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Η πολύφερνη 
νύφη του Κέντρου 
και οι... γαμπροί 

Οι προβλέψεις 
Μητσοτάκη
βγαίνουν
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ΜΗΝΥΜΑ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ
«ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ»
ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΑΝΚΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ 

Η πολιτική Ανδρουλάκη σπρώχνει το κόμμα του...

Αλήθειες για τη 
χιονοθύελλα στην Αττική

«Ελπίδα» για αναθεώρηση

ΝΙΚOΛΑOΣ Γ. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η. ΚΡΑΝΙΑΣ

Γράφουν Υφυπουργός Εργασίας 

«Δουλειά σε 
κακοποιημένες 
γυναίκες»
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ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ 
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ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ
του ΣΥΡΙΖΑ 
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ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΟΠΑΔΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Τον ρώτησαν τι ομάδα 
είναι και τον έσφαξαν! 
Στα χέρια της ΕΛΑΣ οπτικό υλικό - Θέμα χρόνου η σύλληψη των δολοφόνων ΣΕΛ. 13

ΤΑ ΥΔΡΟΠΛAΝΑ... 
απογειώνουν τον τουρισμό

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΙΛΟYΝ ΣΤΗΝ «P» ΟΙ ΠΡOΕΔΡΟΙ 
ΤΩΝ ΔYΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
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• Η Χαριλάου Τρικούπη σφυρίζει αδιάφορα 
στα «μπάχαλα των Πολάκηδων»

• Οργή Μαξίμου για τον «επιτήδειο ουδέτερο»
• Γεωργιάδης προς βουλευτές ΚΙΝΑΛ: 

«Ντρέπομαι που εξισώνετε τον θύτη με το θύμα»



Η
κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη να πορευτεί μέχρι το τέλος της
κυβερνητικής θητείας ξεδιπλώνοντας και
υλοποιώντας τις προγραμματικές δεσμεύ-

σεις του και μετά να ζητήσει καθαρή εντολή από τους
πολίτες για νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας δικαιώθηκε αυτές τις ημέρες. Και δικαιώ-
θηκε όχι από δικές του ενέργειες αλλά από την πολιτι-
κή «κινούμενη άμμο» της αντίπερα όχθης, ήτοι την
ωφελιμιστική στρατηγική που χαράσσουν στη Χαριλά-
ου Τρικούπη και τους επικίνδυνους για την πολιτική
σταθερότητα ακροβατισμούς του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Η απλή αναλογική εμποδίζει τη δημιουργία κυ-
βέρνησης και στο πλαίσιο αυτό οι δύο εκλογές είναι
αυτές που θα οδηγήσουν στην ύπαρξη μιας αυτοδυ-
ναμίας», είχε πει ο πρωθυπουργός στην τελευταία

συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, αποκλείοντας τα σενά-
ρια περί συγκυβερνήσεων. Και είχε συνεχίσει, ανα-
φερόμενος στο ενδεχόμενο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ -
ΚΙΝΑΛ, λέγοντας, «θα συνιστούσα σε όσους κάνουν
τέτοια σενάρια να κάνουν ορισμένες ασκήσεις
απλής αριθμητικής. Κατ’ αρχάς, όσοι τα λένε, ουσια-
στικά προεξοφλούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι
πρώτο κόμμα. 

Η Προοδευτική Διακυβέρνηση είναι στρατηγική ήτ-
τας, είναι πώς θα καταφέρουμε όντας δεύτερο κόμμα
να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Να το πω πολύ απλά:
δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ή, αν έβγαιναν, θα ήταν μια
κυβέρνηση που δεν νομίζω ότι θα συγκινούσε πάρα
πολύ το εκλογικό σώμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται
να σας προσωποποιήσω τώρα το σχήμα το οποίο φαν-
τάζομαι ότι μπορεί να κυβερνούσε τη χώρα σε αυτή

την περίπτωση».  Και πάμε στο σήμερα, όπου το πολι-
τικό σκηνικό αποδεικνύει ότι ο πρωθυπουργός διέ-
βλεψε σωστά. Από τη μια επιβεβαιώνεται πως Νέα
Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τους χωρίζει άβυσσος, και
από την άλλη ότι οποιαδήποτε πιθανότητα συζήτησης
ανάμεσα στη ΝΔ και το σημερινό ΚΙΝΑΛ απλά… δεν
υπάρχει. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υιοθετήσει την τακτική
«και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» ευελ-
πιστώντας ότι έτσι θα συνεχίσει να κερδίζει δημοσκο-
πικούς πόντους, αποφεύγοντας να πάρει θέση ακόμα
και σε θέματα που άπτονται των θεσμών ή ακόμα και
της συνταγματικής νομιμότητας. Και το μόνο που απο-
μένει, ώστε να αποδοθεί στον Μητσοτάκη και επίσημα
το… «κληρονομικό χάρισμα», είναι η απόπειρα, στο
μέλλον, «αθροίσματος των κουκιών».
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Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ 

Δ
ιαφύλαξε ο Κώστας Τασούλας με τη
στάση του το θεσμικό κύρος του Κοι-
νοβουλίου, εκτονώνοντας στο πλαί-
σιο του δυνατού την εκρηκτική κατά-

σταση που είχε δημιουργηθεί στη Βουλή από
προχθές το βράδυ.

Ύστερα από την πολιτική θύελλα που ξεσήκω-
σε το άνευ προηγουμένου επεισόδιο στην Ολο-
μέλεια, με τον Παύλο Πολάκη να μη συμμορφώ-
νεται στις υποδείξεις του προεδρείου να κατεβεί
από το Βήμα και να μη μιλάει για θέματα άσχετα
με το νομοσχέδιο, καθώς και την αμφισβητού-
μενη από πολλούς επιλογή του Χαράλαμπου
Αθανασίου να του κλείσει το μικρόφωνο, ο κ. Τα-
σούλας εκτόνωσε το κλίμα.

Στιγμιότυπα από την επιμονή του Παύλου Πο-
λάκη να μένει όρθιος στην έδρα, παρά το γεγο-
νός ότι η συνεδρίαση είχε διακοπεί, και με το
γνωστό του ύφος να περιμένει να του δοθεί ο λό-
γος έκαναν τον γύρο των ειδησεογραφικών σάιτ
και των τηλεοπτικών δελτίων. Για συμπεριφορά
καταληψία που δεν συνάδει με την εικόνα της
Βουλής έκανε λόγο ο Κώστας Τασούλας, σχο-
λιάζοντας το περιστατικό και τονίζοντας ότι
υπάρχουν θεσμικοί τρόποι για να αντιδράσει κα-
νείς όταν θεωρεί ότι αδικείται και δεν μπορεί αυ-
τή η εικόνα να διασύρει τη χώρα. «Θέλατε να
σέρνουν τον Πολάκη από το βήμα για να διασυρ-
θεί η χώρα;», ρώτησε ο πρόεδρος της Βουλής
όσους ζητούσαν αυστηρότερα μέτρα για τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Πολάκης θα έχει όλο τον χρόνο να εξη-
γήσει όλα όσα είπε και έκανε στην Επιτροπή Δε-
οντολογίας στην οποία παραπέμπεται», είπε ο
πρόεδρος της Βουλής, κρατώντας διακριτές
αποστάσεις από την προαναγγελία του Χαρά-
λαμπου Αθανασίου να του απευθυνθεί μομφή
για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Σύμφω-
να με τον Κανονισμό της Βουλής, η μέγιστη ποι-
νή που μπορεί να επιβληθεί στον βουλευτή προ-
βλέπει περικοπή 1/4 της μηνιαίας βουλευτικής
του αποζημίωσης άπαξ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει «πραξικόπημα» 
Αντισυνταγματική και πραξικοπηματική χα-

ρακτήρισε ο Γιάννης Ραγκούσης τη συμπεριφο-
ρά του κ. Αθανασίου, καλώντας τον πρόεδρο της
Βουλής να δει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο,
ενώ μίλησε για συστηματική προσπάθεια τρομο-
κράτησης οποιουδήποτε έχει άλλη γνώμη. Ο κ.
Ραγκούσης είπε πως «δεν μπορεί να είναι στην
αίθουσα ο “ελέφαντας” και η κυβέρνηση να κά-
νει ότι δεν το βλέπει», κατηγορώντας τον κ. Τα-
σούλα ότι καταφεύγει σε αλλοίωση των πραγμα-
τικών περιστατικών που όλος ο ελληνικός λαός
είδε. Επισήμανε, δε, πως, σύμφωνα με το άρθρο
77 του Κανονισμού, που κάνει λόγο για την

απρεπή συμπεριφορά βουλευτών, «η χθεσινή
ομιλία του Παύλου Πολάκη δεν ήταν ούτε απρε-
πής ούτε υβριστική ούτε συκοφαντική». Επικα-
λέστηκε μάλιστα μια φράση του Γεωργίου Πα-
πανδρέου «τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες»,
που προκάλεσε νέα ένταση.

Απάντηση από Οικονόμου 
Για μεθοδική και μεθοδευμένη προσπάθεια

του ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει τη χώρα στο παρελθόν
έκανε λόγο ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος πήρε
τον λόγο εκ μέρους της κυβέρνησης, καυτηριά-
ζοντας τη φράση περί τρομοκρατίας. «Σήμερα,
κύριε Ραγκούση, έγιναν τρεις αντιδημοκρατικές
φασιστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι επικίν-
δυνο να φλερτάρετε με τέτοιου είδους διχαστι-
κές πρακτικές», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει

πολύ ακριβά την τρομοκρατία. «Η Ελλάδα του
2022 δεν είναι η Ελλάδα που θα γυρίσει στις
πλατείες. Η Ελλάδα άλλαξε, εμείς αλλάξαμε,
εσείς δεν μπορείτε να αλλάξετε. Επειδή δεν ξέ-
ρετε να κάνετε κάτι σε αυτή την Ελλάδα, δεν θα
σας παρακολουθήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας πάντως αργότερα με δημοσιογρά-
φους, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα
προσφύγει στη Δικαιοσύνη αν ο κ. Οικονόμου
δεν ανακαλέσει τον ισχυρισμό που εξισώνει τον
ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία.

Επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η κοι-
νοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ευαγγε-
λία Λιακούλη, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη
πόλωση που επιχειρούν κυβέρνηση και αντιπο-
λίτευση μόνο και μόνο για να συσπειρώσουν τα
ακροατήριά τους. «Η εικόνα της Βουλής ήταν
τραγική», σχολίασε η κυρία Λιακούλη, κατηγο-

ρώντας τα δύο κόμματα ότι «έφεραν ξανά το πε-
ζοδρόμιο στο προσκήνιο».

Να μην εφαρμόζεται ο κανονισμός επιλεκτι-
κά ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, κάνοντας
λόγο για κοκορομαχία και ψευδεπίγραφο δι-
πολισμό.
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Πώς ο πρόεδρος της Βουλής
εκτόνωσε την εκρηκτική 
κατάσταση με τον Πολάκη 
σε ρόλο καταληψία

Φρένο στο μπάχαλο από Τασούλα

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ραντεβού στα δικαστήρια»
Ως το μεγαλύτερο παράσημο στην πολιτική του πορεία
χαρακτήρισε την πράξη αρχειοθέτησης της δικογρα-
φίας του στην υπόθεση Novartis ο Άδωνις Γεωργιάδης,
μπαίνοντας στην ουσία της αντιδικίας του με τον Παύλο
Πολάκη πέρα από τις ιαχές για «τσίγκινα σωβρακάκια».
«Επτά εισαγγελείς δεν βρήκαν ούτε καν μια αποχρώσα
ένδειξη εναντίον μου», είπε ο κ. Γεωργιάδης και προει-
δοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα ασχοληθεί
ξανά μαζί του και πως θα τα πουν στα δικαστήρια. Ο κ.
Γεωργιάδης ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει αυτό
που του είπε ο κ. Πολάκης προχθές στο καφενείο, ότι
δηλαδή «όπως εύκολα οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρ-
χείο, τόσο εύκολα ανασύρονται», λέγοντας: «Έχετε
σκοπό να δίνετε εντολές στη Δικαιοσύνη για το τι θα κά-
νει; Και μετά μας μιλάτε για κράτος δικαίου;».
Απευθυνόμενος στο ΚΙΝΑΛ, είπε ότι για την ανακοίνωση
που εξέδωσε ντρέπεται γιατί εξισώνει το θύμα με τον
θύτη και θύμισε πως στην υπόθεση Novartis διωκόμενοι
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και υπουργοί του ΚΙΝΑΛ. «Πού είναι ο

κ. Ανδρουλάκης στον δημόσιο λόγο για την υπόθεση της
Novartis; Ούτε μία δήλωση…».
Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επανέλαβε τα περί
πραξικοπήματος απέναντί του, κατηγορώντας τον κ.
Αθανασίου για κατάλυση των κοινοβουλευτικών δια-
δικασιών. «Εγώ δεν έκανα κατάληψη του βήματος,
περίμενα τον πρόεδρο να έρθει για να μου κάνει μομ-
φή», είπε απευθυνόμενος στο Σώμα και πρόσθεσε:
«Δεν πέρασε η χθεσινή σας προσπάθεια, είναι φανε-
ρή η ήττα που υποστήκατε, εμείς θα είμαστε εδώ και
πολύ σύντομα να είστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός
θα σας βάλει εκεί που σας αξίζει έπειτα από δυόμισι
χρόνια καταστροφής της χώρας». Αναφορικά με την
υπόθεση Novartis, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του
περί πολιτικής σκευωρίας, παρά το γεγονός ότι ο
Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε ολοκληρωμένο το σώ-
μα των εγγράφων που τελικά η Δικαιοσύνη επέλεξε
να αρχειοθετήσει και επέμεινε ότι δεν πρόκειται να
του ζητήσει συγγνώμη.
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Οργή των «γαλάζιων»
βουλευτών για την
εξόφθαλμη προσπάθεια
τήρησης ίσων αποστάσεων
και συμψηφισμού 
του… θύματος με τον θύτη

Για μία ακόμα φορά, ο… αψύς Σφακιανός κατόρθωσε να
κάνει το κόμμα του άνω κάτω, αναδεικνυόμενος σε πρωτα-
γωνιστή των ημερών μέσα στο Κοινοβούλιο, όταν ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στην
κυβέρνηση για μια συνολική κριτική στην πολιτική που
ασκεί. Κι αυτός κατάφερε, σε δύο φάσεις μάλιστα, να επι-
σκιάσει την προεδρική πρωτοβουλία και να τραβήξει πάνω
του τα φώτα! 

Η επίσημη γραμμή ήταν να σηκωθεί ασπίδα προστασίας
από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, «με αστερίσκους»
όμως, όπως σημειώνουν πηγές της Κουμουνδούρου. Ο ίδιος
ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας όσο και επίσημα ο
ΣΥΡΙΖΑ με σχετική ανακοίνωση κάνουν λόγο για θεσμική
εκτροπή και συμπεριφορά καθεστώτος: «Είναι ένα καθεστώς
επικίνδυνο για τη Δημοκρατία».

Μάλιστα τέθηκε θέμα μομφής για αντικοινοβουλευτική

συμπεριφορά ζητώντας από τον πρόεδρο του Σώματος να λά-
βει την τελική απόφαση. Το περιστατικό αυτό εξόργισε σύσ-
σωμο τον ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα ιδεολογικά του ρεύματα,
ενώ όσα μας είπαν στελέχη τόσο των προεδρικών όσο και της
Ομπρέλας καταδεικνύουν πως για ακόμη μία φορά ο Πολά-
κης τους έκανε -χωρίς πρόθεση εμφανώς- «μπάχαλο». 

Μπερδεύτηκαν 
«Όλο αυτό έχει κουράσει, ενώ επισκίασε και τη μεγάλη μά-

χη που έδωσε ο πρόεδρος απέναντι στον Μητσοτάκη. Τώρα
αντί να συζητάμε τα καίρια ζητήματα που ανέδειξε ο Τσίπρας
στη Βουλή, συζητάμε για τον Πολάκη. Κάπου όπα με αυτή την
ιστορία», αναφέρουν κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη υπάρχει και η πλευρά που υπεραμύνεται των
θέσεων και του τρόπου με τον οποίο τις θέτει ο πρώην ανα-

πληρωτής υπουργός Υγείας. «Όταν θες να καταγγείλεις -στον
ελληνικό λαό- ένα ζήτημα και μάλιστα τέτοιου βεληνεκούς
όπως η αρχειοθέτηση των φακέλων Άδωνι και Αβραμόπου-
λου για τη Novartis και η προστασία όλων των εμπλεκομένων
από το σύστημα, δεν το κάνεις με το στανιό. Βγαίνεις συντονι-
σμένα, με στοιχεία για μέρες. Μπετόν, όπως οι άλλοι», σημει-
ώνει στην «Political» κομματικό στέλεχος. «Τι να σου κάνει
και ο Πολάκης; Εδώ είχε δίκιο και οφείλουμε να του το ανα-
γνωρίσουμε. Αλλά το ξέρουμε ότι θα τους προστατεύσουν
μέχρι το τέλος». 

Η άνωθεν στήριξη προς τον Παύλο Πολάκη θα συνεχιστεί,
αν και στην Κουμουνδούρου διαβλέπουν πως πίσω από την
τοποθέτηση Τασούλα και την απλή παραπομπή στην Επιτρο-
πή Δεοντολογίας, σε αντίθεση με τη «βαριά ποινή» της μομ-
φής σε βάρος του βουλευτή, υπάρχει διάθεση κατευνασμού
από το προεδρείο.

Ο Πολάκης έκανε ξανά άνω κάτω τις τάσεις και τις συνιστώσες 

Πυρά ΝΔ κατά 
ΚΙΝΑΛ για την 
ουδετερότητα
Α

πό το Μέγαρο Μαξίμου έχουν
σταματήσει προ πολλού να
προ(σ)καλούν τον Αλέξη Τσί-
πρα να αποδοκιμάσει τις

ακραίες τοποθετήσεις, τις αμφιλεγόμενες
ακτιβιστικές παραστάσεις και την εμφυ-
λιοπολεμική ρητορική του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού Υγείας της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Παύλου Πολάκη. 

Υποδέχονται πλέον ασμένως το «δώρο»
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοποι-
ούν συλλήβδην το κόμμα με την πρακτική,
το ύφος και το ήθος του βουλευτή Χανίων
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε χαρακτηριστικά. Η
προχθεσινή απόπειρα ιδιότυπης κατάλη-
ψης του βήματος του Κοινοβουλίου από
τον Παύλο Πολάκη ερμηνεύθηκε από το
κυβερνών κόμμα ως «επιδίωξη απαξίω-
σης του πολιτεύματος, διχασμού και ευτέ-
λειας της πολιτικής ζωής». Άλλωστε, κοι-
νοβουλευτικά στελέχη της πλειοψηφίας
τόνιζαν στο περιθώριο των απανωτών
εξάρσεων του κ. Πολάκη πως «οι κανόνες
της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου θα
δίνουν κάθε φορά με θεσμικό τρόπο τις
κατάλληλες απαντήσεις σε κάθε προσπά-
θεια υπονόμευσής τους».

Επί της ουσίας, πάντως, για την κυβέρ-
νηση η πρόδηλη απροθυμία της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ να τηρήσει αποστάσεις από τη

συμπεριφορά Πολάκη προδίδει τη στρα-
τηγική πόλωσης και ελεγχόμενου χάους
που θα ακολουθήσει το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ενόψει της επι-
κείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Μοτί-
βο εν πολλοίς γνωστό στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Αυτό, ωστόσο, που αποτέλεσε έκ-
πληξη ήταν η αντίδραση του ΚΙΝΑΛ στο
προχθεσινό επεισόδιο, που εξελήφθη από
τους κυβερνητικούς ως εξόφθαλμη προ-
σπάθεια τήρησης ίσων αποστάσεων και
συμψηφισμού του… θύματος με τον θύτη.
«Το ΚΙΝΑΛ απέναντι σε μια καθαρά αντι-
θεσμική συμπεριφορά επέλεξε τον ρόλο
του επιτηδείου ουδέτερου. Ο κομματικός
μικροϋπολογισμός υπερίσχυσε της θε-
σμικής υπευθυνότητας». Ο άμεσα θιγόμε-
νος, δε, υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης έκανε λόγο για ντροπή αναφε-
ρόμενος στη στάση του ΚΙΝΑΛ και στην
προσπάθειά του, όπως είπε, να μην πάρει
θέση για την προκλητική στάση Πολάκη.

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές πως το
Μέγαρο Μαξίμου θα μεγιστοποιήσει στο

αμέσως προσεχές διάστημα την πίεσή του
προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε, όπως
επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, να υπο-
χρεωθεί το ΚΙΝΑΛ να «περάσει από την
εποχή της επιτήδειας ασάφειας σε αυτήν
των συγκεκριμένων θέσεων», αναλαμβά-
νοντας κατ’ επέκταση και το πολιτικό κό-
στος. Με στόχο να περιχαρακώσει το κεν-
τρογενές ακροατήριό του, να περιορίσει
στο ελάχιστο τις «γαλάζιες» διαρροές
προς το ΚΙΝΑΛ και με το βλέμμα προς την
αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
εξακολουθήσει να προκαλεί τη Χαριλάου
Τρικούπη να τοποθετείται έναντι των αντι-
κειμενικών πολιτικών διλημμάτων, που
θα ανακύπτουν με ολοένα και μεγαλύτερη
ένταση, προκειμένου να ταυτίζει τη νέα
ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ήδη, κυβερνητικά στελέχη κάνουν
λόγο για μια εκδοχή light ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώ-
κοντας να πλαγιοκοπήσουν το ΚΙΝΑΛ και
την προσπάθειά του, όπως λένε, να χαϊδέ-

ψει τα αυτιά ψηφοφόρων, που επιθυμεί να
επαναπατρίσει από το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Στο πλαίσιο αυτό
δεν είναι καθόλου τυχαία η χθεσινή επι-
σήμανση κυβερνητικών στελεχών πως ο
κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να σιωπήσει και
να μην προσφέρει κάλυψη στον πρώην
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο,
που διαμαρτυρήθηκε για τις κομματικής
απόχρωσης αναφορές του πρωθυπουρ-
γού στη σκευωρία της Novartis. 

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος



Μ
ε το βλέμμα στην επόμενη μέρα
για την Ελλάδα και σε αναπτυ-
ξιακά έργα που δημιουργούν
υπεραξία για εργαζόμενους και

για τη χώρα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, συστηματοποιώντας
όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδη-
μίας τις κινήσεις εξωστρέφειας, με περιο-
δείες και στοχευμένες επισκέψεις. 

Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνεχί-
σει, με το βλέμμα και στο «γαλάζιο» συνέ-
δριο που θα γίνει με τα σημερινά δεδομένα
εντός Μαρτίου ή έστω πριν από το Πάσχα. 

«Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετρα-
ετίας», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά την ομιλία του σε συνάντηση με βου-
λευτές, κομματικά στελέχη και τοπικούς πα-
ράγοντες που είχε χθες το μεσημέρι στο ξε-
νοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έδωσε και τον τό-
νο για τον κυβερνητικό πολιτικό λόγο, επιχει-
ρώντας μια αντίστιξη με το σκηνικό πόλωσης
που διαμορφώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Στην τοξικότη-
τα των ημερών, στον διχαστικό λόγο των αντι-
πάλων μας εμείς αντιπαραβάλλουμε τη με-
τριοπάθεια, τον προγραμματικό μας λόγο και
κυρίως τα έργα μας», υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός. «Θα επιμείνω πάρα πολύ να μην
ξεφύγουμε από αυτή την πορεία μας. Όσο
και αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να γυ-
ρίσουν την Ελλάδα πίσω στο 2012, η Ελλάδα
του 2022 τούς έχει γυρίσει την πλάτη, διότι
έχουμε μάθει από τα παθήματά μας ως χώρα,
θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, θέλουμε
να προοδεύσουμε, θέλουμε να ανοίξουμε
μια καινούργια αναπτυξιακή σελίδα για τον
τόπο», επέμεινε ο πρωθυπουργός. 

«Το τελευταίο το οποίο θέλουν να ακούν

σήμερα οι πολίτες από την κυβέρνηση είναι
οι τοξικές αντιπαραθέσεις οι οποίες οδηγούν
νομοτελειακά και σε μια αποστροφή από την
πολιτική. Δεν είναι αυτή η πολιτική την οποία
εμείς εκφράζουμε. Δίνουμε έμφαση πρώτα
και πάνω από όλα στο αποτέλεσμα. Θέλουμε
να βελτιώνουμε καθημερινά τις ζωές των
συμπολιτών μας», τόνισε ακόμα. 

