαδών χωρίς διακριτικά επιτέθηκε σε κλούβα αστυνομικών, οι οποίοι αμύνθηκαν με χειρο-
βομβίδες κρότου - λάμψης. Οι χούλιγκαν πέταξαν σπασμένα μάρμαρα και κοτρόνες. Οκτώ οι συλλήψεις. Στο ματς
Θύελλα Ραφήνας - Εθνικός οπαδοί των φιλοξενουμένων πήδηξαν στα κάγκελα και ξυλοφόρτωσαν τον διαιτητή Αλιά-
γα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ. Πιάστηκαν στα χέρια και με τους θεατές της γηπεδούχου ομάδας. Όλοι αυτοί,
όταν έκλεισαν τα γήπεδα λόγω της πανδημίας, επιτέθηκαν στην… κυβέρνηση ότι το μέτρο είναι… αντιδημοκρατικό. 

Το Σαββατοκύριακο των χουλιγκάνων Για Γκίνες ο Απόλλων Σμ.
Πάει για ρεκόρ Γκίνες ο Απόλλων Σμύρνης.

Απέλυσε και τον Γερμανό προπονητή Μάρκο
Γκρότε μετά την ήττα 2-0 από τον ΠΑΣ στα Γιάννε-
να. Ξεκίνησε τη σεζόν ο Γιάννης Πετράκης, μετά
ήρθε ο Ιταλός Τζιανλούκα Φέστα, τον διαδέχτηκε
ο Λευτέρης Βελέντζας και αυτόν ο Μάρκο Γκρότε.
Κατά πληροφορίες, ο ουραγός Απόλλων θα έχει
στον πάγκο του έναν παλιό γνώριμο, τον Μπάμπη
Τεννέ.

Συντριβή των Μπακς 136-100

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να τα κά-
νει όλα μόνος του. Έβαλε 29 πόντους (8/14 δίπον-
τα, 1/5 τρίποντα, 10/15 βολές), μάζεψε 9 ριμπά-
ουντ, μοίρασε 2 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 1 τάπα
και 1 λάθος σε 31 λεπτά συμμετοχής, αλλά οι Μιλ-
γουόκι Μπακς διαλύθηκαν στην έδρα τους 136-
100 από τους Ντένβερ Νάγκετς. Για 6 λεπτά έπαι-
ξε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε 1
μπλοκ και 1 λάθος.

Ξανά μαζί Σιόβας, 
Σάμαρης

Έπειτα από επτά χρόνια ο Δημήτρης
Σιόβας και ο Ανδρέας Σάμαρης θα ξανα-

παίξουν μαζί, όπως τότε στον Ολυμπιακό.
Ο Σιόβας έπειτα από θαυμαστή θητεία στο

ισπανικό πρωτάθλημα υπέγραψε συμβόλαιο
με την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ μέχρι τέ-

λος της σεζόν. Εκεί βρήκε τον Σάμαρη, ο οποίος
έλυσε το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα έπειτα
από επτά χρόνια.

Σύλληψη για βιασμό, 
ξυλοδαρμό

Συνελήφθη με τις κατηγορίες του βιασμού
και του ξυλοδαρμού ο διεθνής Άγγλος μεσοε-
πιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μέισον
Γκρίνγουντ! Όλα ξεκίνησαν από φωτογραφίες,
τις οποίες δημοσίευσε στο Instagram η πρώην
φίλη του Χάριετ Ρόμπσον, που την εμφανίζουν
αιμόφυρτη. Ο Γκρίνγουντ αποπέμφθηκε από τη
Μάντσεστερ μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Η UEFA ειδοποίησε τον διάσημο Ιταλό τεχνικό Κάρλο Αντσελότι της Ρεάλ
Μαδρίτης ότι έληξε το... δίπλωμά του στην προπονητική (λες και είναι δί-
πλωμα οδήγησης) και πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια και να ξανα-
δώσει... εξετάσεις για να το ανανεώσει! Αυτός που μετράει 21 τρόπαια σε
Μίλαν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ και Μπάγερν, μεταξύ των οποίων
και τρία Champions League. Η ιταλική ομοσπονδία ζήτησε την εξαίρεση
του Αντσελότι, αλλά το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Μύθος ο Ναδάλ, 
3-2 τον Μεντβέντεφ

Ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ είναι ένας μύθος. Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό που κράτησε πεντέμισι ώρες
νίκησε 3-2 με ανατροπή τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ (απέκλεισε τον Τσιτσιπά) και κατέκτησε το τρόπαιο
στο Australian Open! Έγινε και ο πρώτος τενίστας όλων των εποχών που έχει στην κατοχή του 21 Grand
Slams, ένα περισσότερο από τον Τζόκοβιτς και τον Φέντερερ. Τα σετ: 2-6, 6-7(5),  6-4, 6-4, 7-5.

SPORTS
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Στα θρανία... προπονητικής ο Αντσελότι!
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Στην Ιταλία ο Τζέιμς Καφετζής.
Φωτογραφήθηκε στη Φοντάντα ντι
Τρέβι!

• Ταξιδάκι αναψυχής για τον
Ηλία Βρεττό στη χιονισμένη
Αυστρία.

•  Πρεμιέρα την Παρασκευή 18 Φε-
βρουαρίου για τη Μαρίζα Ρίζου. «Για
να σπάσει και να πάει στα τσακίδια
σιγά σιγά η μαυρίλα», σχολίασε η
τραγουδίστρια.

• Ο κούκλος τραγουδιστής
Πέτρος Ιακωβίδης φημολο-
γείται πως είναι ζευγάρι με
κόρη πασίγνωστης τραγου-
δίστριας.

•  Πένθος για τη Μαρίνα Ασλάνο-
γλου. Έφυγε από τη ζωή η λατρεμέ-
νη της γιαγιά.

• Ο γιος της Έλλης Κοκκίνου
είχε γενέθλια. Έγινε 13
ετών!

•  Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αποκά-
λυψε πως επιθυμεί να συνεχίσει
στον χώρο της υποκριτικής και θα
ήθελε να παίξει και πάλι σε σειρά.

• Στη Ρώμη βρίσκεται η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
με τον αγαπημένο της Βασί-
λη Σταθοκωστόπουλο. Πόζα-
ρε μπροστά στο Κολοσσαίο.

•  Σαρώνει το νέο βιβλίο μαγειρικής
από τον Ηλία Μαμαλάκη με τίτλο «Οι
αναμνήσεις ενός μαγειριστή».

• Πάνω που ξανάσμιξαν, πάλι
χώρισαν η Μυριέλλα Κου-
ρεντή και ο Γιώργος Κατσα-
ούνης!

•  O Πέτρος Πολυχρονίδης αναλαμ-
βάνει και δεύτερο πρότζεκτ στο Star.
Μετά τον «Τροχό της Τύχης» θα πα-
ρουσιάσει νέο ριάλιτι του καναλιού.

• Συγκλονιστικός ο Αντίνοος
Αλμπάνης. «Μέχρι και σήμε-
ρα φοβάμαι τον θάνατο», δή-
λωσε μετά την περιπέτεια με
τον καρκίνο.

Η
πρώτη σκηνοθετική κλακέτα για την ξένη
σειρά «Greek Salad», που θα γυριστεί
στις πιο δημοφιλείς γειτονιές της Αθήνας,
χτύπησε χθες πρωί πρωί, με πρωταγωνι-

στές και κομπάρσους έτοιμους για δράση!
Κάμερες, φώτα, ηχολήπτες και δεκάδες τεχνικοί

ήταν όλοι στις θέσεις τους από νωρίς για την επίσημη
έναρξη των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς του
Amazon Prime που θα πραγματοποιηθούν αποκλει-
στικά και μόνο στην πρωτεύουσα. Για τους επόμε-
νους μήνες (μέχρι τις αρχές Ιουνίου) το ιστορικό
κέντρο αλλά και όμορφες συνοικίες γύρω από αυτό
θα αποτελούν ένα αστικό υπαίθριο στούντιο.