Στο ίδιο κλίμα, ο πρωθυπουργός είχε στείλει
νωρίτερα και σαφές μήνυμα με πολλούς πα-
ραλήπτες, μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας
125 νέων σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δι-

καστικών Λειτουργών. «Να κλείσετε τα αυτιά
σας σε οποιαδήποτε απειλή μπορεί να εκτο-
ξεύεται εναντίον σας από κάποιους και με τις
αποφάσεις σας να πιστοποιείτε καθημερινά
την ανεξαρτησία σας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Έργα πνοής
Κατά την παρουσία του στην πόλη, ο κ. Μη-

τσοτάκης είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει
μαζί με την ηγεσία του υπουργείου Υποδο-
μών την πορεία σημαντικών έργων, όπως η
σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με

τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό, το Στρατόπε-
δο Παύλου Μελά που μετατρέπεται σε μη-
τροπολιτικό πάρκο, αλλά και τη γέφυρα του
Αλιάκμονα.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Σαφές μήνυμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη
κατά την περιοδεία 
του στη Θεσσαλονίκη 

Με θετική ατζέντα 
κόντρα στον διχασμό

Συνθήκες ακραίας πολιτικής έντασης διακρίνουν στο ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ότι διαμορφώνονται το επόμενο διάστημα, οι
οποίες θα κορυφώνονται όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλο-
γές. Μάλιστα την ευθύνη για όσα διαδραματίζονται αλλά και
όσα αναμένεται να συμβούν την καταλογίζουν αποκλειστικά
στους τακτικισμούς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η εντύπωση αυτή κυριαρ-
χεί εδώ και αρκετό διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη καθώς,
όπως εκτιμούν, η πόλωση εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των
δύο κομμάτων, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την
κοινή γνώμη από τη διαρκή φθορά που υφίστανται αλλά και να
συσπειρώσουν το εκλογικό τους σώμα. Για τον ηγετικό πυρή-
να του Κινήματος, οι μελανές σελίδες που προστέθηκαν τα

δυο τελευταία εικοσιτετράωρα στην κοινοβουλευτική ιστορία
του τόπου, με κεντρικό πρωταγωνιστή τον βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Παύλο Πολάκη, αποτελούν επιβεβαίωση για τις προανα-
φερθείσες εκτιμήσεις. Ενδεικτικό είναι και το σχόλιο του
κόμματος που βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τον ευτελι-
σμό του Κοινοβουλίου και τα δυο κόμματα. «Η αποψινή (σ.σ.
31/1) θλιβερή εικόνα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει
ότι κάποιοι συνειδητά επιδιώκουν τον ολοένα και βαθύτερο
ευτελισμό των θεσμών. Η χουλιγκανικού χαρακτήρα σύγ-
κρουση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε πρωτοφανείς κατα-
στάσεις και μετατρέπει τη Βουλή των Ελλήνων σε Βουλή μιας
τριτοκοσμικής χώρας», λένε χαρακτηριστικά.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη, διαβάζοντας πίσω
από τις γραμμές των «γαλάζιων» ανακοινώσεων, αφενός νιώ-
θουν μια ικανοποίηση διότι η πολιτική που ακολουθούν δι-
καιώνεται, αφού τους καθιστούν μια αξιόπιστη πολιτική δύνα-
μη που τους κάνει να ανησυχούν, αφετέρου τους αναγκάζει να
επανεξετάσουν τη στρατηγική τους, ώστε να αντιμετωπίσουν
επαρκώς την πόλωση και τις επιθέσεις που θα δέχονται. Το
βέβαιο είναι, όπως ισχυρίζονται, ότι δεν πρόκειται να γίνουν
μέρος ενός «πολιτικού ξεμαλλιάσματος» που θα ικανοποιεί
πρόσκαιρες εντυπώσεις χωρίς ουσία. Αυτό θεωρούν ότι είναι
και η μεγάλη παγίδα που πρέπει να αποφύγουν.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

ΚΙΝΑΛ: Δεν θα λάβουν μέρος σε ένα «πολιτικό ξεμάλλιασμα»



Σ
τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής της
βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και
κακοποίησης των γυναικών στους εργα-
σιακούς χώρους, καθώς και στην ταυτό-

χρονη στήριξή τους για εύρεση εργασίας στις άνερ-
γες γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας αναφέρθη-
κε μιλώντας στην «Political» η υφυπουργός Εργα-
σίας, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής
και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας δέχθηκε πέρυσι 81 καταγγελίες (68 από
αυτές αφορούσαν περιστατικά βίας λεκτικής, σω-
ματικής, ψυχολογικής και 13 για περιστατικά σε-
ξουαλικής παρενόχλησης), ενώ το 2020 οι αντίστοι-
χες καταγγελίες στο ΣΕΠΕ δεν ξεπερνούσαν τις 21.
Η υφυπουργός αναφερόμενη στην υποστήριξη των
γυναικών που δέχονται οποιαδήποτε μορφή βίας
τόνισε αρχικά: «Για πρώτη φορά το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την ισότητα των φύλων έχει δράσεις
από κάθε υπουργείο σε τέσσερις βασικούς άξο-
νες». 

Οι γραμμές στήριξης
Η κυρία Συρεγγέλα εξειδικεύοντας τα μέτρα υπο-

στήριξε: «Έχουμε τις γραμμές στήριξης των γυναι-
κών με 43 συμβουλευτικά κέντρα και 19 ξενώνες
φιλοξενίας και τη γραμμή 15900 που είναι 24ωρης
λειτουργίας. Η γραμμή προσφέρει ψυχολογική
στήριξη στις γυναίκες που παίρνουν τηλέφωνο.
Υπάρχει ακόμα και συμβουλευτική και ψυχολογική
στήριξη και νομική στήριξη». 

Η κυρία Συρεγγέλα, αναφερόμενη στην εργασια-
κή στήριξη που παρέχεται πλέον στις γυναίκες που
καταγγέλλουν βία ενώ είναι και άνεργες, δήλωσε:
«Πλέον υπάρχει και εργασιακή στήριξη, γιατί είδα-
με ότι ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που είναι θύ-
ματα βίας και το έχουν καταγγείλει είναι ανώτερης
και ανώτατης εκπαιδευτικής μόρφωσης. Πάρα
πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι άνεργες. Οπότε
τις βοηθάμε μέσα από προγράμματα που κάνουμε
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ να βρουν και εργασία,
ώστε να υπάρχει και οικονομική ανεξαρτησία».

«Να το καταγγέλλουν αμέσως»
Η υφυπουργός επισήμανε ακόμα: «Αν μια γυναί-

κα είναι θύμα βίας, θα πρέπει άμεσα να το καταγ-
γέλλει στο 100 ή στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί υπάρ-
χουν πλέον και ειδικά τμήματα για την αντιμετώπι-
ση της ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα.
Αν θέλουν κάποιες γυναίκες να πάνε σε ξενώνες
φιλοξενίας, μπορούν να πάνε μαζί με τα παιδιά τους
αν είναι ανήλικα. Η διοίκηση των ξενώνων ανήκει
στους δήμους, αλλά είναι εντός του δικού μας προ-
γράμματος. 

Στο τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο κάναμε και
κύρωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη
βία στον χώρο της εργασίας. Κάθε εταιρεία θα έχει
κανόνες συγκεκριμένους για το πώς πρέπει να
προλαμβάνει για τις περιπτώσεις που υπάρχουν
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε γυναίκες
και άντρες. Μπορεί να είναι και απολυμένοι που

δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση. Μπορεί να
δέχθηκαν παρενόχληση σε ένα επαγγελματικό δεί-
πνο ή ταξίδι». 

«Το #MeΤoo άνοιξε τα στόματα»
Αναφερόμενη στη δυνατότητα καταγγελίας για

ανάλογα περιστατικά που συμβαίνουν σε χώρους
εργασίας, η υφυπουργός επισήμανε: «Υπάρχει
πλέον και αυτόνομο τμήμα στο ΣΕΠΕ, που είναι
Ανεξάρτητη Αρχή, όπου κάνουν καταγγελίες γυ-
ναίκες και άντρες αν είναι θύματα βίας και παρε-
νόχλησης. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που
έγιναν στο ΣΕΠΕ σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, όπως αυξήθηκαν και οι καταγγελίες στα
συμβουλευτικά κέντρα και στη γραμμή 15900.
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο γιατί οι άνθρωποι έγιναν
πιο βίαιοι, απλώς τώρα οι γυναίκες είναι πιο έτοι-
μες να μιλήσουν. Τα στόματα άνοιξαν και σε αυτό

διαδραμάτισε ρόλο και η ιστορία με το κίνημα
#ΜeΤoo. Έχουμε, λοιπόν, αύξηση». 

Η κυρία Συρεγγέλα τόνισε επίσης τις δράσεις
που ελήφθησαν μέσα στην καραντίνα για τη μετά-
δοση του μηνύματος να αρχίσουν πλέον οι γυναί-
κες να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας εναν-
τίον τους, με την προώθηση ενός σποτ με το σύν-
θημα «Μένουμε στο σπίτι, αλλά δεν μένουμε σιω-
πηλές». 

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των γυναι-
κοκτονιών, η υφυπουργός Εργασίας υποστήριξε:
«Οι γυναικοκτονίες δεν αυξήθηκαν φέτος, ως φαι-
νόμενο είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, απλώς παλιά
τα λέγαμε εγκλήματα πάθους ή εγκλήματα τιμής.
Γυναικοκτονίες, λοιπόν, ως όρος σημαίνει ότι αυτά
τα εγκλήματα τιμής ή πάθους με την κατάλληλη εκ-
παίδευση του πληθυσμού είναι δολοφονίες που
μπορούν να εξαλειφθούν».

στον Κώστα Παππά

Μ
Α

Ρ
ΙΑ

 Σ
Υ

Ρ
Ε

Γ
Γ

Ε
Λ

Α
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ6

«Δουλειά 
σε κακοποιημένες
γυναίκες»
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Kαι με τη βούλα
πυροσβέστης της
Βουλής ο Σπανάκης

Μπορεί να ήταν στην αίθουσα, αλλά προ-
φανώς ενημερώθηκε για το επεισόδιο με-
ταξύ Γεωργιάδη και Πολάκη στο καφενείο
της Βουλής ο πρωθυπουρ-
γός. Όταν, λοιπόν, εξήλ-
θε από την Ολομέλεια,
αναζήτησε τον βου-
λευτή Βασίλη Σπανά-
κη, που ήταν αυτός
που μπήκε στη μέση για
να αποφευχθούν τα χειρό-
τερα. «Σήμερα δεν υπάρχει πρωθυπουρ-
γός, μόνο Σπανάκης υπάρχει. Είναι η
ασφάλεια κυλικείου», είπε χαμογελώντας
ο κ. Μητσοτάκης! Και κάτι μου λέει ότι κα-
θόλου δεν ενοχλήθηκε από τα γαλλικά του
Άδωνι στον συριζαίο Κρητικό… 

Το καλό και το κακό νέο
Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να μαντέ-

ψει κανείς ότι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος της
κυβέρνησης αυτή την περίοδο δεν είναι η πανδη-
μία, με τα όποια προβλήματά
της, αλλά η ακρίβεια. Αυτό
που προφανώς δεν γνω-
ρίζετε και είμαι σίγουρος
ότι θα σας ανακουφίσει,
είναι ότι ο υπουργός
Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας φέρεται να έχει διαβε-
βαιώσει τον πρωθυπουργό ότι υπάρ-
χει η δυνατότητα να συνεχιστεί η στήριξη του
κράτους στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από
την ενεργειακή κρίση, ακόμα και ολόκληρη τη
χρονιά, αν χρειαστεί. Αυτό είναι το καλό νέο. Το
κακό είναι ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν μπορεί
να βάλει το χέρι στη φωτιά για το πότε θα αρχίσει
η αποκλιμάκωση. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα…
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Σχέση… στοργής από μακριά 
Συμπαραστέκεται, μαθαίνω, στον Ευάγγελο
Βενιζέλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα που ο
πρώτος έκοψε κάθε σχέση με το πρωθυ-
πουργικό περιβάλλον (γιατί ο Κ. Μητσοτά-
κης δεν τον μνημόνευσε, όπως και τον Γ.
Στουρνάρα, στους αδικημένους της σκευω-
ρίας Novartis). Καλά, μη φανταστείτε ότι
τον παίρνει και… αγκαλιά. Όπως μαθαίνω,
η τακτική του αρχηγού του ΚΙΝΑΛ σε σχέση
με τις παλιές καραβάνες του κόμματός του
είναι «μακριά και αγαπημένοι». Κι αυτό δεν
ισχύει μόνο για τον κ. Βενιζέλο. 

Σαμπάνιες στη 
Χαριλάου Τρικούπη 

«Σε άλλες εποχές, θα ανοίγαμε σαμπάνιες
για να γιορτάσουμε την έρευνα της Pulse», μου
έλεγε στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρου-
λάκη, θέλοντας να περιγράψει το κλίμα που
επικρατούσε στη Χαριλάου Τρικούπη το βράδυ
της Δευτέρας. 

Όπως καταλαβαίνετε, είδαν οι πασόκοι τις
απευθείας μετακινήσεις ψηφοφόρων από τον
ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΙΝΑΛ και, γνωρίζοντας απέξω κι
ανακατωτά τους ψηφοφόρους τους, κατάλαβαν
ότι μόλις… μυρίσουν εκλογές, θα κάνουν ου-
ρές οι μετανιωμένοι… 

Το fund με τα 5 δισ. 
και η… αραβική άνοιξη 

Η ικανοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου
για τον επενδυτικό αέρα που εσχάτως
πνέει στη χώρα είναι απολύτως κατανοη-
τή. Δεν είναι και μικρό πράγμα να εμπι-
στεύονται τη χώρα κολοσσοί όπως οι Μi-
crosoft, Amazon, JP Morgan, Facebook,
κ.λπ. Η πηγή μου από τα ενδότερα του
πρωθυπουργικού γραφείου, όμως, μου
είπε ότι έρχεται κρούση από fund με κε-
φάλαιο προς επένδυση στην Ελλάδα
ύψους 5 δισ. ευρώ. Μιας και έρχεται και
άνοιξη, ας τη βαφτίσουμε αραβική…

O «Παπαρατσένκο» 
και ο viral Κουτσούμπας
Ο

γενικός γραμματέας του ΚΚΕ
δεν μας έχει συνηθίσει σε πα-
ρεμβάσεις που προκαλούν το
ενδιαφέρον του κοινού. Κι

όμως. Στην πρόσφατη ομιλία του κατά τη
συζήτηση επί της πρότασης μομφής του
ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο κ. Κουτσούμπας κα-
τάφερε να γίνει viral στα social media,
όταν αναφέρθηκε στον «Παπαρατσένκο». 

Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται
για καθηγητή που θεωρείται ειδικός και
γνώστης της περιόδου του Ψυχρού Πο-
λέμου, αρθρογραφεί τακτικά στα μεγα-
λύτερα αμερικανικά έντυπα και προ
ημερών ανάρτησε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter αποχαρακτηρι-

σμένα έγγραφα από τα Ρωσικά Κρατικά
Αρχεία. Το καλύτερο, όμως, είναι η αν-
τίδραση του ίδιου του καθηγητή,
κ. Ρατσένκο, ο οποίος απάν-
τησε δηκτικά: «Όλοι γελά-
σαμε (συμπεριλαμβανο-
μένου και εμού). Είναι
αγενές, για να μην πω
επαίσχυντο, ο ηγέτης
ενός ελληνικού πολιτικού
κόμματος να επιτίθεται σε
έναν ιστορικό ad hominem
χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς
χαρακτηρισμούς. Θα πρότεινα στον κύ-
ριο Κουτσούμπα, που αντιδρά με τόση
ζωντάνια στην ανάγνωση αρχειακού

υλικού, να διαβάσει περισσότερο από
αυτό». Και δεν έμεινε εκεί. 

Έδωσε στη δημοσιότητα επι-
στολή της ελληνικής πρε-

σβείας στη Μόσχα προς το
καθεστώς του Στάλιν. Σε
αυτή, η πρεσβεία ζητά να
επιτρέψουν οι σοβιετι-
κές Αρχές στους Έλλη-

νες που είχαν απομα-
κρυνθεί βίαια από τα σπίτια

τους στην Κριμαία και τις
ακτές της Μαύρης Θάλασσας να επι-

στρέψουν στις εστίες τους. Την απάντη-
ση του καθεστώτος σάς αφήνω να τη
μαντέψετε… 

Τα χιόνια «πάγωσαν» 
τις σχέσεις Μαξίμου - Φαλήρου 
Εγώ σας το λέω και πείτε με υπερβολικό. Μπορεί τα
αποτελέσματα της δημοσκόπησης Pulse που
παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας ο ΣΚΑΪ να
προκάλεσαν ρίγη αγωνίας στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια μικρή
ενόχληση, όσο πατάει η γάτα που λένε, υπήρξε και στο
Μαξίμου. Όχι τόσο γιατί κατέγραψε τη δυσαρέσκεια των
πολιτών για τη διαχείριση (μη διαχείριση, για την
ακρίβεια) των προβλημάτων της κακοκαιρίας. Αυτό το
προεξοφλούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Η πηγή της
ενόχλησης πηγάζει, όπως πληροφορούμαι από
απολύτως αξιόπιστη πηγή, από αυτή καθαυτή την
απόφαση του ομίλου να διενεργήσει δημοσκόπηση πριν
καν λιώσουν οι πάγοι. Κάτι μου λέει ότι αρχίζει και
ψυχραίνεται το κλίμα στις σχέσεις Μαξίμου - Φαλήρου. 



ΤΤο ξενοδοχείο Oscar 
και η συνέντευξη 
των Χρυσαυγιτών
Το ξενοδοχείο Oscar που βρίσκεται απέναντι

από τον Σταθμό Λαρίσης άλλαξε χέρια και πέ-

ρασε στον ουγγρικό όμιλο Indotek, σύμφωνα

με ανακοίνωσή του. Ο όμιλος απέκτησε το ξε-

νοδοχείο από την Εθνική Τράπεζα, στην οποία

είχε περιέλθει λόγω χρεών. Η οικονομική

κρίση, η περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής

και ο θάνατος του ιδρυτή του ομίλου Ευάγγε-

λου Μπραζιτίκου το 2014, ήταν μερικά από τα

κομβικά σημεία καμπής που οδήγησαν στο

οριστικό κλείσιμο του Oscar το 2017. Αφήνω

στην άκρη αυτά τα οικονομοτεχνικά χαρακτη-

ριστικά. Θυμήθηκα το καλύτερο. Το 2012, στον

συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου είχε λάβει

χώρα η επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου της

Χρυσής Αυγής με την εντολή «εγέρθητι» του

Γιώργου Γερμενή κατά την είσοδο του Νίκου

Μιχαλολιάκου στην αίθουσα.

Ποια εταιρεία αγοράζει
η Facebook στην Ελλάδα; 

Βγήκαν στο φως όλες οι πληροφορίες τελικά για
την εξαγορά της ελληνικής startup από το Face-
book. Η Meta Platforms θα εξαγοράσει το 100%
της Accusonus από τους ιδρυτές και μετόχους
της, Αλέξανδρο Τσιλφίδη, Ηλία Κοκκίνη και Μι-
χάλη Τζάννε, όπως και έτερο μέτοχό της, το κε-
φάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Big Pi
Ventures, συμφερόντων Μάρκου Βερέμη, σε
αποτίμηση (enterprise value) που κινείται στην
περιοχή μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι υπογραφές έχει προγραμματιστεί να μπουν,
εκτός απροόπτου, την ερχόμενη Παρασκευή και
οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν στις αρχές
της επόμενης εβδομάδας. Η Accusonus είναι
μια εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή
ήχου και εικόνας. Στόχος της είναι η ελληνική
startup να παρέχει τις λύσεις ήχου που απαιτεί ο
κόσμος εικονικής πραγματικότητας ή meta-
verse που αναπτύσσει ο αμερικανικός τεχνολο-
γικός κολοσσός.

Εκτός Εκκλησίας Κύπρου 
οι ανεμβολίαστοι ιερείς  
Σε τρίμηνη αργία με εντολή του Αρχιεπισκό-
που Κύπρου Χρυσοστόμου τίθενται από σήμε-
ρα, Τετάρτη, δώδεκα ιερείς της Αρχιεπισκοπι-
κής Περιφέρειας Κύπρου, οι οποίοι δεν αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμά του να εμβολιαστούν
έναντι του κορονοϊού. Σύμφωνα με σχετικές
πληροφορίες, από τους 123 ιερείς της Αρχιε-
πισκοπής οι 27 παρέμεναν ανεμβολίαστοι, 15
εκ των οποίων έκαναν δεκτό το αίτημα του Αρ-
χιεπισκόπου να προχωρήσουν σε εμβολιασμό
κατά της νόσου Covid-19 ή εξασφάλισαν εξαί-
ρεση για κάποιο διάστημα, εξαιτίας ιατρικών
λόγων. «Εάν δεν αλλάξουν γνώμη, είναι εκτός
Εκκλησίας. Δεν μπορούν να μην αναγνωρί-
ζουν τον επίσκοπό τους», ανέφερε ο μακαριώ-
τατος στο ΡΙΚ, κάνοντας λόγο για ανυπακοή
στον επίσκοπο, ενώ, όπως τόνισε, οι τρεις μή-
νες αργίας πιθανότατα θα γίνουν έξι, ενώ δεν
αποκλείεται να υπάρξει και καθαίρεσή τους.
Στην Ελλάδα να τα βλέπουν αυτά…

Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίνου Δένδια στην Ουκρα-
νία είναι ιδιαίτερης
σημασίας και τούτο
γιατί η χώρα μας θέ-
λει να έχει ανοι-
χτούς διαύλους επι-
κοινωνίας με τη Ρω-
σία. Αυτό που προ-
βληματίζει την Αθή-
να είναι η αναβάθμι-
ση του ρόλου της
Τουρκίας, η οποία
διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία
αλλά και προμηθεύει όπλα και drones τους
Ουκρανούς. Μπορεί η Ελλάδα να αφήσει
τους Τούρκους να παίζουν πρωταγωνιστικό
ρόλο και στην Ουκρανία;

Τι κρύβει 
η δυσφορία
Βενιζέλου 
για Μητσοτάκη; 

O
Βαγγέλης Βενιζέλος, όπως ίσως θα
έχετε διαπιστώσει, κρατιέται «ζεστός»
με διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις

του πότε υπέρ και πότε κατά της Νέας Δημο-
κρατίας. Η λαχτάρα του για το ανώτατο πολιτει-
ακό αξίωμα, φαν-
τάζομαι, παραμέ-
νει μέσα του
άσβεστος πόθος.
Τώρα ο «Μπένι»
φαίνεται να είναι
έντονα ενοχλημέ-
νος με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη και
τις αναφορές του
για τη Novartis.
Παρεξηγήθηκε,
δηλαδή, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απαίτησε από τον Αλέ-
ξη Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη μόνο από τους
δεξιούς που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο No-
vartis και για τους οποίους τελικά δεν αποδείχ-
θηκε τίποτα.

Ανεβασμένες, μου λένε, είναι το
τελευταίο διάστημα οι μετοχές
του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη
Καιρίδη. Ο Καιρίδης υπερασπί-

στηκε πολύ καλά τη συμφωνία
για τα Rafale, ενώ παράλληλα είναι

πολύ καλός στις γεωστρατηγικές αναλύσεις. Αυτό
που, όμως, εξέπληξε θετικά το επιτελείο του Μεγά-
ρου Μαξίμου είναι ότι ο Καιρίδης είχε καλά επιχει-
ρήματα και τις ημέρες του χιονιά που βγήκε σε
πολλά κανάλια.
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Το παρασκήνιο 
της επίσκεψης Δένδια
στην Ουκρανία

Επενδύει στη σύσφιξη 
των σχέσεων

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε χθες το πρωί
τους «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι βρήκαν στο
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μια επιστολή του
Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία τους ευχαρι-
στούσε για την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους
κατά την τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη. «Με τον
λόγο και με τη στά-
ση σας καταδείξατε
και την πολιτική
υπεροχή και την
απήχησή της στην
κοινωνία. Γίνατε,
έτσι, η φωνή της πα-
ράταξης απέναντι
στις κραυγές της
αντιπολίτευσης και η ασπίδα της απέναντι στα
άσφαιρα πυρά των αντιπάλων», σημείωσε μεταξύ
άλλων ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «πολι-
τικό, αξιακό και ηθικό χάσμα» που χωρίζει τη Νέα
Δημοκρατία από το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Τόσο μέσω της συγκεκριμένης επι-
στολής όσο και μέσω του νέου κύκλου των κατ’
ιδίαν επαφών του με τα μέλη της «γαλάζιας» Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώ-
κει την εμπέδωση κλίματος συσπείρωσης ενόψει
και των κρίσιμων εκλογικών ραντεβού που επί-
κεινται.
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Μούσκεμα τα έκανε ο Γιάννης
Λοβέρδος με τα κεριά…
Σ

ε μια αστεία γκάφα υπέπεσε ο βουλευτής της ΝΔ Ιωάννης Λοβέρδος στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Facebook. Στις 31 Ιανουαρίου ανέβασε μια φωτογραφία
με τον ίδιο να ανάβει κερί στον Ναό της Ευαγγελίστριας στο Περιστέρι, γράφοντας:

«Καλησπέρα, φίλοι, και μια υπέροχη εβδομάδα να έχετε. Ένα κεράκι στην Παναγιά μας
άναψα, ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των τριών ηρώων μας, του Βλαχάκου, του Καρα-
θανάση και του Γιαλοψού, που σαν σήμερα έπεσαν υπέρ πατρίδας στα Ίμια πριν από 26
χρόνια ακριβώς. Αιωνία η μνήμη τους. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ!». Μόνο που την ίδια
φωτογραφία την είχε αναρτήσει και ενάμιση μήνα πριν, στις 12 Δεκεμβρίου του 2021,
γράφοντας: «Μεγάλη γιορτή σήμερα, του Αγίου Σπυρίδωνα. Χρόνια πολλά. Από την πρωι-
νή αρχιερατική λειτουργία στον ομώνυμο Ναό του Αιγάλεω με τον μητροπολίτη κ.κ. Αλέ-
ξιο». Βρε Γιάννη, βγάλε και καμιά καινούργια φωτογραφία, γιατί γελάνε και τα τσιμέντα…

Η βασιλόπιτα στη Θεσσαλονίκη
Άρχισαν και οι βασιλόπιτες, αδέρφια. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης είπε να
κόψει τη βασιλόπιτα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Τομέα Μακεδονίας και
Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών, στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τον
υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη
μοίρασαν τα κομμάτια στους επικεφαλής των διευθύνσεων και των λοιπών υπηρεσιών.
Παρούσα στην κοπή της βασιλόπιτας ήταν και η διευθύντρια του πρωθυπουργικού
γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. Ο κ. Βορίδης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει
τον κάθε διευθυντή και προϊστάμενο του τομέα ξεχωριστά και να ενημερωθεί για την
πορεία του έργου τους. Το φλουρί βρέθηκε στο… τελευταίο κομμάτι της βασιλόπιτας, το
οποίο ήταν για το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας. «Last but not
least», σχολίασε ο υφυπουργός Εσωτερικών.
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Ο Αμυράς κυνηγός
λύκων… 
Ποιος θα το περίμενε ότι ο Γιώργος Αμυράς
θα έπαιρνε τα βουνά για να βρει τους λύκους
που έφαγαν τα σκυλιά… Ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, μετά τις σχετι-
κές καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής,
πήγε και έκανε αυτοψία, αλλά δεν έχει, λέει,
καταλήξει αν το άγριο ζώο στον Διόνυσο ήταν
λύκος. «Να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα δεν εί-
ναι σίγουρο ότι η θανάτωση αυτών των δύο
σκυλιών είναι από λύκο. Έχουμε ζητήσει να
γίνει εκταφή των δύο σκυλιών και να γίνει
ιστολογική ανάλυση. Περιμένουμε από τους
επιστήμονες να μας ενημερώσουν για το αν οι
θάνατοι οφείλονται σε λύκους», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Αμυράς. Τι άλλο να είναι, κύ-
ριε υφυπουργέ; Δεινόσαυρος; 

KOYIZ: Επειδή έχω μπερδευτεί
με τα όσα γράφουν τα μέσα ενη-
μέρωσης. Η Viva θα μοιράσει
λεφτά; Θα δώσει, δηλαδή, με-
τρητά στους υπαλλήλους της και
κάθε εργαζόμενος θα λάβει
400.000 ευρώ; Λεφτά ή stock
options; Γιατί αν μιλάμε για δι-
καιώματα επί μετοχών, είναι άλ-
λο πράγμα, αδέρφια. Θα πρέπει,
δηλαδή, πρώτα να τις αγορά-
σουν και μετά να τις πουλήσουν
σε στρατηγικό επενδυτή και να
βγάλουν κέρδος. Μιλάω σωστά;

Μόνος σίγουρος 
για Θεσσαλονίκη 
ο Ζέρβας 

Εκτός από τη ΝΔ που διαβλέπω
φαβορί τον Ζέρβα για τη δημαρχία,
στα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει
μια αναστάτωση περί των υποψη-
φίων. Το όνομα της Εύας Καϊλή
που είχε ακουστεί για το ΚΙΝΑΛ
φαίνεται να απομακρύνεται μετά
την εκλογή της από τον πρώτο γύ-
ρο στην αντιπροεδρία της Ευρω-
βουλής. Λέτε να αφήσει τη σιγου-
ριά των Βρυξελλών και να έρθει
στον Λευκό Πύργο, να ασχοληθεί
με τα προβλήματα της καθημερι-
νότητας; Χλομό το βλέπω. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για τη δημαρχία θα πάνε με
την Κατερίνα Νοτοπούλου, ενώ
στην περιφέρεια ακούστηκε το
όνομα του Χρήστου Γιαννούλη, με
τον ίδιο να μην επιθυμεί κάτι τέ-
τοιο. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας
απέναντι στον Απ. Τζιτζικώστα,
έτσι κι αλλιώς… 

Έρχεται νέα κόντρα Χατζηδάκη -
συνδικαλιστών

Νέα κόντρα με τα συνδικάτα αναμένεται να
ανοίξει στο υπουργείο Εργασίας, με αφορμή
την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Συνδικα-
λιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Ερ-
γοδοτών. Σύμφωνα με τον πρόσφατο εργασια-
κό νόμο, βασική προϋπόθεση προκειμένου μια
συνδικαλιστική οργάνωση να υπογράψει κά-
ποια συλλογική σύμβαση, να προκηρύξει
απεργία ή και να πραγματοποιήσει οποιαδήπο-
τε συλλογική διαπραγμάτευση είναι να είναι
εγγεγραμμένη στο συγκεκριμένο μητρώο. Το υπουργείο Εργασίας λέει ότι έτσι θα στα-
ματήσουν να υπάρχουν σωματεία-σφραγίδες. Τα συνδικάτα, με επικεφαλής τη ΓΣΕΕ,
υποστηρίζουν ότι οι διατάξεις έχουν σοβαρά νομικά αλλά και εφαρμοστικά προβλήμα-
τα και εκτιμούν ότι η υποχρέωση εγγραφής σε αυτό γίνεται υπό την απειλή αναστολής
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.
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Θ
εώρησα αναγκαίο να δώσω μια επιστημονι-
κή εξήγηση της συχνότητας του φαινομένου
της χιονοθύελλας που έπληξε την Αττική.