Το γαλλικό κινηματογραφικό πρότζεκτ με τίτλο
«Ελληνική σαλάτα» αποτελεί το σίκουελ της επι-
τυχημένης ταινίας «L’ Auberge Espagnole» («The
Spanish Apartment») που κυκλοφόρησε το 2002,
με το ολοκαίνουργιο σενάριο να εστιάζει στη ζωή
του Tom και της Mia (τα παιδιά των πρωταγωνι-
στών της ταινίας, Xavier και Wendy) στην «πόλη
των θεών».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο σκηνοθέτης Cé-
dric Klapisch και η ομάδα των Lola Doillon και An-
toine Garceau θα κινηθούν σεναριακά σε ζητήματα
που απασχολούν σήμερα τους νέους στην Ευρώπη,
όπως η σεξουαλική ταυτότητα, αλλά και θέματα πιο
ειδικά, για τη μετανάστευση και την οικονομική
κρίση.

«Είναι σειρά οκτώ επεισοδίων που θα προβληθεί
του χρόνου. Το συνολικό κόστος της παραγωγής εί-
ναι γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει σκη-
νές από όλη την πόλη», αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
Στάθης Καλογερόπουλος, διευθυντής του Athens
Film Office.

Επισήμανε, μάλιστα, πως η Αθήνα είναι η πλέον
ελκυστική επιλογή για κινηματογραφικούς κολοσ-
σούς, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα,
μεταξύ των οποίων το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η εύ-
κολη μεταμόρφωσή της σε άλλη πόλη (όπως στην
ταινία «Tehran») αλλά και η υψηλή παροχή υπηρε-
σιών. «Υπάρχει τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον, για
πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς υπάρχουν τα οικονομι-
κά κίνητρα εκ μέρους του κράτους. Αυτό έχει λει-
τουργήσει σαν καταλύτης, ώστε να μπούμε στον
χάρτη. Από εκεί και πέρα, αφού έρχονται παραγωγές
και ικανοποιούνται, όσον αφορά την παροχή υπηρε-
σιών, αυτό διαδίδεται από στόμα σε στόμα στην αγο-
ρά», δήλωσε.

Στο διεθνές κινηματογραφικό πρότζεκτ θα εργα-
στούν και Έλληνες πολλών ειδικοτήτων του θεάμα-
τος, ενώ η προβολή και τα έσοδα για τον Δήμο Αθη-
ναίων συγκαταλέγονται στα πολύ θετικά.

«Ο κινηματογράφος δεν είναι τουριστική αντιμε-
τώπιση μιας πόλης με τη συνηθισμένη έννοια. Ανα-
δεικνύει περιοχές και σημεία τα οποία δεν ήταν ήδη
μέσα στον τουριστικό χάρτη της πόλης. Ειδικά οι πα-
ραγωγές που γυρίστηκαν πέρσι, όπως για παράδειγ-
μα το “Greek Freak” της Disney που γυρίστηκε στα
Σεπόλια», κατέληξε ο Στάθης Καλογερόπουλος.

Επίσημη έναρξη των γυρισμάτων 
της τηλεοπτικής σειράς του Αmazon
Prime, που θα πραγματοποιηθούν 
αποκλειστικά και μόνο στην πρωτεύουσα

«Σαλάτα»
το κέντρο 
της Αθήνας!



Ένας χρόνος #MeToo

«Η δύναμη της ψυχής είναι πιο δυνατή από τη
δύναμη της εξουσίας, και το αποδείξαμε!». H
Tζένη Μπότση, έναν χρόνο μετά τη θαρραλέα κα-
ταγγελία για κακοποιητικές συμπεριφορές από
γνωστό σκηνοθέτη-ηθοποιό, γιόρτασε τη συμμε-
τοχή της στο κίνημα #MeToo ευχαριστώντας από
καρδιάς συναδέλφους και φίλους που της συμ-
παραστάθηκαν τη δύσκολη εκείνη περίοδο: «Τι
μέρα ήταν αυτή! Ευχαριστώ όλους εσάς που στα-
θήκατε δίπλα μας και στη συνέχεια σε κάθε άν-
θρωπο που βίωνε κάτι παρόμοιο. Εμείς είμαστε η
κοινωνία!».

Πρόβα νυφικού

Γαμήλιες προετοιμασίες για την Κωνσταντίνα
Κομμάτα και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή
Γιώργο Σαμαρά. Το λαμπερό ζευγάρι, μετά τις
απανωτές αναβολές του γάμου τους λόγω της
πανδημίας, αποφάσισε τελικά να χορέψει τον
Ησαΐα στην Κρήτη, τη γενέτειρα του αθλητή,
διοργανώνοντας έναν παραδοσιακό γάμο με το-
πικά έθιμα, ανοιχτό γλέντι και πολλή τσικουδιά.
Η παρουσιάστρια και ο αγαπημένος της τρέχουν
παράλληλα και τα βαφτίσια της μοναχοκόρης
τους που θα πάρει το όνομα Ιωάννα. Το μυστήριο
θα τελεσθεί στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές του
καλοκαιριού.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα πόζα-
ρε η Ελένη Μενεγάκη, καθηλώ-
νοντας το Ιnstagram με την
ομορφιά της. Η τηλεοπτική «βα-
σίλισσα», ανήμερα των γενε-
θλίων του συζύγου της Μάκη
Παντζόπουλου, βρέθηκε στο Λα-
γονήσι για επαγγελματικούς λό-
γους και φωτογραφήθηκε από
συνεργάτη της, την πιο γλυκιά
στιγμή της ημέρας. «Όταν ο
ήλιος ετοιμάζεται να φιλήσει τη
θάλασσα», σχολίασε η οικοδέ-
σποινα του Mega.

Από τον ήλιο
ομορφότερη!

Σε διάσημο ντεφιλέ

Γ
ια πρώτη φορά η Εβελίνα Παπούλια επιβεβαίωσε τις φήμες
που έκαναν λόγο για πιθανό reunion της θρυλικής κωμικής
σειράς «Δύο ξένοι» σε σενάριο Αλέξανδρου Ρήγα και Δημή-

τρη Αποστόλου! Η πρωταγωνίστρια αποκάλυψε πως ο θάνατος του
Νίκου Σεργιανόπουλου ήταν ο λόγος που εκείνη αντέδρασε στο τη-
λεοπτικό reunion, αναφέροντας σε συνέντευξή της: «Όντως είχαν
γίνει συζητήσεις. Απλώς θυμάμαι ότι μας είχαν ζητήσει να κάνουμε
μια φωτογράφιση όλο το καστ κι είπα, “εμένα ο Νίκος ήταν το ταίρι
μου”. Και το θεώρησα περίεργο να το κάνω, γιατί όταν επιχειρείς
ένα reunion δεν μπορεί να λείπει ο πρίγκιπας. Γιατί αυτό ήταν ο Νί-
κος, πρίγκιπας. Και όταν έφυγε τόσο βίαια, ήταν μια από τις χειρότε-
ρες μέρες της ζωής μου. Ήταν σαν να ζούσα έναν εφιάλτη κι αγωνι-
ούσα πότε θα ξυπνήσω».

ΆΆφιξη με… παρατράγουδα
Πάτησε Ελλάδα ο Βαλάντης! Με καθυστέρηση αρκετών ημερών, ο
παίκτης που αποχώρησε από το «Survivor» έφτασε στο «Ελ.
Βενιζέλος», με δεκάδες κάμερες και φωτογράφους να τον
περιμένουν καρτερικά στην έξοδο για μια δήλωση. Τα μέτρα της
παραγωγής ήταν ιδιαίτερα αυξημένα και την ώρα του μεγάλου
συνωστισμού σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο
δημοσιογράφων, αντίπαλων καναλιών, που διαπληκτίστηκαν on air. 

Μεγάλες στιγμές στο Παρίσι για τη Μαρία Μπα-
κοδήμου. Η δημοφιλής παρουσιάστρια παρευ-
ρέθηκε στο εντυπωσιακό σόου μόδας του διά-
σημου Γάλλου σχεδιαστή Jean Paul Gaultier,
φωτογραφήθηκε μαζί του και αποκάλυψε το δί-
λημμα της βραδιάς: «Μου πήρε χρόνο να κατα-
λήξω τι θα βάλω. Αφού ανακάτεψα όλη τη βαλί-
τσα, κατέληξα στην ασφάλεια του total black. H
εμπειρία υπέροχη κι εμπνευστική. Vanity fair
κανονικό!».
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Η Εβελίνα, το reunion
και ο πρίγκιπάς της



Ι
διαίτερα προσεκτικές με τη λειτουργία του θυ-
ρεοειδή τους θα πρέπει να είναι οι γυναίκες
πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
τους, καθώς οι διαταραχές του έχουν σοβαρές

επιπτώσεις στη γονιμότητα και την υγεία τόσο τη δι-
κή τους όσο και του εμβρύου. 