Ευελπιστώ ότι αυτή η εξήγηση θα δώσει σαφή απάν-
τηση στο ερώτημα του ποιος είναι υπεύθυνος για την
ταλαιπωρία τόσου κόσμου το διήμερο 24 και 25 Ια-
νουαρίου του 2022. Τολμώ να εκφέρω άποψη γιατί
το φυσικό φαινόμενο της χιονόπτωσης στην Αττική
με έχει απασχολήσει από το 1979.

Ας δούμε πρώτα τις φυσικές διαδικασίες που συ-
νέβαλαν στην εκδήλωση της χιονόπτωσης στην Αττι-
κή. Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις προγνώσεις του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσε-
ων Καιρού (ECMWF), γύρω στις 20 Ιανουαρίου εμφα-
νίστηκε στη μέση τροπόσφαιρα (5 km ύψος) μια πολύ
ψυχρή μάζα στη ΒΔ Ευρώπη προερχόμενη από τις
αρκτικές περιοχές (για αυτό μπορεί να συνέβαλε ο
στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος). Η μάζα αυτή
κινούμενη στα ανατολικά κράσπεδα ενός μεγάλης
κλίμακας αντικυκλώνα κατευθυνόταν προς τη χώρα
μας. Το νοτιοδυτικό κομμάτι αυτής της μάζας προκά-
λεσε μια συνηθισμένη διαταραχή (κυκλογένεση), που
ονομάστηκε ELPIS, μάλλον από την Ιταλία (γιατί επη-
ρεάστηκε πρώτη) και επηρέασε τη χώρα μας μέχρι
την Κυριακή το πρωί. Το κύριο και ψυχρότερο τμήμα
της μάζας, ευρισκόμενο βόρεια της χώρας μας, για
λόγους που γνωρίζουν καλά οι Έλληνες Μετεωρολό-
γοι κινήθηκε νοτιοδυτικά και λόγω της μεγάλης βα-
ροκλινικότητας δημιουργήθηκε νέο ισχυρό βαρομε-
τρικό χαμηλό στο Αιγαίο με μεγάλη κατακόρυφη ανά-
πτυξη και δραστηριότητα. Η μεγάλη διαφορά θερμο-
κρασίας του αέρα με αρνητικές θερμοκρασίες και της
θάλασσας, που πρέπει να είναι τώρα γύρω στους 23
με 25 βαθμούς Κελσίου, ενίσχυσε τον αέρα με υδρα-
τμούς και οι πνέοντες ΝΑ, Α, ΒΑ άνεμοι έφεραν την
υπερβολικά υγρή αυτή μάζα που με την ανάμειξη είχε

γίνει κορεσμένη με αρνητικές θερμοκρασίες πάνω
από την Εύβοια και την Αττική, και όχι μόνο, με αποτέ-
λεσμα τη χιονοθύελλα ακόμη και στο κέντρο της Αθή-
νας και τα νότια προάστια, όπου και η απλή χιονόπτω-
ση είναι πολύ σπάνια.

Ζω στην Αθήνα από το 1953 και δεν θυμάμαι να
χιόνισε άλλη φορά τόσο πολύ και μάλιστα με βροντές
και αστραπές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μνημο-
νεύσω τον βουλευτή Γιάννη Καλλιάνο, τον οποίο
άκουσα το Σάββατο πριν από την κακοκαιρία να πα-
ρουσιάζει την πρόγνωση του καιρού στο Mega και να
τονίζει ότι Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε στην Αθήνα
χιονοθύελλα με βροντές και αστραπές. Το κάνω αυτό
γιατί ο Γιάννης Καλλιάνος δεν είναι μέλος της ΕΜΥ,
δηλαδή δεν είναι μετεωρολόγος ή μάλλον είναι μετε-
ωρολόγος - παρατηρητής και έχει εκπαιδευτεί στην
ΕΜΥ όταν υπηρετούσε τη θητεία του. Έχει όμως μά-
στερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και έχει μάθει
φαίνεται καλά να ερμηνεύει τα προϊόντα των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών σε καιρό. Έχει περάσει πλέ-
ον η εποχή που οι μετεωρολόγοι έκαναν την πρόγνω-
ση με γνώση και εμπειρία. Τώρα οι προγνώσεις γί-
νονται από τα μοντέλα και μόνο. Τα αριθμητικά μον-
τέλα και οι μεγάλης υπολογιστικής ικανότητας ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές έχουν καταστήσει την πρό-
γνωση ένα καθαρά φυσικομαθηματικό πρόβλημα.
Είναι εντελώς απίθανο να πέσει έξω η ΕΜΥ για πρό-
γνωση μέχρι τεσσάρων ημερών. Για αυτό στην προ-
κείμενη περίπτωση είχε προειδοποιήσει το κοινό και
ασφαλώς και την Πολιτική Προστασία με έκτακτα
δελτία καιρού.

Μετά τα παραπάνω ας απαντήσουμε στην ερώτηση:
Ποιος ευθύνεται για την ταλαιπωρία του κοινού; Η δι-
κή μου απάντηση είναι: Σχεδόν κανείς. Για τους πα-
ρακάτω λόγους:

1) Η χιονοθύελλα ήταν πρωτοφανής. Δεν υπάρχει

τρόπος να αντιμετωπιστεί η διακοπή του ρεύματος. Ο
εφοδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ με άψυχο και έμψυχο υλι-
κό για να το χρειαστεί το πολύ δυο φορές τον χρόνο
είναι εντελώς ασύμφορο οικονομικά, καθώς οι χιονο-
πτώσεις στην Αθήνα είναι σπάνιες. Αν τώρα οι ειδικοί
αποφανθούν ότι ο πολικός στρόβιλος θα προκαλέσει
συχνότερες ψυχρές εισβολές μεγάλης έντασης λόγω
κλιματικής κρίσης, τότε χρειάζεται προσεκτικός σχε-
διασμός. 

2) Το ίδιο συμβαίνει και για να διατηρηθούν όλοι οι
δρόμοι της Αττικής. Η πιο συμφέρουσα λύση είναι η
απαγόρευση των μετακινήσεων για τρεις μέρες. Αν
είχε απαγορευτεί η μετακίνηση στην Αττική οδό, τα
πράγματα θα ήταν εντελώς καλύτερα.

3) Παρόμοια πράγματα αντιμετωπίζουμε με τις
πλημμυρικές καταστροφές. Οι δομικές κατασκευές
σε έργα κοινής ωφέλειας έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα
τελευταία χρόνια, αλλά για λόγους οικονομικούς φαί-
νεται ότι δεν έχουν τηρηθεί αυστηρά οι κανόνες δό-
μησης. Η παραβίαση της φύσης από τον άνθρωπο
έχει γίνει βαναυσότερη και η φύση σχεδόν πάντοτε
εκδικείται. Η αντοχή των έργων κοινής ωφέλειας
εξαρτάται από την περίοδο επανάληψης του σχετικού
καιρικού φαινομένου. Όταν πχ πρόκειται να κατα-
σκευαστεί μια γέφυρα, ένα φράγμα ή ένα αντιπλημ-
μυρικό έργο, φτιάχνεται με τέτοιον τρόπο που να μπο-
ρέσει να αντέξει στο ποσό βροχής και στη ραγδαιότη-
τα που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα. 

Η κατασκευή του έργου που να ανταποκρίνεται σε
πολύ ισχυρότερα καιρικά φαινόμενα με μικρότερη
συχνότητα επανάληψης είναι πολύ ασύμφορη οικο-
νομικά, γιατί η αξία της ανθρώπινης ζωής που είναι
ανεκτίμητη παραβλέπεται. Τα παλιά χρόνια που γί-
νονταν φυσικές καταστροφές δεν τις αντιλαμβανόμα-
σταν δεόντως. Τώρα με την τηλεόραση τις βλέπουμε
σε όλο το μεγαλείο τους καθισμένοι στον καναπέ μας.

Η
πρόσφατη κακοκαιρία αποδόμησε σε μεγάλο
βαθμό τη λογική της τεχνοκρατικής αντίλη-
ψης, όταν αυτή δεν καθοδηγείται από την πο-

λιτική σκέψη και πρακτική. Η κακοκαιρία, το μέγεθός
της και φυσικά οι επαπειλούμενες συνέπειες ήταν
γνωστές τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι συ-
σκέψεις προετοιμασίας είχαν καθημερινή προβολή
στα μέσα ενημέρωσης και φυσικά δημιουργούσαν
την αίσθηση ασφάλειας στην αντιμετώπιση των επερ-
χόμενων φαινομένων.

Η κριτική εκ των υστέρων είναι πάντα εύκολη υπό-
θεση, αφού τα καταστροφικά αποτελέσματα αναδει-
κνύουν αβίαστα τα λάθη που έχουν γίνει. Η έλλειψη
συντονισμού προφανώς και δεν είναι χωροταξικό
πρόβλημα μόνο. Η αδυναμία των ασκήσεων επί χάρ-
του είναι προφανής, όταν βρεθούν αντιμέτωπες με
την πραγματικότητα. Στην πρόσφατη κακοκαιρία το
φαινόμενο εξελισσόταν σαν να υπήρχε νοηματικό κε-
νό μεταξύ σχεδιασμού και εκτέλεσης. Οι δρόμοι του
χιονιού ήταν όλοι κλειστοί και μπορεί το «θέαμα» να

ήταν η Αττική οδός, το πραγματικό όμως πρόβλημα
ήταν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι. Είναι η τρίτη φυσική
καταστροφή την τελευταία διετία που αποδεικνύει ότι
τα κενά που ζήσαμε από άλλα παρόμοια πρόσφατα
γεγονότα πέρασαν, ξεχάστηκαν και μόνον όσοι έχα-
σαν ανθρώπους, υγεία και περιουσίες έχουν βαθιά
χαραγμένες τις πληγές μέσα τους.

Εξίσου θλιβερή με την κατάσταση που βιώσαμε εί-
ναι η στάση αυτών που κυβέρνησαν έως το 2019 τον
τόπο και χωρίς ντροπή τη Δευτέρα είχαν ως αντικεί-
μενο κριτικής τα SMS του Φουρθιώτη, ενώ από την
επόμενη μέρα η κριτική τους είχε το ύφος σαν να μην
κυβέρνησε ποτέ, σαν να μην ξέρουμε, σαν να έχουμε
ξεχάσει.

Η ατυχής επιλογή του ονόματος («Ελπίς») μπορεί
να γίνει αφορμή για αναθεώρηση τόσο στην αντιμε-
τώπιση των φυσικών καταστροφών όσο και στην ποι-
ότητα και τα κριτήρια στελέχωσης των τομέων όπου
απαιτούνται πολιτική ευθύνη και απόφαση. Όσοι
υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να είναι απο-

φασισμένοι να λύνουν τα προβλήματα και μετά μπο-
ρούν να ασχολούνται με τους KPI (Key Performance
Indicators) μέσα από τη θαλπωρή του γραφείου τους.
Πρέπει να νιώθουν την ανάγκη να είναι δίπλα στον
πολίτη και τα προβλήματα που τον απασχολούν, διότι
δεν κρίνονται μόνον αυτοί αλλά και όσοι τους επέλε-
ξαν.

Ένας άλλος μύθος που γκρεμίστηκε είναι ότι ο
ιδιωτικός τομέας τα κάνει όλα καλά και θα μπορούσε
να υποκαταστήσει μεγάλο μέρος λειτουργιών του Δη-
μοσίου. Το μάθημα της πανδημίας δεν το πέρασαν
όλοι με καλό βαθμό ώστε να εκτιμήσουν σωστά τα
πράγματα. Η έντιμη και διαφανής συνεργασία των
δύο είναι αυτή που μπορεί να δίνει λύσεις, όπως άλ-
λωστε συμβαίνει στη ζωή.

Το ιδεολογικό στίγμα κάθε κυβέρνησης (όχι κατ’
ανάγκην του κυβερνώντος κόμματος) αντανακλά ευ-
θέως στις επιλογές και την αποτελεσματικότητά της.
Και από εκεί εντέλει κρίνονται και οι προτεραιότητες
όλων μας. 

Αλήθειες για τη χιονοθύελλα στην Αττική

«Ελπίδα» για αναθεώρηση

του
Νικόλαου 
Γ. Πρεζεράκου

Επίτιμος 
πρόεδρος 
της Ελληνικής
Μετεωρολογικής
Εταιρείας (ΕΜΤΕ)

του
Δημήτρη 

Η. Κρανιά
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Μ
ετά τα αλλεπάλληλα περιστατι-
κά υπερπτήσεων και παραβιά-
σεων των τελευταίων ημερών,
η Άγκυρα αλλάζει πεδίο και

επενδύει ξανά στη ρητορική ένταση, επα-
ναφέροντας τους υψηλούς τόνους στα Ελ-
ληνοτουρκικά.

Με μια συντονισμένη «επίθεση» ο Τούρ-
κος πρόεδρος και ο Νο2 της κυβέρνησής
του, ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, εξαπέλυσαν βαρύτατες αιχμές
κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας, ενώ τα
έβαλαν και με τη Δύση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν σε ένα παραληρηματικό λογύ-
δριο ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία είναι ισχυ-
ρή χώρα γιατί δεν στηρίζεται στους «δήθεν
συμμάχους» της. Κατηγόρησε μάλιστα τη
Δύση, στην οποία δεν ανήκει η Τουρκία,
κατά τον Ερντογάν, για «μεθοδεύσεις» που
οδήγησαν στην απόπειρα πραξικοπήματος
του 2016. «Επιχείρησαν να δημιουργήσουν
χάος στη χώρα σε μια προσπάθεια να
υπάρξει εμφύλια σύρραξη του λαού μας»,
είπε ο Ερντογάν, ενώ υποστήριξε ότι «με δι-
πλωματικές μαχαιριές, με χατζάρες, με
κρυφά και φανερά παιχνίδια προσπάθησαν
να γονατίσουν τη χώρα και μας έστειλαν
τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ΡΚΚ,
οι γκιουλενιστές και το ISIS».

Στο στόχαστρο η Κύπρος
Την ίδια ώρα η Άγκυρα εμφανίζεται ανυ-

ποχώρητη στη διατήρηση της στρατιωτικής
κατοχής της Βόρειας Κύπρου, με τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου να εμμένει στο ανα-
χρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων. «Δεν
υπάρχει καμία περίπτωση η Τουρκία να πα-
ραιτηθεί από τα δικαιώματα του εγγυητή
στην Κύπρο», είπε ο Τσαβούσογλου, προ-
σθέτοντας ότι «η παρουσία του τουρκικού
στρατού στην Κύπρο απαντά στις ανησυχίες
των Τουρκοκυπρίων για την ασφάλειά
τους». Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλω-
ματίας απείλησε και με απαντήσεις στο πε-
δίο, λέγοντας ότι «θα κάνουμε όλα τα απα-
ραίτητα βήματα και θα λάβουμε όλα τα μέ-
τρα, τόσο στο μέτωπο όσο και στο τραπέζι,
για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της
Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».

Απάντηση Δένδια
Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, με

τον Νίκο Δένδια να δίνει αυστηρή απάντη-
ση στις εθνικιστικές κορόνες της Άγκυρας.
Μετά την ενημέρωση των εκπροσώπων της
αντιπολίτευσης για τα τρέχοντα θέματα της

εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Δένδιας διεμήνυ-
σε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστα-
τεύει τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική
κυριαρχία από κάθε εξωτερική απειλή», τονί-
ζοντας ότι η Αθήνα απαντά σε όλες τις προ-
κλήσεις. Παράλληλα όμως εμβαθύνει τη συ-
νεργασία της με τους ισχυρούς «παίκτες» της
περιοχής, με τον υπουργό Εξωτερικών να
υπογραμμίζει ότι μια από τις βασικές προτε-
ραιότητες της ελληνικής διπλωματίας είναι η
ανάπτυξη πολυμερών σχημάτων, συμπερι-
λαμβανομένου του σχήματος 3+1, ανάμεσα
στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, ο κ. Δένδιας
εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγο-
νός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε τη
χρηματοδότηση του έργου ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, εξέλι-
ξη που έχει τη στήριξη και της Ουάσιγκτον.

Νέο «ράπισμα»
Και ενώ η Αθήνα ενισχύει τη στρατηγική συ-

νεργασία με τις χώρες της περιοχής, η Άγκυρα
απομακρύνεται με γοργό ρυθμό από το «άρμα»
της Δύσης. Ο πρόεδρος της Αμυντικής Βιομη-
χανίας της Τουρκίας και στενός συνεργάτης
του Ερντογάν αποκάλυψε ότι αποτελεί πρόθε-
ση της Τουρκίας η απόκτηση μιας ακόμη συ-
στοιχίας ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων
S-400. Πρόκειται για το «μήλον της Έριδος»
που επιδείνωσε δραματικά τις σχέσεις της Άγ-
κυρας με την Ουάσιγκτον και έθεσε την Τουρ-
κία εκτός προγράμματος F-35. Μάλιστα, το
υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολι-
τειών ξεκαθάρισε πως αν και η Τουρκία είναι
μακροχρόνιος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με την
οποία οι ΗΠΑ μοιράζονται κοινά συμφέροντα,
εντούτοις κινδυνεύει με νέες κυρώσεις, αν
προχωρήσει στην προμήθεια επιπλέον ρωσι-
κών πυραύλων. Με την αίτηση της Άγκυρας για
αγορά 40 νέων και την αναβάθμιση ακόμη 80
F-16 να βρίσκεται υπό εξέταση, αξιωματούχος
του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τό-
νισε ότι «το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει να εκ-
φράζει την έντονη αποδοκιμασία του για την
απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει τους S-
400», ενώ διευκρίνισε ότι δεσμεύεται να
εφαρμόσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν
εναντίον της Τουρκίας στο πλαίσιο του νόμου
για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμε-
ρικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA).

«Με διπλωματικές μαχαιριές
προσπάθησαν να γονατίσουν
τη χώρα και μας έστειλαν 
τρομοκρατικές οργανώσεις
όπως το ΡΚΚ, 
οι γκιουλενιστές και το ISIS»

Παραλήρημα
κατά... πάντων
από Ερντογάν,
Τσαβούσογλου

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Η ελληνογαλλική 
συνεργασία και το
«Charles de Gaulle»

Για την Ανατολική Μεσόγειο
απέπλευσε από τη βάση του στην
Τουλόν η ναυαρχίδα του γαλλικού
Στόλου, το πυρηνοκίνητο αερο-
πλανοφόρο «Charles de Gaulle».
Στη δύναμη κρούσης που το συ-
νοδεύει αναμένεται να ενταχθούν
τις επόμενες ημέρες μία ελληνική
φρεγάτα και ένα υποβρύχιο, επι-
βεβαιώνοντας και στην πράξη την
ενίσχυση της ελληνογαλλικής
στρατηγικής συνεργασίας.

Το θηριώδες πλοίο, που αποτε-
λεί πλωτή βάση για τα
γαλλικά Rafale, θα κινηθεί προς
το Σουέζ ενώ στο πλαίσιο της
«Κλεμανσό 22» θα πραγματοποι-
ήσει γυμνάσια με τη φρεγάτα του
Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκε-
ται στα ανοιχτά της Λιβύης για λο-
γαριασμό της ευρωπαϊκής επιχεί-
ρησης «IRINI», ενώ στο πέρασμά
του από την Κρήτη το γαλλικό αε-
ροπλανοφόρο θα «εμπλακεί» σε
ασκήσεις με το σύνολο σχεδόν
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων. Την τιμητική τους θα έχουν οι
«ριπές», τα ελληνικά και τα γαλλι-
κά Rafale που θα πετάξουν για
πρώτη φορά φτερό με φτερό στο
Αιγαίο, κάνοντας επίδειξη ισχύος
πάνω από τις περιοχές στις οποί-
ες η Τουρκία ξεδιπλώνει τις πα-
ράνομες διεκδικήσεις της.

Την ενίσχυση της στρατηγικής
συνεργασίας Αθήνας – Παρισιού,
αλλά και τον σχεδιασμό ασκήσεων
και συνεκπαιδεύσεων από κοινού
με το γαλλικό Επιτελείο, συμφώ-
νησαν στην πρόσφατη συνάντησή
τους στην Αθήνα ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος και ο Γάλλος ομόλογός
του, στρατηγός Τιερί
Μπουκάρντ. Το «κόλπο γκρόσο»,
όμως, αναμένεται να γίνει στα τέλη
Μαρτίου, καθώς, αν το επιτρέψουν
οι εξελίξεις στην Ουκρανία, το
«Charles de Gaulle» θα αγκυρο-
βολήσει στα ανοιχτά του Φαλήρου,
δίνοντας δυναμικό «παρών» στους
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου,
ενώ τα Rafale του θα συμμετά-
σχουν στις διελεύσεις των αερο-
σκαφών κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής παρέλασης.

Η
χηρά μηνύματα σε «όσους ονει-
ρεύονται αυτοκρατορίες του πα-
ρελθόντος» εξέπεμψε ο αντιπτέ-
ραρχος Θεμιστοκλής Μπουρο-

λιάς στην πρώτη του ομιλία ως νέου αρχη-
γού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Υπό τον ήχο των F-4 Phantom ΙΙ που έσκι-
ζαν τον ουρανό πάνω από τη Σχολή Ικάρων,
το πρώτο «Γεράκι» της χώρας έδειξε ότι δεν
βρίσκεται τυχαία στο τιμόνι της Αεροπορίας.
Με την πολυετή εμπειρία του στα Α-7, ο αρ-
χηγός ΓΕΑ ξέρει καλά να «πετάει» κάτω από
τα ραντάρ και να αφήνει τις «βόμβες» πάνω
από τον στόχο. Έτσι έκανε και κατά τη διάρ-
κεια της τελετής παραλαβής των καθηκόν-
των του στην Αεροπορική Βάση της Δεκέ-
λειας. Ο αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπου-
ρολιάς έβαλε στο «στόχαστρό» του εκείνους
που «προκειμένου να ικανοποιήσουν τα
αδηφάγα ενεργειακά τους όνειρα, παραβιά-
ζουν απροκάλυπτα κάθε έννοια Διεθνούς
Δικαίου και έννομης τάξης».

Γενοκτονίες
Στο πρώτο του μήνυμα, ο νέος αρχηγός

δεν μάσησε τα λόγια του. «Η ιστορία έχει
αποδείξει ότι σε τέτοιες καταστάσεις μόνο η

ισχύς των όπλων και ο φόβος των συνεπει-
ών που η χρήση τους επιφέρει, μπορούν να
λειτουργήσουν ως αποτροπή και ως φραγή
σε αλυτρωτικές και αναθεωρητικές βλέ-
ψεις, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από λαούς
που στο διάβα των αιώνων έχουν επιδείξει
μόνο γενοκτονίες, καταστροφές, εκκαθαρί-
σεις και ξεριζωμούς», τόνισε, απευθυνόμε-
νος στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στους νέ-
ους Ικάρους που σύντομα θα υπερασπίζον-
ται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας στους ουρανούς του Αι-
γαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Όαση νομιμότητας
«Η πατρίδα μας παρουσιάζεται διεθνώς

ως όαση νομιμότητας και ειρήνης. Αποφα-
σισμένη δύναμη, ικανή να αποτρέψει κάθε
επιβουλή από όπου και αν προέρχεται», διε-

μήνυσε ο αρχηγός ΓΕΑ, την ώρα που τα μα-
χητικά της Πολεμικής Αεροπορίας πετού-
σαν πάνω από το Τατόι. 

Ο αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρο-
λιάς στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της
Αεροπορίας με την προσθήκη των νέων Ra-
fale και την αναβάθμιση των F-16 στην έκδο-
ση VIPER, ενώ μίλησε και για το μέλλον που
περιλαμβάνει την είσοδο της χώρας στην
5η γενιά μαχητικών, με την απόκτηση του
«αόρατου» F-35.

«Να αφομοιώσουμε την τεχνολογία της
επόμενης γενιάς, εκτινάσσοντας την Αερο-
πορία μας μέσα στο κλειστό κλαμπ της αε-
ροπορικής ελίτ του σύγχρονου κόσμου, εξα-
σφαλίζοντας με τον εμφανέστερο τρόπο τη
δύναμη της αποτροπής αλλά και ενισχύον-
τας ουσιαστικά τη συμβολή της στην εφαρ-
μογή της εξωτερικής πολιτικής».