Δεδομένου ότι περίπου το 2-3% όλων των κυήσε-
ων περιπλέκεται από τη δυσλειτουργία του και ότι
αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη νόσο που εμφανί-
ζεται στις εγκύους (μετά τον διαβήτη), ο έγκαιρος
εντοπισμός της και η έγκυρη θεραπεία της είναι
κρίσιμης σημασίας. 

«Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συντελούν-

ται σημαντικές φυσιολογικές αλλαγές στον θυρε-

οειδή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημέ-

νες ανάγκες της γυναίκας και του εμβρύου. Το έμ-

βρυο εξαρτάται από τη μητρική παροχή θυρεοειδι-

κών ορμονών κατά το πρώτο μισό της κύησης και

συνεχίζει να εξαρτάται εν μέρει μέχρι τον τοκετό. 
Η δυσλειτουργία του αδένα της μητέρας τής προ-

καλεί προβλήματα υπογονιμότητας και επηρεάζει
διάφορες πτυχές της ανάπτυξης του εμβρύου,
όπως τη σωματική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση
των ιστών, του εγκεφάλου και τη νευρογνωστική
ανάπτυξη. Επίσης, ορισμένες νόσοι του θυρεοειδή
μπορούν να προκαλέσουν πρόωρο τοκετό, αποβολή
ή περιγεννητικό θάνατο του νεογνού. 

Για αυτό είναι σημαντικά ο έλεγχος από τον ενδο-
κρινολόγο και η σωστή αντιμετώπιση των νόσων
του πριν από την εγκυμοσύνη. Τα προβλήματα που

προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, ακόμα κι αυτά
που είναι επείγοντα και χρήζουν χειρουργικής
επέμβασης, πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περί-
πτωση και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια της μέλ-
λουσας μητέρας και του παιδιού», αναφέρει ο κα-
θηγητής χειρουργικής Δημήτρης Λινός. 

Σύμφωνα με μελέτες, έγκυοι σε ομάδες υψηλού
κινδύνου είναι όσες έχουν προσωπικό ή οικογενει-
ακό ιστορικό δυσλειτουργίας του, συμπτώματα
δυσλειτουργίας του, βρογχοκήλη ή γνωστή αύξηση
των αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων, προσωπικό ή
οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσων παθήσεων (π.χ.
διαβήτη τύπου 1) και ηλικία μεγαλύτερη των 30
ετών. Επίσης, όσες έχουν επαναλαμβανόμενες
αποβολές ή περισσότερες από δύο εγκυμοσύνες,
νοσογόνο παχυσαρκία, οι γυναίκες που έχουν υπο-
βληθεί σε ακτινοβολία κεφαλής/τραχήλου ή έχουν
κάνει χειρουργική επέμβαση θυρεοειδούς. Ακόμα
και οι γυναίκες με φυσιολογική λειτουργία του αδέ-
να με αυξημένα, όμως, αντισώματα, ιδίως της θυρε-
οειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO), μπορεί να
έχουν άμεσες επιπτώσεις στη γονιμότητα και την
αναπαραγωγή. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές
της Αμερικανικής Θυρεοειδικής Εταιρείας συνι-
στούν στις εγκύους να ελέγχουν τον αδένα κάθε
τέσσερις εβδομάδες από τη σύλληψη έως τα μέσα
της κύησης.
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Οι διαταραχές του έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στη γονιμότητα 
και την υγεία τόσο των γυναικών 
όσο και του εμβρύου

Εξέταση για
την ύπαρξη όζων
Άλλο ένα πρόβλημα που απαιτεί προσεκτική
εξέταση είναι η ύπαρξη όζων στον θυρεοει-
δή αδένα. «Ένα ποσοστό έως και 65% των
γυναικών έχει όζους, εκ των οποίων περί-
που το 10% εξελίσσεται σε κακοήθεια. Ο
έλεγχος της επικινδυνότητάς τους γίνεται
υπερηχογραφικά, ακόμη και κατά την εγκυ-
μοσύνη, και όχι με χρήση απεικονιστικών
τεχνικών πυρηνικής ιατρικής, λόγω της χο-
ρήγησης ραδιοφαρμάκου ενδοφλεβίως.
Εάν αποφασιστεί, ωστόσο, από την επιστη-
μονική ομάδα των θεραπόντων ιατρών η διε-
νέργειά τους και αποδειχθεί η κακοήθειά
τους, τότε μπορεί να γίνει χειρουργική
επέμβαση στο δεύτερο τρίμηνο. Στις σχετι-
κά λίγες ενδείξεις χειρουργικής επέμβα-
σης στον θυρεοειδή κατά το δεύτερο τρίμη-
νο της κυήσεως, η συνεργασία του χειρουρ-
γού με τον ενδοκρινολόγο και τον αναισθη-
σιολόγο οδηγεί σε άριστα αποτελέσματα
χωρίς επιπλοκές», καταλήγει ο κ. Λινός.