«Η ισχύς των όπλων φραγή
στις αλυτρωτικές βλέψεις»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ρεπορτάζ: Δημήτρης Δραγώγιας

Μ
ε κομμένη την ανάσα παρακολου-
θεί το πανελλήνιο την αποτρόπαιη
δολοφονία του 19χρονου Άλκη
Καμπανού, ο οποίος χωρίς να δώ-

σει κανένα δικαίωμα κατέληξε από το μαχαίρω-
μα αδίστακτων κακοποιών λίγο μετά τα μεσάνυ-
χτα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης,
βόρεια του γηπέδου του Άρη «Κλ. Βικελίδης».
Ο άτυχος 19χρονος έμενε στη Βέροια και έως το
γυμνάσιο κατοικούσε στο Φάληρο Θεσσαλονί-
κης ενώ ήταν μαθητής του 31ου Γυμνασίου.
Ήταν φίλαθλος του Άρη και παρακολουθούσε
αγώνες της ομάδας χωρίς ποτέ να εκδηλώσει
οργανωμένη οπαδική δράση. Σύμφωνα με την
αστυνομία, ο 19χρονος περπατούσε με φίλους
του επί της οδού Θεοδ. Γαζή, όταν μία ώρα μετά
τα μεσάνυχτα δέχτηκαν επίθεση από ομάδα
ατόμων που κατέβηκαν από δυο αυτοκίνητα. Οι
δράστες επιτέθηκαν στην παρέα του 19χρονου
με μαχαίρια και… δρεπάνια. Το θύμα τραυματί-
στηκε στο πόδι και το τραύμα του προκάλεσε
ακατάσχετη αιμορραγία. Τα άλλα δύο παιδιά φέ-
ρουν τραύματα (στο κεφάλι ο ένας και στον
γλουτό ο άλλος), όμως βρίσκονται εκτός κινδύ-
νου στο Γ.Ν. Παπανικολάου. Σύμφωνα με την
αστυνομία, στην παρέα του 19χρονου που δέχ-
θηκε τη δολοφονική επίθεση ήταν ακόμα δύο
άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν και να γλι-
τώσουν από τους αδίστακτους δράστες.
Αργά το απόγευμα κάτοικοι της περιοχής βρή-
καν το φονικό δρεπάνι και ειδοποίησαν την
αστυνομία, η οποία το παρέλαβε και το εξετάζει.
Για τις Αρχές η σύλληψη των δραστών της δολο-
φονικής επίθεσης αποτελεί στοίχημα. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που ερευ-
νούν έχουν εξασφαλίσει οπτικοακουστικό υλι-
κό από τη στιγμή της επίθεσης και είναι θέμα
ωρών να φτάσουν στον ή στους δολοφόνους του
19χρονου.
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονί-
κη, συνομιλώντας με τους βουλευτές, εξέφρα-
σε τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονία. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με την
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην εξι-
χνίαση του εγκλήματος.

«Σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο»
Σοκάρουν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιο-
χής. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που κάλε-
σε την αστυνομία, άκουσε ένα άτομο να καλεί σε
βοήθεια: «Σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο».
Άλλη μαρτυρία περιοίκου σε διπλανή πολυκα-
τοικία ανέφερε ότι όλα έγιναν σε ελάχιστο χρόνο,
ενώ μια ακόμη γυναίκα δήλωσε ότι «είδα κάτι
παιδιά να τρέχουν από το σχολείο προς τη Νικο-
λάου Πλαστήρα και να φωνάζουν “πού είναι το
κινητό, πάρε την αστυνομία” και να τρέχουν προς
την Παπαναστασίου. Φοβήθηκα. Γι’ αυτό δεν
βγήκα έξω. Άκουσα παιδιά να φωνάζουν». Μά-
λιστα, άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για αργοπο-

ρημένη άφιξη της ΕΛΑΣ, ενώ ακούγονταν οπαδι-
κές βρισιές για Άρη και ΠΑΟΚ.

Τι αναφέρει η αστυνομία
Από την πλευρά της η αστυνομία με ανακοίνω-
σή της ανέφερε: «Πρώτες πρωινές ώρες σή-
μερα (01/02/2022) στην περιοχή Χαριλάου σε
υπαίθριο χώρο, έπειτα από επίθεση άγνωστων
ατόμων τραυματίστηκε θανάσιμα 19χρονος
ημεδαπός.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομι-
κή έρευνα, ομάδα ατόμων προσέγγισε παρέα
νεαρών και έπειτα από ερώτηση σχετικά με την
αθλητική ομάδα που υποστηρίζουν, εξαπέλυ-
σαν εναντίον τους επίθεση με αιχμηρά αντικεί-
μενα και θλώντα όργανα, ενώ στη συνέχεια τρά-
πηκαν σε φυγή. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέ-
λαβαν τον 19χρονο και δύο ακόμη άτομα και
τους μετέφεραν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου. Πραγμα-

τοποιήθηκαν 15 προσαγωγές ατόμων, εκ των
οποίων ένας 27χρονος ημεδαπός συνελήφθη
για κατοχή ναυτικού πυρσού.

Τι είπαν Ζέρβας, Καλαφάτης
Τόσο η ΠΑΕ όσο η ΚΑΕ και ο Αθλητικός Σύλλο-
γος Άρης εξέδωσαν δριμείες ανακοινώσεις,
κάνοντας λόγο για «δολοφονική επίθεση» 
Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ
ΠΑΟΚ, στην οποία «εκφράζουν την οδύνη τους
για την απώλεια του οπαδού του Άρη και πάγια
αποστρέφονται κάθε μορφή βίας. Η κοινωνία, η
πόλη μας και η χώρα δεν μπορούν να ανεχθούν
θανάτους νέων ανθρώπων με πρόσχημα τις
οπαδικές προτιμήσεις».
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στην οποία
καλεί «τις Αστυνομικές Αρχές να πράξουν τα
δέοντα, να συλλάβουν και να οδηγήσουν στη
Δικαιοσύνη τον ή τους δράστες και να επι-

βληθούν οι προβλεπόμενες ποινές χωρίς να
χαθεί χρόνος». Ο υφυπουργός Μακεδονίας-
Θράκης Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε ότι
«η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό. Η βία
δεν έχει χώρο πουθενά. Τίποτα μα τίποτα δεν
δικαιολογεί εγκληματικές συμπεριφορές.
Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν, άμεσα, οι
άθλιοι δολοφόνοι και θα οδηγηθούν στη Δι-
καιοσύνη».

«Καμία μορφή βίας
δεν γίνεται ανεκτή»

Την άμεση παρέμβαση του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεο-
δωρικάκου προκάλεσε η είδηση της
δολοφονίας ενός
19χρονου παιδιού
στη Θεσσαλονίκη,
από μαχαιρο-
βγάλτες χούλιγ-
καν επειδή δεν
τους άρεσε η ομά-
δα που υποστήριζε.
Ο κ. Θεοδωρικάκος
δεν έμεινε μόνο στην ανάρτη-
σή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ότι «καμία μορφή βίας δεν γίνεται
ανεκτή. Το Κράτος Δικαίου προστα-
τεύει όλους τους πολίτες. Η Ελληνική
Αστυνομία κάνει τη δουλειά της», αλ-
λά επικοινώνησε με τον αρχηγό της
ΕΛΑΣ αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμα-
λάκη και ζήτησε να γίνει ό,τι χρειάζε-
ται, προκειμένου οι ένοχοι να εντοπι-
στούν το ταχύτερο δυνατό και να οδη-
γηθούν στη Δικαιοσύνη. Τη διερεύνη-
ση της δολοφονίας έχουν αναλάβει οι
έμπειροι αξιωματικοί της Θεσσαλονί-
κης, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι οι
δράστες θα συλληφθούν σύντομα.

Τον ρώτησαν τι ομάδα
είναι και τον έσφαξαν

Aυτά είναι τα έξι θύματα της οπαδικής βίας
Ο δολοφονημένος οπαδός του Άρη στη Θεσσαλονίκη δεν είναι φυσικά το ένα

και μοναδικό θύμα της βίας των γηπέδων. Είναι ο έκτος που χάνει τη ζωή του…
Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 1986 στη Λάρισα, όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ εκτό-
ξευσαν φωτοβολίδα, που καρφώθηκε στην καρωτίδα του καθηγητή, οπαδού της
ΑΕΛ, 25χρονου Χαράλαμπου Μπλιώνα. Τον Ιανουάριο του 1991, σε φοβερές
συμπλοκές έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας μεταξύ χουλιγκάνων
ΑΕΚ και Ολυμπιακού, ο 17χρονος Νίκος Παναγιώτου έπεφτε νεκρός από κροτί-
δα που ρίχτηκε από πιστόλι και τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα. Δυο χρόνια αρ-
γότερα, ο 25χρονος Γιώργος Καρνέζης έπεσε νεκρός από μαχαιριές σε συμ-
πλοκές οπαδών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στο «ραντεβού θανάτου»
Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών το 2007 ο οπαδός του Παναθηναϊκού Μιχάλης
Φιλόπουλος έχασε τη ζωή του. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο οπαδός του Παναθη-
ναϊκού Γιάννης Ρουσάκης μαχαιρώθηκε και πέθανε ενώ ήταν σε εξέλιξη επει-
σόδια στον αγώνα ΟΦΗ - Ηρόδοτος. 

Ένας 19χρονος νεκρός και δύο
τραυματίες από επίθεση 
χούλιγκαν με μαχαίρια 
και δρεπάνια κοντά 
στο γήπεδο Χαριλάου



Ποιοι κρύβονται 
πίσω από τα γκαζάκια
σε Καμπουράκη 
και Ντούμα

Σε κοινό κέντρο αποδίδονται από πηγές
της ΕΛΑΣ οι δύο επιθέσεις με αυτοσχέδι-
ους εμπρηστικούς μηχανισμούς τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης με στόχο τις οικίες όπου
διαμένουν ο δημοσιογράφους Δημήτρης
Καμπουράκης (στην Αργυρούπολη) και ο
πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρου-
ρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής Βασί-
λης Ντούμας (στην Κυψέλη). Η έκρηξη των
δύο εμπρηστικών μηχανισμών -αποτελού-
μενοι από γκαζάκια και μπιτόνι με εύφλε-
κτο υγρό- έγινε σχεδόν ταυτόχρονα, στις
2.30 τα ξημερώματα, προκαλώντας υλικές
ζημιές στις εισόδους των πολυκατοικιών
και αναστατώνοντας τους ενοίκους. Κλιμά-
κια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρη-
κτικών Μηχανισμών περισυνέλλεξαν τα
υπολείμματα, τα οποία εστάλησαν στα Εγ-
κληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ για
ανάλυση. Μάλιστα, στην περίπτωση του
Δημήτρη Καμπουράκη το ένα γκαζάκι δεν
έσκασε και βρίσκεται αυτούσιο στα χέρια
των Αρχών. Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος όταν έλαβε
την ενημέρωση για τις επιθέσεις επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά τόσο με τον κ. Καμπου-
ράκη όσο και με τον κ. Ντούμα. Πηγές της
Αστυνομίας εκτιμούν ότι είναι ζήτημα χρό-
νου η ανάληψη ευθύνης με κείμενο σε
ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

ΠΠαπ.
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Ανιχνεύτηκε μόνο μικρή
ποσότητα αλκοόλης 
στο αίμα της κοπέλας που είχε 
καταγγείλει βιασμό σε 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης

Και βίαιος ο παπάς:
«Μου έπιανε χέρια 
και πόδια για 
να μην κουνηθώ»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπό-
θεση του ιερέα από τα Κάτω Πατήσια,
που κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος για
τον βιασμό μιας ανήλικης κοπέλας. Μετά
τις καταθέσεις δύο ακόμη κοριτσιών εκ-
δόθηκε εισαγγελική διάταξη για δημο-
σιοποίηση των στοιχείων του προκειμέ-
νου να εμφανιστούν και να καταθέσουν
και αλλά θύματά του, αν και εφόσον
υπάρχουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον Στέφανο Βερλέ-
κη του Ηρακλή και της Μαυρικίας, γεννη-
θέντα στις 20/4/1985 στην Άρτα. Στο με-
ταξύ, σοκ έχει προκαλέσει και ο τρόπος
που προσέγγιζε τα θύματά του ο 37χρο-
νος ιερέας, που διατηρούσε προφίλ στο
Facebook και φέρεται να έλεγε στα κορί-
τσια ότι πρέπει να περάσουν «μέσα από
δέκα στάδια» και να δείξουν πλήρη υπο-
ταγή στον πνευματικό τους.

Ήδη, εκτός από την αρχική υπόθεση
της 17χρονης σήμερα κοπέλας που είχε
καταγγείλει στις Αρχές ότι ο 37χρονος ιε-
ρέας τη βίαζε από την ηλικία των 14 ετών,
στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων εμφα-
νίστηκε άλλη μια κοπέλα 17 ετών, η οποία
κατέθεσε πως ο ίδιος άνθρωπος της προ-
σέφερε 50 ευρώ για να έχουν ερωτική
επαφή.

«Μου έπιανε τα χέρια και τα πόδια για
να μην μπορώ να κουνηθώ. Έπεφτε πάνω
μου με το βάρος του σώματός του. Σε κά-
θε του πράξη ασκούσε βία», φέρεται να
έχει καταθέσει η πρώτη ανήλικη που πή-
γαινε για κατήχηση στον ιερέα, ενώ ερω-
τικές συνευρέσεις κατέθεσε πως είχε και
μια τρίτη κοπέλα, η οποία πρόσεχε τα
τρία μικρά παιδιά του ιερέα. Η τελευταία
υποστήριξε ότι οι επαφές τους ήταν συ-
ναινετικές, αλλά στο κινητό της βρέθηκε
πλήθος φωτογραφιών σε άσεμνες πόζες
με τον συγκεκριμένο ιερέα αλλά και βίν-
τεο με τις ερωτικές τους περιπτύξεις. 

Tου Κώστα Καντούρη

Χ
ωρίς ευρήματα σε ναρκωτι-
κές ουσίες ήταν τα αποτελέ-
σματα των τοξικολογικών
εξετάσεων της 24χρονης η

οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βια-
σμού το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε
σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της
Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα πα-
ραδόθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης
στην ε’ τακτική ανακρίτρια που χειρίζε-
ται την υπόθεση της έρευνας και θα κα-
θορίσουν τη συνέχιση της ανακριτικής
έρευνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στο πόρισμα των τοξικολογι-
κών εξετάσεων που αναφέρεται τόσο
στα αποτελέσματα του εργαστηρίου
του ΑΠΘ όσο και σε αυτά του εξειδι-
κευμένου εργαστηρίου της Ελβετίας,
δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες.
Ακόμη οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στα
αποτελέσματα η ποσότητα αλκοόλης
που ανιχνεύτηκε είναι μικρή. Τα απο-
τελέσματα παραδόθηκαν ιδιοχείρως
από τον καθηγητή Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας Νίκο Ράικο στην ανακρί-
τρια, η οποία με τη σειρά της θα αξιο-
λογήσει το υλικό για τη συνέχιση της
ανακριτικής έρευνας. 

Περιμένουν και τους Ελβετούς
Αντίγραφα των εξετάσεων κλήθηκαν

να λάβουν και οι δύο εμπλεκόμενες
πλευρές: της 24χρονης μηνύτριας και
του 27χρονου κατηγορούμενου. Από
την πλευρά της μηνύτριας σημειωνόταν

πως τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν
αφού μεταφραστούν και οι εξετάσεις
του ελβετικού εργαστηρίου. Κύκλοι
πάντως του 27χρονου ανέφεραν πως τα
αποτελέσματα των εξετάσεων επιβε-
βαιώνουν τους ισχυρισμούς που από
την αρχή διατύπωσε στην απολογία του,
αρνούμενος την καταγγελία του βια-
σμού και τονίζοντας πως η συνεύρεση
ήταν συναινετική.

Οι εξετάσεις αναμένεται να αξιολο-
γηθούν και από τους τεχνικούς συμ-
βούλους που ορίζουν οι δύο πλευρές.
Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων βιολογικού
υλικού DNA, δείγματα του οποίου λή-
φθηκαν από την 24χρονη και εξετάζον-
ται από το αρμόδιο εργαστήριο της
ΕΛΑΣ στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της
έρευνας που γίνεται μετά τις καταγγε-
λίες της 24χρονης, ήδη έχουν συγκεν-
τρωθεί καταθέσεις μαρτύρων που εν-
τοπίστηκαν στη συνέχεια. Μάλιστα, οι
περισσότεροι δεν είχαν καταθέσει στο
πλαίσιο της προανάκρισης. Μεταξύ των
μαρτύρων ήταν και η 17χρονη φίλη της
24χρονης που κατέθεσε την περασμέ-
νη Πέμπτη, ενώ και η ίδια κλήθηκε και
κατέθεσε δύο φορές στην ανακρίτρια. 

Καθαρές από ουσίες 
οι τοξικολογικές της
24χρονης Γιωργίας
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Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στον
σκληρό δείκτη των θανάτων, οι
ειδικοί παρακολουθούν την
υποπαραλλαγή Όμικρον 2, που

είναι 30% πιο μεταδοτική από την Όμικρον.
Δυο νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην
Κρήτη ενώ υπάρχουν δεκάδες ύποπτα στο
νησί. Η Κρήτη διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο
γονιδιωματικής ανάλυσης με τον καθηγητή
Ιολογίας Γιώργο Σουρβίνο να παρακολουθεί
στενά την επιδημιολογική εικόνα. Στην Κρή-
τη η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη με
τάσεις ήπιας αύξησης. Πάντως το ένα κρού-
σμα της Όμικρον 2 εντοπίζεται στο Ηράκλειο
και το άλλο στη Σητεία, ενώ ερευνώνται και
άλλα ύποπτα κρούσματα. Το κρούσμα του
Ηρακλείου είναι μια νέα γυναίκα που είχε τα-
ξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ της Ση-
τείας, ένας άνδρας χωρίς ιστορικό ταξιδιού.
Και οι δυο νοσούν ήπια. 

Οι θάνατοι παραμένουν ψηλά και αυτός ο
δείκτης απασχολεί τους ειδικούς. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζα-
νάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε πως αυτή τη
βδομάδα οι θάνατοι από Covid-19 θα μει-
ωθούν. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, «θα πρέπει
να ψαχτούμε να δούμε τι συμβαίνει από
πλευράς επιδημιολογικών δεδομένων». Ο
καθηγητής εξέφρασε τον φόβο πως η Όμι-
κρον 2 μπορεί να προκαλέσει αύξηση κρου-
σμάτων ενώ έκανε μια σύγκριση των θανά-
των που καταγράφονται στη χώρα μας σε
σχέση με άλλα κράτη. 

«Στην Ιταλία οι θάνατοι είναι 63 ανά
100.000 και στην Πορτογαλία 45 ανά 100.000,
ενώ στην Ελλάδα έχουμε 95 θανάτους ανά
100.000», είπε χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον «όπλο» τα αντιιικά
Η πλατφόρμα για τα αντιιικά άνοιξε και οι

γιατροί έχουν στα χέρια τους ένα επιπλέον

εργαλείο στη βοήθεια των ασθενών με κορο-
νοϊό, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Αν
η λήψη του χαπιού γίνει έγκαιρα, η νόσηση
είναι ήπια ενώ μειώνονται αισθητά οι πιθα-
νότητες ο ασθενής να νοσηλευθεί σε νοσο-
κομείο. Μετά τη νόσηση του γενικού γραμ-
ματέα ΠΦΥ Μάριου Θεμιστοκλέους από κο-
ρονοϊό, είχε ακυρωθεί η ενημέρωση της
Δευτέρας, η οποία τελικά έγινε χθες. Η ομό-
τιμη καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε
πως δεν προκύπτει πως η παραλλαγή Όμι-
κρον που κυκλοφορεί μόλις δύο μήνες αυ-
ξάνει τις νοσηλείες ή τους θανάτους. Χώρες
της Ευρώπης με υψηλό αριθμό εμβολιασμέ-
νων έχουν πολλά κρούσματα αλλά λιγότερες
νοσηλείες, ενώ στις ΗΠΑ έχουν αυξημένο
αριθμό εισαγωγών στο νοσοκομείο.

Τι λένε για την 4η δόση
Για την Όμικρον 2 η καθηγήτρια ανέφερε

πως τα στοιχεία δείχνουν πως είναι πιο μετα-
δοτική και μπορεί να επικρατήσει, αλλά δεν
αυξάνει νοσηλείες και θανάτους. Όσον αφο-
ρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την τέ-
ταρτη δόση, ειδικοί υποστηρίζουν πως επα-
ναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί σε τακτά δια-

στήματα δεν αποτελούν μια βιώσιμη, μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική. Μάλιστα η κυρία Θεο-
δωρίδου τόνισε πως σύμφωνα με τον ΠΟΥ
αύξηση των δόσεων των αρχικών εμβολίων
δεν θα αποτελέσει τη λύση για την αναστολή
της ανάδυσης νέων στελεχών. Το μεγάλο
στοίχημα είναι να παρασκευαστεί ένα νέο ή
πολλά εμβόλια, που θα σταματούν τη μετάδο-
ση του ιού με ευρεία και μακρά προστασία.

Σχετικά με το εμβόλιο Novavax, η χώρα
μας αναμένεται να παραλάβει το επόμενο
διάστημα (Φεβρουάριο και Μάρτιο) 474.000
δόσεις, με την πρώτη παραλαβή να αναμένε-
ται στις 21/2 με 168.000 δόσεις. Θα ανοίξουν
εμβολιαστικά κέντρα σε συγκεκριμένα ση-
μεία της χώρας. Την ίδια ώρα, άτομα εμβο-
λιασμένα με δύο δόσεις έχουν κατά 50% μει-
ωμένα συμπτώματα long covid.

Αγωνία για τους πολλούς θανάτους

Από σήμερα τα πέντε self tests 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Από σήμερα και έως την ερχόμενη Τρίτη μπορούν να προμηθεύονται
δωρεάν από τα φαρμακεία οι δικαιούχοι μαθητές και εκπαιδευτικοί πέν-
τε self tests για να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου έως τις 25 Φεβρουα-
ρίου. Δικαιούχοι είναι οι μαθητές όλων των βαθμίδων και οι εμβολιασμέ-
νοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι για την προσέλευσή τους στα σχολεία πρέπει
να προσκομίζουν αρνητικό self test κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Εκπαι-
δευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαί-
ωση αρνητικού αποτελέσματος rapid test δύο φορές εβδομαδιαίως, με
δικά τους έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι η δωρεάν διάθεση self tests από τα
φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά
τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να εξυπηρετούνται έκτακτες
ανάγκες.

Από χθες τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο
για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
κατά της Covid-19 στην Αυστρία, την πρώτη
χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει αυτό το
μέτρο για όλους τους πολίτες άνω των 18
ετών. Όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν κιν-
δυνεύουν με πρόστιμο έως και 3.600 ευρώ.
Αν και αρκετές χώρες έχουν θεσπίσει ανά-
λογα μέτρα για τους ηλικιωμένους ή για το
ιατρικό προσωπικό, καμία δεν έχει προχω-
ρήσει στην υποχρεωτικότητα του εμβολια-
σμού για όλους τους ενήλικες.
Στον αντίποδα, η Δανία έγινε η πρώτη

χώρα της ΕΕ που αίρει όλους τους περιορι-
σμούς που είχαν επιβληθεί για την αναχαί-
τιση της πανδημίας του κορονοϊού,
στηριζόμενη στη μεγάλη εμβολιαστική κά-
λυψη του πληθυσμού της και στη μικρό-
τερη σοβαρότητα του παραλλαγμένου
στελέχους Όμικρον.
Έπειτα από μια δοκιμαστική περίοδο με-
ταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου,
οι μάσκες, τα υγειονομικά πιστοποιητικά
και οι περιορισμοί στη λειτουργία των μπαρ
και των εστιατορίων είναι πλέον παρελθόν
στη σκανδιναβική χώρα.

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην Αυστρία,
αίρει όλα τα περιοριστικά μέτρα η Δανία

Κοντά στα 7,5 εκατ.
οι πλήρως
εμβολιασμένοι
Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θε-
μιστοκλέους ανέφερε ότι ξεπερά-
σαμε πλέον τους 19,4 εκατ. εμβο-
λιασμούς και ότι 7,3 εκατ. πολίτες
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολια-
σμό τους. Σημείωσε επίσης ότι για
το πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’
οίκον έχουν γίνει 110.000 αιτήσεις
και μέχρι τώρα έχουν πραγματο-
ποιηθεί 75.000 εμβολιασμοί στα
σπίτια. Αύξηση κρουσμάτων ση-
μειώθηκε χθες. Σύμφωνα με την
έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν
24.308 νέες μολύνσεις ενώ οι θά-
νατοι ήταν και πάλι ψηλά στους
103. Οι διασωληνωμένοι είναι 563
και 444 από αυτούς ανεμβολίαστοι.
Τα κρούσματα στην Αττική ήταν
7.150 και 2.863 στη Θεσσαλονίκη. Η
Κρήτη κατέγραψε 1.983, με το
Ηράκλειο να παρουσιάζει αύξηση
του ιού στα λύματα.

Ο σκληρός δείκτης προβληματίζει
τους ειδικούς - 95 νεκροί ανά
100.000 κατοίκους στην Ελλάδα
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Έως τις 18 Φεβρουαρίου καλούνται να υποβάλουν τις αι-
τήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για την απόκτηση
υποτροφίας ύψους έως και 6.000 ευρώ μέσω του Ιδρύμα-
τος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

α χορηγηθούν κατ’ εκτίμηση 2.150 προπτυχιακές υπο-
τροφίες σε επιμελείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε ευ-
παθείς και άλλες κοινωνικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη

διαδικτυακή εφαρμογή ams.iky.gr πληρώντας τις εξής
προϋποθέσεις: να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των
λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες
τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτο-
χοι κάρτας ασύλου, να κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ, να συμπε-
ριλαμβάνονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη σε υπο-
βληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019
και να ήταν εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές κατά το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού

έτους 2019- 2020. Αντιθέτως, δεν δικαιούνται να υποβά-
λουν αίτηση φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των
Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστι-
κής και φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα πανεπιστήμια σε
ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθ-
μού εισακτέων ως τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, αλλο-
δαποί ή αλλογενείς και υπότροφοι αλλοδαποί, αλλογενείς
και ομογενείς.

Μέχρι 18 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις των φοιτητών για υποτροφίες έως 6.000 ευρώ

Η ... Artemis και η Λέσχη Ρομποτικής του Πανεπι-
στημίου Πατρών κατέκτησαν την τρίτη θέση στον
Διεθνή Διαγωνισμό Innovation for Environmen-

tal Change #PCBeTheChange, που αφορά στην επίλυση
των πιο απαιτητικών περιβαλλοντικών προκλήσεων στον
κόσμο. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 88 ομάδες από 17
χώρες, ενώ η εταιρεία Altium αναγνωρίζοντας τη διεθνή
απήχηση και την εμπειρία των μελών της Λέσχης Ρομπο-
τικής προχώρησε σε συνεργασία με σκοπό την εκπαιδευ-
τική και αναπτυξιακή αξιολόγηση των προϊόντων της. 

«Μας έγινε πρόταση να συμμετάσχουμε στον διαγω-
νισμό μέσα από τη συνεργασία μας με την Altium και
αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλή ευκαιρία να δοκιμάσου-
με κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο της σχεδίασης συστη-
μάτων», αναφέρει στην «Political» ο Αριστείδης Αν-
δρουτσόπουλος, φοιτητής Μηχανικών Η/Υ και Πληρο-
φορικής και συνυπεύθυνος της Λέσχης Ρομποτικής. 

Και εξηγεί ποια είναι η Artemis: «Έγινε μεγάλη προ-
σπάθεια για την εύρεση και εν μέρει υλοποίηση ενός
συστήματος ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών που θα
αποτελείται από πολλαπλές μονάδες, διασκορπισμέ-
νες μέσα σε ένα δάσος. Το σύστημα Artemis, όπως το
ονομάσαμε, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο αισθητήρων
κατά μήκος και πλάτος μιας δασικής περιοχής θα μπο-
ρούσε να αναγνωρίσει μια πιθανή φωτιά, να ενημερώ-
σει τις κατάλληλες Αρχές και να αποτελέσει τα “μάτια”
της Πυροσβεστικής κατά την προσπάθειά της να αντι-
μετωπίσει την εξάπλωσή της».

«Στόχος μας και άλλες διακρίσεις»
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το σύ-

στημα θα παραχθεί από την Altium, ενώ παρουσιάστη-
κε στο IPC APEX EXPO στο Σαν Ντιέγκο. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Λέσχη Ρομποτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, που δημιουργήθηκε το 2001 και σήμερα απο-
τελείται από 18 μέλη, κυρίως προπτυχιακούς φοιτη-
τές, είναι μέρος της Ομάδας Ρομποτικής των Μηχανο-
λόγων Μηχανικών «Robotics Group» με επιστημονικό
υπεύθυνο τον δρα Παναγιώτη Κουστουμπάρδη.

Η ομάδα που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό αποτε-
λείται από τους φοιτητές Μικαέλλα Αθανασίου, Μιχάλη
Λιμνίδη, Νίκο Βέμη, Γιώργο Μπάκνη και Μιχάλη Χαχά-
λιο. Η Λέσχη Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
έχει πλέον μεγάλη ιστορία με παρόμοιους διαγωνι-
σμούς κατακτώντας διάφορους τίτλους, τα τελευταία
έξι χρόνια, σε κατηγορίες μικρών ρομπότ, τις περισσό-
τερες φορές στις πρώτες τρεις θέσεις.

Όπως επισημαίνει ο Αριστείδης Ανδρουτσόπου-
λος, «τα μέλη της κάθε ομάδας είναι ιδιαίτερα χα-

ρούμενα για τις προκρίσεις τους και το συ-
ναίσθημα της επιβράβευσης των κόπων μας
είναι πάντοτε κάτι όμορφο. Ο ενθουσιασμός γί-
νεται ακόμη εντονότερος για τις “πόρτες” που οι δια-
κρίσεις αυτές ανοίγουν για τα μέλη μας αλλά και για
την κοινωνία μας, καθώς και για την εξέλιξη της
προστασίας του περιβάλλοντός μας.

Η Λέσχη με τη σειρά της είναι ιδιαιτέρως περήφανη
για τις διακρίσεις αυτές, ενώ στο πνεύμα της συνεχούς
προόδου θέτουμε στόχους για ακόμη μεγαλύτερες ρε-
αλιστικές διακρίσεις. Παράλληλα, θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσοι μας στήριξαν και ιδίως τους χο-
ρηγούς μας, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευ-
νας, καθώς και την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Πατρών για την ηθική και οικονομική υποστήριξη
των δραστηριοτήτων μας». 

«Προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο»
Παράλληλα, τονίζει ότι ακόμη και χωρίς τιμητική

διάκριση η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προσπά-
θειες που σκοπό έχουν να αφυπνίσουν το πνεύμα του
πολιτισμού μας, των επιστημών και την αξία της συνε-
χούς προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο μόνο θετικά
συναισθήματα μπορεί να επιφέρει.

Όσον αφορά στο επίπεδο των Ελλήνων στο κομμάτι
των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της Ρομποτι-
κής, ο Αριστείδης Ανδρουτσόπουλος εκφράζει την
άποψη πως «στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο ο απαραί-
τητος ζήλος, αλλά και η θεωρητική τεχνογνωσία και η

θέληση που απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη
των τομέων διαφόρων επιστημών, ενώ εμφανίζονται
προσπάθειες υποστήριξης της έρευνας και ανάπτυ-
ξης. Συνδυάζοντας αυτά τα ιδιαιτέρως σημαντικά χα-
ρακτηριστικά με μια συστηματική οργανωμένη προ-

σέγγιση που να παρέχει την κατάλληλη ευελιξία
και να επιδεικνύει την απαιτούμενη διορα-

τικότητα, μπορεί να δώσει νέο αέρα στην
προσπάθεια πολλών ερευνητών και να
επιφέρει συγκρίσιμη, με άλλες ανε-
πτυγμένες χώρες, ανάπτυξη όχι μόνο

στην αποδοχή τεχνολογιών αλλά και στην
ανάπτυξη νέων».

Εύη Πανταζοπούλου

Artemis: Τα... μάτια 
της Πυροσβεστικής

Την τρίτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό
κατέλαβε η Λέσχη Ρομποτικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών 
με το πρωτότυπο σύστημα
ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών
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Επεκτείνεται ο προαστιακός - Θα φτάσει μέχρι Ραφήνα και Λαύριο
Ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της σιδηροδρομικής

σύνδεσης των λιμανιών του Λαυρίου και της Ραφήνας με
το υπόλοιπο δίκτυο του προαστιακού. Ο προϋπολογισμός
των έργων αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο ανά-
δοχος θα αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή της σιδηρο-
δρομικής σύνδεσης της πόλης και των λιμανιών του Λαυ-
ρίου και της Ραφήνας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική

προαστιακή γραμμή. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή, μή-
κους 32 χλμ., θα είναι διπλή στο μεγαλύτερο μήκος της
και ηλεκτροκινούμενη.

Οι μελέτες για τη Ραφήνα
Για τη σιδηροδρομική διασύνδεση του λιμανιού της Ρα-

φήνας εξετάζονται δύο εναλλακτικές χαράξεις. Η κατα-

σκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής, ως επέκταση της
υφιστάμενης, από το αεροδρόμιο μέχρι και το λιμάνι της
Ραφήνας.

Η δεύτερη αφορά τη σύνδεση της Ραφήνας από τον Γέ-
ρακα κατά μήκος της παλιάς γραμμής Λαυρίου και στη
συνέχεια σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο Σταυ-
ρού - Ραφήνας με χρήση της υπάρχουσας νησίδας.

Της Ρεγγίνας Σαβούρδου

Τ
α υδροπλάνα ξεκίνησαν ήδη να ζε-
σταίνουν τις μηχανές τους και οι
πρώτες πτήσεις αναμένονται το επό-
μενο διάστημα, καθώς ολοκληρώ-

θηκε η αδειοδότηση των υδατοδρομίων στο
λιμάνι της Κέρκυρας και στο λιμάνι Γαΐου
στους Παξούς.

Φορέας Λειτουργίας των Υδατοδρομίων
Κέρκυρας και Παξών είναι η μεικτή εταιρεία
Υδατοδρόμια Βορείου Ιονίου ΕΠΕ με εταίρους
την Ελληνικά Υδατοδρόμια και τον Οργανισμό
Λιμένος Κέρκυρας. Η Υδατοδρόμια Βορείου
Ιονίου ΕΠΕ αποτελεί πρωτοποριακό μοντέλο
διοίκησης Υδατοδρομίων και είναι μια Σύμ-
πραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ)
που έχει όλα τα εχέγγυα για την απολύτως
επιτυχή λειτουργία των υδατοδρομίων στα εν
λόγω νησιά.  Ο ΟΛΚΕ ΑΕ, ως φορέας διοίκη-
σης του λιμανιού της Κέρκυρας, γνωρίζει άρι-
στα την τοπική πραγματικότητα και την επιχει-
ρησιακή κατάσταση των λιμανιών, όπου θα
λειτουργήσουν τα υδατοδρόμια και με εφόδιο
τη θεσμική του οντότητα θα συνδράμει ση-
μαντικά στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Πήραν άδεια Βόλος και Ρέθυμνο
Άδειες ίδρυσης χορηγήθηκαν στα υδατο-

δρόμια Βόλου και Ρεθύμνου, όπου εκκρε-
μούν η ολοκλήρωση της υποδομής με την
κατασκευή πλωτής προβλήτας και σημείων
πρόσδεσης και η κατασκευή κτιρίου εξυπη-
ρέτησης επιβατών. Άμεσα δρομολογείται και

η συμμόρφωση της άδειας λειτουργίας του
υδατοδρομίου στην Πάτρα.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εξέτασης άλ-
λων 25 αιτημάτων χορήγησης αδειών για
υδατοδρόμια, εκ των οποίων τα 20 αφορούν
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και τα πέντε
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε Σκύρο,
Αλόννησο, Σκόπελο, Πάτμο και Τήνο. Αυτά τα
πέντε υδατοδρόμια θα είναι σε άμεση δια-
σύνδεση με το αντίστοιχο του Βόλου.

Στη Χαλκίδα ξεκίνησε η διαδικασία κατα-
σκευής του υδατοδρομίου στο πλαίσιο των
αδειοδοτικών εξελίξεων που αφορούν τα
υδατοδρόμια της Εύβοιας (Κύμη, Χαλκίδα,
Αιδηψός, Κάρυστος και Αλιβέρι). Συγκεκρι-
μένα, δρομολογείται η κατασκευή της υπο-
δομής και της βάσης συντήρησης των υδρο-
πλάνων, ενώ στα πλάνα της Hellenic Seapla-
nes είναι και η ανέγερση Ακαδημίας Πιλό-
των Υδροπλάνων.

Το business plan
Παράλληλα με τις αδειοδοτήσεις προχω-

ρεί από την αεροπορική εταιρεία Grecian Air
Seaplanes η απόκτηση Πιστοποιητικού Αε-
ρομεταφορέα (AOC) που εκδίδεται από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκειμέ-
νου να ξεκινήσουν πτήσεις.

Η Ελληνικά Υδατοδρόμια έχουν βασικό
μέτοχο το γερμανικό fund Action Air Limited
και με την Grecian Air Seaplanes υπολογίζε-
ται να αναπτύξουν μια επένδυση με σχεδόν
15 υδροπλάνα, τύπου TwinOtter DHC-6, για
να καλύψουν το σύνολο του προγραμματι-

σμού των πτήσεών τους, ένα πρότζεκτ που
αγγίζει τα 120 με 150 εκατ. δολάρια.

«Τα υδροπλάνα αποτελούν ευέλικτα μέσα
μεταφοράς, κατάλληλα για νησιωτικές περι-
φέρειες όπως του Ιονίου αλλά και του Αιγαί-
ου. Ειδικά για νησιά που δεν διαθέτουν αερο-
δρόμιο παρέχουν μια συγκοινωνιακή υπη-
ρεσία “πνοής” που θα βελτιώσει τις τοπικές
οικονομίες και την ποιότητα ζωής των κατοί-
κων τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικά
Υδατοδρόμια Τάσος Γκόβας.

Η Hellenic Seaplanes σχεδιάζει επενδύ-
σεις άνω των 300 εκατ. ευρώ στην πενταετία
με την αγορά τουλάχιστον 20 αεροσκαφών
(περί τα 130 εκατ. ευρώ).

«Το 2022 είναι η χρονιά που θα πετάξουν
τα υδροπλάνα στην Ελλάδα. Είναι μια ευκαι-
ρία να αναδείξουμε τη σημασία της αεροπο-
ρικής διασύνδεσης των νησιών μας με υδρο-
πλάνα, η οποία δοκιμάστηκε τα τελευταία
οκτώ χρόνια. Το μεταφορικό και τουριστικό
προϊόν των υδροπλάνων είναι απαίτηση, κα-
θώς το 30% των εσόδων της χώρας προέρχε-
ται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό και
τους ξένους επισκέπτες στην Ελλάδα. Η Ελ-
λάδα θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος στον
τουρισμό και το υδροπλάνο θα βοηθήσει να
είμαστε το Νο1 στην υφήλιο… Στόχος μας εί-
ναι οι μεταφορές με υδροπλάνο σε νησιά, λί-
μνες και παράλια τουριστικά θέρετρα με
προαπαιτούμενο την ασφάλεια, την ταχύτητα
και τη μοναδική εμπειρία. Ευχαριστούμε την
κυβέρνηση που βοηθάει και στηρίζει την
επενδυτική μας προσπάθεια δίνοντας ψήφο

εμπιστοσύνης στο υδροπλάνο και εγκαινιά-
ζει μαζί μας τη νέα εποχή των αμφίβιων αε-
ροσκαφών στην Ελλάδα», υπογράμμισε με
δηλώσεις του στην «Political» ο Νικόλας Χα-
ραλάμπους, πρόεδρος και CEO της Hellenic
Seaplanes.

Οι δύο μεγάλοι «παίκτες»
Η Ελλάδα διαθέτει 16.000 χιλιόμετρα

ακτογραμμής και η ανάπτυξη των υδατοδρο-
μίων αποτελεί μια σημαντική επενδυτική ευ-
καιρία. Αυτήν τη στιγμή οι μεγάλοι «παίκτες»
είναι οι εταιρείες Ελληνικά Υδατοδρόμια και
Hellenic Seaplanes. Και οι δύο εταιρείες
δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της με-
λέτης, κατασκευής, αδειοδότησης και λει-
τουργίας των υδατοδρομίων στη χώρα μας
όσο και στο πτητικό έργο.

Συνεργάζονται για να προχωρήσουν οι
διαδικασίες κατά το δυνατόν γρηγορότερα,
καθώς η λειτουργία υδατοδρομίων στη χώρα
μας έχει περάσει από σαράντα κύματα και οι
καθυστερήσεις λόγω πανδημίας «κόλλη-
σαν» αρκετά τις προετοιμασίες του όλου εγ-
χειρήματος.

Σε Κέρκυρα 
και Παξούς οι πρώτες πτήσεις 

Τα υδροπλάνα... ζεσταίνουν 
τις μηχανές τους - Ο ρόλος 
της ΣΔΙΤ Υδατοδρόμια 
Βορείου Ιονίου ΕΠΕ



Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαδικτυακή συζήτηση για το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GEGS
Στο Ευρωπαϊκό
Π ρ ό γ ρ α μ μ α
GEGS μετέχει ως
Δ ι α κ ρ α τ ι κ ό ς
Εταίρος η Περι-
φέρεια Θεσσα-
λίας. Με αυτήν
την ιδιότητα,
διοργάνωσε δια-
δικτυακή συζή-
τηση ειδικών
σ υ μ β ο ύ λ ω ν
επαγγελματικής
κατάρτισης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, για την υποστήριξη
νέων που αναζητούν εργασία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
εθνικούς πόρους του προγράμματος Erasmus+. «Η περιφέρεια
συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με απτά και μετρήσιμα
αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλή-
σεις της εποχής, όπως είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας. Ταυτόχρονα, έχει αναπτυχθεί ειδικό πληροφοριακό σύστη-
μα, λόγω της πανδημίας, για την αποτελεσματικότερη παροχή
συμβουλευτικής καθοδήγησης για την απασχόληση», δήλωσε ο
οικείος περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Θεσσαλονίκη

Αντιδήμαρχος έβλεπε από το κινητό
του να του ανοίγουν το σπίτι
Τρελή ιστορία. Ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιώργος Αβαρλής έπεσε θύμα διάρρηξης, στο Πανόραμα Θεσσα-
λονίκης. Ωστόσο, είχε την… τύχη να βλέπει ζωντανά με το κινητό
του τη διάρρηξη μέσω ειδικών καμερών. «Ήταν απίστευτο. Ενώ
είχα τη δυνατότητα να μιλήσω από το κινητό μου και να με ακούν
από τα μεγάφωνα, όπου μπορούσα να τους πω ότι τους βλέπω
και ότι θα έρθει η αστυνομία από στιγμή σε στιγμή, δεν είχα τη
δύναμη να αντιδράσω», δήλωσε ο αντιδήμαρχος.

Την πλήρη επαναλειτουργία του μεθοριακού σταθμού διέλευ-
σης στον Άγιο Κωνσταντίνο Ξάνθης επιδιώκει η Περιφερειακή

Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προς τούτο, προ-
ωθεί την κατασκευή του κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού

(Ξάνθη-Εχίνος-ελληνοβουλγαρικά σύνορα), καθώς και τη συ-
νεργασία των όμορων περιοχών στους τομείς του τουρισμού

και της επιχειρηματικότητας. Πάντα ταύτα συζητήθηκαν εκτε-
νώς σε σύσκεψη που είχαν ο οικείος περιφερειάρχης Χρή-

στος Μέτιος και ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Κουρ-
τίδης με Βούλγαρους επίσημους των παραμεθορίων περιοχών,
τον νομάρχη του Σμόλιαν Emil Humchev, τον βουλευτή του κυ-
βερνώντος κόμματος της Βουλγαρίας Mihal Kambarev και τον

δήμαρχο Ζλάτογκραντ Miroslav Giantsev.

Μνημόνιο συνεργασίας για την «Ευρω-
παϊκή αποστολή - 100 κλιματικά ουδέτερες
πόλεις μέχρι το 2030» υπέγραψαν 21 ελλη-
νικοί δήμοι με το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Σκοπός του μνημονίου συ-
νεργασίας είναι η επιτάχυνση της μετάβα-
σης των πόλεων στην κλιματική ουδετερό-
τητα και του ψηφιακού μετασχηματισμού
τους. Οι δήμοι που υπέγραψαν είναι οι εξής:
Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καλαμαριάς,
Καλαμάτας, Καρδίτσας, Κεντρικής Κέρκυ-
ρας και Διαποντίων Νήσων, Κοζάνης, Μυτι-
λήνης, Τρικκαίων. Επίσης, ο Αναπτυξιακός
Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας με τους δή-
μους-μέλη: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Κορυ-
δαλλού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Φυ-
λής, Χαϊδαρίου. «Λόγω της κλιματικής αλ-
λαγής και των επιπτώσεων που αντιμετωπί-
ζουμε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, οι
δήμοι βρίσκονται σε κομβική θέση να υιο-
θετήσουν άμεσες πολιτικές για την επίτευ-
ξη κλιματικής ουδετερότητας και να προ-
σφέρουν πολλαπλά οφέλη στη μείωση της
ρύπανσης, της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης και του ενεργειακού κόστους, αλλά και
συνολικά να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής», τόνισε ο γενικός γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλ-
λοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης.

!ΟΤΑ 

Οι δήμοι που υπέγραψαν 
για «Κλιματικά ουδέτερες
πόλεις μέχρι το 2030»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Απολογισμός έργου 2021
Τα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής Κεντρι-

κής Μακεδονίας για το 2021 παρουσίασαν σε ειδική
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο οι-
κείος περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και
οι τοπικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Ο απο-
λογισμός επικεντρώθηκε στους εννέα τομείς: Οικο-
νομία-Ανάπτυξη, Πρωτογενής Τομέας, Τουρισμός,
Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Υποδομές, Περιβάλ-
λον, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Πολιτισμός. Όπως
τόνισε ο περιφερειάρχης, «υλοποιούμε 8.514 έργα
και δράσεις, που αλλάζουν ολόκληρη την Κεντρική
Μακεδονία, σε όλους τους τομείς, στην υγεία, την
παιδεία, το οδικό δίκτυο, τις υποδομές, τον πολιτισμό,
τον τουρισμό, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις ψη-
φιακές υπηρεσίες, τον πρωτογενή τομέα, την επιχει-
ρηματικότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη. Το 2021, οι
πληρωμές έργων άγγιξαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ,
που σημαίνει ότι πετύχαμε σχεδόν 100% απορρόφηση
πόρων, τόσο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
όσο και στο ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά, καταφέραμε να αξιο-
ποιήσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ προς όφελος του
τόπου και των συμπολιτών μας». 

Κρήτη

Έως τέλη Φεβρουαρίου 
η κατάθεση φακέλων
σεισμόπληκτων περιοχών

Παρατείνεται η κατάθεση φακέλων επιχειρήσεων
από τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης μέχρι
τέλος Φεβρουαρίου, προκειμένου να έχουν την οικο-
νομική στήριξη της Πολιτείας. Προς τούτο, ο οικείος
Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης είχε υποβά-
λει σχετικό αίτημα προς τα συναρμόδια υπουργεία,
το οποίο και έγινε άμεσα αποδεκτό. Επισημαίνεται
ότι η παράταση δίδεται καθώς, από τις 481 επιχειρή-
σεις που υπέβαλαν αίτηση, μόνο οι 197 είχαν προ-
σκομίσει ολοκληρωμένο φάκελο μέχρι τις 29 Ια-
νουαρίου 2022.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ο περιφερειάρχης συζήτησε με Bούλγαρους 
την επαναλειτουργία του μεθοριακού σταθμού



Η
προάσπιση του κύρους του θε-
σμού της Αυτοδιοίκησης, η οποία
«ενωμένη, ήταν παρούσα και δί-

πλα στον πολίτη τις κρίσιμες μέρες της
κακοκαιρίας» όπως υπογραμμίστηκε,
ήταν ένα από τα βασικά σημεία στην τηλε-
διάσκεψη που συγκάλεσε ο περιφερειάρ-
χης Γιώργος Πατούλης με δημάρχους της
Αττικής. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν τα
προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαι-
ρία καθώς και οι δράσεις περιφέρειας και
δήμων για την αντιμετώπισή τους. Οι δή-
μαρχοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν τη
συνδρομή που είχαν από την περιφέρεια
όσον αφορά τον αποχιονισμό και τον
απεγκλωβισμό των οχημάτων και επισή-
μαναν τη συνεργατική σχέση τους στη μά-
χη ομαλοποίησης της κατάστασης, «μη
έχοντας επαρκή μέσα και προσωπικό,
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήμα-
τα», όπως σημείωσαν. Επίσης, «εξέφρα-

σαν σύσσωμοι τη δυσαρέσκειά τους για το
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις αντι-
μετωπίστηκαν ως εξιλαστήρια θύματα και
στοχοποιήθηκαν, πληρώνοντας ανεπάρ-
κειες άλλων μηχανισμών». Από την πλευ-
ρά του ο κ. Πατούλης τόνισε πως «ο θε-
σμός της Αυτοδιοίκησης πρέπει να αντι-
μετωπίζεται με σεβασμό», καθώς όλοι
μαζί, πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε
αγαστή συνεργασία, αγωνίστηκαν για την
επίλυση των προβλημάτων και την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών του πολίτη. «Η Αυτο-
διοίκηση έχει ωριμάσει και είναι σε θέση
να προσφέρει πολλά στον πολίτη αλλά με
το κεντρικό κράτος αρωγό σε αυτή την
προσπάθεια», ανέφερε και πρόσθεσε χα-
ρακτηριστικά: «Αντί να ψάχνουμε για εξι-
λαστήρια θύματα, ας επικεντρωθούμε,
κράτος και Αυτοδιοίκηση, στο πώς θα δια-
μορφώσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο
κράτος για τους πολίτες».

Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές
Τα αναπτυξιακά έργα που έχουν ήδη ενταχ-

θεί ή πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο διά-
στημα στα χρηματοδοτικά εργαλεία του
υπουργείου Εσωτερικών, θέματα θεσμικά
καθώς και ζητήματα με οικονομικό πρόσημο
που απασχολούν τη Δημοτική Αρχή, ήταν τα
βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη συνάν-
τηση που είχε ο δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος
Μάδης με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτε-
ρικών Στέλιο Πέτσα, που επισκέφτηκε την
πόλη. 

Όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας, αυτή τη στιγμή δύο πολύ βασικά αναπτυξιακά έργα, ύδρευ-
σης και αγροτικής οδοποιίας, του Δήμου Παιανίας, συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, χρημα-
τοδοτούνται από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ προανήγγειλε πως το αμέσως επόμενο διά-
στημα ακόμη τρία έργα του δήμου θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης». Ο κ. Πέτσας στάθηκε ιδιαίτερα και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανα-
τολικής Αττικής, καθώς και στην ανάγκη ενός μοντέλου ισόρροπης ανάπτυξης.

Σύντομα οι οριστικές
αποφάσεις για τις
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις

«Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εί-
ναι ένας ισχυρός πυλώνας και φο-
ρέας αποκεντρωμένης κρατικής δι-
οίκησης και ο στόχος των παρεμβά-
σεων είναι ο συντονισμός των διά-
φορων επιπέδων, ώστε να γίνει απο-
τελεσματικότερη η πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση», σημείωσε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης στη σύσκεψη που είχε στη Θεσ-
σαλονίκη με τον υφυπουργό Σταύρο
Καλαφάτη και τον συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα. Ο κ.
Βορίδης είπε ότι ο ίδιος θέλει να
υπάρξει επίσπευση και να εκδηλω-
θεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022
η πρώτη νομοθετική παρέμβαση της
κυβέρνησης για τις Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις, παρά το γεγονός ότι
το σχέδιο προβλέπει η ολοκλήρωση
των παρεμβάσεων να γίνει μέχρι το
τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
η αντιπολίτευση τον τελευ-
ταίο καιρό αποκαλεί τον δή-
μαρχο με το προσωνύμιο
«εξαφανισμένος»; Σε αυτό
έχει συμβάλει το γεγονός
ότι ο δήμαρχος δεν έχει εμ-
φανιστεί πουθενά σε διεκ-
δικήσεις για μεγάλα υπερ-
τοπικά θέματα την ώρα που
οι γείτονες δήμαρχοι δεί-
χνουν μεγάλη δραστηριότη-
τα, αλλά κορυφώθηκε τις
ημέρες της «Ελπίδας», που
όπως λένε… ακόμη τον ψά-
χνουν!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αντικατάσταση 
του δικτύου ύδρευσης
Ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά σε
υλοποίηση της αντικατάστασης
του δικτύου ύδρευσης από αμιαν-
τοσωλήνα, αλλά και της επέκτα-
σης του δικτύου ύδρευσης Σαρω-
νίδας, καθώς η Δημοτική Αρχή
υπέγραψε την εργολαβική σύμ-
βαση με την ανάδοχο εταιρεία για
την εκτέλεση του έργου. Το έργο
περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε
μήκος περίπου 19 χιλιομέτρων,
που αφορούν αντικατάσταση του
πεπαλαιωμένου δικτύου και πε-
ρισσοτέρων των τριών χιλιομέ-
τρων, που αφορούν κατασκευή
νέου δικτύου ύδρευσης. Τόσο η
μελέτη όσο και τα τεύχη δημοπρά-
τησης έχουν εγκριθεί από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο και οι εργασίες
για το έργο, προϋπολογισμού 2,5
εκατ. ευρώ, ξεκινούν άμεσα, ώστε
μια υποδομή καίριας σημασίας για
την υγεία των κατοίκων να ανα-
βαθμιστεί το ταχύτερο δυνατό και
να λύσει το πρόβλημα της υδροδό-
τησης της περιοχής του Πανορά-
ματος Σαρωνίδας. 