Εγκυμοσύνη και 
δυσλειτουργίες θυρεοειδή

Δημήτρης Λινός, 
καθηγητής χειρουργικής
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Αυτό το Νέο Φεγγάρι θα φέρει αλλαγές
στους στόχους σας, στις φιλίες και στην
προσωπική σας ζωή. Βέβαια, οι αλλαγές
δεν έρχονται όταν όλα είναι ισορροπημένα.
Οι αλλαγές θα συμβούν εκεί που ελλο-
χεύουν προβλήματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για τους γεννημένους από 1 έως 6 Μαΐου, η
Νέα Σελήνη αλλάζει τον επαγγελματικό και
κοινωνικό σας προσανατολισμό. Θα υπάρ-
ξουν καταστάσεις που θα ενεργοποιήσουν
την επαναστατικότητά σας και θα σας βά-
λουν σε μια καινούργια πραγματικότητα,
που ορίζεται από νέους ανθρώπους και δια-
φορετικές συνθήκες στην καθημερινότητά
σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ήρθε η στιγμή να κλείσετε εκκρεμότητες με
το παρελθόν, να ενισχύσετε τα σχέδιά σας
με μεγαλύτερη κατάρτιση στον τομέα σας
και να απομακρυνθείτε από ό,τι μπλοκάρει
την εξέλιξή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη σας κάνει πιο απαιτητικούς με
τους άλλους, αλλά και με εσάς τους ίδιους.
Έχει έρθει η στιγμή να κάνετε την έκπληξη, να
γυρίσετε 180 μοίρες και να βρεθείτε σε μια
άλλη πλευρά επιλογών, εκεί που κανένας
δεν θα το περιμένει από εσάς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για τους γεννημένους από 3 έως 8 Αυγού-
στου, αυτό το Νέο Φεγγάρι έχει να κάνει με
πολλές πιέσεις και ανατροπές πάνω σε
επαγγελματικούς στόχους, αλλά κυρίως
πάνω σε πρόσωπα στα οποία είχατε επενδύ-
σει συναισθηματικά και όχι μόνο. Είναι η
στιγμή να μάθετε από τα λάθη που έχετε κά-
νει στις επιλογές σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι υποχρεώσεις σας έχουν γίνει ένα πελώ-
ριο βουνό, και εσείς λόγω πεποιθήσεων
νιώθετε ότι μπορείτε να τις φέρετε εις πέ-
ρας. Θα διαψευστείτε, λοιπόν, και θα ανα-
ζητήσετε τη χρυσή τομή των πραγμάτων
που σας περιβάλλουν, ώστε να είστε πιο
ευτυχισμένοι, μέσα από τον καθημερινό
σας αγώνα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ανήκετε στα ζώδια που μπορούν να επωφε-
ληθούν από τη Νέα Σελήνη, μέσα από τις κα-
τασταλαγμένες απόψεις σας για την προσω-
πική σας ζωή. Για εσάς που θέλετε να γίνετε
γονείς, ή είστε, το Νέο Φεγγάρι θα σας
σπρώξει σε διαφορετική προσέγγιση των
θεμάτων αυτών, για να βρεθούν λύσεις. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για τους γεννημένους από 3 έως 8 Νοεμβρί-
ου, αυτή η Νέα Σελήνη φέρνει πολλά βάρη
και ευθύνες. Είναι η στιγμή που τα γεγονότα
θα έρθουν να προλάβουν τις αποφάσεις
σας, ενώ θα καταλάβετε ότι οι συνοδοιπόροι
σας μάλλον δεν έχουν τις ίδιες απόψεις με
εσάς. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη θα αποδειχθεί ένας σκληρός
δικαστής. Θα δημιουργήσει αγεφύρωτες
καταστάσεις εκεί που δεν μπορείτε να φερ-
θείτε ώριμα, ενώ θα σας αλλάξει κάποιες
κακές συνήθειες, που επενεργούν επικίν-
δυνα πάνω σας.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Το Νέο Φεγγάρι στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι
γεννά ανασφάλειες οικονομικές και συναι-
σθηματικές. Είστε ήδη αρκετά πιεσμένοι αυτή
την περίοδο και νιώθετε ότι χρειάζεστε αρκετή
προσπάθεια, ώστε να βγάλετε από πάνω σας τα
κακώς κείμενα των επιλογών σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σας κά-
νει απόλυτους πρωταγωνιστές αυτής της
περιόδου. Θα μπείτε σε ένα γαϊτανάκι
σκέψεων, αλλά και αποφάσεων, που θα
σας δημιουργήσουν ένα νέο σκηνικό σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Είναι η στιγμή της πληρωμής των επιλο-
γών σας, που δεν θα πρέπει να σας φοβί-
ζει.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Νέα Σελήνη σας ζητά να κλείσετε εκ-
κρεμότητες από το παρελθόν και να δείτε
διαφορετικά τη ζωή σας από εδώ και πέ-
ρα. Ο Δίας που βρίσκεται στο ζώδιό σας,
θα δουλέψει προς όφελός σας, με την
προϋπόθεση να πετάξετε από τη ζωή σας
τα άχρηστα και τα τοξικά.
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Ομήνας ξεκινά με τη Νέα Σελήνη στον Υδροχόο, όπου τα
φώτα (Ήλιος και Σελήνη) ενώνονται και έρχονται σε
σύγκρουση με τον πλανήτη Ουρανό, αλλά και σε σύνοδο με
τον Κρόνο. Κάθε φορά που πραγματοποιείται το Νέο