Πλήρης
ανακατασκευή 
του «Ανδρέας
Γαρύφαλλος»    

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες
ανακατασκευής στο δημοτικό κο-
λυμβητήριο «Ανδρέας Γαρύφαλλος»
στην παραλία Βοτσαλάκια από τον
Δήμο Πειραιά. Οι εργασίες θα ολο-
κληρωθούν σταδιακά έως το καλο-
καίρι, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Φιλόδημος ΙΙ», με παράλληλη
τμηματική παράδοση του έργου,
ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται
οι αθλούμενοι. Σύμφωνα με τον δή-
μαρχο Γιάννη Μώραλη, οι εργασίες
θα ολοκληρωθούν δίχως να υπάρξει
πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των
αθλουμένων. «Σταθερός μας στόχος
είναι να δημιουργούμε τις προϋπο-
θέσεις, προκειμένου ο Πειραιάς να
διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς και
λειτουργικές αθλητικές υποδομές
για να αθλούνται τα αθλητικά σωμα-
τεία, οι δημότες και τα παιδιά της πό-
λης μας», τονίζει. 
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

«Δεν θα πληρώσουμε
ανεπάρκειες άλλων»



Κάθε άλλο παρά χαλαρό και λιτό
ήταν τελικά το πρόγραμμα του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά επι-
σκέφθηκε την πρότυπη εξαγωγική
εταιρεία Δίοπας, στη Νέα Μηχα-
νιώνα, που κατασκευάζει δίχτυα,
και αμέσως μετά την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, όπου
πραγματοποίησε ομιλία στην τελε-
τή ορκωμοσίας των σπουδαστών
της 28ης εκπαιδευτικής σειράς.

Στη συνέχεια μετέβη στο Στρατό-
πεδο Παύλου Μελά, ενώ επιθεώ-
ρησε και την πρόοδο των μεγάλων
έργων. Το μεσημέρι, πάντως, τον
περίμεναν σε κεντρικό ξενοδοχείο
της πόλης βουλευτές, πολιτευτές
και κομματικά στελέχη της ΝΔ,
προκειμένου να τον δουν από κον-
τά και να συνομιλήσουν μαζί του.
Την πρόσκληση είχε απευθύνει ο
γραμματέας του κόμματος Παύλος
Μαρινάκης.

Η πρωθυπουργική επίσκεψη εί-
χε έναν στόχο, να δημοσιοποιήσει
το έργο που συντελείται στην πόλη,
και ουσιαστικά ζήτησε από τα στε-
λέχη της Θεσσαλονίκης να το επι-
κοινωνήσουν στις δημόσιες εμφα-
νίσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό
της σημασίας που έδωσε ο πρωθυ-
πουργός στην επίσκεψη αυτή, κα-
θώς δεν το συνηθίζει να απευθύνε-
ται σε ευρεία κομματική σύσκεψη
σε προηγούμενες περιοδείες του. 

Θύμα της κακοκαιρίας έπεσε για
δεύτερη φορά ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Ο Γιώργος
Αμυράς είχε προγραμματίσει να
βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη,

όμως η ΕΜΥ και το δελτίο καιρού τον
έκαναν να αλλάξει τα σχέδιά του.
Αντίστοιχη επίσκεψη είχε στο πρό-
γραμμά του και την προηγούμενη
εβδομάδα, η οποία τελικά δεν πραγ-

ματοποιήθηκε εξαιτίας του χιονιά.
Από ό,τι μας είπαν από το γραφείο
του, η επίσκεψη του κυρίου Αμυρά
στη Θεσσαλονίκη μετατίθεται για
την επόμενη εβδομάδα.

Η κακοκαιρία αναβάλλει την επίσκεψη του Γιώργου Αμυρά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Εκλογολογία τέλος,
να αναδείξετε 
τις υποδομές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλει-
σε για μία ακόμη φορά τα σενάρια
πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι οι
εκλογές θα διεξαχθούν με τη λήξη
της θητείας της παρούσας κυβέρνη-
σης, δηλαδή το 2023. Τα κομματικά
στελέχη πήραν ένα φυλλάδιο από το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών με 10+1 παρεμβάσεις που υλο-
ποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε
είναι εκ των ων ουκ άνευ η επωδός
τους για τα έργα υποδομής που συν-
τελούνται στην πόλη κατά τις συνεν-
τεύξεις που θα δίνουν σε τοπικά -και
όχι μόνο- μέσα οι βουλευτές και τα
κομματικά στελέχη της πόλης. 

«Ξηλώνεται» 
ο πιλοτικός 
στην Κ. Καραμανλή

Αντίθετα, «ξηλώνεται» ο πιλοτικός
ποδηλατόδρομος από την Κωνσταντί-
νου Καραμανλή που δημιουργήθηκε
τον Ιούλιο του 2020 στο πλαίσιο της
πανδημίας. Η διοίκηση Ζέρβα οδη-
γείται προς αναστολή λειτουργίας
του, διότι τα στοιχεία μέσα στο 18μη-
νο έδειξαν μικρά επίπεδα χρήσης
παρά τις προωθητικές ενέργειες. Κι
ενώ ο ποδηλατόδρομος στην Κ. Κα-
ραμανλή «φεύγει», αυτός της λεω-
φόρου Νίκης παραμένει, αφού είχε
σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας
με παράλληλη διευκόλυνση στην κί-
νηση των πεζών.

Έρχονται νέοι
ποδηλατοδρόμοι
στη δυτική πλευρά
Παρεμβάσεις στους ποδηλατο-
δρόμους στη δυτική πλευρά της
Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η διοίκη-
ση Ζέρβα, ένα έργο προϋπολογι-
σμού 1,3 εκατ. ευρώ χρηματοδο-
τούμενο από το ΕΣΠΑ. Ο κεντρικός
δήμος προχωρά στην αναβάθμιση
του δικτύου με εργασίες κατα-
σκευής ποδηλατοδρόμου διπλής
κατεύθυνσης πλήρους διαχωρι-
σμένου από τη μηχανοκίνητη κυ-
κλοφορία στις οδούς Κουντου-
ριώτου, Σαλαμίνος, Πολυτεχνείου
και Αναγεννήσεως. 

Τι ζήτησε από τα στελέχη ο Μητσοτάκης Ο Χαριστέας για την ευθύνη
που έχουν οι ομάδες

Για την ευθύνη των διοικήσεων κάνει λόγο ο αντι-
περιφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και αθλητικός δι-
ευθυντής του Άρη, Άγγελος Χαριστέας. Τόνισε πως
«χρέος όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με
τον αθλητισμό και προπάντων των ομάδων είναι να
υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή, οι
πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές και οι φίλα-
θλοι δεν έχουν κανένα λόγο να σκοτώνονται εκτός
γηπέδου με μαχαίρια και με όπλα».

Βανδάλισαν τα γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ στη Θέρμη 

Τον βανδαλισμό των γρα-
φείων του στη Θέρμη κα-
ταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία Θεσσα-
λονίκης και τονίζει πως
έχουν γίνει στόχος Ακρο-
δεξιών για το ζήτημα της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
«Δεν πρόκειται να μας κάμψουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία, ένα κόμμα ζυμωμένο με τους
αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας, θα
συνεχίσει να παλεύει και να προασπίζει τα λαϊκά
δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες», σημει-
ώνει στην ανακοίνωσή του.

Είδε και τον πρύτανη του ΑΠΘ 
Με τον πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης, Νίκο Παπαϊωάννου, συναντήθη-
κε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη
διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, και συζήτη-
σαν για θέματα του πανεπιστημίου. Ο πρωθυπουρ-
γός είπε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στα θέματα
της ασφάλειας και σημείωσε ότι η ασφάλεια των ΑΕΙ
θα ολοκληρωθεί με την εκπαίδευση και την τοποθέ-
τηση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότη-
τα σήμερα να προσφέρει ξενόγλωσσο πρόγραμμα
Ιατρικής με δίδακτρα, και να προσελκύει φοιτητές
από όλο τον κόσμο οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλο-
νίκη να σπουδάσουν Ιατρική», είπε ο Κ. Μητσοτά-
κης, ενώ ο πρύτανης τον ενημέρωσε πως για του
χρόνου έχουν υποβληθεί παραπάνω από 250 αιτή-
σεις για τις 60 θέσεις που υπάρχουν.

Στα Τίρανα ο Ζέρβας
Στην Αλβανία θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες ο

δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Συγκεκριμένα, θα επισκεφτεί τον Δήμο Τιράνων
το διάστημα 3-5 Φεβρουαρίου προσκεκλημένος
του δημάρχου, προκειμένου να λάβει μέρος στην
τελετή έναρξης της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Νεολαίας 2022. 
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Α
ν και δίνουν ευκαιρίες στη δι-
πλωματία, οι πρωταγωνιστές
στο μέτωπο της Ουκρανίας πα-
ραμένουν σε κατάσταση στρα-

τιωτικής ετοιμότητας, με τη Δύση να
ισχυρίζεται ότι επίκειται ρωσική εισβολή
και τη Μόσχα να διαψεύδει.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρω-
σίας Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λα-
βρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία
χθες, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης
της έντασης. Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανα-
κοίνωσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρή-
σει απέναντι στις απειλές επιβολής κυ-
ρώσεων από τις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «συ-
νεχίζουμε την έκκλησή μας για διπλωμα-

τία», αλλά «είμαστε έτοιμοι ό,τι κι αν συμ-
βεί».  Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες δυτικών ΜΜΕ, έξι πολεμικά πλοία
του ρωσικού στόλου κατευθύνονται προς
τη Μαύρη Θάλασσα, μεταφέροντας στην
Κριμαία τουλάχιστον 60 τεθωρακισμένα
και περισσότερους από 1.500 στρατιώτες.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι ο κίνδυνος
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι
πραγματικός, αναφέροντας ως σοβαρή
πιθανότητα η ενδεχόμενη επίθεση να λά-
βει χώρα κατά τις επικείμενες στρατιωτι-
κές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας με-
ταξύ 10 και 20 Φεβρουαρίου. 

Οι Αμερικανοί και άλλοι Δυτικοί κατη-
γορούν τους Ρώσους ότι έχουν προχωρή-

σει στη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρα-
τιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη από τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με 120.000 στρα-
τιώτες στα ουκρανικά σύνορα ενόψει ει-
σβολής. 

Το Κρεμλίνο επιμένει ότι δεν έχει πρό-
θεση να επιτεθεί, αλλά αξιώνει επίσημες
«εγγυήσεις» για την ασφάλεια της Ρω-
σίας, κυρίως τη νομικά δεσμευτική δια-
βεβαίωση ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει πο-
τέ μέλος του NATO, και τη μείωση των δυ-
νάμεων της Ατλαντικής Συμμαχίας στην
ανατολική της πτέρυγα στα επίπεδα όπου
βρίσκονταν το 1997.

ΗΠΑ και NATO απέρριψαν τις ρωσικές
αξιώσεις την περασμένη εβδομάδα. Η
Ουάσιγκτον άφησε πάντως ανοιχτή την

πόρτα να γίνουν διαπραγματεύσεις για
άλλα θέματα, όπως η ανάπτυξη πυραύ-
λων ή η θέσπιση αμοιβαίων ορίων στα
στρατιωτικά γυμνάσια. Και ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώ-
ρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνο-
μιλίες, «αν και οι ΗΠΑ δεν απάντησαν στα
κύρια αιτήματα της Μόσχας».

«Συγγνώμη, έγιναν λάθη, το καταλαβαίνω,
θα τα διορθώσω όλα». Τάδε έφη Μπόρις
Τζόνσον στη βρετανική Βουλή, λίγη ώρα μετά
τη δημοσιοποίηση της εσωτερικής έκθεσης
για τα διαβόητα κορονοπάρτι που έγιναν στην
Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω σκληρού lock-
down, το 2020 και το 2021. Ο 57χρονος Βρετα-

νός πρωθυπουργός, που βάλλεται πανταχό-
θεν εξαιτίας του σκανδάλου «Partygate», ξε-
καθάρισε πάντως ότι δεν πρόκειται να παραι-
τηθεί. Την ώρα που η Σκότλαντ Γιαρντ διενερ-
γεί δική της έρευνα, από την οποία μπορεί να
προκύψουν ακόμα και ποινικές ευθύνες, η
δημοτικότητα του Τζόνσον έχει πέσει στα τάρ-

ταρα, με το 62% των πολιτών να αποδοκιμάζΕΙ
τη συμπεριφορά του, ενώ σύσσωμη η αντιπο-
λίτευση απαιτεί την παραίτησή του.  «Ξεδιάν-
τροπο» και «ακατάλληλο» για οποιοδήποτε
υψηλό αξίωμα τον χαρακτήρισε ο ηγέτης των
Εργατικών Κιθ Στάρμερ, καλώντας τους βου-
λευτές των Τόρις «να βάλουν τέλος σε αυτή τη

φάρσα». Σκληρή κριτική άσκησαν και μέλη
του κόμματός του, όπως η τέως πρωθυπουρ-
γός Τερέζα Μέι, η οποία τόνισε ότι ο Τζόνσον
«είτε δεν είχε διαβάσει τα περιοριστικά μέτρα,
είτε δεν τα είχε κατανοήσει -όπως θα περίμε-
ναν από αυτόν οι πολίτες- ή θεωρούσε ότι δεν
ίσχυαν για τον ίδιο».

Συγγνώμη Τζόνσον μετά το πόρισμα-κόλαφο για τα κορονοπάρτι

Στο Λούξορ ανακαλύφθηκαν οι χαμένες σφίγγες
του Αιγύπτιου βασιλιά Αμενχοτέπ Γ’
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο σφίγγες που φύλαγαν τον νεκρικό ναό του φαραώ
Αμενχοτέπ Γ’, παππού του Τουταγχαμών, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο τον 14ο
αιώνα πΧ. Παρά τα χιλιάδες χρόνια της φθοράς, οι σφίγγες, μήκους 8 μέτρων, εξα-
κολουθούν να φέρουν το λαξευμένο ασβεστολιθικό πρόσωπο του φαραώ, ο οποίος
είναι στολισμένος με βασιλική κόμμωση και γενειάδα. Οι σφίγγες ανακαλύφθηκαν
στην αρχαία πρωτεύουσα της Θήβας, το σημερινό Λούξορ, στον ναό του Αμενχοτέπ
Γ’, τον οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ονόμαζαν «ναό των εκατομμυρίων ετών». 

Οργή στη Γαλλία από τον θάνατο γνωστού 
φωτογράφου στον δρόμο από υποθερμία
Οργή έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο τραγικός θάνατος του διάσημου Ελβετού φωτο-
γράφου Ρενέ Ρομπέρ, ο οποίος πέθανε από υποθερμία σε έναν χιονισμένο δρόμο, στο
κέντρο του Παρισιού. Ο 84χρονος Ρομπέρ έγινε γνωστός για τις φωτογραφίες διάση-
μων αστέρων του φλαμένκο της Ισπανίας. Ήταν βράδυ, στις 19 Ιανουαρίου, όταν γλί-
στρησε και έπεσε σε πολυσύχναστο δρόμο στο Παρίσι, όπου ζούσε. Αν και έμεινε στο
χιόνι επί έξι ώρες, κανένας δεν σταμάτησε για να τον βοηθήσει. «Ο Ρενέ πέθανε από
αδιαφορία», δήλωσε ένας φίλος του.

Διπλωματία με το δάχτυλο στη σκανδάλη
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Μπλίνκεν και Λαβρόφ είχαν
τηλεφωνική επικοινωνία, 
σε μια προσπάθεια
αποκλιμάκωσης της έντασης
για το Ουκρανικό



Μ
ετά τη μεγάλη βουτιά που ση-
μείωσε στη διάρκεια του 2020
εξαιτίας της πανδημίας, η οποία
«πάγωσε» τον χώρο της φιλο-

ξενίας, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
επανακάμπτει δυναμικά στις κορυφαίες πε-
ριοχές του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το
Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, από τον
Ιούλιο του 2021 και έπειτα καταγράφεται μα-
ζική επιστροφή ή/και εγγραφή νέων ακινή-
των στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης. Συγκεκριμένα, στο εμπορικό τρίγωνο
της Αθήνας, που αποτελεί και το προπύργιο
της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι αυξομει-
ώσεις των εγγεγραμμένων ακινήτων κατα-
γράφουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε σχέση με
το σύνολο των περιοχών του κέντρου. Μάλι-
στα, τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφεται
μια οριακή αύξηση (+0,20%), με τα εγγε-
γραμμένα ακίνητα να ανέρχονται σε 1.017.

Νέος Κόσμος - Θησείο - Κεραμεικός
Από τις περιοχές που εμφανίζουν ιδιαίτε-

ρη κινητικότητα το διάστημα Ιούλιος 2021 -
Δεκέμβριος 2021 είναι ο Νέος Κόσμος, το
Θησείο και η περιοχή του Κεραμεικού, όπου
καταγράφεται η μεγαλύτερη εκατοστιαία
αύξηση. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση
παρουσιάζουν περιοχές όπως το Κολωνάκι,
το Παγκράτι, τα Εξάρχεια, η Νεάπολη και το
Μουσείο.

Η ανάκαμψη της βραχυχρόνιας μίσθωσης
έρχεται ύστερα από μια ιδιαίτερα τραυματι-
κή χρονιά για τον κλάδο, όπου οι εναπομεί-
ναντες ιδιοκτήτες ακινήτων εγγεγραμμένων
σε πλατφόρμες δέχτηκαν τη χαριστική βολή
με τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στη
«χώρα του δράκου», που αποτελούσαν και

το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών τους. Οι
ακυρώσεις από Κινέζους και Ινδούς χτύπη-
σαν κόκκινο. 

Οι ιδιοκτήτες
Το μεγαλύτερο ποσοστό διαχειριζόταν

από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες ως φυσικά
πρόσωπα, τα οποία δεν εντάχθηκαν στα μέ-
τρα στήριξης.

Αντίθετα, στα μέτρα στήριξης εντάχθηκαν
μόνο οι εταιρείες-νομικά πρόσωπα διαχείρι-
σης ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Ακόμη και η ελπίδα για κάποιο εισόδημα εν-
τός του πρώτου εξαμήνου του 2020 είχε εξα-
τμιστεί. Οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν εντός
των καλοκαιρινών μηνών να κερδίσουν όσο
περισσότερες πληρότητες μπορούσαν με
σύμμαχο τη χαμηλή τιμή και την ευέλικτη
πολιτική ακύρωσης (μη κλειδωμένες κρατή-

σεις), με στόχο να μαζέψουν τη χασούρα όσο
μπορούσαν πριν αποφασίσουν αν θα παρα-
μείνουν ή όχι στην οικονομία διαμοιρασμού.

Σε σάιτ αγγελιών
Παράλληλα, πολλοί ιδιοκτήτες διαβλέ-

ποντας τα αρνητικά δεδομένα της τουριστι-
κής σεζόν ήδη από τον Ιούνιο του 2020 είχαν
εγγράψει-καταχωρίσει τα ακίνητά τους ταυ-
τόχρονα και σε σάιτ αγγελιών, διαθέτοντάς
τα προς μίσθωση μεγαλύτερης διάρκειας,
προσδοκώντας είτε το ακίνητο να μισθωθεί
για μεγαλύτερη διάρκεια στο ζητούμενο μη-
νιαίο μίσθωμα είτε να πραγματοποιηθεί κά-
ποια ικανοποιητική εισοδηματικά κράτηση
μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών αντιλή-
φθηκαν ότι οι αρχικές ζητούμενες προϋπο-
θέσεις μίσθωσης του ακινήτου τους (ύψος

μηνιαίου μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης)
δεν είχαν τελικά την επιθυμητή ανταπόκριση
από τους ενοικιαστές μακροχρόνιας μίσθω-
σης, με αποτέλεσμα τα εισοδήματά τους όλο
αυτό το διάστημα να παραμένουν μηδενικά.
Λόγω των άνωθεν δεδομένων, αρκετοί ιδιο-
κτήτες αποφάσισαν να προβούν αυτοβού-
λως σε μειώσεις των ζητούμενων μηνιαίων
μισθωμάτων και ταυτόχρονα να αυξήσουν τη
διάρκεια μίσθωσης στα 3 έτη, που αποτελεί
νομοθετικά και τη μικρότερη διάρκεια οικι-
στικής μίσθωσης.
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Πώς φορολογείται η εκτός Ελλάδας δωρεά περιουσιακών στοιχείων
Απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις από τον φόρο δω-

ρεών Έλληνες υπήκοοι σε περιπτώσεις δωρεών κινητών
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίσθηκε
πρόσφατα από τη Βουλή, απαλλάσσονται από τον φόρο
δωρεάς οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που
βρίσκονται, κατά τον χρόνο της δωρεάς, στην αλλοδαπή
και πραγματοποιούνται προς Έλληνες υπηκόους οι οποί-
οι είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή για 20 τουλάχι-

στον συνεχόμενα έτη και δεν έχουν μετεγκατασταθεί κα-
τά τον χρόνο της δωρεάς στην Ελλάδα. Και τούτο διότι οι
ως άνω δωρεοδόχοι που κατοικούν για χρονικό διάστημα
πλέον των 20 ετών εκτός Ελλάδας έχουν αποξενωθεί από
την οικονομική ζωή της χώρας μας και τεκμαίρεται ότι
έχουν αποκτήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία στην αλ-
λοδαπή.

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω απαλλαγή
περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και

υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα,
εφόσον τα συγκεκριμένα πρόσωπα εγκαταστάθηκαν στην
αλλοδαπή εξαιτίας αυτής τους της ιδιότητας. Υπενθυμίζε-
ται ότι σε φόρο δωρεάς υπόκεινται κατ’ αρχάς η περιουσία
(κινητή ή ακίνητη) που βρίσκεται στην Ελλάδα και δωρίζε-
ται, η κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου που βρίσκεται
στην αλλοδαπή και δωρίζεται και η κινητή περιουσία που
ανήκει σε αλλοδαπό υπήκοο και δωρίζεται σε Έλληνα ή
αλλοδαπό υπήκοο με κατοικία την Ελλάδα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αυξημένη ζήτηση για περιοχές
του κέντρου της Αθήνας - Πλήγμα
οι ακυρώσεις από Κίνα, Ινδία 

Ανακάμπτει η αγορά 
βραχυχρόνιας μίσθωσης 
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Μ
ε... συμβολικό ελάχιστο επι-
τόκιο 0,35% θα χρηματοδοτη-
θούν από τις τράπεζες τα δά-
νεια που προορίζονται για

συγκεκριμένα έργα πέντε βασικών πυλώ-
νων του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Ο οδικός
χάρτης των χρηματοδοτήσεων αναλύεται
σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα και του αναπληρωτή
υπουργού Θόδωρου Σκυλακάκη. 

Τα κριτήρια
Α. «Πράσινη» μετάβαση: Ο προϋπολο-

γισμός των επενδύσεων σε «πράσινους»
στόχους πρέπει να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο 20% του συνολικού κόστους του
σχεδίου. 

Β. Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ο
προϋπολογισμός για ψηφιακές επενδύ-
σεις πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχι-
στον στο 10% του συνολικού ύψους. 

Γ. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη: Ο
ελάχιστος προϋπολογισμός των σχετικών
δράσεων πρέπει να ανέρχεται τουλάχι-
στον στο 10% του συνολικού κόστους. 

Δ. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέ-
σω συνεργασιών, εξαγορών και συγχω-
νεύσεων: Στις υφιστάμενες και στις νέες
συνεργασίες τουλάχιστον το 20% των επι-
λέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχε-
δίου αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που

γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνερ-
γασίας. Στις περιπτώσεις εξαγορών και
συγχωνεύσεων ο τζίρος κατά τα τρία προ-
ηγούμενα έτη πρέπει να είναι μεγαλύτε-
ρος κατά τουλάχιστον 50% από τον τζίρο
της επιχείρησης που εξαγοράστηκε από
άλλον όμιλο.

Ε. Εξωστρέφεια: Η επιλεξιμότητα των
επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την
ύπαρξη εναλλακτικά μέσου όρου εξαγω-
γικής δραστηριότητας του επενδυτή σε
ποσοστό 15% επί του κύκλου εργασιών
και ελάχιστο προϋπολογισμό εξαγωγών
τουλάχιστον 15%. 

Ποιοι μένουν εκτός
Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται η

αγορά γης, η κατασκευή κτιρίων, ο εξο-
πλισμός, τα μεταφορικά μέσα, οι αποσβέ-
σεις, η μισθοδοσία των εργαζομένων, οι
μετακινήσεις και τα έξοδα λειτουργίας, οι
υπηρεσίες τρίτων, τα αναλώσιμα, το κό-
στος ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, το
κόστος κεφαλαίων, τα κεφάλαια κίνησης
και οι δαπάνες προώθησης. Αντιθέτως
από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

αποκλείονται οι εξής δράσεις:
1. Όσες απαγορεύονται από την εθνική

νομοθεσία.
2. Όσες περιορίζουν τα ατομικά δικαιώ-

ματα και τις ατομικές ελευθερίες ή πα-
ραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

3. Αμυντικές δραστηριότητες που απαγο-
ρεύονται από το διεθνές δίκαιο. 

4. Προϊόντα καπνού.
5. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από

τον κανονισμό Horizon Europe.
6. Τυχερά παιχνίδια. 
7. Εμπόριο σεξ και συναφείς υποδομές,

υπηρεσίες και μέσα.
8. Δράσεις που αφορούν ζώντα ζώα για

πειραματικούς και επιστημονικούς
σκοπούς.

9. Ανάπτυξη ακινήτων.
10. Funds που αποσκοπούν στην εκποί-

ηση περιουσιακών στοιχείων. 

11. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμο-
γή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής.

12. Ορυκτά καύσιμα. 
13. Δράσεις που συνδέονται με την εκ-

πομπή αερίων του θερμοκηπίου. 
14. Επενδύσεις που αφορούν χώρους

υγειονομικής ταφής αποβλήτων, απο-
τεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής
βιολογικής επεξεργασίας.

15. Δράσεις όπου η μακροπρόθεσμη διά-
θεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το
περιβάλλον.

Νέα μέτρα για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων με
μεγάλη έκθεση στο ενεργειακό κόστος επεξεργάζεται
η κυβέρνηση, επιδιώκοντας και με αυτό τον τρόπο να
αναχαιτίσει τα πλήγματα που δέχεται η ανταγωνιστικό-
τητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας προανήγγειλε τη στοχευμένη αύξηση της επι-
δότησης για τις επιχειρήσεις στο 75% έναντι του 50%
που ισχύει σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενεργειακό
κόστος των επιχειρήσεων βρίσκεται υψηλά στην ατζέν-
τα της κυβερνητικής πολιτικής.

Αν και το σχετικό αίτημα έχει σταλεί για έγκριση στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, πληροφορίες
αναφέρουν πως δύσκολα θα πάρει το «πράσινο φως»
εντός Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυ-
βέρνηση δεσμεύεται για την εφαρμογή του μέτρου
αμέσως μόλις λάβει την έγκριση, με τον υπουργό ΠΕΝ
να διευκρινίζει πως θα αφορά μόνο συγκεκριμένους
κλάδους που έχουν υψηλή εξάρτηση από την ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια πρώτη εικόνα των δι-
καιούχων του νέου μέτρου δίνεται με την τροπολογία
του υπουργείου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 18 Ια-
νουαρίου, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώ-
σεις από την κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία αναφέρει πως ως προς
τον καθορισμό των δικαιούχων επιδότησης λαμβάνον-
ται υπόψη «οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, οι κα-
τηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικεί-
μενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμο-
λογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας». Σε περί-
πτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες περί μη έγ-
καιρης απάντησης από την DG Comp εντός του Φε-
βρουαρίου, η επιδότηση στα μη οικιακά τιμολόγια θα
εφαρμοστεί οριζόντια.

Μιχάλης Μαστοράκης

Νέα μέτρα από το ΥΠΕΝ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Ποιες δράσεις θα 
χρηματοδοτηθούν γενναία 
και ποιες αποκλείονται

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ελλάδα 2.0»: 
Με επιτόκιο 0,35% 
τα δάνεια έργων αιχμής



Π
ιθανότατα θα συνεχιστεί το ποντά-
ρισμα στο ελληνικό χρηματιστήριο
ενόψει της 3μηνιαίας αναδιάρ-

θρωσης των δεικτών MSCI, που θα ανακοι-
νωθούν την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, με τις
όποιες μεταβολές να ισχύουν από Τρίτη 1
Μαρτίου. Σύμφωνα με τη Merit Sec., η μα-
κροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με
τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 882
μονάδες. Τεχνικά, όσο ο Γενικός Δείκτης
αρνείται να δώσει κλεισίματα χαμηλότερα
των 911 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών)-906
(εκθετικός ΚΜΟ 90 ημερών), ή έστω χαμη-
λότερα των 900-897 μονάδων (απλός ΚΜΟ
200 ημερών), υπερέχει το σενάριο που θέ-
λει κίνηση προς τετραψήφια νούμερα, με
ενδιάμεση αντίσταση στις 960 μονάδες. Σε
περίπτωση καθοδικής διαφυγής χαμηλό-
τερα των 897, οι επόμενες στηρίξεις στις
888 και 882 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών). Για τον δείκτη της υψηλής κεφα-
λαιοποίησης, στο στόχαστρο των αγορα-
στών οι 2.300, 2.366-2.371 και 2.390 μονά-

δες. Αντίθετα οι πωλητές στοχεύουν να δο-
κιμάσουν τις στηρίξεις στις 2.245 (απλός
ΚΜΟ 90 ημερών), 2.200 (εκθετικός ΚΜΟ

60 ημερών), 2.195, 2.170 (απλός ΚΜΟ 200
ημερών) και 2.125 (εκθετικός ΚΜΟ 200
ημερών).

Όμιλος ΝΝ: Ολοκλήρωσε 
την απόκτηση της MetLife 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης
από τον Όμιλο NN των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα,
ύστερα από τις εγκρίσεις των αρμόδιων
Εποπτικών Αρχών και της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η
απόκτηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση
της ΝΝ στην ελληνική αγορά και αναμένε-
ται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εται-
ρεία στον ασφαλιστικό κλάδο. Επιπρόσθε-
τα, θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες
ανάπτυξης και θα εμπλουτίσει τις δυνατό-
τητες διανομής της NN. Η MetLife θα ενσω-
ματωθεί στην ΝΝ Hellas με οδηγό τις αξίες
«Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δε-
σμευόμαστε», εστιάζοντας στους ασφαλι-
σμένους και την ελληνική κοινωνία, σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση. Η πρόεδρος και
διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas,
Μαριάννα Πολιτοπούλου, αναλαμβάνει και
τη θέση της προέδρου και διευθύνουσας
συμβούλου της MetLife στην Ελλάδα, η
οποία είναι πλέον μέλος του Ομίλου NN.

ΕΛΠΕ: Ο Βασίλειος Τσάιτας νέος
γενικός διευθυντής Οικονομικών

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Συμμε-
τοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη 1
Φεβρουαρίου 2022 ο Βασίλειος Τσάιτας
ανέλαβε τα καθήκοντα του γενικού διευ-
θυντή Οικονομικών Ομίλου. Ο κ. Τσάιτας
είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος ΜΒΑ από
το INSEAD, καθώς και μέλος του Associ-
ation of Chartered Certified Accountants
(ACCA), ενώ διαθέτει 20ετή επαγγελματι-
κή εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας, με
ειδίκευση σε θέματα οικονομικών και
στρατηγικής. Εργάζεται στον Όμιλο Ελ-
ληνικών Πετρελαίων από το 2011.

HDB: Νέα συνεργασία με την ELTI
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ελληνική

Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί επί-
σημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μα-
κροπρόθεσμων Επενδυτών (European As-
sociation of Long-Term Investors - ELTI).
Η ELTI είναι ένας σύνδεσμος που στοχεύει
στην προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύ-
σεων σύμφωνα με τους στόχους και τις
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την προώθηση της βιώσιμης, έξυπνης
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Μέσα
από τη νέα αυτή συνεργασία, η HDB κάνει
πράξη τη δέσμευσή της για συνεχή στήριξη
και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα των νεοφυών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Interlife ΑΑΕΓΑ προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επι-
χειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 ύστερα από από-
φαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοί-
νωση στο επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών
της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τους στόχους της
εταιρείας για το 2021, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην
ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2020 καθώς και στην
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021, και συγκεκριμένα,

τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής: 
1. Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.
2. Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με
στόχο τη μέγιστη δυνατή πρόσοδο και έμφαση στην ελαχι-
στοποίηση των κινδύνων.
3. Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες
ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.
4. Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρε-
σιών.
5. Συνεχής εκσυγχρονισμός και βελτίωση των πληροφορια-
κών συστημάτων της εταιρείας.
6. Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θε-
σμικό πλαίσιο SOLVENCY II.
Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

Η Eurobank συμπεριλήφθηκε στον διεθνή δείκτη ισότη-
τας των φύλων Bloomberg Gender Equality Index (GEI)
2022, έναν τροποποιημένο σταθμισμένο δείκτη κεφα-
λαιοποίησης της αγοράς που στοχεύει στην παρακολού-
θηση των επιδόσεων δημόσιων εταιρειών που έχουν δε-
σμευτεί για τη διαφάνεια σχετικά με την αναφορά δεδο-
μένων που αφορούν το φύλο. Ο δείκτης καταγράφει τις
επιδόσεις των εταιρειών στο πεδίο της ισότητας των φύ-
λων στη βάση πέντε πυλώνων: γυναικεία ηγεσία και τα-
λέντο, ισοτιμία στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, κουλ-
τούρα συμπερίληψης, πολιτικές κατά της σεξουαλικής
παρενόχλησης και πολιτικές για τη γυναικεία ενδυνά-
μωση. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση
της δέσμευσης της Eurobank, ενός ομίλου που κατα-

γράφει υψηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης πάνω
από 60% του συνόλου των εργαζομένων, να στηρίζει τις
γυναίκες εργαζόμενες σε κάθε στιγμή της καριέρας
τους, καθώς και της προσήλωσής της στην εφαρμογή
των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Gover-
nance) σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του ομίλου.

Στον δείκτη ισότητας φύλων του Bloomberg η Eurobank

Interlife: Χωρίς αποκλίσεις οι στόχοι για το 2021
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Έργο ασφαλείας υλοποιεί
για το «Ελ. Βενιζέλος» 
η Intracom Telecom

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνια-
κών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε την υπογραφή
συμφωνίας με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για την
αναβάθμιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών του. Αξιο-
ποιώντας τη σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού SISC2 της In-
tracom Telecom, ο ΔΑΑ θα έχει τη δυνατότητα ταυτοποί-
ησης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων, καθώς και
ενεργοποίησης συναγερμών και εντοπισμού περιστατικών
παραβίασης της περιμέτρου επιτήρησης. Συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο της σύμβασης, η Intracom Telecom ανέλαβε τον
σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ραντάρ επί-
γειας επιτήρησης (GSR), αισθητήρων ανίχνευσης εισβολής
οπτικών ινών, καμερών νυχτερινής όρασης και πλατφόρμας
διαχείρισης και ενοποίησης λογισμικού PSIM, διασφαλί-
ζοντας την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και ενσωμάτωση με
τα υπάρχοντα συστήματα, χρησιμοποιώντας τη λύση SISC2
για επιτήρηση, συνεργασία, συντονισμό και διαχείριση ποι-
κίλων περιστατικών φυσικής ασφάλειας.

Νέα γραφεία στη Γλυφάδα άνοιξε η IWG
Η IWG, εταιρεία παροχής ευέλικτων χώρων εργασίας με

παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο, ανοίγει τα πρώτα της γρα-
φεία στα νότια προάστια της Αθήνας, στη Γλυφάδα, στα μέσα
Φεβρουαρίου 2022. Τα νέα γραφεία θα λειτουργήσουν με το
brand Regus της IWG (International Workplace Group),
εταιρεία-ομπρέλα των brands Regus και Space, που έχει
παρουσία στη χώρα μας από το 1998 στο κέντρο της Αθήνας,
στην Καλλιθέα, στο Μαρούσι και στη Θεσσαλονίκη. Στη Γλυ-
φάδα, σε έναν χώρο 900 τετραγωνικών μέτρων που εκτείνε-
ται σε τρεις ορόφους, η IWG θα δημιουργήσει 26 ιδιωτικά
γραφεία, δύο αίθουσες συνεδριάσεων και 16 μεμονωμένες
θέσεις εργασίας για όλους όσοι επιθυμούν να εξοικονομή-
σουν από τα πάγια έξοδα γραφείου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ολοκλήρωσε το ερευνητικό 
έργο Emission η Space Hellas

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο
Emission από τη Space Hellas, συντονιστή του
έργου, και τους συμμετέχοντες φορείς, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, Draxis Περιβαλλοντική και ΕΝCO. Το έρ-
γο Emission αφορά
την ανάπτυξη πληρο-
φοριακής πλατφόρ-
μας παρακολούθησης
και καταγραφής των
συνθηκών ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης σε
αστικό περιβάλλον έξυπνης πόλης, μέσω ασύρ-
ματου δικτύου αισθητήρων. Το Emission εστιάζει
στην παρακολούθηση των αέριων και σωματιδια-
κών ρύπων που σχετίζονται με σοβαρές επιπτώ-
σεις στην ανθρώπινη υγεία και για τους οποίους
υπάρχει ιστορικό υψηλών επιπέδων ή και υπερ-
βάσεων ορίων συγκέντρωσης στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Αθήνας. Αντικείμενο του έργου ήταν η
συμπλήρωση και πύκνωση του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔ-
ΠΑΡ) εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
της Αττικής, με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για
τη μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε περιοχές που
δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Επέστρεψε
ασφάλιστρα 1,2 εκατ. ευρώ

Οι κάτοχοι του προγράμματος Ασφαλιστικός
Γονέας εξασφάλισαν 1,2 εκατ. ευρώ το 2021, ως
επιστροφή ασφαλίστρων μέσα από τις αγορές
τους. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι του προγράμμα-
τος Ασφαλιστικός Γονέας εξασφάλισαν το ποσό
αυτό κάνοντας τις καθημερινές τους αγορές
στις συμβεβλημένες με το πρόγραμμα επιχει-
ρήσεις. Το πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας
παρέχεται δωρεάν και αποκλειστικά από την
Ευρωπαϊκή Πίστη σε όλη την κοινωνία και όλα
αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει συνεργασίες με
περισσότερες από 100 κορυφαίες επιχειρήσεις
σε ένα δίκτυο με πάνω από 2.000 σημεία εξυπη-
ρέτησης.

Συνεργασία Pricefox με την
Accelerant Insurance Europe

Το Pricefox ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας
του με την Accelerant Insurance Europe SA/NV, η
οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω του νό-
μιμου εκπροσώπου της μ2 Ασφάλειες ΑΕ. Το Price-
fox υποστηρίζεται από την εμπειρία και την επιχει-
ρηματική αφοσίωση δύο πολύ ισχυρών εταίρων,
του Ομίλου Antenna και της Compare Europe
Group, μέλους της Nova Founders Capital. Το
Pricefox εντάσσει στην πλατφόρμα την Accelerant
Ασφαλιστική, φτάνοντας συνολικά τις 18 συνεργα-
σίες, και θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τις συνεργα-
σίες τούς επόμενους μήνες. 
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Μυτιληναίος και ΑΒΑΞ 
οι ανάδοχοι για το 
FlyOver στη Θεσσαλονίκη

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

Η εταιρεία Cryred Investments Limited (στο εξής, ο
προτείνων) δήλωσε ότι στις 28 Ιανουαρίου 2022 απέκτη-
σε συνολικά 1.308 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Νίκας»
έναντι 1,24 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν αυτής της απόκτη-
σης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει
άμεσα και έμμεσα ο προτείνων στην εταιρεία διαμορ-
φώθηκε σε περίπου 98,85% από περίπου 95,05% που
ήταν στις 21/01/2022.

Μ
ετά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προ-
σφορών, ανακοινώνεται ο προσωρινός ανά-
δοχος από το υπουργείο Υποδομών και Μετα-

φορών για το οδικό έργο μέσω ΣΔΙΤ «Νέα Ανατολική
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης» (FlyOver), προ-
ϋπολογισμού 373 εκατ. ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος
του έργου είναι η Ένωση Προσώπων ΑΒΑΞ ΑΕ - Μυτι-
ληναίος ΑΕ. Επόμενο βήμα είναι η συμβασιοποίηση
του έργου και η έναρξη των κατασκευαστικών εργα-
σιών μέχρι το τέλος του έτους. Η Νέα Ανατολική Περι-
φερειακή Οδός Θεσσαλονίκης (FlyOver) θα είναι ένας
νέος, υπερσύγχρονος εναέριος αυτοκινητόδρομος,
που θα εξασφαλίσει οριστική λύση στο κυκλοφορια-
κό πρόβλημα της πόλης, καθώς θα κάνει τις μετακι-
νήσεις πιο γρήγορες και ασφαλείς, με απόλυτο σεβα-
σμό στο περιβάλλον. Αναλυτικά, το έργο αφορά την
κατασκευή μιας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου
(ΥΤΛ, το λεγόμενο FlyOver), μήκους περίπου 13,5 χι-
λιομέτρων, εκ των οποίων τα 4 χλμ. σε συνεχή γέφυ-
ρα, με 4 λωρίδες, δύο συν λωρίδα έκτακτης ανάγκης
(ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση. Στα στοιχεία του έργου περι-
λαμβάνονται, επίσης, εννέα ανισόπεδοι κόμβοι, οκτώ
νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες. Δημιουργείται
έτσι ένας οδικός άξονας υψηλών προδιαγραφών, που
θα επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του
αστικού ιστού, μειώνοντας τον όγκο των αυτοκινήτων
που θα κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
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Ε
μβόλιμη αγωνιστική
γίνεται Τετάρτη και
Πέμπτη στη Super
League 1, προκειμέ-

νου να συμπτυχτούν οι ημερομη-
νίες για να τελειώσει το πρωτά-
θλημα τη 15η Μαΐου, και το
ντέρμπι των «κιτρινόμαυρων»
του «Κλεάνθης Βικελίδης» ανά-
μεσα στον Άρη και την ΑΕΚ παίρ-
νει όλο το focus και για τη δολο-
φονία του νεαρού οπαδού των
γηπεδούχων. 

Με φόντο την έξοδο στο Con-
ference League αν νικήσει ο
Άρης, μπορεί να πλησιάσει στον
πόντο τη γεμάτη προβλήματα
ΑΕΚ, εφόσον, βέβαια, του επι-
στραφούν οι έξι βαθμοί τιμωρίας,
καθότι κρίθηκε ένοχος πλαστο-

γραφίας του δελτίου του Σκοπια-
νού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ. Με
δική της νίκη, η ΑΕΚ απαλλάσσε-
ται από τον εφιάλτη των τριών σε-
ρί ηττών στην έδρα της.

Ματς-φωτιά είναι και αυτό του
ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό. Οι
Κρητικοί θέλουν νίκη για να πλη-
σιάσουν την Ευρώπη και οι «πρά-
σινοι» για να μην απομακρυν-
θούν από αυτή. Παρομοίως, σού-
περ ντέρμπι καθίσταται και η
αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπο-
λης με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Επτά
ομάδες παλεύουν για τις τρεις
θέσεις εξόδου στο Conference. 

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός
υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο
Φάληρο, στο ίδιο γήπεδο που θα
τον φιλοξενήσει και την προσε-

χή Τετάρτη στη ρεβάνς της ήττας
του 2-1 στο Αγρίνιο για τους «8»
του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ
με την πολύ καλή αγωνιστική
του κατάσταση θα αντιμετωπίσει
στη Ριζούπολη τον ουραγό
Απόλλωνα, ο οποίος άλλαξε τον
τέταρτο προπονητή του από την
αρχή της σεζόν. 

Ο Μπάμπης Τεννές θα είναι,
μάλλον, στον πάγκο. Στο Παν-
θεσσαλικό, ο Βόλος, μετά τη
σπουδαία νίκη του 2-1 επί της
ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, υποδέχεται τον
Ιωνικό, νικητή 2-1 του Ατρομή-
του στο γειτονικό ντέρμπι της
Νεάπολης την περασμένη αγω-
νιστική. Στο Περιστέρι, ο Ατρό-
μητος δίνει ένα ακόμα ματς επι-
βίωσης στην κατηγορία, υποδε-

χόμενος τη Λαμία. Υπενθυμί-
ζουμε ότι μία ομάδα υποβιβάζε-
ται απευθείας και η προτελευ-
ταία δίνει αγώνες μπαράζ με
ομάδα της Super League 2. 

Το πλήρες πρόγραμμα: Τετάρ-
τη: Αστέρας Τρ. - ΠΑΣ Γιάννινα
(15.00 Nova), Ολυμπιακός - Πα-
ναιτωλικός (17.15 Nova), ΟΦΗ -
Παναθηναϊκός (17.15 Cosmote
TV), Άρης - ΑΕΚ (19.30 Nova),
Βόλος - Ιωνικός (19.30 Cosmote
TV), Απόλλων Σμ. - ΠΑΟΚ (21.30
Cosmote TV). Πέμπτη: Ατρόμη-
τος - Λαμία (17.15 Nova).

Άρης - ΑΕΚ για γόητρο και Ευρώπη

Πλήρης αγωνιστική 
στη Super League 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 20 αγώνες

Ολυμπιακός................47

ΠΑΟΚ..........................38

ΑΕΚ.............................36

Παναθηναϊκός............30

ΠΑΣ Γιάννινα ..............30

Αστέρας Τρ..................29

Άρης............................26

ΟΦΗ ............................26

Βόλος..........................24

Παναιτωλικός.............21

Λαμία ..........................18

Ιωνικός .......................17

Ατρόμητος ..................10

Απόλλων Σμ................9



Ο Ισπανός Άντριαν Κορδέρο Βέγ-
κα, που δεν είναι διεθνής και έμεινε
στην πρόσφατη ιστορία ως «η χειρό-
τερη διαιτησία όλων των εποχών»,
ορίστηκε από τον Άγγλο αρχιδιαιτη-
τή Μαρκ Κλάτενμπεργκ για να σφυ-
ρίξει τον πιο σημαντικό αγώνα σή-
μερα, ανάμεσα στον Άρη και την
ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο
Βέγκα είναι ο μοναδικός διαιτητής
παγκοσμίως που στο παιχνίδι Γρα-
νάδα - Βαλένθια 2-1 τον Δεκέμβριο
του 2020 έδωσε τρεις κόκκινες κάρ-
τες σε διάστημα δέκα λεπτών (60’-
70’) σε έναν παίκτη της γηπεδούχου
και δυο της φιλοξενούμενης. Έχασε
νωρίς τον έλεγχο του αγώνα όταν
αγνόησε το VAR και δεν απέβαλε τον
Τζέισον της Βαλένθια που χτύπησε τον Κένεντι. Και μετά, προσπάθησε να το μαζέψει μοιράζοντας κίτρινες και κόκκι-
νες κάρτες. Σύνολο εννέα, ενώ έδωσε και 31 φάουλ! Στάθηκε λίγος για ένα σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας παιχνί-
δι. Έγινε… ανέκδοτο σε όλη την Ισπανία και όχι μόνο. Κι ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ τον έφερε στην Ελλάδα για μία επίσης
μεγάλης βαθμολογικής σημασίας αναμέτρηση.

«Γκαφατζής» διαιτητής στο Άρης - ΑΕΚ Κόλερ ή Πογιέτ για την Εθνική
Ο Ελβετός Μαρσέλ Κόλερ και ο Ουρουγουανός

Γουστάβο Πογιέτ είναι υποψήφιοι για την Εθνική
ομάδα ποδοσφαίρου. Ο πρώτος είχε στην Μπό-
χουμ παίκτη τον Φάνη Γκέκα, ο οποίος υπό τις
οδηγίες του αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της
Μπουντεσλίγκα με 20 γκολ. Εργάστηκε και στην
εθνική Αυστρίας, την οποία οδήγησε στα τελικά
του Euro 2016. Ο Πογιέτ εργάστηκε στην ΑΕΚ την
περίοδο 2015-16. Αύριο η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Στην Πόρτο ο Ρούμπεν Σεμέδο

Ο Ολυμπιακός… ξεφορτώθηκε στην Πόρτο τον
διεθνή Πορτογάλο κεντρικό μπακ Ρούμπεν Σεμέ-
δο, που προκάλεσε την κοινή γνώμη όταν κατηγο-
ρήθηκε για τον βιασμό νεαρής κοπέλας, αλλά και
τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, όπως και για
συμμετοχή του σε κορονοπάρτι. Ο Σεμέδο δόθη-
κε δανεικός για 500.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι
και αν η Πόρτο θελήσει να τον κρατήσει, θα πλη-

ρώσει 6 εκατ. ευρώ.

Στην ΑΕΚ 
ο Σουηδός Φράνσον
Η ΑΕΚ «πονούσε» στη θέση του αμυντι-

κού χαφ και πήρε τον καλύτερο για τα μέ-
τρα της. Πρόκειται για τον 27χρονο Σουηδό

Αλεξάντερ Φράνσον που έμεινε ελεύθερος
από τη Νόρκεπινγκ. Η «Ένωση» θα κινηθεί και

στο παζάρι των ελεύθερων παικτών και έχει ήδη
προσεγγίσει τον Ουρουγουανό, επίσης αμυντικό
μέσο, Κριστιάν Ολίβα, που έμεινε ελεύθερος από
την Κάλιαρι. 

Στο Νο9 η Μιχαέλα Λάκη
Στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης junior

έφτασε η Ελληνίδα τενίστρια Μιχαέλα Λάκη (16
ετών), μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις της στο
Australian Open Junior, όπου προκρίθηκε για
πρώτη φορά στα προημιτελικά. Η, δε, συμπαί-
κτριά της στο ίδιο τουρνουά, 18χρονη Δήμητρα
Παύλου, είναι στο Νο140. Οι δυο τους κέρδισαν
ένα ματς στο διπλό της Μελβούρνης. 

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία του Παναθηναϊκού, που απέκτη-
σε δανεικό μέχρι τέλους της σεζόν τον διεθνή Σέρβο μεσοεπιθε-
τικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από τη γερμανική Χόφενχαϊμ. Είναι 27
ετών, 23 φορές διεθνής και αγωνίζεται στις θέσεις «8» και
«10». Πριν από δυο χρόνια ο Γκατσίνοβιτς είχε δοθεί από την
Άιντραχτ στη Χόφενχαϊμ, ως αντάλλαγμα για τον Στίβεν Τζούμ-
περ που φέτος παίζει στην ΑΕΚ.

Απειλούν 
τον Κλάτενμπεργκ

Στην πρώτη του συνέντευξη στην Ελλάδα, στην εκπομπή του Ντέμη Νικολαΐδη (Nova),
ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ τόνισε ότι δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα. 
Για την περίφημη φάση στο ματς ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, όπου μόλις πέτυχαν γκολ οι Κρητικοί ο διαιτητής Φωτιάς 
με τον VARista Τζοβάρα πήγαν πίσω τη φάση και έδωσαν πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, 
ο Κλάτενμπεργκ τόνισε ότι ήταν λάθος απόφαση ο καταλογισμός.
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Επιτυχία, ο ΠΑΟ πήρε Γκατσίνοβιτς
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

•  Σοφία Βόσσου και Λένα Αλκαίου
μαζί, για περιορισμένο αριθμό
μουσικών παραστάσεων!

• Ο παίκτης του «Top chef»
Σωτήρης Βασιλείου κατέθε-
σε αγωγή ύψους 100.000
ευρώ εναντίον του Ατζούν
Ιλιτζαλί για ηθική βλάβη.

•  Η πρωταγωνίστρια της σειράς
«Σκοτεινή θάλασσα» Χαρά Μάτα
Γιαννάτου είναι ζευγάρι με τον
κούκλο ηθοποιό Γιάννη Νιάρρο.

•  «Φουντούκι» αποκαλεί
χαϊδευτικά τον 3,5 μηνών
γιο της η Κατερίνα Στι-
κούδη.