Φεγγάρι, περιμένουμε μια ώθηση, με γεγονότα που μας δημιουργούν
νέα ξεκινήματα. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι το
αποτέλεσμα μιας λάθος πορείας σε κοινωνικό, πολιτικό, προσωπικό
παράγοντα, σαν να πρέπει να μηδενίσουμε, για να δούμε τα
πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Είναι η στιγμή που
διαλύεται κάτι. Και αυτό το κάτι θα γίνει κατανοητό στις 16
Φεβρουαρίου. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Η
τριήμερη συζήτηση και η ψηφοφορία
που έγινε για την πρόταση μομφής κα-
τά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο κ.
Τσίπρας έδειξαν αυτό που όλοι πλέον

έχουμε εμπεδώσει ότι συμβαίνει σε συνθήκες
πολιτικής ομαλότητας. Να καταγράψει για μια
ακόμη φορά αριθμητικά τους συσχετισμούς στη
Βουλή και να δώσει στον καθένα από τους αρχη-
γούς τη δυνατότητα να υποστηρίζει ότι βγήκε
κερδισμένος από τη συζήτηση.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα, τουλάχι-
στον έτσι όπως τη βιώσαμε δημοσιογράφοι και
βουλευτές που βρεθήκαμε την Κυριακή το βρά-
δυ στη Βουλή σχολιάζοντας όσα έγιναν στην
Ολομέλεια;

Η κυβέρνηση σίγουρα δεν βγήκε τραυματι-
σμένη. Αντίθετα, κοινή πεποίθηση αποτελεί
ότι της δόθηκε η ευκαιρία μέσα από την τριή-
μερη συζήτηση να προβάλει όσο είναι δυνατόν
το έργο της ακόμη και σε υπουργεία που δεν
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημοσιό-
τητας, όπως επί παραδείγματι το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μά-
θαμε ότι στους αγρότες μόνο για το 2021 για
ενισχύσεις λόγω πανδημίας και για αποζη-
μιώσεις από φυσικές καταστροφές καταβλή-
θηκε σχεδόν 1 δισ. ευρώ!

Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση που
κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας δεν φαίνεται
να κατάφερε να πετύχει ούτε τον μικρότερο από
τους στόχους που έθεσε: να δημιουργήσει δηλα-

δή αντιπολιτευτικό μέτωπο κατά της κυβέρνη-
σης. Ο αριθμός των 142 βουλευτών που υπερψή-
φισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μας
ξεγελά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαί-
τερα το ΚΙΝΑΛ έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέ-
ση τους, αποφεύγοντας να συρθούν στη δημι-
ουργία ενός αντικυβερνητικού μετώπου. Μπορεί
ο κ. Τσίπρας να κατάφερε να προκαλέσει εσω-
κομματική συσπείρωση, ωστόσο δεν είναι λίγα
εκείνα τα στελέχη του που κατανοούν ότι με συν-
θήματα και υψηλούς τόνους, που αντιπροσω-
πεύουν μια άλλη εποχή, δεν μπορεί να παραχθεί
πολιτική που θα πείσει τους πολίτες να ακολου-
θήσουν και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το σημείο αυτό είναι ίσως και το πιο κρίσιμο
στοιχείο της αντιπαράθεσης Μητσοτάκη - Τσίπρα
και καταδεικνύει τι πρόκειται να ακολουθήσει
στους επόμενους μήνες, ενώ φανερώνει σε με-
γάλο βαθμό και την τακτική πάνω στην οποία θα
στηριχθεί η πολιτική της κυβέρνησης έως και τις
εκλογές.

Ο κ. Μητσοτάκης, αν και χρησιμοποίησε
υψηλούς τόνους, αρνήθηκε να υποκύψει στον
πειρασμό και να ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα, ο
οποίος χρησιμοποίησε πολιτικές ύβρεις. Πρα-
κτική που άλλωστε είναι εκτός του πολιτικού
προφίλ του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης
επίλεξε να είναι οξύς μεν, αλλά σοβαρός και
μετρημένος με στόχο να αναδείξει το πολιτικό
και ηθικό χάσμα που χωρίζει τον ίδιο από τον
αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης. Το επι-

σήμανε και ο ίδιος σε μια αποστροφή του λό-
γου του, σημειώνοντας ότι τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ τους χωρίζει «χάος, χάσμα πολιτικό, ηθικό
και αισθητικό».

Αυτό αναμένεται να αποτελέσει και το εκλογι-
κό δίλημμα που θα θέσει η ΝΔ, όποτε και αν γί-
νουν εκλογές. Θα καλέσει τους Έλληνες ψηφο-
φόρους να αποφασίσουν σε ποιον από τους δύο
κόσμους θέλουν να ανήκει η Ελλάδα. Στον κόσμο
της αξιοπιστίας, του ρεαλισμού, της ευρωπαϊκής
συνέπειας, της ανάπτυξης και της εθνικής υπε-
ρηφάνειας ή στον κόσμο των συνθημάτων, της
ασυνέπειας, της υπανάπτυξης και μιας πραγματι-
κότητας που μόνο στο μυαλό των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει;

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ σκο-
πεύουν να μιλούν και με αριθμούς, συγκρίνοντας
την οπισθοδρόμηση που βίωσε η Ελλάδα σε
όλους τους τομείς στη μνημονιακή τετραετία του
κ. Τσίπρα με την πρόοδο και την ανάπτυξη που
εκτιμάται ότι θα έχει επιτύχει η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη μέχρι να στηθούν οι κάλπες.

Αυτό βέβαια που ανέδειξε η πρόταση δυσπι-
στίας είναι ότι εκ των πραγμάτων πλέον μπήκαμε
σε μια προεκλογική περίοδο που κανείς δεν ξέ-
ρει πόσο θα διαρκέσει, αλλά είναι απολύτως βέ-
βαιο ότι θα κινηθεί σε υψηλούς τόνους. Όχι μόνο
ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
μεταξύ ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, όπου, όπως όλα δείχνουν,
η περίοδος χάριτος μετά την εκλογή του νέου αρ-
χηγού έλαβε τέλος.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Το «ταμείο» μετά την πρόταση μομφής
και η εκλογική τακτική της κυβέρνησης

Αυτό που ανέδειξε
η πρόταση

δυσπιστίας είναι
ότι εκ των

πραγμάτων πλέον
μπήκαμε σε μια

προεκλογική
περίοδο που

κανείς δεν ξέρει
πόσο θα διαρκέσει
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