•  Η επιτυχία του Μιχάλη Ρακιντζή
«Δικός σου για πάντα» ακούστηκε
στη σειρά του BBC «The Tourist»
ερμηνευμένο από τον πρωταγωνι-
στή Άλεξ Δημητριάδη.

•  Τρεις χιλιάδες καλεσμέ-
νους θα έχουν στον γάμο
τους ο θεατρικός παραγω-
γός Μαυρίκιος Μαυρικίου
και η Ιλάειρα Ζήση.

•  Μπαμπάς θα γίνει ο ηθοποιός
Γιώργος Πυρπασόπουλος. Η σύν-
τροφός του είναι σε προχωρημένη
εγκυμοσύνη.

•  Η Έλενα Παπαρίζου
έκλεισε τα 40 και πόζαρε
ευτυχισμένη στο πλευρό
του συζύγου της Ανδρέα
Καψάλη.

•  Νέο σίριαλ για την ΕΡΤ ετοιμάζει
η Όλγα Μαλέα. Πρόκειται για μια
βιογραφική σειρά, με θέμα τη νεα-
νική ζωή της Μαρίας Κάλλας.

•  Η Αγγελική Ηλιάδη επι-
στρέφει στη «Φάρμα»!

* «Δεν είναι ωραίο, για ένα λάθος
που έκανα πριν από 14 χρόνια, να
με δικάζουνε», ξέσπασε η Όλγα
Κιουρτσάκη. Τα βίντεο δείχνουν
την κόρη της Άντζελας Δημητρίου
να τραγουδά σε μεγάλη πίστα χω-
ρίς επιτυχία.

Σ
ήμερα η τελευταία πράξη του δράματος για
τον αδικοχαμένο νεαρό ηθοποιό Πάνο Νά-
τση. Η απαρηγόρητη οικογένεια, η λατρεμέ-
νη του σύντροφος, φίλοι και συνάδελφοι του

31χρονου πρωταγωνιστή θα τον συνοδέψουν στις 3.00
το μεσημέρι, στο Νεκροταφείο Σχιστού, για το οδυνηρό
αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα.

Τις δραματικές αυτές ώρες, σε μια κίνηση ύστατης
αγάπης, στήριξης και προσφοράς στη μνήμη του, οι
οικείοι του ανακοίνωσαν την επιθυμία αντί στεφά-
νων να ενισχυθεί με δωρεές η ΜΚΟ «Women in
Need» για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
κατά των γυναικών. Παράκλησή τους, ωστόσο, να
μην παραστούν δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συ-
νεργεία, να σεβαστούν τον πόνο στο ύστατο αντίο του
παιδιού τους. 

Ο καλλιτεχνικός κόσμος παραμένει σοκαρισμένος
από τον αιφνίδιο χαμό του ταλαντούχου Πάνου Νάτση,
που σκοτώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε τρο-
χαίο με τη μοτοσικλέτα του. Τα όνειρα ζωής, τα σχέδια
γάμου με τη Διονυσία του, οι πλάκες και τα γέλια στα
γενέθλια της ηθοποιού Αλεξάνδρας Ταβουλάρη το μοι-
ραίο βράδυ, όλα έσβησαν στο φορείο του ασθενοφό-
ρου που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
«Ερυθρός Σταυρός» χωρίς αναπνοή, χωρίς ζωή.

Τραγωδία χωρίς τέλος
Η μητέρα του ηθοποιού, λόγω σοβαρών προβλη-

μάτων υγείας, δεν θα μάθει ποτέ πως ο βενιαμίν της
ταξίδεψε μακριά, ενώ η Μαρίνα Νάτση, μη αντέχον-
τας τη σιωπή θανάτου, έγραψε στο διαδίκτυο, θρη-
νώντας για τον αδελφό της: «Πουλί μου, έφυγες και
πέταξες ψηλά και ποιος θα ζεσταίνει τις καρδιές μας;
Άφησες την αγκαλιά μας αδειανή. Μικρέ μου αδερ-
φούλη, Πάνο μου».

Η οικογένεια θα δοκιμαστεί σκληρά εκ νέου, όταν θα
ξεκινήσει η προβολή της τηλεοπτικής σειράς «Σέρρες»
του Γιώργου Καπουτζίδη, με τον Πάνο Νάτση να «ζων-
τανεύει» για τελευταία φορά στη μικρή οθόνη, στον ρό-
λο του Οδυσσέα. 

«Να σου λέω πόσο σ’ αγαπώ»
Η νεαρή μουσικός Διονυσία Γεωργιάδου, η επί χρό-

νια σύντροφός του, αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την
πραγματικότητα. Η γυναίκα που μαζί της έκανε όνειρα
για ένα κοινό μέλλον, οικογένεια και παιδιά, ανάρτησε
ένα συνταρακτικό ερωτικό κείμενο της Αγγλίδας
Sarah Kane, που αυτοκτόνησε στην ηλικία των 28
ετών, το 1999.

«Να σε θέλω το πρωί αλλά να σ’ αφήνω να κοιμηθείς
λίγο ακόμα. Και να φιλάω την πλάτη σου, και να χαϊ-
δεύω το δέρμα σου. Και να σου λέω πόσο μα πόσο αγα-
πώ τα μαλλιά σου, τα μάτια σου, τα χείλη σου, τον λαιμό
σου, το στήθος σου (...) Και να χαζεύω τις φωτογραφίες
σου. Και να παρακαλάω να σ’ ήξερα μια ζωή. Και ν’
ακούω τη φωνή σου στο αυτί μου».

«Πουλί μου,
έφυγες ψηλά»



Μεγαλώνει ο μπέμπης

Ο νεογέννητος γιος της Μάρας Δαρμουσλή και
του γνωστού σεφ Βασίλη Τσατσάκη έχει κλέψει
την καρδιά των διάσημων γονιών του. Ο μπέμπης,
μόλις 21 ημερών, απολαμβάνει τις χαρές και τα
παιχνίδια, ποζάροντας στο Instagram, με την ευ-
τυχισμένη μαμά να κάνει τις απαραίτητες συστά-
σεις: «Και από εδώ είναι το παιδικό δωμάτιο, το
δωμάτιό σου! Αφού συστηθήκαμε με την οικογέ-
νεια, τα κατοικίδιά μας, ακολουθεί ξενάγηση στο
σπίτι μας! Φωτογράφος ο μπαμπάς (έχει πιει τον

Τσίτσιδη στον πάγο

Η πιο σέξι γυμνάστρια τα πέταξε όλα και ξά-
πλωσε γυμνή στο χιόνι! Η τολμηρή Χριστίνα Πά-
ζιου απλώθηκε τσίτσιδη στον πάγο για να ενη-
μερώσει σχετικά με τα ευεργετικά αποτέλεσμα
της παγοθεραπείας, προκαλώντας ρίγη… συγ-
κίνησης στον αντρικό πληθυσμό: «Έχεις ξαπλώ-
σει ποτέ γυμνός πάνω στο χιόνι; Αν όχι, σε ενη-
μερώνω πως αυτό ονομάζεται παγοθεραπεία
και έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Το κεφά-
λι, το προσωπάκι και τα μαλλάκια τα έχω πάνω
σε καθαρό μεταξωτό μαξιλάρι, γιατί λειτουργεί
σαν καλλυντικό όσο εσύ κοιμάσαι», αποκάλυψε.

Η Σοφία Καρβέλα και ο Θανάσης
Πανουργιάς πήραν διαζύγιο.
Ύστερα από 16 χρόνια γνωριμίας,
γάμου και την απόκτηση δύο παι-
διών, το ζευγάρι αποφάσισε να
ακολουθήσει χωριστούς δρό-
μους, διατηρώντας ωστόσο άρι-
στες σχέσεις, όπως αποκάλυψε
η σχεδιάστρια μόδας: «Είμαι πο-
λύ καλύτερη μαμά από ό,τι σύζυ-
γος! Είναι ο μόνος άνθρωπος που
μπορεί να με κάνει να παραμεί-
νω παντρεμένη μαζί του (μετά το
διαζύγιο)».

Παραδέχτηκε 
τον χωρισμό

Ζακέτα να πάρεις

Σ
οκ στο ελληνικό πεντάγραμμο από τον θάνατο του σημαντι-
κού συνθέτη Νίκου Αντύπα. Ο δημιουργός των μεγάλων επι-
τυχιών και συνεργάτης κορυφαίων ερμηνευτών νοσηλευό-

ταν στην Εντατική, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ
της Δευτέρας. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη, αποχαιρετώντας τον με σεβασμό και αγάπη. «Μου είπες
“Αλκηστούλα μου, θέλω να αφήσω το αποτύπωμά μου”, αυτή η φρά-
ση έμελλε να είναι και ο αποχωρισμός μας. Πού να το φανταζόμουν
15 μέρες πριν, ότι αντί να γράψω τον πρόλογο στα καινούργια σου
τραγούδια, θα έγραφα τον επίλογο. Τρυφερέ μου φίλε, Καλλιτεχνά-
ρα μου! Σαν το νερό ήρθες και φεύγεις σαν αέρας. Έλα, σήκω, πάμε
να τραγουδήσουμε να κάνουμε όνειρα, να ξεχαστούμε. Νίκο μου,
μεγαλώσαμε ξαφνικά. Ό,τι αφήσαμε στη μέση θα το ολοκληρώσω
σ’ το υπόσχομαι», έγραψε στο Instagram.

ΚΚαλοκαιρινές διακοπές
Στις εξωτικές Μπαχάμες μαυρίζει το καλογυμνασμένο κορμάκι της
η Χριστίνα Παππά. Η ηθοποιός απολαμβάνει υπερπολυτελείς
καλοκαιρινές διακοπές στον τροπικό παράδεισο, παίρνοντας
καθημερινά το μπάνιο της στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού
ωκεανού. Φορώντας τιγρέ μπουστάκι, κολάν και φωσφοριζέ
αθλητικά, πόζαρε με χαμόγελο ευδαιμονίας στο αριστοκρατικό
λόμπι 5άστερου εντυπωσιακού ξενοδοχείου, κάνοντας τους
followers της να ζηλεύουν την τύχη της.

Τι κι αν μεγάλωσε, παντρεύτηκε κι έγινε μπαμ-
πάς. Για τη μαμά του, ο Ετεοκλής Παύλου παρα-
μένει ένα παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα αλ-
λά και τις συμβουλές της. Και ιδού η απόδειξη!
Ο παραολυμπιονίκης πόζαρε στην έξοδο του
πατρικού του με εκείνη στο κατόπι του, να τον
κυνηγά με μια ζακέτα! «Μαντέψτε τι μου φώνα-
ξε βγαίνοντας από το σπίτι», σχολίασε με χιού-
μορ ο παρουσιαστής.
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«Φεύγεις σαν τον αέρα»



E
να εμβόλιο mRNA που διεγείρει την πα-
ραγωγή μιας πρωτεΐνης κρίσιμης για το
αντιοξειδωτικό δίκτυο του δέρματος θα
μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμος

σύμμαχος στην προσπάθεια πρόληψης του καρκί-
νου του μεγαλύτερου οργάνου του σώματος. 

Αυτά τα ευχάριστα νέα, που ακολουθούν την επί-
σης σημαντική έρευνα για την πρόληψη των γεννη-
τικών κονδυλωμάτων με εμβόλια mRNA από Δα-
νούς ερευνητές, ανακοινώθηκαν από το Κολέγιο
Φαρμακευτικής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου
του Όρεγκον, λίγες ημέρες πριν από τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καρκίνου, στις 4
Φεβρουαρίου. 

«Ο καρκίνος του δέρματος είναι ένας από τους
συχνότερους καρκίνους παγκοσμίως. Αναπτύσσε-
ται αργά στις επιφανειακές στιβάδες του δέρματος
και εμφανίζεται συνήθως υπό μορφή εξογκώματος
ή αποχρωματισμένης κηλίδας, η οποία επιμένει
έπειτα από μερικές εβδομάδες και εξελίσσεται αρ-
γά με την πάροδο μηνών ή μερικές φορές ετών. Το
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυττα-
ρικό καρκίνωμα είναι οι δύο συχνότεροι τύποι του»,
εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρή-
στος Στάμου. 

«Το μελάνωμα είναι ο πιο θανατηφόρος τύπος
καρκίνου του δέρματος, ο οποίος ξεκινά από τα
κύτταρα που παράγουν τη μελανίνη, η οποία καθο-
ρίζει το χρώμα του δέρματος, και εξαπλώνεται σε

άλλα όργανα του σώματος. Εμφανίζεται συχνότερα
υπό μορφή ενός νέου σπίλου ή αλλαγής της εμφά-
νισης ενός υπάρχοντος.

Από τους πιο γνωστούς παράγοντες που αυξά-
νουν τις πιθανότητες εμφάνισής του είναι η υπεριώ-
δης ακτινοβολία, η οποία προκαλεί οξειδωτικό
στρες», προσθέτει.

Ο καρκίνος του δέρματος δεν μπορεί πάντοτε να
προληφθεί. Ωστόσο, οι πιθανότητες ενός ατόμου να
τον εμφανίσει μπορούν να μειωθούν σημαντικά με
την αποφυγή της έκθεσής του στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία.

Η χρήση αντηλιακών προϊόντων, η παραμονή στη

σκιά ιδίως κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και
η μη χρήση σολάριουμ και υπεριώδους φωτός από
τεχνητά μέσα είναι μέχρι σήμερα οι μοναδικοί τρό-
ποι προφύλαξης. Η τακτική εξέταση του δέρματος
μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου, που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς
θεραπείας του. 

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε πρό-
σφατα στη διαδικτυακή έκδοση του Journal of In-
vestigative Dermatology, ένα εμβόλιο mRNA που
προάγει την παραγωγή της πρωτεΐνης TR1 στα κύτ-
ταρα του δέρματος θα μπορούσε να μετριάσει τον
κίνδυνο καρκίνου που προκαλείται από την υπε-
ριώδη ακτινοβολία και άλλων δερματικών προβλη-
μάτων. Τα εμβόλια mRNA λειτουργούν δίνοντας εν-
τολή στα κύτταρα να φτιάξουν μια συγκεκριμένη
πρωτεΐνη. Στην περίπτωση των εμβολίων για τον
νέο κορονοϊό, πρόκειται για ένα ακίνδυνο κομμάτι
της πρωτεΐνης spike του ιού -το οποίο πυροδοτεί
μια ανοσολογική απόκριση-, ενώ στο προτεινόμενο
εμβόλιο για το μελάνωμα θα είναι η TR1. 
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Το μελάνωμα είναι 
ο πιο θανατηφόρος 
τύπος και ξεκινά από τα κύτταρα
που παράγουν τη μελανίνη

Απειλητικό για τη ζωή
Το μελάνωμα είναι μια πολύ επικίνδυνη
μορφή καρκίνου, καθώς μπορεί να προκα-
λέσει ακόμα και τον θάνατο. «Οι καρκίνοι
του δέρματος δεν προκαλούν ιδιαίτερα ορα-
τά ή αισθητά συμπτώματα. Ιδίως το μελάνω-
μα προκαλεί τις περισσότερες φορές μι-
κρές αλλαγές, διαμέτρου μόλις μερικών χι-
λιοστών στο αρχικό στάδιο, οι οποίες δεν
ανησυχούν τους ανθρώπους που δεν έχουν
ιατρικές γνώσεις, ακόμα και αν τις εντοπί-
σουν. Ωστόσο, αυτές οι δυσδιάκριτες δερμα-
τικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι ακόμη και
θανατηφόρες», αναφέρει ο ειδικός.

Ελπίδες από mRNA εμβόλιο

Δερματολόγος-αφροδισιολόγος
δρ Χρήστος Στάμου

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Σ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, θα υπάρξουν σήμερα
κάποιες καταστάσεις που θα σας απογοη-
τεύσουν και η μόνη λύση για αυτό που θα
νιώσετε είναι να μείνετε για λίγο μόνοι και
να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία. Δεν εί-
ναι απαραίτητο να μιλήσετε τώρα για εκείνα
που σας έχουν πληγώσει.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια μέρα που δεν δίνει ιδιαίτερες πλανητι-
κές όψεις για το δικό σας ζώδιο, όμως
υπάρχει η ενέργεια της Νέας Σελήνης, που
σας δημιουργεί έντονες αντιπαραθέσεις με
καταστάσεις και πρόσωπα. Γενικότερα, δεν
είναι κατάλληλη περίοδος για σημαντικά
διαβήματα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Κάποια συναισθηματικά ζητήματα θα αγγί-
ξουν έντονα κυρίως εσάς των πρώτων ημε-
ρών. Θα μπορέσετε με μεγαλύτερη ευκολία
να τακτοποιήσετε ένα επαγγελματικό θέμα,
ενώ θα βρεθείτε σε λύση μιας κατάστασης,
τη στιγμή που είχατε απογοητευτεί.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια ανάσα αισιοδοξίας θα πάρετε σήμερα,
όπου θα μπορέσετε να ανανεώσετε τις σκέ-
ψεις σας και να προσπαθήσετε να πάρετε τον
χρόνο πίσω σε μια πολύπλοκη οικονομική
διένεξη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, ιδίως του δεύτερου
και τρίτου δεκαημέρου, δεν είναι οι καλύτε-
ρες μέρες για να βρείτε το δίκιο σας ή να πε-
ράσουν χωρίς ένταση οι δικές σας απόψεις.
Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να φροντίσετε και
κάποιες οικονομικές σας υποθέσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ζείτε κάποιες καταστάσεις που σας επηρε-
άζουν ως έναν βαθμό και σίγουρα μπορείτε
να τις διαχειριστείτε χωρίς να σας φέρνουν
αναστάτωση. Η Σελήνη απέναντι από το δι-
κό σας ζώδιο θα ενεργοποιήσει θετικά την
προσωπική σας ζωή. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα μπορέσετε να φτιάξετε τις σχέ-
σεις σας με πρόσωπα που είχατε για κάποι-
ους λόγους απομακρυνθεί. Είναι μια μέρα
συγχώρεσης και ίσως να τακτοποιήσετε θέ-
ματα υγείας που σας έχουν ταλαιπωρήσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων,
όπου βάζει μια νότα αισιοδοξίας στη μέρα
σας. Ίσως να νιώσετε ότι στηρίζουν τις από-
ψεις σας αγαπημένα σας πρόσωπα, ή σας
φροντίζουν με αγάπη, ύστερα από μια περι-
πέτεια που περάσατε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να φροντί-
σετε το σπίτι σας, τον χώρο που εργάζεστε ή
να ασχοληθείτε με την οικογένειά σας. Πολύ
καλά τα νέα που θα πάρετε για ένα θέμα που
βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Συνεχίζετε να βρίσκεστε σε αναμονή καταστά-
σεων. Παρότι πολλές υποθέσεις έχουν εξελιχ-
θεί, κάποιες άλλες έχουν ακόμη χρόνο για να
μπουν στην τελική ευθεία, όπως τα επαγγελ-
ματικά σας σχέδια, αλλά και κάποια σχέση σας,
που υπάρχει μόνο… στο δικό σας μυαλό, με τη
διάσταση που εσείς έχετε δώσει.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μέσα σε όλη αυτή την περίεργα απαιτητι-
κή περίοδο που ζείτε, θα υπάρξουν και κά-
ποια θέματα που θα ανεβάσουν την ψυχο-
λογία σας, όπως μια οικονομική επιτυχία,
ένα δώρο ή μια επισφράγιση των συναι-
σθημάτων σας και δικαίωση των προσω-
πικών σας επιλογών.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, η μέρα θα κυλήσει
όμορφα. Ακόμη και με κάποιες ανακρίβει-
ες από τους άλλους, θα έχετε να απολαύ-
σετε τον παράγοντα τύχη. Η Σελήνη μετά
το μεσημέρι θα σας βοηθήσει να διαι-
σθανθείτε τον κίνδυνο ή τη χαρά. 
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Ε πειτα από μια επεισοδιακή και δύσκολη Νέα Σελήνη,
σήμερα θα προχωρήσει στο ζώδιο των Ιχθύων, από το
μεσημέρι και μετά. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσουμε μια
διαφορετική ενέργεια και πάνω στην αλλαγή της μέρας,

δηλαδή από Τετάρτη 2/2 προς Πέμπτη 3/2, η Σελήνη θα έρθει
σε σύνοδο με τον πλανήτη Δία. Μια καλή στιγμή για εκείνους που
ανήκουν στο πρώτο δεκαήμερο των Ιχθύων, Διδύμων, Καρκίνων,
Παρθένων, Τοξοτών. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 



Η
επταετία της χούντας (1967-1974) είχε
ως αποτέλεσμα να στραφεί η τότε νεο-
λαία προς τα αριστερά. Αριστερόστρο-
φα κινήθηκε η κοινωνία και τις επόμε-

νες δεκαετίες, καθιστώντας τη χώρα μας δακτυλο-
δεικτούμενη σε όλη την Ευρώπη, μιας και το «ορ-
θόδοξο κομμουνιστικό κόμμα» αποτέλεσε είδος
εν ανεπαρκεία, που πολλοί, από τον χώρο της πο-
λιτικής, έβλεπαν σε αυτό κάτι ανάλογο με αυτό
που βλέπουν οι οικολόγοι στη… φώκια μονάχους
μονάχους. Οι καιροί πέρασαν, η κοινωνία προχώ-
ρησε και μαζί με το τείχος του Βερολίνου κατέρ-
ρευσε και ο υπαρκτός σοσιαλισμός.

Η κοινωνία που είχε πάει αριστερά, άρχισε να
μετακινείται σε πιο φιλελεύθερα μονοπάτια, με
αποτέλεσμα σήμερα όσοι εμφορούνται από λογι-
κή και ασπάζονται τον πολιτικό ρεαλισμό -ιδιαίτε-
ρα μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση- να έχουν
συνειδητοποιήσει ότι και στην πολιτική απαιτείται
ισορροπία, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο όταν κα-
νείς βρίσκεται στο Κέντρο.

Το δεδομένο αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει οι
Ευρωπαίοι πολιτικοί. Πρόσφατα το συνειδητοποί-
ησαν και οι Έλληνες συνάδελφοί τους. Το ερώτη-
μα, βέβαια, είναι ποιος από τους υπάρχοντες πολι-
τικούς εκφράζει καλύτερα το Κέντρο.

Σε σχετικό ερώτημα που έθεσε η εταιρεία δημο-
σκοπήσεων Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, οι
απαντήσεις πρέπει να προβληματίσουν όλους, αλ-
λά κυρίως πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης ανάλυσης
από εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους αυ-

θεντικούς εκφραστές τού Κέντρου, γιατί η δημο-
σκόπηση δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Στο ερώτημα, λοιπόν, «ποιος από τους επόμε-
νους πολιτικούς πιστεύετε ότι εκφράζει καλύτερα
το Κέντρο», οι μετέχοντες στη δημοσκόπηση
απάντησαν: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 26%, ο Νίκος
Ανδρουλάκης 22% και ο Αλέξης Τσίπρας 20%.

Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν είναι βέβαια
οι εξής:

1. Οι διαφορές μεταξύ των ηγετών των τριών με-
γαλυτέρων κομμάτων είναι μικρές και συνεπώς
αναστρέψιμες.

2. Τα ποσοστά του κ. Τσίπρα είναι κοντά στη δη-
μοσκοπική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του κ. Αν-
δρουλάκη είναι πολύ μεγαλύτερα από τη δημο-
σκοπική δύναμη του ΚΙΝΑΛ.

3. Τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη υπολείπονται
κατά πολύ της δημοσκοπικής δύναμης της ΝΔ αλ-
λά και της αποδοχής που ο ίδιος έχει ως «καταλ-
ληλότερος για πρωθυπουργός».

4. Υπάρχει ένα 23% των ερωτηθέντων που δεν
θεωρεί κανέναν από τους τρεις ικανό να εκπρο-
σωπήσει το Κέντρο, δηλαδή εκείνη την πολιτική
πτέρυγα που όλοι διαγκωνίζονται να κατακτήσουν
και να δηλώσουν ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
εκπροσωπούν.

Το σημαντικό αυτό ποσοστό ίσως αποτελέσει
και το «κλειδί» για το αποτέλεσμα των επόμενων
εκλογών.

Ο κ. Τσίπρας με τον κ. Πολάκη δίπλα του και με
πολιτικές ατάκες όπως αυτές που εκτόξευσε από

το βήμα της Βουλής στην πρόταση μομφής, δεν
πρόκειται να πετύχει έναν τέτοιο στόχο. Το αντίθε-
το μάλιστα, καθώς η πολιτική του κινείται λεκτικά
στα άκρα και σε μεγάλο βαθμό υπονομεύει θε-
σμούς και αξίες που το Κέντρο παραδοσιακά σέ-
βεται και στηρίζει.

Ο κ. Ανδρουλάκης, φέρελπις νέος αρχηγός ενός
παλιού κόμματος, προσπαθεί βήμα βήμα να απο-
δείξει ότι ο ίδιος διαφέρει και προτάσσει ως από-
δειξη την ευρωπαϊκή του πορεία. Το αν πείσει ή όχι
θα εξαρτηθεί από το αν καταφέρει να αποδείξει ότι
δεν έχει και δεν θέλει σχέση με το κόμμα που βρί-
σκεται στα αριστερά του, αλλά και από την πολιτική
του συνέπεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέκνο ενός πολιτικού
που εξέφρασε αποκλειστικά και επάξια το Κέντρο,
παραμένει ο πιο γνήσιος εκφραστής του. Η διαφο-
ρά με την πολιτική δύναμη της ΝΔ εντοπίζεται όχι
τόσο σε πολιτικές αποφάσεις, αφού αυτές κινούν-
ται εντός του προγραμματικού πλαισίου του κεν-
τρογενούς κόμματος που ηγείται, αλλά σε επιλο-
γές προσώπων που δεν έχουν σχέση με την παρά-
ταξη ή εντάχθηκαν σε αυτή μόλις οσμίσθηκαν
εξουσία.

Τι θα γίνει στην πορεία; Ποιος θα κερδίσει το κα-
θοριστικό 23%; Ο χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν εί-
ναι πολύς. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι τις
εκλογές τις κερδίζουν τα κόμματα. Και ότι το Κέν-
τρο, εκτός από το μέτρο και τη λογική, εκπροσω-
πούσε πάντα στην Ελλάδα και τις παραδοσιακές
αξίες, που κάποιοι πλέον θεωρούν ντεμοντέ…

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Η πολύφερνη νύφη 
του Κέντρου και οι… γαμπροί 

Ποιος θα κερδίσει
το καθοριστικό
23%; Ο χρόνος

μέχρι τις εκλογές
δεν είναι πολύς.

Απλώς πρέπει 
να θυμόμαστε ότι

τις εκλογές 
τις κερδίζουν 

τα κόμματα
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